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Ostanimo doma in preprečimo  
širjenje virusa

Dragi naročniki in bralci Gorenjskega glasa,
razmere zaradi novega koronavirusa so še resnejše kot spomladi, zato dosledno 
upoštevajmo predpisane ukrepe, saj le skupaj lahko preprečimo širjenje virusa in ustavimo 
prenos okužb. Da se bo življenje čim prej vrnilo v stare tirnice, zdaj malo potrpimo in 
ostanimo doma, ne družimo se z ljudmi zunaj svojega gospodinjstva, naj te stike nadomesti 
pogovor po telefonu ali računalniku. Na sprehod se odpravimo v naravo; ko gremo ven, si 
nadenimo zaščitno masko, med obiskom trgovin upoštevajmo varnostno razdaljo do ljudi, 
nato pa si razkužimo oziroma temeljito umijmo roke.

Gorenjski glas vas kljub epidemiji še naprej obiskuje vsak torek in petek, le jutranja 
dostava je začasno ukinjena. In ne skrbite, virusa z Gorenjskega glasa ne morete 
dobiti, saj v tiskarni ves proces poteka strojno. Če vas je strah okužbe prek pismonoše, 
vam svetujemo, da pri listanju ne poslinete prsta, po branju pa si umijte roke.

Če tudi vi želite imeti ob sebi dobrega in zvestega prijatelja, ki vas bo obiskoval dvakrat 
tedensko, se naročite na Gorenjski glas tako, da pokličete 04/201-42-41 vsak delavnik od 8. 
do 15. ure ali pišete na: narocnine@g-glas.si. Naročnina prinaša popust do 25 odstotkov!
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Izdela klobuk za vsako priložnost
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Mateja Rant

Kaj vas je spodbudilo, da ste se 
odločili v Škofji Loki odpreti 
klobučarsko delavnico?

Z izdelovanjem klobukov sem se 
srečal že v tovarni klobukov Šešir, 
kjer sem bil zaposlen skoraj 17 let, po 
stečaju tovarne pa sem se zaposlil 
pri stečajnem upravitelju, kjer sem 
bil zadolžen za prodajo zaloge go-
tovih izdelkov, materialov, polizdel-
kov in modelov. Potem ko prodaja 
tovarne kot funkcionalne celote ni 
uspela, se je začelo ločeno prodajati 
po sklopih in takrat se mi je porodila 
ideja, da bi lahko odkupil določene 
sklope. To so bili predvsem materia-
li, polizdelki, stroji ter nekaj gotovih 
izdelkov in modelov. Ocenil sem, da 
bi to zadoščalo, da bi zasnoval obr-
tno delavnico.

 Potem ste se verjetno lotili iska-
nja primernih prostorov, v katerih bi 
uredili delavnico?

Najprej sem našel začasno skla-
dišče, na precej manjšem prostoru, 
po zaključku stečaja pa sem najel 
prostore v nekdanji upravni zgradbi 
podjetja Tehnik, ki obsegajo dve de-
lavnici, razstavno-prodajni prostor 

in skladišče; skupaj imam na voljo 
približno sto kvadratnih metrov.

 Škofja Loka ima dolgo tradicijo 
izdelovanja klobukov, izdelovali so 
jih že pred ustanovitvijo Šeširja pred 

slabimi stotimi leti. Se torej z vami 
Škofja Loka vrača v obdobje, ko so 
klobučarski mojstri izdelovali klo-
buke v manjših delavnicah?

S Šeširjem je proizvodnja klobu-
kov prešla iz obrtne v industrijsko, 
jaz pa zdaj to vračam nazaj v obrtno. 
Pri tem znanje, pridobljeno v indu-
strijski proizvodnji, prenašam v obr-
tno. V Šeširju so večino faz naredili 
stroji, jaz pa sem si za določene faze 
sam izdelal priprave, na katerih lah-
ko izvedem iste faze kot v Šeširju na 
strojih. 

 Kakšne so bile vaše zadolžitve v 
Šeširju, s čim ste se ukvarjali?

V Šeširju sem bil vodja investicij 
in vzdrževanja, poznal sem delova-
nje in funkcije strojev in zdaj gradim 
naprej iz tega, kar so tam delali stro-
ji, jaz pa s pomočjo prej omenjenih 
priprav dosežem enak učinek. Raz-
lika je le v tem, da je stroj lahko na-
redil na primer sto kosov, jaz pa od 
pet do deset.

 Kje pa ste pridobili potrebno roko-
delsko znanje za izdelavo klobukov?

Nekaj literature v zvezi s klobu-
čarstvom obstaja, vendar je treba pri 
izdelavi klobuka imeti občutek. Del-
no sem znanje pridobival že v podje-
tju Šešir skozi vzdrževanje. Samoi-
niciativno sem preizkusil delo skoraj 

v vseh fazah v tovarni. Skozi to sem 
prišel do nekega osnovnega znanja 
– od oblikovanja do opreme klobu-
ka ter obdelave površine. Kasneje 
sem sodeloval tudi pri tehnologiji ob 

S Šeširjem je proizvodnja 
klobukov prešla iz obrtne 
v industrijsko, jaz pa zdaj 
to vračam nazaj v obrtno. 
Pri tem znanje, pridobljeno 
v industrijski proizvodnji, 
prenašam v obrtno. V Šeširju 
so večino faz naredili stroji, 
jaz pa sem si za določene 
faze sam izdelal priprave,  
na katerih lahko izvedem 
iste faze kot v Šeširju na 
strojih.

V nekdanji upravni stavbi Tehnika Matjaž Rešek nadaljuje dolgoletno tradicijo 
izdelovanja klobukov na Škofjeloškem. Po stečaju Šeširja, kjer je bil zaposlen 
sedemnajst let, je namreč ocenil, da ima dovolj znanja in ljubezni do izdelave 
klobukov, da bi se s to dejavnostjo lahko začel samostojno ukvarjati.

Izdela klobuk za vsako priložnost



uvedbah novih izdelkov. Znanje sem 
nadgradil še v judovski delavnici v 
Ameriki, kjer sem se učil izdelave 
judovskega klobuka. Šešir je namreč 
za judovske klobuke izdeloval poliz-
delke, interes pa je bil, da bi izdeloval 
končne izdelke za evropski trg. A na 
žalost je potem prišlo do stečaja.

 Znanje ste izpopolnjevali tudi po 
tovarnah klobukov v Evropi ...

V različnih podjetjih po Evropi 
sem spoznal določene faze izdela-
ve klobukov, ki so bile drugačne kot 
v Šeširju. Različne tovarne imajo 
namreč različne postopke in red-
ki so pripravljeni kaj pokazati tudi 
drugim. Tako sem recimo spoznal 
različna zaporedja operacij … A da to 
znaš prepoznati, moraš najprej dob-
ro poznati svoj postopek. Skozi leta 
se mi je tako znanje nalagalo in se-

števalo, učim se tudi zdaj, saj je pri 
obrtni proizvodnji marsikaj drugače 
kot pri industrijski. Potrebne je veli-
ko improvizacije in novih idej.

 Koliko klobučarjev je ta čas v Slo-
veniji?

Klobučarjev v Sloveniji je malo. 
Edini resni klobučarji so Pajkovi v 
Ljubljani, je pa še nekaj manjših de-
lavnic.

 Kakšne cilje ste si vi zadali, raču-
nate predvsem na kupce v Sloveniji 
ali tudi v tujini?

Za zdaj se bom osredotočil pred-
vsem na Slovenijo, saj nimam name-
na preiti nazaj na veliko industrijsko 
proizvodnjo. Klobuke izdelujem iz 
kunčje in zajčje dlake, in sicer klobu-
ke za narodne noše, lovske klobuke, 
klobuke za k uniformam, za čebelar-
je, kavbojske in planinske klobuke, 

cilindre in polcilindre, damske in 
moške klobuke, klobuke posebnih 
oblik po želji kupca ... Možnosti je 
veliko.

 Klobuke izdelujete ročno. Koliko 
ur dela vložite v izdelavo posame-
znega klobuka?

Približno od ene do treh ur efek-
tivnega dela, odvisno od zahtevnosti 
klobuka. Najenostavnejših klobukov 
lahko izdelam do deset na dan, tistih 
bolj zahtevnih z več detajli pa precej 
manj, recimo največ tri.

 Po katerih materialih najpogoste-
je posegate pri izdelavi klobukov in 
kdo vam jih zagotavlja?

Na zalogi imam polizdelke iz 
zajčje in kunčje dlake. Določeno za-
logo sem kupil še v Šeširju, za več 
pa sem vzpostavil kontakt z doba-
viteljem na Portugalskem. Za reci-

V klobučarski delavnici v Škofji Loki klobuke izdeluje ročno. / Foto: Gorazd Kavčič

Nekaj literature v zvezi s klobučarstvom obstaja, vendar je treba pri izdelavi 
klobuka imeti občutek. Delno sem znanje pridobival že v podjetju Šešir skozi 
vzdrževanje. Samoiniciativno sem preizkusil delo skoraj v vseh fazah v tovarni. 
Skozi to sem prišel do nekega osnovnega znanja – od oblikovanja do opreme 
klobuka ter obdelave površine.
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mo deset klobukov v določeni barvi 
imam zalogo, če bi moral izdelati 
več enakih, pa ne več. Pri večjih na-
ročilih enakih klobukov je namreč 
pomembno, da so polizdelki enake 
barve in kakovosti, sicer ne moreš 
izdelati enotnih končnih izdelkov.

 Kdo so vaši največji naročniki?
Za večje količine računam na 

folklorne skupine, lovske družine, 
policijo in vojsko, poleg tega pa še na 
modne trgovine, gledališča, kulturna 
društva in podobno. Poleg tega nu-
dim možnost izdelave po naročilu, 
kjer si kupec lahko sam izbere tako 
rekoč vse – od oblike in polizdelka do 
opreme klobuka.

 Bi lahko rekli, da se znova vrača 
trend nošenja klobukov in ali danes 
sploh znamo nositi klobuke?

Se mi zdi, da so klobuki spet pos-
tali priljubljeni tudi med mladimi. Je 
pa res, da jih starejši gospodje znajo 
nositi, mladi pa si jih malce po svoje 
postavijo na glavo. Mladi posegajo 
bolj po klobukih z ožjimi krajci.

 Včasih je bil klobuk skoraj nei-
zogiben vsakdanji in pražnji kos 

ob lačilne oprave moških vseh slo-
jev prebivalstva. Kdo danes pogo-
steje posega po klobukih, moški ali 
ženske? 

Kot modni dodatek ga vsekakor 
pogosteje nosijo ženske.

 Kakšno funkcijo je imel včasih 
klobuk, je bil to tudi statusni simbol?

S klobukom zaščitimo glavo, za-
gotovo pa je bil tudi statusni simbol. 
Pri Judih je to še danes. V delavnici 
v Ameriki, kjer sem se izpopolnjeval, 

je bilo okrog devetdeset različnih 
variant klobukov – tako glede na ši-
rino krajcev, višino glave ... 

 Koliko klobukov ste izdelali do
slej?

Del razstavljenih klobukov so še 
Šeširjevi vzorci, okrog sto pa sem jih 
že tudi sam izdelal. Večina je za zdaj 
še vzorčnih.

 Po čem je mogoče prepoznati ka-
kovostno izdelan klobuk?

Treba je poznati kakovost mate-
riala in detajle izdelave. Kakovostno 
izdelavo lahko prepoznamo tudi po 
natančni obliki in ravnih šivih. Ka-
kovosten material iz zajčje in kunčje 
dlake je boljši od ovčje volne, saj je 
polst gostejša, zato bolje greje in vpi-
ja vlago ter ohranja obliko in otip pa 
tudi videz je lepši.

 Nekaj časa je bilo tudi pri oblačilih 
pomembno zgolj, da so poceni. Am-
pak v zadnjem času je mogoče opa-
ziti, da so ljudje znova začeli ceniti 
domače rokodelsko znanje?

Tudi sam opažam, da ljudje spet 
pogosteje posegajo po dražjih, kako-
vostnejših materialih in izdelavah, 
da jim je pomembno recimo, da ne 
obuvajo »plastike« in prav tako da 
na glavi ne nosijo nekih umetnih 
materialov, ampak kakovostnejše 
naravne.

 Mogoče je ta čas še prezgodaj, 
glede na to, da ste šele dobro začeli 
delati, ampak je po vašem od klobu-
čarstva mogoče živeti? Kako vidite 
svojo prihodnost v Škofji Loki?

Zagotovo bom vztrajal, tudi če 
prodaja ne bo takoj pokrivala vseh 
stroškov. Verjamem namreč, da bo 
od tega mogoče živeti.

 Načrte vam je verjetno v določeni 
meri prekrižala tudi sedanja epide-
mija bolezni covid19, ki je prepre-
čila odprtje delavnice v oktobru, kot 
ste načrtovali?

Ta čas najemnino krijem iz pri-
hrankov. Sedanje obdobje bom iz-
koristil za obveščanje potencialnih 
kupcev, izdelujem tudi vzorce za ne-
katere trgovine. Konkretnih večjih 
naročil pa ta čas še ne sprejemam. Doslej je izdelal že okrog sto klobukov. / Foto: Gorazd Kavčič

S klobukom zaščitimo  
glavo, zagotovo pa je bil  
tudi statusni simbol. Pri 
Judih je to še danes. V 
delavnici v Ameriki, kjer 
sem se izpopolnjeval, je bilo 
okrog devetdeset različnih 
variant klobukov – tako 
glede na širino krajcev, 
višino glave ...
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Jože Štukl

Gre za posebno posodo, ki se je 
uporabljala za pridobivanje 
živega srebra. Sestavljena je 

iz dveh ločenih delov. Zgornji ste-
kleničasti del meri 24 centimetrov, 
medtem ko je spodnji, valjasto obli-
kovani del posode manjši in v višino 
meri 8,4 centimetra. 

Rudnik živega srebra v Idriji je 
bil za španskim Almadenom dru-

gi največji rudnik živega srebra na 
svetu. V času neprekinjenega obra-
tovanja med letoma 1490 in 1988 so 
proizvedli 107.692 ton živega sreb-
ra, s katerim bi lahko napolnili dva 
olimpijska bazena. Zato pa so morali 
odkopati in predelati kar 12.000.000 
ton rude.

Živo srebro se v idrijskih ru-
dninah nahaja pretežno v obliki 
minerala cinabarita, spojine žive-
ga srebra in žvepla. Če hočemo iz 
tovrstne rude pridobiti živo srebro, 
jo moramo segreti do najmanj 600 

°C. Sprva so živo srebro pridobivali 
na zelo enostaven način, in sicer z 
žganjem živosrebrne rude v kopah. 
Postopek je bil zelo podoben kot pri 
kuhanju oglja, le da je bil tu končni 
produkt živo srebro, ki se je po kon-
čanem postopku žganja nabralo v 
vdolbini steptane glinene podlage 
pod kopo. Ta način žganja je bil zelo 
potraten, saj se je med postopkom 
izgubila kar polovica živega srebra. 
Zato so ves čas razmišljali, kako bi 
postopek žganja izboljšali. Tako so v 
Idriji že leta 1494 začeli uvajati nov 

Glinena retorta iz Loškega muzeja

V zbirkah Loškega muzeja hranimo zanimiv keramični predmet, ki ga uvrščamo 
v kategorijo keramičnih predmetov, namenjenih industriji.

Glinena dvodelna retorta za žganje živosrebrne rude iz Loškega muzeja
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Prikaz žganja živosrebrne rude v glinenih retortah (G. Agricola: De Re  
Metalica, 1556)

postopek žganja v lončenih posodah, ki se 
je povsem uveljavil po letu 1510. Potekal je 
tako, da so približno 1,5 kilograma zdro-
bljene rude natlačili v zgornji stekleničas-
ti del žgalne lončene posode, jo zamašili z 
mahom in poveznili na spodnji valjasti del 
posode. Stik med posodama so zamazali 
z glino. Okrog tisoč posod so eno zraven 
druge postavili na ravno podlago iz stepta-
ne gline, prostor med posodami pa zasuli 
z mešanico pepela in lončenega drobirja, 
nato pa še z zemljo ali peskom. Na vse to 
so nasuli lesni drobir ali oglje, čez celotno 
ognjišče pa naložili debelejši les. Po kon-
čanem žganju so ogenj pogasili in začeli s 
hlajenjem. Ko je bilo ognjišče ohlajeno, so 
žgalne posode odkopali in očistili. Iz spo-
dnje posode so odtočili približno 42 dag ži-
vega srebra najprej v večje lonce, nato pa v 
kozje ali ovčje mehove. Celoten postopek je 
trajal okrog deset dni. 

V obdobju od 1510 do 1652, ko so rudo 
žgali v lončenih posodah, je proizvodnja 
živega srebra v Idriji zelo nihala. Za pov-
prečno proizvodnjo 105 ton živega srebra 
so letno potrebovali od 50.000 do 60.000 
žgalnih posod. Poraba posod je bila tako 
velika zato, ker so se številne zaradi vroči-
ne že po prvem žganju razpočile. Čeprav je 
rudnik ves čas potreboval tako velike koli-
čine posod za žganje, v Idriji do leta 1621 ni 
bilo domače lončarske proizvodnje in so jih 
morali kupovati drugod. Največji dobavite-
lji so bili prav loški lončarji. Njihove posode 
so bile namreč tako kvalitetne, da so zdrža-
le celo tri zaporedna žganja. Zaradi velikih 
naročil je postala proizvodnja žgalnih lon-
cev že tako rekoč industrijska. Zelo zgovo-
ren je podatek, da so leta 1604 samo trije 
loški lončarji s svojimi pomočniki v enem 
mesecu lahko izdelali 6000 žgalnih posod. 
Te so loški podložniki tovorili v Idrijo s ko-
nji. V enem tovoru je bilo sto posod, kar je 
letno predstavljalo do petsto in tudi več to-
vorov. Že do leta 1623 je domača lončarska 
proizvodnja v Idriji tako napredovala, da je 
pokrila večinski del potreb rudnika, s tem 
pa se je monopol loških lončarjev pri doba-
vi žgalnih loncev končal. Do končnega pre-
obrata je prišlo po letu 1652, ko so namesto 
lončenih v splošno rabo prišle železne re-
torte. S tem so posel dokončno izgubili še 
domači idrijski lončarji.

Prikaz lege glinenih retort na žgalnem prostoru (Risba: Rafael Terpin)

Največji dobavitelji lončenih žgalnih loncev za 
idrijski rudnik živega srebra so bili loški lončarji. 
Njihove posode so bile namreč tako kvalitetne,  
da so zdržale celo tri zaporedna žganja.



Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Spletno novinarsko konferenco 
so pripravili tik pred prazniki 
ne samo zaradi velikega šte-

vila obolelih za covidom v občini, 
ampak predvsem zato, da ljudje ne bi 
množično hodili na pokopališča in s 
tem morebiti poslabšali že tako slabo 
stanje, saj je bilo ravno pred prazniki 
v enem tednu zabeleženih 400 okužb 
samo v občini Škofja Loka.

V uvodu je župan Tine Radinja 
dejal, da je epidemiološka slika v 
Škofji Loki in celotnem škofjeloškem 
območju izredno skrb vzbujajoča, 
ena najslabših v Sloveniji, in zato da 
je novinarska konferenca ter s tem 

ozaveščanje javnosti namenjeno 
temu, da se ta slika čim prej obrne. »Z 
res doslednim upoštevanjem vseh 
ukrepov lahko premagamo ta epi-
demiološki izziv, ki verjamem, da je 
eden največjih izzivov na področju 
zdravstva in varnosti za našo obči-
no,« je povedal Radinja in ponovno 
poudaril, da le z upoštevanjem ukre-
pov lahko prispevamo, da se okužba 
ne širi eksponentno, ampak čim bolj 
počasi, ter s tem omogočamo zdrav
stvu in ostalim podsistemom, da kar 
najbolje delujejo. Pri tem je postregel 
z vsaj eno pozitivno informacijo, in 
sicer da se je stanje v Centru slepih, 
slabovidnih in starejših stabiliziralo, 
prav tako pa se počasi vrača kader v 
vrtce, kjer so prav med zaposlenimi 
beležili veliko število obolelih za co-
vidom.

Glavna sporočila občine
»Glavno sporočilo občine je: za 

praznike ostanite doma, zgolj v krogu 
svojih domačih iz istega gospodinj-
stva, ne družite se. Na pokopališčih 
smo v sodelovanju s Civilno zaščito 
izvedli ukrepe opozarjanja in zapira-
nja infrastrukture. Drugo izjemno po-
membno sporočilo vsem občankam 
in občanom, ki so bili v stiku z okuže-
nim, je, da se res dosledno držijo vseh 
navodil, ki so jih prejeli, ter preprečijo 
širjenje naprej. Tretje sporočilo pa je, 
da je občina Škofja Loka vedno bila in 
je izjemno solidarna skupnost, kjer je 
pomembna odgovornost za drugega. 
Zelo sem vesel vseh prostovoljcev, ki 
se javljajo za delo tako v javnih insti-
tucijah kot v podporo Civilni zaščiti 
in drugje. Tudi Občina Škofja Loka 
ima glavno sporočilo, da smo tu-
kaj za vas; prosimo pa vas za veliko 
mero sodelovanja in odrekanja v teh 
časih,« je bil jasen župan in ponovno 
pozval, da se, če potrebujete pomoč 
ali jo lahko nudite, obrnete na tele-
fonsko številko 045112397.

Delujmo kot močna skupnost
Poveljnik Civilne zaščite Nikolaj 

Kržišnik je dejal, da so bili aktivni že 
pred razglasitvijo epidemije, nato pa 
so sledile še dodatne aktivnosti. Vsa 
gospodinjstva so tako prejela letake 
s pomembnimi informacijami; jav-
nih igrišč sicer niso zaprli, a so nanje 
obesili obvestila o veljavnih ukrepih, 
ter pozivajo k previdni uporabi v kro-
gu istega gospodinjstva; nadalje so 
omejili število kupcev in prodajalcev 
na živilski tržnici; posebni ukrepi so 
bili vzpostavljeni na pokopališčih; 
nameščena so obvestila v večstano-

Bodimo drug drugemu zgled

Ob slabi epidemiološki sliki v Škofji Loki so k odgovornemu ravnanju  
pozvali župan Tine Radinja, poveljnik Civilne zaščite Nikolaj Kržišnik in 
zdravnica Romana Pintar.

Solidarnost in hitro reagiranje so v času epidemije ključnega pomena. Ob porastu števila 
okuženih v CSS Škofja Loka so okužene stanovalce premestili v OŠ Jela Janežiča. Vsi 
sodelujoči so se v izrednih razmerah odlično izkazali.
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Občina Škofja Loka obvešča up-
orabnike plačljivih parkirišč (Šol-
ski center Poden, Novi svet, Šte-
marje, Tehnik in Nunski vrt), da je 
za pridobitev dovolilnice za leto 
2021 treba ponovno vložiti vlogo. 
E-vlogo najdete na občinski splet-
ni strani. Vlogo bo možno oddati 
v mesecu decembru 2020. Po-
daljšanje možnosti parkiranja in 
uporabe brezkontaktnih kartic bo 
nadzornemu centru in redarstvu 
sporočeno takoj ob prejetju vlog, 
dovolilnice pa boste prejemali 
kasneje glede na vrstni red oddaje 
vlog. Do prejetja nove dovolilnice 
uporabljate dovolilnico iz letošnje-
ga leta.

Obvestilo uporabnikom 
plačljivih parkirnih mest in 
parkirišča Nunski vrt

V Službi vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko so 
izdali odločitev o finančni pod-
pori za projekt Oskrba s pitno 
vodo v porečju Sore – 2. sklop, ki 
ga bosta izvajali Občina Škofja 
Loka in Občina Gorenja vas - Po-
ljane. Za 9,1 milijona evrov vre-
den projekt bo Kohezijski sklad 
prispeval nekaj manj kot tri mi-
lijone evrov.

Ključna cilja medobčinskega 
projekta sta povečanje zaneslji-
vosti oskrbe in večja priključe-
nost prebivalcev na sistem javne 
oskrbe s pitno vodo. V okviru pro-
jekta je predvidena gradnja in hi-
dravlična izboljšava vodovodnih 
sistemov v skupni dolžini slabih 
19 tisoč metrov, rekonstrukcija 
petih vodohranov in izgradnja 
štirih razbremenilnikov. Z izved-
bo investicije bo več kot 22 tisoč 
prebivalcev deležnih boljše in 
varnejše oskrbe s pitno vodo, so 
sporočili s škofjeloške občine.

Evropska sredstva za oskrbo  
s pitno vodo

OBČINSKE NOVICE 11 

vanjskih objektih; odstranili ali označili so klopce na najbolj obljude-
nih poteh, pri čemer pozivajo k rekreaciji v naravi, odsvetujejo pa po-
sedanje na javnih površinah, kjer bi se lahko zadrževalo več ljudi, itd.

»Če bomo s preventivnim ravnanjem poskrbeli zase in za svoje 
bliž nje, bomo naredili največ. Apeliram, da trenutno niso časi, ko bi se 
izkazovali s svojo individualnostjo in osebnimi interesi, pač pa deluj-
mo kot skupnost, in to močna skupnost. Bodimo drug drugemu zgled 
in spodbuda, in to od prvega v državi do zadnjega na vasi. Le skupaj 
lahko rešujemo življenja,« je pozval Kržišnik.

Vsak Ločan pozna nekoga, ki je zbolel za covidom
V imenu škofjeloškega zdravstvenega osebja je v nadaljevanju 

spregovorila Romana Pintar, dr. med. Dejala je, da delajo preko svojih 
zmožnosti in so na razpolago občanom, zato apelira nanje, da so po-
trpežljivi in uporabljajo elektronsko komuniciranje, s čimer sprostijo 
telefonske linije za tiste, ki niso vešči novodobne tehnike.

»Trenutno pokrivamo še vse potrebe v občini, kar se tiče zdravstva. 
Vključili smo se v delo v Centru slepih, slabovidnih in starejših; tako 
zdravniki kot medicinske sestre. Delali bomo naprej in se trudili, da 
bomo pokrili vsa potrebna delovišča. Problem pa je v tem, da se potre-
ba po delu v covid ambulantah z okuženimi pacienti povečuje in da je 
vedno manj kadra za delo z neokuženo populacijo. Razumeti morate, 
da če gre vaš zdravnik delat v covid ambulanto ali na nujno pomoč, da 
tisti dan ne bo mogel delati v svoji ambulanti,« je situacijo predstavila 
Pintarjeva in tudi sama pozvala k upoštevanju vseh ukrepov.

Pri tem je poudarila, da vsak, ki mora ostati v samoizolaciji, res os-
tane doma; da še vedno opažajo cele družine v trgovinah ipd. »Število 
okužb narašča. Vsak Ločan pozna nekoga, ki je bolan. Mogoče bo na-
slednje dni vsak poznal nekoga, ki je moral v bolnišnico, in čez nekaj 
dni se lahko zgodi, da bo vsak poznal nekoga, ki bo umrl zaradi covida,« 
je bila jasna Pintarjeva in pri tem še opozorila, da bo po covid sledilniku 
število okužb začelo upadati, ampak da to ni merilo, saj ne jemljejo več 
brisov jasno pozitivnim bolnikom in jih zato na covid sledilniku ni. Zato 
opozarja občane, da naj ne gledajo samo teh absolutnih številk, virus je 
med nami in se še vedno širi z veliko hitrostjo, zato je vsak posameznik 
odgovoren za zaščitno ravnanje.

Izogibajmo se dotikanju javnih površin, sporoča Civilna zaščita Občine Škofja Loka.
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka je v tem trenutku v nezavi-
dljivih razmerah glede števila okuženih 
s koronavirusom. Kakšen je vaš apel ob-

čanom?
Glavni apel, ki ga vedno ponavljam, je, da 

bodimo Ločanke in Ločani odgovorni in res 
dosledno upoštevajmo napotila, navodila, pri-
poročila in ukrepe, tako na državni kot na ob-
činski ravni. Vesel sem, da vidim na ulicah po 
občini ogromno ljudi, ki upoštevajo te ukrepe, 
ampak moramo biti dosledni. Ogromno število 
okuženih je v Škofji Loki, veliko ljudi je med nji-
mi, ki jih poznamo, in res moramo omejiti svo-
je druženje zgolj na najožji krog, zato da bomo 
čim prej izšli iz te epidemije. Občani torej lahko 
največ pomagajo z upoštevanjem vseh ukrepov 

Trenutno imamo eno prioriteto

Iz škofjeloškega zdravstvenega doma na Stari cesti so do septembra na novo 
lokacijo preselili del zdravstvenih služb, s čimer so lahko vzpostavili ločen  
vhod za potrebe zaradi covida-19.

Župan Tine Radinja

in s samoizolacijo, poleg tega pa Občinski center za pomoč spreje-
ma klice, posreduje pomoč, sprejema prostovoljce – vsi dobrodošli. 
Omenjeni center se je tako v prejšnjem valu kot tudi zdaj odlično 
izkazal kot zelo koristen in uporaben.

 Številni projekti, društveni dogodki, socialni stiki … so v tre-
nutnih razmerah zamrli. Pri tem nemalo ljudi doživlja stisko. Na 
koga se lahko obrnejo? Kaj jim svetujete?

Ustanovili smo Občinski center za pomoč, ki je namenjen vsem 
tistim, ki so v karanteni ali v stiski in nimajo svojcev, sosedov, ki 
bi jim pomagali, in zanje organiziramo nabavo zdravstvenih in 
prehranskih artiklov. Če se naši občani in občanke znajdejo v 
kakršnikoli stiski, lahko pokličejo naš center za pomoč, kjer jim 
povemo tudi, kam se naprej obrniti, če je to potrebno. Za informa-
cije o koronavirusu ima NIJZ posebno telefonsko številko odprto 
ves dan; zdravstveni dom ima posebno številko v primeru poja-
va simptomov okužbe s covidom-19 ali kakršnihkoli drugih zdra-
vstvenih težav. Potem pa seveda tudi zaradi razpada siceršnjih 
socialnih in kulturnih aktivnosti nudimo tudi psihološko podporo, 
in sicer kratke razbremenilne pogovore na posebni telefonski šte-
vilki. Vse številke so objavljene na naši spletni strani.

 V posebnih razmerah, preko Zooma, pa je potekala tudi občinska 
seja. Sprejeli ste drugi rebalans za letošnje leto in proračuna za 
naslednji dve leti. Kateri so največji poudarki proračuna za nasled-
nje leto? Kako je situacija vplivala na pripravo slednjega? 

Zelo sem vesel, da nam je tudi v teh izrednih okoliščinah na 
občinskem svetu uspelo sprejeti tri zahtevne proračunske doku-
mente. Najprej rebalans letošnjega leta, ki ga je v veliki meri so-
oblikoval covid-19 in njegove posledice. Ocena občinske uprave je 
bila, da so že v letošnjem letu posledice covida, tako direktne kot 
indirektne, povzročile približno za milijon evrov izpada prihodkov 
in dodatnih obremenitev na občinski proračun. Leti 2021 in 2022 
smo zastavili ambiciozno in optimistično. Želimo nadaljevati ve-
like razvojne projekte predvsem na področju okolja in družbenih 
dejavnosti ter izboljšanju naše infrastrukture, tako da so glavni 
poudarki tudi pri pripravi projektov, mogoče tudi nekoliko bolj dalj-
nosežnih in večjih projektov, ter pridobitvi gradbenih dovoljenj za-
nje. Tudi zato, ker se pripravljamo na novo fazo črpanja evropskih 
sredstev, kar pa pomeni kar nekaj vložka s strani občine v pripravo 
teh projektov. Glavni poudarki so zagotovo na kolesarskih poteh 
in povezavah, izboljšanju in nadgradnji cestne infrastrukture ter 
vodovodov in kanalizacije, da še bolj zavarujemo okolje in vode, pa 
na pripravah za številne projekte na družbenih dejavnostih – od 
kulture do športa in seveda zdravstva.
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 Zaradi novih razmer ste se odlo-
čili prestaviti Škofjeloški pasijon za 
eno leto. Kaj to konkretno pomeni za 
organizacijski odbor? Ali se aktiv-
nosti začasno ustavijo ali pa bo ožji 
del ekipe vseeno pripravljal vse pot-
rebno za prihodnjo uprizoritev?

Zelo sem bil vesel, da smo bili vsi 
akterji, ki sooblikujemo projekt Škof-
jeloškega pasijona, zelo soglasni gle-
de prestavitve, saj razmere onemogo-
čajo izvedbo v letu 2021. Želeli smo si 
res odlične izvedbe; takšne, ki bi še 
prekosila prejšnje uprizoritve, zato 
ker bi zaznamovala tristoto obletnico 
nastanka besedila in bi bila izvedena 
prvič po vpisu na Unescov seznam, 
kar da še nov elan celotnemu pro-
jektu. Odločili smo se, da bomo po-
skušali, če bodo okoliščine primerne, 
takšno uprizoritev narediti leta 2022. 
Začasno potekajo tiste priprave, ki se 
še lahko izvajajo, ampak vaje in vse 
ostalo v živo je ustavljeno in se bo 
»odmrznilo« po epidemiji.

 V poplavi neprijetnih informacij 
pa vendarle velja poudariti še eno 
pozitivno. Tudi naš občinski svet je 
v prvem branju potrdil, da se Občina 
Medvode pridruži soustanoviteljicam 
Osnovne šole Jela Janežiča, s čimer 
smo korak bliže nadgradnji šole …

Zelo sem vesel, da smo po skoraj 
treh letih prepričevanja dosegli enega 
od pomembnih korakov za našo šolo. 
S soustanoviteljstvom Občine Med-
vode, ki je druga največja po številu 
učenk in učencev, dobivamo v projekt 
nadgradnje Osnovne šole Jela Jane-
žiča še enega partnerja in mislim, da 
je to zelo pomembno, da realiziramo 
tako težko pričakovani nadzidek šole.

 Čeprav v luči koronavirusa pa delo 
občinske uprave vsaj v določenem 
segmentu poteka naprej. S čim se 
boste še ukvarjali do konca leta in 
kateri gradbeni projekti bodo v tem 
času še potekali?

Trudimo se, da tudi v tem času 
delamo karseda nemoteno in s kar 
največjim tempom. Tudi mi imamo 
nekaj sodelavk in sodelavcev na bol-
niškem dopustu ali v izolaciji, večina 

pa jih dela od doma in lahko rečem, 
da smo že navajeni na takšen način 
dela, zaradi česar tekoče zadeve te-
čejo nemoteno dalje. Zaključujemo 
nekatere gradbene projekte v Fran-
kovem naselju, v Hafnerjevem nase-
lju, na Kopališki ulici v sklopu obnove 
Grajske ceste, v Zabrajdi … Tako je kar 
veliko odprtih gradbišč in s tem dela 
pri projektih. Ravno se je dokončala 
brv v Brodeh, zaključen je projekt pre-
nove ceste med Ševljami in Bukovš-
čico. V teh dneh pa smo začeli dela 
na Kidričevi cesti od starega Petrola 
do Starega Dvora. Z veseljem lahko 
rečem, da tempo del ni zmanjšan.

 Čeprav se škofjeloški zdravstveni 
dom trenutno ukvarja s povsem dru-
gačnimi težavami, pa vendarle šte-
vilne občane zanima, kako potekajo 
sprostitve prostorov in prenos neka-
terih dejavnosti na druge lokacije?

Zelo sem vesel, da je Zdravstveni 
dom Škofja Loka uspel v tem času od 
poletja do septembra reorganizirati 
svoje delo in preseliti del dejavnosti 
na druge lokacije. Patronažna služ-
ba se je preselila v Dom zveze bor-
cev, zdravstvena vzgoja pa v Dom 
obrtnikov. To je omogočilo vzpo-
stavitev novih covid ambulant s 
svojim lastnim vhodom, kjer potem 
z drugimi uporabniki in uporabni-
cami zdravstvenega doma nimajo 
stikov. To je omogočilo, da smo šotor 
odstranili s parkirišča. Izredno hitra 
akcija za trenutne razmere. 

Tukaj imamo še zelo velike na-
črte. Videli smo, kako nesmotrno je 
mešati zdrave ljudi, ki prihajajo v 
zdravstveni dom, in tiste, ki so bolni. 
To nam je dalo neko novo motivacijo 
in usmeritev, na kakšen način orga-
nizirati zdravstveno službo v prihod-
nje. Vodstvo zdravstvenega doma se 
je zavezalo pripraviti neko projektno 
nalogo z vsemi zdravstvenimi vidiki, 
z občinske strani pa jo bomo nadgra-
dili z infrastrukturnimi. Ampak tre-
nutno imamo seveda eno prioriteto: 
da čim prej zajezimo epidemijo in se 
vrnemo v normalne čase, v katerih 
bomo lahko to tudi izvedli.

Občina Škofja Loka bo v skladu 
s kulturnovarstvenim soglas-
jem Zavoda za kulturno dedišči-
no Slovenije novembra začela 
obnovo napisov na kamnitih 
napisnih tablah na  Marijinem 
znamenju  na Mestnem trgu. 
Poleg obnove napisa bodo iz-
vedena tudi druga konserva-
torsko-restavratorka dela na 
spomeniku. Napisne table so 
v slabem materialnem stanju, 
saj so se na plošči pojavljale 
različne mehanske poškodbe, 
okruški, tudi obloge in druge 
nečistoče. Barvna plast napi-
sa je ohranjena le še v detajlih, 
zato je v okviru del   poleg od-
stranjevanja nečistoč, domod-
eliranja in barvnih dopolnitev 
predvideno tudi zlatenje črk z 
zlatimi lističi. Obnovitvena dela 
se bodo po fazah nadaljevala 
tudi prihodnje leto.

Obnova napisov na 
Marijinem znamenju

Parkomati v Škofji Loki ta čas 
ne delujejo. Začasno je zaradi 
širjenja koronavirusa vzpostavl-
jen novi režim na vseh plačljivih 
parkiriščih v občini. Z namen-
om zagotavljanja prostih mest 
je parkiranje om ejeno na mak-
simalno dve uri, tako da mora-
jo vozniki ustrezno označiti 
čas prihoda in parkiranja na 
posameznem parkirišču. Izje-
ma je parkomat pri Zdravst-
venem domu Škofja Loka, kjer 
za parkiranje še vedno velja 
dveurni brezplačni interval, 
nato pa se parkiranje plača.
Spremenjeni režim bo veljal do 
preklica.

Parkomati začasno ne 
delujejo
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

O ukinitvi nivojskega prehoda na Trati se govori že 
več let, ampak takšne nenadne spremembe brez 
vključitve lokalne skupnosti ni pričakoval nihče. 

Presenečenje na občini, krajevni skupnosti in med prebi-
valci je bilo nepopisno.

Občina Škofja Loka je izdala dovoljenje za zaporo 
ceste in obnovo nivojskega prehoda pod pogojem, da se 
vzpostavi prvotno stanje nivojskega prehoda in prometa 
na njem. To se po besedah Slovenskih železnic ne bo zgo-
dilo in občina ni bila niti obveščena o predvidenem pose-
gu v prometni režim na tem področju. Že leta pa si občina 
prizadeva za celostno ureditev situacije na področju žele-
zniške postaje, so sporočili s škofjeloške občine.

Slovenske železnice naj bi na nivojskem prehodu 
Trata–Meja izvedle menjavo kretnice do 29. oktobra. 
Obnova prehoda naj bi bila izvedena skladno s soglas-
jem Ministrstva za infrastrukturo, kar pomeni, da ne bo 
vzpostavljeno prvotno stanje nivojskega prehoda, am-
pak bo prehod zožen in neprimeren za vožnjo osebnih 
motornih vozil.

Tako izvedena prekvalifikacija nivojskega prehoda 
na podlagi izdanega soglasja Ministrstva za infrastruk-
turo ni trajna rešitev, so še sporočili z občine.

Že večkrat podano stališče Občine Škofja Loka je iz-
vedba spremembe nivojskega prehoda v sklopu rekon-
strukcije – nadgradnje zastarele in iz vidika prometne 
varnosti kritične železniške postaje Škofja Loka z novim 
peronom in podhodom oziroma izvennivojskim križa-
njem za dostop na peron in komunikacijo peš in kolesar-
skega prometa med Trato in Škofjo Loko.

»To smo predlagali in zahtevali tudi na komisiji za 
nivojske prehode, še bolj jasno na posvetu o ukinitvi ni-
vojskega prehoda čez železniško progo na Trati oktobra 
lani. Stališče Občine Škofja Loka ni bilo upoštevano, še 
posebej pa moti odsotnost komunikacije in vključevanja 
lokalne skupnosti ob izvedbi projekta,« je še zapisano na 
spletnih straneh občine.

Zato je Občina Škofja Loka takoj pokazala nestrinjanje 
z akcijo Slovenskih železnic. Na pristojne organe so na-
slovili protestno pismo, župan Tine Radinja pa se je sestal 
tudi z ministrom. Ob tem je dejal: »Izredno negativno smo 
bili presenečeni nad ravnanjem Slovenskih železnic, kjer 
je šlo za enostranski in nedogovorjen poseg v nivojski 
prehod na Trati. Mi se strinjamo, da prehod kot tak ni bil 
varen. Predlagali smo tudi več načinov ureditve, ki bi še 
omogočali promet za lokalne prebivalke in prebivalce, za 
ostale pa ne, ampak Slovenske železnice so, brez da bi nas 
obvestile, enostransko zaprle prehod. Poslali smo prote-
stno pismo na ministrstvo in na Slovenske železnice in 
se karseda hitro sestali z ministrom Jernejem Vrtovcem 
in predstavniki Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek 
je bil v celoti posvečen rešitvam situacije, ki je nastala ob 
enostranskem in nenajavljenem zaprtju nivojskega pre-
hoda s strani Slovenskih železnic. O zaprtju se res govori 
že od leta 2008, ko so se začele priprave za izdelavo pod-
voza za industrijsko cono Trata, vseeno pa je Občina Ško-
fja Loka pričakovala konstruktivno rešitev v dobro vseh. 
Po sestanku smo nekoliko bolj optimistični, saj so nam 
obljubili prioritetno reševanje tega območja s takojšnim 
pristopom k projektiranju podvoza, ki bo namenjen lo-
kalnemu osebnemu prometu, kolesarjem in pešcem. V 
najkrajšem času pa bo minister sklical tudi komisijo za 
nivojske prehode, da najdejo primerno začasno rešitev, ki 
bo omogočala varno prehajanje vseh, ki so dnevno odvis-
ni od tega nivojskega prehoda.«

Zakaj so zaprli nivojski prehod na Trati

Občina Škofja Loka je izdala soglasje za rekonstrukcijo nivojskega prehoda na 
Trati, ni pa pričakovala, da ga bodo Slovenske železnice zaprle za ves promet.

Neprijetno presenečenje praktično čez noč – zaprt nivojski prehod 
na Trati



Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Največja sprememba pri rebalansu proračuna je 
povečanje prihodkov iz naslova dohodnine, ki 
pripadajo občini. To je posledica dviga povpreč-

nin iz 589,11 evra na 623,96 evra na prebivalca. »Povečani 
prihodki pa, žal, ne pokrijejo niti ocenjenih stroškov zara-
di koronakrize, ki so nastali do septembra in smo jih oce-
nili na milijon evrov,« je pojasnila direktorica škofjeloške 
občinske uprave Špela Justin. 

Skupni prihodki občine za letošnje leto po rebalansu 
tako znašajo 24,1 milijona evrov. Poleg že omenjene pov-
prečnine so pri prihodkih velike spremembe pri nepo-
vratnih sredstvih iz kohezijskega sklada. Zaradi dolgih 

postopkov odobravanja jih že drugo leto zapored z reba-
lansom znižujejo. Znižujejo pa tudi prihodke od komunal-
nih prispevkov za 300 tisoč evrov, saj je prišlo do zastoja 
na trgu nepremičnin in v gradbenem sektorju. Župan Tine 
Radinja je pozdravil dvig povprečnin, a hkrati izrazil skrb 
zaradi padca predvsem nedavčnih prihodkov.

Odhodki so načrtovani v višini 22,3 milijona evrov. 
Skupna investicijska sredstva se sicer nekoliko znižuje-
jo, a še vedno ostajajo dokaj visoka, in sicer znašajo 6,8 
milijona evrov. Največje področje porabe kot že vrsto let 
ostaja izobraževanje; sledi področje kulture, športa in 
nevladnih organizacij ter področje prometa.

Ob koncu leta bo občina zadolžena za 11 milijonov 
oziroma 476 evra na prebivalca.

Drugi rebalans 
proračuna

V drugem rebalansu letošnjega 
proračuna vključili posledice 
epidemije.

Na Občini Škofja Loka so ocenili, da posredni in neposredni stroški 
zaradi koronakrize znašajo okoli milijona evrov.

Klavdija Škrbo Karabegović

Prihodki so v letu 2021 ocenjeni 
na 24,7 milijona evrov. Od tega 
14,4 milijona evrov predstavlja 

odstopljena dohodnina, ki je največji 
in najstabilnejši del financiranja obči-
ne. V prihodnjem letu pričakujejo 1,9 
milijona evrov evropskih sredstev za 
različne projekte ter dobrih 230 tisoč 
evrov iz Eko sklada za ureditev kole-
sarske povezave Zminec–Bodovlje in 
nakup dveh električnih vozil. Celotni 
odhodki bodo znašali 23,4 milijona 

evrov, pri čemer bodo za investicije 
namenili 7,6 milijona evrov oziroma 
33 odstotkov. Konec leta bo občina 
zadolžena za 9,7 milijona evrov ozi-
roma 420 evrov na prebivalca.

Za pripravo proračuna 2022 so 
uporabili enaka izhodišča. Prihodki 
naj bi znašali 24,2 milijona evrov. 
Pričakujejo 1,3 milijona evrov evrop-
skih sredstev iz kohezijskega sklada 
in 80 tisoč evrov iz Eko sklada. 

Odhodki bodo znašali 23 milijo-
nov, od rega je 31 odstotkov oziroma 
7,2 milijona evrov namenjenih za in-
vesticije. Znižala se bo zadolženost 
občine, ki naj bi konec leta 2022 zna-

šala 8,5 milijona evrov oziroma 364 
evrov na prebivalca.

Po predstavitvi je sledila kon-
struktivna razprava, v kateri so sve-
tniki med drugim poudarili, da je 
treba več sredstev nameniti vzdrže-
vanju cest; prepričani so, da bo zaradi 
koronakrize potrebnih še kar nekaj 
korekcij proračunov; da se bodo po-
višali socialni transferji; eden od 
svetnikov je pogrešal večjo drznost 
pri investicijah itd. Tudi župan Tine 
Radinja se je strinjal, da prihodnost 
prinaša mnogo nejasnosti in da se bo 
treba sproti prilagajati, a da je usme-
ritev obeh proračunov pravilna.

Proračuna za prihodnji dve leti

Občinski svetniki so na seji, ki je potekala preko aplikacije zoom, v prvem  
branju sprejeli proračuna za prihodnji dve leti.



PRAVILNO NOSIMO MASKO

Ko smo v javnosti oziroma v stiku 
z ljudmi, ki niso člani našega 

gospodinjstva, prekrijmo nos in 
usta z zaščitno masko ali ruto.

SKRBIMO ZA HIGIENO 

ROK IN KAŠLJA

Redno in temeljito si umivajmo roke 
z milom in vodo ali jih razkužujmo 
z namenskim razkužilom za roke. 
Ne dotikamo se svojega obraza 

z neumitimi rokami.

IZOGIBAJMO SE DOTIKANJU 

JAVNIH POVRŠIN

V primeru stika z ograjami, klopmi ipd. 
si ustrezno umijmo ali razkužimo roke. 

Izogibajmo se uporabi javnega prevoza, 
če ni nujno. V trgovino se odpravimo čim 

manjkrat, kupujmo s seznamom potrebnih 
artiklov in nakup opravimo čim hitreje.

BODIMO POZORNI NA 

RAZVOJ SIMPTOMOV BOLEZNI

Če se pojavijo znaki akutnih respiratornih 
bolezni (vročina, kašelj, slabo počutje, nahod, 

utrujenost), ostanimo doma, pokličimo 
svojega osebnega zdravnika, zunaj delovnega 

časa pa dežurno zdravstveno službo 
(04/502 00 70). 

Nato sledimo njihovim navodilom.

SPOŠTUJMO PRAVILA 

KARANTENE ALI IZOLACIJE

V primeru karantene ali izolacije ne 
zapuščajmo svojega doma, ne sprejemajmo 
obiskov in upoštevajmo pravila socialnega 

distanciranja od ostalih članov gospodinjstva. 
V primeru spremembe zdravstvenega stanja 

takoj pokličemo svojega zdravnika.

POSKRBIMO ZA 

SVOJE ZDRAVJE

Privoščimo si čim več sprehodov 
v naravo s člani istega gospodinjstva. 

V primeru srečanj z drugimi sprehajalci 
uporabljajmo zaščitno opremo.

Civilna zaščita občine Škofja Loka sporoča: 

OMEJIMO EPIDEMIJO!
Skupaj lahko zajezimo širjenje virusa! 

COVID-19 LETAK Obcina LOKA.indd   1 24. 10. 2020   13:21:48
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Potem ko smo sredi maja letos kot prvi v Evropi prek-
licali epidemijo in se je življenje začelo ponovno odvi-
jati brez večjih omejitev, nas je že sredi septembra za-
del nov val okužb. Sledili so nujni in sorazmerni ukrepi, 
usmerjeni v omejevanje širitve virusa. Žal so se poletna 
sproščenost, neupoštevanje sprejetih ukrepov in podce-
njevanje posledic naraščanja okužb odrazili v »rdečih 
številkah« okuženih s covidom-19.

Še posebej je pereče naraščanje števila hospitalizi-
ranih, bolnikov v intenzivni negi in na žalost tudi umr-
lih. Pred nami je hladno obdobje pandemije, kjer bosta 
dosledno upoštevanje ukrepov in sprememba navad 
ter običajnega načina življenja za določen čas nujna, da 
bomo epidemijo vsaj delno zajezili do stopnje, ko ne bo 
ogrožen naš zdravstveni sistem. 

Verjamem, da se bodo alarmantni podatki glede 
okuženosti na lokalni ravni izboljšali, saj so sprejeti vsi 
učinkoviti ukrepi iz prvega vala, poleg tega se izvajajo 
uspešni primeri dobrih praks (npr. zagotovitev dodatnih 
prostorov za okužene iz CSS), ki jih priznava tako Vlada 
RS kot tudi zdravstvena stroka. 

Za omejevanje okuženosti smo potrebni vsi. Vsak od 
nas lahko največ stori za izboljšanje stanja z zavestnim 
omejevanjem stikov z drugimi. Za medsebojno solidar-
nost bomo nagrajeni z dokaj normalnimi razmerami, kot 
smo jih imeli letos poleti. Bolj ko bomo upoštevali ukre-
pe, prej se bomo vrnili v normalno življenje.

Za uspešno reševanje tako zdravstvene kot tudi go-
spodarske krize bosta imela velik pomen tudi politična 
stabilnost in nadaljevanje učinkovitih ter preudarnih 
vladnih ukrepov, ki bodo povečali blaginjo, okrepili zdra-
vstvo in pospešili izvedbo nujnih investicij v manjkajo-
čo infrastrukturo. Pred nami so namreč veliki izzivi in 
investicijske priložnosti tudi zaradi dobro izpogajanih 
sredstev EU za obnovo Slovenije po pandemiji covida-19.

Občinam je sedanja vlada dvignila povprečnino (do-
datnih cca 810 tisoč evrov na letni ravni za proračun Ob-
čine Škofja Loka) in tudi limite zadolževanja. Našteto bo 
zmanjšalo tveganja tudi pri spopadanju občine s posle-
dicami krize in izvajanjem novih investicij ter vzposta-
vljanju javnih služb.

Iskrena hvala vsem, ki delate vse, kar je v vaši moči, 
da se epidemija zajezi. Ostanite zdravi.

ROBERT STRAH
SDS

ZDENKA ŠUŠTERŠIČ
Levica

Smo v času, ki ga naša generacija do sedaj ni pozna-
la. Po vseh medijih nas opozarjajo, kako naj se ubranimo 
okužbe s covidom-19. Občina Škofja Loka je še posebej 
ogrožena. Tudi župan Tine Radinja nas opozarja na to, 
naj občani spoštujemo navodila NIJZ in se zaščitimo 
pred okužbo. Občina Škofja Loka se je zelo hitro odzvala 
na okužbe v Centru slepih, slabovidnih in starejših ter 
skupaj s stroko našla lokacijo za okužene stanovalce 
CSS. 

Koronavirus kroji naša življenja v vseh ozirih. Pose-
bej ogrožene skupine in starejši imamo zelo omejeno gi-
banje v soseski bivanja. V Podlubniku imamo srečo, da 
imamo možnost sprehodov v naravi. Ob sprehodih opa-
žam, da se ljudje držijo navodil NIJZ, opazim pa tudi, kaj 
vse bi bilo treba urediti za lepšo in bolj urejeno okolico, 
saj imam občutek, da je Podlubnik II vedno bolj zane-
marjen. Objekt, kjer so trgovina Mercator, lekarna, lokal 
in krajevna skupnost, je zelo zanemarjen in žalostno je, 
da je tam tudi dnevni center za mladino. Zelo prav je, da 
ga imamo, vendar pa bi morali okolico urediti, posebno 
kadar je dež in s stropa kaplja, ponekod pa tudi teče.

Spomladi smo stanovalci Podlubnika prejeli anketo 
za celostno ureditev Podlubnika II. Kakor mi je znano, je 
bila večina stanovalcev navdušena, nekaj pa jih je bilo 
tudi proti. Upam, da se bo kljub temu projekt uresničil, 
kar bi večino stanovalcev razveselilo.

Trudim se, da bi tudi »panoramska pot« Podlubnik II 
do Podlubnika I postala sprehajalna urejena pot. Ne pa 
da je na nekaterih krajih vedno ožja, zaraščena, zane-
marjena in še bi lahko naštevala. Pohvaliti pa moram 
nekaj lastnikov obrobnih parcel, ki zelo lepo skrbijo za 
svojo mejo tudi na stranski poti. Za ureditev ni potreb-
nih veliko sredstev, je pa potrebna volja organov, ki za to 
skrbijo. 

Pohvaliti je treba tudi Občino Škofja Loka, ki je omo-
gočila brezplačne prevoze za starejše. Prostofer, kot se 
imenuje prostovoljski vseslovenski projekt, je že začel 
delovati in tako bo starejšim ljudem omogočen prevoz 
do zdravstvenega doma, lekarne, trgovine pa tudi do 
specialistov v Ljubljani, na Golniku in Jesenicah. Projekt 
Prostofer starejšim omogoča večjo mobilnost in kvalite-
to življenja.
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Antona Aškerca nas večina še 
iz osnovnošolskih let pozna 
predvsem kot pesnika, manj 

znana pa je njegova pomembna vlo-
ga v zgodovini slovenske arhivistike. 
Opravljal je namreč naloge prvega 
ljubljanskega mestnega arhivarja in 
že pred 120 leti pri svojem delu upo-
števal nekatera še danes temeljna 
arhivska načela. Zato ga stroka šte-
je za enega utemeljiteljev slovenske 
arhivistike. Ni naključje, da so arhi-
visti svoje stanovske nagrade in pri-
znanja poimenovali prav po njem. 
Arhivsko društvo Slovenije tako od 
leta 2002 naprej podeljuje Aškerče-
vo nagrado in priznanja na dan ali 
v času okrog dneva slovenskih ar-
hivov, 20. oktobra. Tudi letos je bilo 

tako, in čeprav je letošnja podelitev 
zaradi znanih razmer minila v ožjem 
obsegu, je bila za nagrajence seveda 
še posebej svečana. 

Med njimi je bila tudi Škofjelo-
čanka Nataša Budna Kodrič, ki je 
Aškerčevo priznanje prejela za kri-
tično objavo arhivskih virov v delu 
»Korespondenca Jožefine in Fidelija 
Terpinc (1825–1858)« in s tem za po-
memben prispevek k popularizaciji 
arhivov in arhivskega gradiva. Kot 
arhivistka je od leta 1992 zaposlena 
v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, 
kjer je bila med leti 2006 in 2011 di-
rektorica arhiva, od leta 2011 pa je 
arhivistka za področje uprave.

V publikaciji, ki ji je prinesla pri-
znanje, je na 383 straneh objavila del 
obsežne korespondence, ki jo v fondu 
Graščina Fužine hrani Zgodovinski 
arhiv Ljubljana. Kot je zapisano v ob-
razložitvi k priznanju, se skozi publi-

kacijo pred bralcem odpre razgibano 
življenje ene najbolj prepoznavnih 
ljubljanskih družin. »Družbena in go-
spodarska vpetost zakoncev Terpinc 
v ljubljansko in širše srednjeevrop-
sko okolje nam skozi pisma razkriva 
tudi gospodarske in družbene raz-
mere tega prostora, saj sta bila ena 
glavnih protagonistov predmarčne 
dobe na Slovenskem. Korespondenca 
pa seveda zrcali tudi njune osebne 
poglede in razmišljanja o takrat ak-
tualnem dogajanju.«

Slovenski industrialec
Nataša Budna Kodrič je do Fi-

delija Terpinca in njegove žene Jo-
žefine prišla preko prve slovenske 
pisateljice Josipine Urbančič - Tur-
nograjske. »Sredi devetdesetih sem v 
Rokopisnem oddelku Narodne in uni-
verzitetne knjižnice naletela na kore-
spondenco med Josipino in njenim 
bodočim možem Lovrom Tomanom. 
Bila je v slovenščini, izjemno zanimi-
va, intimna, a tudi povedna v smislu 
zgodovinskih dogodkov, oseb ipd. V 
teh pismih sem pogosto naletela na 
'strička' Fidelija Terpinca in njegovo 
ženo. Postopoma sem ugotovila, da 
je bil Fidelij Terpinc pravzaprav bra-
tranec Josipinine mame Jožefe. Oba 
sta bila rojena v Kranju, kamor se je ob 
koncu 18. stoletja priselilo kar nekaj 
bratov in sester Terpinc. Terpinčevi so 
prihajali z Bleda, v Kranju so si ustva-
rili družine in premoženje; bili so 
obrtniki oziroma trgovci,« o odkriva-
nju tematike, s katero se je intenzivno 
ukvarjala več let, pove sogovornica. 

Fidelij Terpinc je bil v svojem času 
pomemben kot trgovec in industria-
lec – ustanovil je papirnici v Vevčah 

Pisma povedo toliko zanimivega

Škofjeločanka Nataša Budna Kodrič, arhivistka v Zgodovinskem  
arhivu Ljubljana, je prejela letošnje Aškerčevo priznanje za publikacijo  
o zakoncih Terpinc.

Nataša Budna Kodrič ob prejetju Aškerčevega priznanja / Foto: Tina Arh
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in v Goričanah pri Medvodah, mecen, inovator v kmetij-
stvu, predsednik Kranjske kmetijske družbe, popotnik in 
še kaj. Nagrajenka poudarja, da je v obdobju po koncu av-
stro-ogrske monarhije postal sinonim uspešnega Kranj-
ca iz predmarčne dobe, narodnjak in član Bleiweisovega 
kroga staroslovencev, v socializmu pa eden prvih sloven-
skih kapitalistov in izkoriščevalcev delavskega razreda. 
To je bil najbrž tudi razlog, da je njegov pomen z desetletji 
vse bolj padal in danes ga Slovenci skoraj ne poznajo več. 
»Moj namen pa ni bila njegova revitalizacija, želela sem 
le objaviti vir, ki je pomemben s stališča časa, v katerem 
je nastal, ki lahko prispeva k novim spoznanjem na po-
dročju zgodovinopisja, umetnosti, kulture, etnologije ipd.«

Pisma je prevajala iz nemščine
Pregledala in transkribirala je kar 215 enot osebne 

korespondence zakoncev Terpinc, napisanih v nemšči-
ni. Delo je potekalo precej let, na začetku sicer ni imela 
načrtov za objavo. »To je bilo delo za dušo, ki sem ga op-
ravila doma, ob koncih tedna, ob večerih. Šele pozneje, 
ko sem bila pri koncu s transkripcijo, se mi je zazdelo, da 
bi bilo škoda, če tega zanimivega vira ne bi ponudila tudi 
drugim uporabnikom,« pove Budna Kodričeva in doda, 
da se je z branjem nekaterih pisem precej namučila.

Ob branju korespondence je počasi odkrivala tudi 
osebnostne značilnosti piscev. »Fidelij se pokaže kot 
duhovit, a pozoren mož, Jožefina je inteligentna, do-
brosrčna, a tudi razvajena in zahtevna. Jožefinin brat 
Valentin Češko, ljubljanski steklar in trgovec, poznejši 
Fidelijev poslovni partner, ima izjemen dar opazovanja 
in opisovanja vsega mogočega, od narave do dogodkov, 
osebnosti, zgodovine, njegova žena Nina (Ana) pa Jože-
fini sporoča ljubljanske novice in prigode v soseščini …« 

Pisma so ji razkrila tudi veliko zmoto, ki so jo razširili 
poznejši zgodovinopisci in biografi: da naj bi Fidelij Terpinc 
najprej kupil grad Fužine in preselil svojo trgovino v Ljublja-
no, šele nato si je poiskal nevesto in slučajno je bila to Jožefi-
na Češko. »V resnici je bilo obratno,« pove sogovornica. »Ker 
se je zagledal v Jožefino, ki je starši niso pustili iz Ljubljane, 
sta morala Fidelij in njegov oče čez noč spremeniti svoje 
poslovne načrte. Fidelija je oče izplačal, za svojega dediča v 
Kranju pa določil vnuka Karla Floriana. V dobrega pol leta, 
od marca do novembra 1825, se je življenje Fidelija Terpinca 
obrnilo v povsem drugo smer. A verjetno v pravo, saj mu v 
Kranju gotovo ne bi uspelo to, kar je dosegel v Ljubljani.«

V ljubljanskih Fužinah, kjer sta zakonca živela na 
tamkajšnjem gradu, danes obstaja Trpinčeva, in ne 
Terpinčeva ulica. Arhivistka napako pripisuje nena-
tančnosti tistih, ki so ulico poimenovali leta 1939.

Ljudi spoznati z delom v arhivih
Žirija za podeljevanje Aškerčeve nagrade in priznanj 

je med drugim zapisala tudi, da je publikacija odlična 

promocija arhivske dejavnosti in dela s primarnimi viri. 
Nagrajenka pove, da je eno arhivsko strokovno delo, ki 
navadno doseže in nagovarja ožji krog ljudi, predvsem 
raziskovalce, hkrati pa se v arhivu zavedajo, da javnost 
od vseh zavodov na področju kulture najmanj pozna 
prav arhive. Pred leti sta s kolegico Barbaro Pešak Mikec 
izdali nekaj slikanic z zgodbico, ki se dogaja v arhivu. »Z 
Barbaro sva naleteli na težavo, ko je bilo treba najinim 
otrokom razložiti, kje in kaj njuni mami delata. Obenem 
sva se zavedali, da večina odraslih ni bistveno bolje in-
formirana o našem delu. Tako je nastala ideja o arhivski 
slikanici, pripomočku za otroke, iz katerih bodo zrasle 
o arhivih in arhivistiki podučene osebe. Spisali sva tri 
zgodbice o miški Mici in duhcu Ferdiju, ki raziskujeta ar-
hivsko gradivo in se seznanjata z arhivistiko kot vedo. 
Verjetno bi nastala še kakšna, a se je žal Barbara Pešak 
Mikec pred dvema letoma prezgodaj poslovila, z njo pa 
tudi ideje o novih prigodah arhivskih junakov.«

Arhivsko delo se je danes, v digitalni dobi precej spre-
menilo. »Predmet našega zanimanja niso več zapisi, ki 
jih čas sam po sebi 'evidentira' kot arhivsko gradivo, torej 
kot nekaj pomembnega za znanost, kulturo, zgodovino. 
Danes moramo arhivisti vnaprej določati, katero gradivo 
bo imelo takšen pomen čez trideset let, ko ga bomo prev-
zeli v arhiv, ne glede na to, ali je v fizični ali elektronski 
obliki. Vedno bolj postajamo uradniki, že od zakona o de-
nacionalizaciji v devetdesetih se število uporabnikov z 
upravnimi vlogami iz leta v leto veča. Skratka, pred nami 
je vedno več nalog, ki jim kot zgodovinarji, umetnostni 
zgodovinarji, jezikoslovci, sociologi, torej družboslovci 
humanisti nismo več kos.« 

Kot je bilo povedano ob podelitvi priznanja, je zahtev-
no in natančno delo Nataši Budna Kodrič odlično uspelo, 
s tem pa so arhivisti, zgodovinarji in drugi ljubitelji pre-
teklosti dobili v roke objavo prvovrstnih zgodovinskih 
virov. 

Publikacija Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825–1858)
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Mateja Rant

V sklopu praznovanja 70-letnice šole so na Gimna-
ziji Škofja Loka pripravili tudi fotografsko razsta-
vo, na kateri predstavljajo fotografije z natečaja, 

ki so ga v septembru razpisali na tematiko prazničnega 
leta pod naslovom In vendar se vrti ... Na natečaju je so-
delovalo šest njihovih dijakov: Nika Dolenec, Marko Ar-
sovski, Manca Avsec, Jan Oman, Lan Mohorič Bonča in 
Jure Jelenc. Strokovna komisija je izbrala 22 fotografij za 
razstavo in šest najboljših fotografij tudi nagradila.

»Naloga mladih fotografov je bila, da poskušajo v 
objektiv ujeti motiv, ki se navezuje na tematiko časa, na 

njegovo vrtenje od preteklosti v prihodnost, od mladosti k 
starosti, na cikel letnih časov, na minljivost …« je razložila 
koordinatorica projekta Ana Prevc Megušar. Na natečaj 
so prejeli 25 fotografij šestih avtorjev. Strokovna komisi-
ja, ki so jo sestavljali akademski kipar Matej Plestenjak, 
fotograf Peter Pokorn in pomočnica ravnatelja Ana Prevc 
Megušar, je za razstavo izbrala 22 najboljših fotografij ter 
podelila tri nagrade in tri diplome. Prva nagrada je pripa-
dla Lanu Mohoriču Bonči za fotografijo Razgled z vrtav-
ke, drugo nagrado so podelili Juretu Jelencu za Jamnik 
v barvah in tretjo nagrado Niki Dolenec za fotografijo Tri 
sekunde. Diplome pa so prejeli: Mark Arsovski za Časovni 
trak, Jan Oman za Mravlje delavke v koronskem času in 
Manca Avsec za Prosti čas s prijatelji. Razstava bo v avli 
Gimnazije Škofja Loka postavljena do 27. novembra.

V objektiv ujet čas

V tednu evropske kulturne dediščine in ob sedemdesetletnici šole  
so na Gimnaziji Škofja Loka pripravili fotografsko razstavo z naslovom  
In vendar se vrti ...

Lan Mohorič Bonča: Razgled z vrtavke
Jure Jelenc: Jamnik v barvah

Nika Dolenec: Tri sekunde
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Mateja Rant, foto: arhiv šole

Bralno akcijo so pripravili v 
okviru razvojnega projekta 
OBJEM (ozaveščanje, branje, 

jezik, evalvacija, model), ki temelji na 
vertikalnem razvoju bralne pismeno-
sti, sta pojasnili učiteljica Mateja Vo-
zelj in knjižničarka Barbara Tušek. Z 
akcijo so želeli učence navdušiti, da v 
roke vzamejo knjigo in jo z veseljem 
preberejo. »Branje različnih besedil 
vedno napolni glavo z novimi infor-
macijami, za katere nikoli ne vemo, 
kdaj nam bodo prišle prav.«

Po posameznih razredih so tako 
pripravili različne dejavnosti, sta 
pojasnili Mateja Vozelj in Barbara 
Tušek. V prvih razredih so učencem 
starši ali stari starši brali ali pripo-
vedovali stare pravljice in pesmice, 
ki so jih nato učenci ilustrirali in 
predstavili sošolcem ter pripravili 
tudi razstavo. Drugošolci so spozna-

li pravljico Povodni mož in deček ter 
zgodbo iz Kamnitega mosta Povodni 
mož v Poljanah. »V 2. b so ustanovi-
li tudi razredno pošto za pisemca in 
risbice drug drugemu. S tem so va-
dili pisanje in branje na prijeten na-
čin ter tako krepili prijateljske vezi.« 
Učenci tretjih razredov so podrobneje 
spoznali junaka Kekca, ki je nekate-
re tako pritegnil, da so si v knjižnici 
izposodili še druge knjige o njem, sta 
opazili Mateja Vozelj in Barbara Tu-
šek. Brali so tudi zgodbo Moške igre 
in češpe s hrasta ter na podlagi tega 
raziskovali, kako so se igrali nekoč 
in naredili primerjavo z danes, pri 
čemer so ugotovili, da so se nekatere 
igre ohranile do danes: med dvema 
ognjema, nogomet, tanc šola, zemljo 
krast ... V naravi so poslušali zgodbe 
iz Kamnitega mosta. Nekateri učen-
ci so pripravili obnove pripovedk in 
legend, povezanih s posameznimi 
škofjeloškimi znamenitostmi, drugi 
so na plakatih ali zapisih v zvezku 
predstavili znamenitosti, kot sta Špi-

talska cerkev ali Kašča. Da jim je to 
uspelo, so morali poseči po različnih 
knjigah, sta poudarili Mateja Vozelj in 
Barbara Tušek.

Četrtošolci so v okviru dneva Zla-
te knjige in uradnega začetka bralne 
značke bralno sezono »odprli« z Bev-
kovo zgodbo Peter Klepec. »Večkrat iz-
vajajo bralne minute s knjigami, ki jih 
učenci prinesejo od doma. Prav tako 
vodijo evidenco branja doma.« Ko so 
opravili domače naloge, pa so se za-
drževali še v bralnem kotičku. Prebi-
rali so tudi različne pesmi slovenskih 
pesnikov in se tudi sami preizkusili v 
pisanju. Ob prebiranju starih knjig so 
raziskovali način zdravljenja v prete-
klosti, veliko so brali tudi v naravi. V 
petih razredih so mesec branja posve-
tili pravljicam H. C. Andersena. »Vsak 
učenec je prebral vsaj eno pravljico ter 
napisal njeno nadaljevanje po lastni 
zamisli in jo ilustriral.« Učiteljice so 
jim prebrale pravljico Mala morska 
deklica, nato so si ogledali tudi istoi-
menski Disneyjev film. »Obenem so 
raziskovali in brali knjige, povezane 
s trenutnimi epidemiološkimi razme-
rami v svetu. Svoja raziskovanja so   
predstavili sošolcem in jih zapisali.« 
Pri pouku angleščine v petem razredu 
pa so prebirali naključne knjige v an-
gleškem jeziku in izdelali prvi zapis 
za tujejezično bralno značko.

Na predmetni stopnji so v okvi-
ru slovenščine brali knjigo Igorja 
Karlovška Preživetje in knjige po 
izbiri iz zbirke Zvesti prijatelji av-
torja Bogdana Novaka. »O vsebinah 
so se pogovarjali, pisali pa so tudi 
svoja poustvarjalna besedila,« sta 
predstavitev bralne akcije končali 
Mateja Vozelj in Barbara Tušek. 

Učenci z veseljem posegali po knjigah

V Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so tretje leto zapored pripravili bralno  
akcijo z naslovom OBJEMi knjigo, s katero želijo spodbuditi veselje do branja  
pri vseh učencih. 

Učenci so brali tudi v naravi.



22 DOMAČI KRAJI   

Danica Zavrl Žlebir

Zadnja dva meseca so v Škofji 
Loki potekali pogovori o tem, 
kaj storiti v zvezi z uprizorit-

vijo Škofjeloškega pasijona 2021, saj 
se pandemija covida-19 kar ne umiri 
in pričakovati je, da se bodo razme-

re nadaljevale tudi prihodnje leto. Že 
zdaj pa bi morale potekati priprave na 
Pasijon, oblikovale so se igralske sku-
pine, pripravljali so se na obnovo ko-
stumov in scenografije. Povsod gre za 
sodelovanje velikega števila ljudi, nji-
hovo druženje pa zdaj zaradi varnosti 
pred okužbo ni mogoče. Tako so ključ-
ni ljudje, ki se ukvarjajo s Pasijonom, 
Jakob Vrhovec, vodja projekta, Borut 
Gartner, režiser, Tine Radinja, župan, 
in brat Jožko Smukavec, predstojnik 
kapucinskega samostana, sprejeli tež-
ko, a neobhodno odločitev: Škofjeloški 
pasijon za prihodnje leto se odpove in 
uprizori leto kasneje. To so predlagali 
tudi občinskemu svetu, ki je ob koncu 
oktobra odločitev potrdil. 

»Koronavirus je občutno spreme-
nil naše življenje in morali bomo po-
čakati, da se bomo na trgih in ulicah 
Škofje Loke lahko spet varno družili. 
Ocenili smo, da v postno-velikonoč-
nem času leta 2021, ko sicer tudi 
praznujemo tristoto obletnico na-
stanka Škofjeloškega pasijona, prvič 
pa bi bil uprizorjen tudi pod Unesco-
vo zaščito, pasijona ne uprizorimo, 

pač pa to storimo pozneje, ko bodo 
zdravstvene razmere to dopuščale,« 
je ob tem dejal župan Tine Radinja. 
Upa, da bo to že spomladi leta 2022. 
Do takrat pa Škofja Loka ostaja pa-
sijonsko mesto, zaznamovali bodo 
tudi tristoto obletnico in s pomočjo 
najrazličnejših orodij ponesli sporo-
čilo Škofjeloškega pasijona v svet.

Režiser pasijona Borut Gartner, 
ki je že od začetka leta snoval pripra-
ve na uprizoritev prihodnje leto, se je 
po posvetu z vodji igralskih skupin 
odločil, da se ne morejo varno prip-
raviti na predstavo. V pasijonski pro-
cesiji sodeluje blizu tisoč ljudi, v letu 
2015 je bilo več kot osemsto nastopa-
jočih, vključujejo pa se tudi drugi, ki 

skrbijo za nemoten potek predstav. 
Predlaga pa alternativne načine 
približevanja pasijona občinstvu, 
od že pripravljenih akustičnih po-
snetkov do snemanja posameznih 
pasijonskih prizorov in likov, posnet 
je tudi film o restavriranju rokopisa 
Škofjeloškega pasijona, kar vse bi 
lahko predvajali prek različnih ko-
munikacijskih kanalov. 

Vodja projekta Škofjeloški pasi-
jon Jakob Vrhovec pravi, da je bila 
odločitev o prestavitvi pasijona na 
leto (ali celo dve) pozneje, težka, ven-
dar neizbežna. Zaščititi velja tako 
igralce kot tudi občinstvo, če bodo 
razmere prihodnjo pomlad še ved-
no podobne sedanjim. Na ulicah in 
trgih Škofje Loke se namreč v letu 
uprizoritve zvrsti osem predstav, 
prizori Škofjeloškega pasijona se na 
pomičnih odrih premikajo med šti-
rimi prizorišči, vsakokrat pa je nav-
zočih okoli pet tisoč gledalcev. Na-
mesto tega razmišljajo o različnih 
variantah, kako bi ljudem približali 
pasijon: morda z manjšimi dogodki, 
če ne drugače, pa na spletu. 

Škofjeloški pasijon so prestavili za leto dni 
Pol leta pred predvideno ponovno uprizoritvijo Škofjeloškega pasijona je prišlo 
do odločitve, da pasijonske predstave v postno-velikonočnem času leta 2021 ne 
priredijo, temveč jo prestavijo za leto dni.

Tine Radinja / Foto: arhiv GG Borut Gartner / Foto: arhiv GG Jakob Vrhovec / Foto: arhiv GG
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom PLANIN-
SKI VODNIK, ki je bila objavljena v Ločanki 13. oktobra 
2020, so: Jože Štremfelj iz Škofje Loke, ki prejme 1. nagrado 
– darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, Marija Jenko iz 
Cerkelj in Sonja Ahačič iz Tržiča, ki prejmeta 2. in 3. na
grado, knjigo. Nagrajencem čestitamo!

Mateja Rant

Izložbe domišljije svoja vrata odpirajo tudi letos. Ško-
fjeloški umetniki, rokodelci, fotografi, oblikovalci 
in drugi ustvarjalci bodo namreč prostore v starem 

mestnem jedru že šesto leto spremenili v praznične tr-
govine in obiskovalcem pričarali nepozabno praznično 
izkušnjo, obljublja Katarina Sekirnik iz Rokodelskega 
centra DUO Škofja Loka in dodaja, da jih ne morejo usta-
viti niti ukrepi, povezani z epidemijo bolezni covid-19. V 
primeru, da bodo razstavni prostori zaprti, bodo namreč 
Izložbe domišljije preselili na splet.

V skupni akciji pod naslovom Izložbe domišljije, v 
okviru katere želijo v prazničnem času obiskovalcem 
starega mestnega jedra Škofje Loke ponuditi umetniška 
dela in kakovostne izdelke rokodelcev, se letos povezuje 
kar 15 organizacij. »Svoje prostore namenjamo predstavi-
tvi del umetnikov, rokodelcev in drugih ustvarjalcev ter 
jih spreminjamo v praznične trgovine, v katerih si obisko-
valci lahko izberejo izvirna in unikatna darila, primerna 
za decembrsko obdarovanje,« je razložila Katarina Sekir-
nik. Izložbe domišljije svoja vrata odpirajo 27. novembra, 
izvedli pa jih bodo tudi, če bodo razstavni prostori zaprti. 
V tem primeru bodo namreč Izložbe domišljije preselili na 
splet ter omogočili spletna naročila in nakupe, ponudbo 
za »s sabo« in individualne prevzeme naročenega. Ponud-
bo si bo mogoče ogledati na njihovem Facebooku in In-
stagramu. »Še posebno v tej novi nepredvidljivi realnosti 
vas pozivamo in vabimo k podpori domačih vrhunskih 
ustvarjalcev in ustvarjalk. Poskrbimo, da se bomo obda-
rovali z lokalno izdelanimi, kakovostnimi in sodobnimi 
darili,« poziva Katarina Sekirnik. 

Pri letošnjih Izložbah domišljije sodelujejo: Roko-
delski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora), 
Galerija Ivana Groharja (Loški muzej Škofja Loka), Sokol-
ski dom Škofja Loka (Zavod 973), Knjižnica Ivana Tav-

Po darila letos  
na splet

Izložbe domišljije, prodajne razstave 
umetnikov in rokodelcev, bodo  
zaživele tudi letos, a se bodo zaradi 
epidemije novega koronavirusa 
preselile v virtualni svet.

V okviru Izložb domišljije bo tudi letos mogoče izbirati izvirna in 
unikatna darila. / Foto: Gorazd Kavčič

čarja Škofja Loka, Rozamunda, Atelje AMUSE, Sodobni 
tekstilni center Kreativnice, Trgovina Paleta, Trgovina in 
galerija Čipke Mojca, cvetličarna Sanjski šopek, Galerija 
in kavarna Pr' Pepet, restavracija Jesharna, Kavarna in 
slaščičarna Homan, Bar Pilarna in kavarna Vahtnca.
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Mateja Rant, foto: osebni arhiv

Marta Satler tudi v pokoju 
ostaja aktivna in tako med 
drugim že deset let prou-

čuje različne oblike bivanja starejših. 
Januarja letos je skupaj s strokov-
njaki z Inštituta Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje obiskala tudi stanovanjsko 
skupnost v Davči, a kot je pojasnila, 
v dveh urah, kolikor je trajal obisk, 
težko dobiš pravi občutek, kako je 
videti bivanje v taki skupnosti. Zato 
je takoj zgrabila priložnost, ko se je 

pokazalo, da bi junija tam lahko pre-
živela ves mesec. »Takoj sem vedela, 
da je to tisto, kar bi jaz potrebovala,« 
je bila navdušena nad življenjem v 
skupnosti starejših v Davči. 

Novi koronavirus je po njenih be-
sedah pokazal, kako ranljiva je popu-
lacija starejših v domovih za starejše 
in kako pozabljena je ta populacija v 
Sloveniji že mnoga leta. »Trudim se, 
da bi odločevalci razumeli, da sta-
rejši nočemo biti v breme otrokom in 
državi, žal pa sami brez pomoči ne 
zmoremo živeti,« je poudarila in do-
dala, da se je zato osredotočila na raz-
iskovanje sobivanja, to je oblika biva-
nja starejših, ki so še dovolj vitalni in 

pripravljeni pomagati drug drugemu. 
V praksi je to preizkusila v stano-
vanjski skupnosti v Davči sredi zele-
nja na nadmorski višini tisoč metrov. 
»Lastnik turističnega objekta se je 
odločil svoje počitniške enote oddati 
starejšim v dolgotrajen najem. Pri-
javljeni so kot na začasnem bivanju, 
zato imajo tam tudi zdravnika in so v 
primeru bolezni deležni zdravstvene 
nege patronažne službe,« je razložila 
Marta Satler in dodala, da jo je ta na-
čin sobivanja že leta zelo zanimal, saj 
je stara 75 let, a aktivna na različnih 
področjih in družabna, zato ne želi 
živeti sama, zaprta med štirimi ste-
nami. V Davči v skupnem gospodinj-
stvu naenkrat sobiva do devet oseb, 
pomembno pa se ji zdi, da ima vsak 
svojo sobo z lastno kopalnico, kar jim 
omogoča zasebnost, kuhinja, jedil-
nica in dnevni prostor pa so skupni. 
»Stanovanjska skupnost je primerna 
za ljudi že po šestdesetem letu, ko se 
upokojijo, pa do pozne starosti, če so 
zdravi. Lahko so samski ali v zvezi, 
biti pa morajo dovolj samostojni za 
življenje v skupini in se pripravljeni 
prilagoditi drugim,« je razložila in 
dodala, da prvi stanovalci skupnosti 
v Davči sobivajo že od vsega začetka, 
torej več kot tri leta. Junija jih je bilo 
devet v starosti od 62 do 81 let, od tega 
osem žensk in en moški. 

Kljub temu da so si med seboj 
zelo različni, vsi sodelujejo pri ak-
tivnostih, za katere se dogovorijo 
vnaprej, sicer pa se vsak lahko po-
sveča dejavnostim, ki ga veselijo. Po 
besedah Marte Satler hišo v Davči 
obdaja čudovita pokrajina, ki ponu-
ja veliko možnosti za sprehode ali 
zgolj posedanje v okolici hiše. Ena 

Dobra oblika sobivanja starejših

Tako meni Marta Satler iz Škofje Loke, ki je poleti en mesec preživela  
v stanovanjski skupnosti v Davči, da bi na lastni koži preizkusila, kako  
je živeti v taki obliki skupnostnega življenja starejših.

Marta Satler v Davči



od stanovalk še posebno navdušeno skrbi za rože, zato 
je na oknih in v koritih okrog hiše veliko cvetja. Tistim, 
ki radi vrtnarijo, sta na voljo tudi vrt in rastlinjak. Med 
bolj priljubljene dejavnosti sodijo še branje, reševanje 
križank, igranje družabnih iger in klepet. »Popoldne pa 
se radi umaknejo v svoje sobe in gledajo televizijo.« Nav-
dušil jo je tudi mir, ki vlada v hiši, zato je priznala, da si 
zelo lahko predstavlja, da bi se v prihodnosti preselila tja. 
»Enkrat se je treba umiriti; zdi se mi, da bi tam lahko v 
miru brala in pisala.« Vsak torek po zajtrku pa sedejo za 
mizo in naredijo jedilnik za naslednji teden. »Vsak lah-
ko predlaga kakšno njemu ljubo jed, nato določijo, kdo bo 
kakšen dan kuhal in kdo bo pomagal, če bo dela preveč,« 
je pojasnila in dodala, da se ji je zdelo zanimivo, kako 
mirno in usklajeno je potekalo dogovarjanje, ko so ses-
tavljali jedilnik. Kosila pripravljajo skupaj, zajtrke in ve-
čerje pa si vsak pripravi sam. Za vsak teden zato naredijo 
razdelilnik stroškov in jih sproti poračunajo. 

Eno od pomembnih prednosti življenja v taki skup-
nosti Marta Satler vidi tudi v medsebojni pomoči, saj 
se lahko zanesejo drug na drugega. »Ena od stano-
valk recimo skrbi, da nihče ne pozabi vzeti predpisa-
nih zdravil.« To daje občutek varnosti, ki ga ne nudijo 
niti oskrbovana stanovanja. »Tam si še vedno tako kot 
doma, zaklenjen za vrati.« Zato razmišlja, da bi se čez 
nekaj let, ko bi ji moči začele pešati, tudi sama preselila 
v omenjeno stanovanjsko skupnost, ki se ji zdi idealna 
oblika sobivanja za starejše, ki so še zelo samostojni in 
mogoče le včasih potrebujejo nekaj pomoči. Sama je si-
cer pogrešala nekoliko več družabnosti, a je prepričana, 
da bi se s časoma tudi to lahko spremenilo. »Tukaj so 

stanovalci, ki so v življenju predvsem trdo delali, zato 
tega ne pogrešajo, glavna zabava jim je sprehod, klepet 
in gledanje televizije,« jih sicer razume.

Prepričana je, da če bi bilo takih skupnosti več po 
vsej Sloveniji, bi mnogi, ki zdaj s strahom v preveliki 
hiši čakajo zimo in ne vedo, kaj storiti z velikim vrtom, 
ki ga sami ne morejo več obvladati, raje desetletje ali 
dve preživeli na tak način. Bivanje v takih skupnostih 
je namreč po njenih besedah poceni, tako da si ga ob 
nizkih pokojninah lahko privoščijo. V skupnost se je 
mogoče naseliti za stalno ali pa, če je prostor, le za do-
ločeno obdobje, zapustiti jo je treba le v primeru težje 
bolezni ali demence. V taki skupnosti tudi ni osamlje-
nosti, ki je v starosti, če živiš sam, najbolj pereča, še 
razmišlja Marta Satler. Za razliko od bivanja v velikih 
sistemih jim je na voljo dobra hrana, saj jedilnike ses-
tavljajo sami, pa tudi sveža, saj jo postrežejo takoj, ko je 
skuhano. »Vsi stanovalci so enakopravni, vse probleme 
rešujejo s pomočjo skrbnika, vedno pa se lahko umak-
neš v svojo sobo – svoj svet,« je še navedla kot prednost 
in naštela še nekaj drugih: »Zmanjšajo se strahovi, ker 
veš, da nisi sam in da vedno lahko dobiš pomoč; izhodi 
so povsem prosti in vedno se ti na sprehodu lahko kdo 
pridruži; lahko dobiš obisk ali pa odideš za več dni – po-
čutiš se kot turist; ljudje so bolj strpni, ker se zavedajo, 
da bodo še dolgo živeli skupaj; zavedaš se svojih napak, 
ker ti drugi postavijo ogledalo in se prek tega učiš.« In 
kot je še dodala na koncu: »Narava je čudovita, obdan 
si s kravami, telički, konji, osli, pujski, kokoškami; vse 
to pa obkrožajo visoki hribi, posejani z redkimi kmeti-
jami.«

Okolico objekta stanovanjske skupnosti v Davči obdaja čudovita narava. 
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Danica Zavrl Žlebir

Za vas je drugi val epidemije 
povsem drugačen od prvega, 
ko niste imeli v domu nobene 

okužbe. Kako to doživljate?
V spomladanskem času nismo 

imeli nobenega pozitivnega na co-
vid-19 ne med stanovalci ne med za-
poslenimi, obnašali smo se zelo od-
govorno. Tudi v jesenskem valu smo 
se, a nas je po vnosu virusa iz bolni-
šnice doletelo, da se je okužilo nekaj 
stanovalcev, nato jih je bilo že deset, 
prišli smo do številke trideset in bil 
je že alarm, kaj storiti. Ves čas smo 
sodelovali z regijsko koordinacijsko 
skupino, z dr. Alešem Rozmanom in 
drugimi zdravniki, na njihovo po-
budo smo tudi šli v aktivno iskanje 
večjega prostora v neposredni bliži-
ni CSS, kjer bi lahko odprli zunanjo 
enoto našega centra, t. i. rdečo cono. 
Praviloma naj bi imeli vsa območja 
(belo, sivo in rdečo cono) v hiši, a 
tehnično tega nismo mogli izpelja-
ti, zato smo iskali prostor, kamor bi 
lahko namestili od trideset do štiri-
deset postelj za oskrbo in zdravstve-
no nego.

 Kako je prišlo do namestitve v te-
lovadnici OŠ Jela Janežiča?

Občino Škofja Loka smo prosi-
li za pomoč pri iskanju ustreznega 
prostora. Župan se je dogovoril o 
možnosti v Osnovni šoli Jela Ja-

nežiča, vsi nadaljnji dogovori pa so 
potekali z ravnateljico mag. Marjeto 
Šmid. Takojšnji so bili tudi kontak-
ti z ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
ter ministrstvom za izobraževanje. 
Koordinacijska skupina je prišla na 
ogled prostorov in jih ocenila kot 

primerne. Prostor, velik okoli 450 
kvadratnih metrov, smo nato dali 
pregraditi, da smo dobili dvo- in tro-
posteljne sobe in že v ob koncu te-
dna od 16. do 18. oktobra prostor ure-
dili, takrat občinska Civilna zaščita 
še ni bila aktivirana, tako da smo 
zaposleni to opravili z lastnimi moč-

Čeprav smo bili odgovorni, je prišlo  
do okužb

Center slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka je bil prvi v Sloveniji, 
ki je za okužene stanovalce uvedel zunanjo rdečo cono v bližnji telovadnici, kar 
jim je kot dobro potezo priznala tudi država. Kako v razmerah, ko je še vedno 
veliko okužb med zaposlenimi in stanovalci, poteka življenje v domu, smo se 
pogovarjali z direktorico Silvo Košnjek.

Silva Košnjek / Foto: Gorazd Kavčič
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mi. Poskrbeli smo za vse potrebne filtre, za ločeni čisti 
in nečisti del. Nato smo na nedeljo začeli seliti material 
in prve rezervne postelje. Vzporedno s stanovalci smo 
naslednji dan selili tudi njihove postelje. Zdaj moramo 
občasno preseliti katero nazaj v dom, ko se stanovalci 
lahko vrnejo v belo cono, pri tem seveda sledijo vsi ukre-
pi razkuževanja, preden se varno vrnejo v svoje sobe.

V rdeči coni smo tudi postavili ekipo zaposlenih, ki 
dela samo tam in se ne križa z drugimi zaposlenimi, ker 
bi sicer lahko zelo hitro prišlo do okužbe.

 Prvi stanovalci so po določenem obdobju rdečo cono 
najbrž že zapustili?

Dnevno je dinamika zelo različna. Tisti, ki niso več 
okuženi, se vračajo v belo cono, vsak dan pa tudi pride v 
rdečo cono še kak nov okuženi stanovalec. Vsak dan na-
mreč jemljemo brise, to počne naša glavna sestra ali pa 
mlada zdravnica tik po diplomi, ki se je bila pripravljena 
za mesec dni vključiti v delo. Brise za testiranje jemlje-
mo vse sami, izključno z namenom, da jih zjutraj takoj po 
odvzemu odpeljemo v laboratorij in še isti dan do veče-
ra izvemo izvide in lahko takoj začnemo izvajati ukrepe 
dodatne zaščite. Zaposlenim, ki imajo to možnost, tako 
ni treba hoditi v zunanje zdravstvene ustanove, hkrati 
pa tudi hitro pridemo do rezultatov. Od vseh 56 pozitiv-
nih na covid-19 se jih je 20 že vrnilo nazaj v belo cono 
(v sredo, 4. novembra, op. a.), 23 jih ostaja v rdeči coni. V 
sivi coni, ki jo imamo vzpostavljeno v domu, pa imamo 
vsak dan od pet do sedem stanovalcev, ko čakamo nji-
hov izvid ali pri njih ponavljamo jemanje brisa – zaradi 
varnosti, ali so okuženi ali ne.

 Kako bi ocenili delovanje teh ukrepov?
Počasi se razmere umirjajo. Ocenjujemo, da je bila na-

mestitev okuženih zunaj hiše, ko ne prihajajo v kontak-
te z drugimi, dobra poteza, kar so, kot že rečeno, podprli 
tudi v regijski koordinacijski skupini in na ministrstvih. 
Je pa treba mnogo več logistike, že pri prevozu hrane, ki 
jo večkrat na dan dostavljamo iz centralne kuhinje, pri 
čemer sta ločeni vozili za t. i. čisti in nečisti del. Pri tem 
delu smo pridobili pomoč treh študentov. 

 Kdaj računate, da boste lahko opustili rdečo cono v te-
lovadnici?

Težko rečem, ker ne vemo, kakšna bo dinamika širje-
nja okužb, saj vemo, kako je zdaj na Gorenjskem in tudi v 
ožjem lokalnem območju. Verjetno pa bo tako ostalo do 
konca leta.

 Že prej ste ves čas opozarjali na pomanjkanje kadrov, 
ob okužbah zaposlenih pa to postaja še večji problem. 
Kako ga rešujete?

Na današnji dan (sreda, 4. novembra, op. a.) je med 
zaposlenimi 29 pozitivnih. Vmes se tudi vračajo na 
delo, doslej se jih je zdravih vrnilo sedem. V kadrovski 
stiski si pomagamo z dijaki in študenti zdravstvenih 
šol in fakultete, trenutno jih imamo deset. Pri nas so 

sodelovali že v prejšnjem obdobju, ker smo učna baza 
za te šole, kar je prednost, saj poznajo naš delovni pro-
ces. Občasno smo imeli tudi pomoč medicinskih sester 
iz škofjeloškega zdravstvenega doma in tamkajšnje 
koncesionarke. Ob svojem siceršnjem delu k nam na 
pomoč prihaja tudi nekaj nekdanjih sodelavk. Imamo 

tudi prostovoljca v rdeči coni, je sin naše stanovalke, 
ki se je odzval našemu pozivu na Radiu Sora, ko nis-
mo več mogli zagotavljati stika stanovalcev s svojci po 
telefonu. Tudi on dela v popolni zaščitni opremi, ena-
ko kot naši zaposleni v rdeči coni. In naj še povem, da 
nam je v tem času celo uspelo zaposliti tri strežnice, tri 
pripravnike zdravstvene nege, dva delovna inštruktor-
ja in bolničarko. 

 Kakšno je v tem čudnem času življenje stanovalcev v 
domu? 

V rdeči coni se lahko ljudje med seboj družijo, ker 
so vsi pozitivni in nimajo zunanjih stikov. V centru pa 
ostajajo stanovalci še naprej v svojih sobah v izolaciji. 
Družabnih oblik življenja ta čas ni, včasih zapojejo, pris-
luhnejo harmoniki stanovalca Marka, da jim je lažje. Na 
oddelku za demenco pa so stanovalci vsi skupaj, živijo 
v nekakšnem mehurčku, njihovo življenje je takšno kot 
vedno, le da nimajo zunanjih obiskov. Zagotavljamo pa 
jim čim bolj stalen kader, da preprečimo okužbo. Glede 
stikov s svojci je bilo spočetka težko, zdaj je s prostovolj-
cem v rdeči coni telefonski stik lažji. Svojci sicer lahko 
tudi kaj prinesejo stanovalcem, pustijo jim na recepciji, 
mi pa to razkužimo in jim izročimo.

 Kako osebno prenašate te razmere?
Zaposleni v domu ves čas delajo, zavarovani z zašči-

tno opremo, v uniformah, z maskami, vizirji, rokavica-
mi, v rdeči coni tudi z zaščitnimi oblekami, kar ni lahko. 
Kot drugi sodelavci sem tudi jaz običajno ves dan v služ-
bi, tudi ob sobotah in nedeljah, vračam se šele zvečer. 
Dokler je bil dan še daljši in če je bilo vreme lepo, sem se 
sprostila na kolesu. Zdaj pa grem, če je le mogoče, vsaj 
na kratek sprehod, sicer pa v naravo, po poteh, kjer ni 
veliko ljudi, da se brez maske nadiham svežega zraka. 

V CSS vsak dan sami jemljejo brise, in sicer 
z namenom, da jih zjutraj takoj po odvzemu 
odpeljejo v laboratorij in še isti dan do večera 
izvedo izvide in lahko takoj začnejo izvajati 
ukrepe dodatne zaščite. Zaposlenim, ki imajo 
to možnost, tako ni treba hoditi v zunanje 
zdravstvene ustanove, hkrati pa tudi hitro 
pridejo do rezultatov.
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Maša Likosar, foto: Špela Mezek

Romana in Robert Šubic, Ma-
tija Oblak in Blažka Pišlar iz 
žirovske ekipe ter Špela Me-

zek, Gašper Doljak, Tomaž Čadež in 
Špela Alič iz škofjeloške ekipe so 
prostovoljci, ki so se odzvali pozivu 
Rdečega križa Slovenije, ki aktivira 
prostovoljce v primeru množičnih 
naravnih nesreč, med katere sodi 
tudi globalna epidemija covida-19. 
Prostovoljci pomagajo medicinske-
mu osebju pri oskrbi in negi bolni-
kov, obolelih za covidom. »Sodeluje-
mo pri razdeljevanju vseh obrokov in 
higieni pacientov. Tistim, ki so nepo-
kretni, pomagamo pri hranjenju, jih 
umijemo, jim zamenjamo plenice. 
Poskrbimo tudi, da imajo vsi na voljo 
tekočino,« je zaupala Špela Mezek, 
vodja škofjeloške ekipe. 

Njihov delovnik se začne ob 7. uri 
zjutraj in običajno konča ob 15. uri. 
Na negovalne in intenzivne oddelke, 
kjer so nameščeni bolniki, oboleli za 
covidom, vstopijo skozi prostor, ki se 
imenuje filter, na drugi strani pa se 
soočijo z realnostjo ljudi, ki jim bole-
zen ni prizanesla. »Po raportu se oble-
čemo v zaščitno opremo. Ta vključuje 
plašč, zaščitno masko, očala, kapo in 
dvojne rokavice. V njej smo od dve do 
tri ure neprekinjeno, vse dokler ne 
zapustimo oddelkov. Ko se po vseh 
opravilih vrnemo na čisti oddelek v 
rdeči coni, je treba biti zelo previden 
pri slačenju zaščitne opreme. Velja 
poseben protokol, saj je oprema lahko 
vir okužbe. Potrebno je tudi temeljito 
razkuževanje,« je dejala in dodala: 
»Prve dni, ko smo začeli delati, je bilo 

malenkost zadržkov in strahu, a me-
dicinsko osebje nam je lepo razložilo 
varnostni-zaščitni protokol in zdaj v 
načelu strah ni več prisoten.«

Pacienti so po besedah Mezeko-
ve večinoma starejši, med njimi pa 
so tudi mlajši oboleli, pri katerih je 
potek bolezni težji. »Pacienti so zelo 
veseli, da jim namenimo čas in pok-
lepetamo z njimi, se morda tudi malo 
pošalimo ter jim na ta način polep-
šamo dan,« je povedala sogovornica 
in poudarila, da je bolezen resna. 
»Osebe s težkim potekom bolezni 
zelo oteženo dihajo, priključene so 
na kisik, imajo trdovraten kašelj, po-
višano temperaturo, boli jih glava. 
Zato apeliram na vse, zlasti na pre-
bivalce škofjeloškega območja, kjer 

je covid-19 zelo v porastu, da upošte-
vajo ukrepe, so odgovorni do sebe in 
drugih. Bolezen morda pri večini res 
poteka v blažji obliki, kjer simptomi 
niso tako izraziti, a pri vsakem se 
lahko zaplete in pristane v bolnici, 
kjer pacienti ostanejo tudi mesec 
dni, poleg tega je tudi rehabilitacija 
lahko zelo dolgotrajna.« Prostovoljci, 
ki svoj prosti čas namenijo pomo-
či premagovanju težav v epidemiji, 
bodo pomagali, dokler bo treba. Me-
nijo, da bodo vključeni celo zimsko 
obdobje. »Radi pomagamo, zato smo 
pristopili v ekipe. Nobeno delo nam 
ni odveč, delamo prostovoljno in 
brezplačno. Najbolj pa nas razvese-
li, če nekomu pričaramo nasmeh na 
obraz,« je sklenila Špela Mezek.

Pomagajo v boju proti epidemiji
Ekipi prve pomoči iz Škofje Loke in Žirov, ki delujeta pod okriljem Rdečega križa 
Slovenije – Območnega združenja Škofja Loka, od minulega petka pomagata 
medicinskemu osebju na Kliniki Golnik v boju proti epidemiji covida-19.

Levo Špela Mezek, desno Gašper Doljak iz škofjeloške ekipe, med njima Žan Dolinar iz RKS OZ 
Tržič in Nina Zaplotnik iz RKS OZ Radovljica
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Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Zadnja rokometna tekma loških prvoligašev je bila v 
dvorani na Podnu minuli četrtek, ko so se varovan-
ci trenerja Roberta Beguša pomerili z ekipo Gorenja 

iz Velenja. Tekma bi morala biti sicer na sporedu konec 
septembra, a so jo po dveh prestavitvah zaradi okuženos-
ti igralcev z novim koronavirusom odigrali šele prejšnji 
teden. Do 11. minute je bila tekma izenačena, nato pa so 
na igrišču zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Zo-

rana Jovičića. Velenjčani tudi v drugem polčasu niso po-
pustili in so domače rokometaše vseskozi držali na varni 
razdalji. Končni rezultat pa je bil 24 : 29. Ločni pa niso pre-
stavili le tekme z Gorenjem, saj so doslej odigrali zgolj šti-
ri. »Zadnjo tekmo pred današnjo smo odigrali pred sed-
mimi tedni in to je za moštvo zelo slabo, saj so nekateri 
konkurenti odigrali že sedem tekem. S tem se moramo 
sprijazniti, je pa res, da so se nato med tekmo poškodo-
vali kar trije igralci, dva naša in eden iz ekipe Gorenja. To 
je bilo glede na dolgo prekinitev pričakovati. Upam, da bo 
zdaj vse šlo po načrtih in da bomo nadomestili preložene 
tekme,« je povedal trener Robert Beguš.

Za loške rokometaše 
dolg premor

Čeprav se je nova sezona za rokometne 
prvoligaše začela že na začetku 
septembra, je ekipa Urbanscape Loka 
doslej odigrala le štiri tekme. Po kar sedmih tednih so loški rokometaši minuli četrtek spet odigrali 

prvenstveno tekmo, gostili pa so ekipo Gorenja. 

Vilma Stanovnik

Epidemija in trenutne zdra-
vstvene razmere krojijo tudi 
športni utrip, v Balinarski zve-

zi Slovenije pa so se odločili, da za-
radi naraščanja števila okužb pred-
časno zaključijo jesenski del sezone 
v nižjih ligah, medtem ko se bo eli-
tna superliga začela z zamikom. Po 
prvem predlogu naj bi začetek lige 
prestavili s konca oktobra na sredino 
novembra, kot kaže, pa bo na začetek 
treba še počakati. 

Bodo pa v novi sezoni balinarske 
superlige na slovenskih baliniščih 
nastopila številna zveneča imena, saj 

so se med oktobrskim prestopnim ro-
kom v domovino vrnili tudi nekateri 
dolgoletni reprezentanti, ki so v lanski 
sezoni nastopali v tujini, predvsem v 
italijanski prvi in drugi ligi. Med naj-
bolj odmevni prestopi so zagotovo 
selitev Aleša Borčnika iz BRB Ivrea 
v škofjeloško Trato, Anžeta Petriča iz 
Borgoneseja v kobjeglavski Agrochem 
Hrast ter Jasmina Čauševića iz Ponte-
seja k novemu superligašu iz Velenja.

»Aleš Borčnik za nas pomeni ve-
liko okrepitev, pogovarjali pa smo se 
tudi z našim nekdanjim igralcem in 
sedaj selektorjem reprezentance Da-
vorjem Janžičem. Ta v klubu ni do-
bil izpisnice in tako trenutno še ne 
vem, ali se bo lahko pridružil ekipi,« 
je pojasnil predsednik Balinarskega 

društva Trata Bojan Buden in dodal, 
da bo tudi Borčnik član ekipe le, dok-
ler se ne začnejo tekmovanja v Italiji. 
Je pa pomembna okrepitev Trate tudi 
njihov nekdanji igralec Dejan Smeh. 
Sicer pa ekipa ostaja podobna kot 
lani, saj v njej ne bo več zgolj Gregorja 
Oprešnika, s katerim niso podaljšali 
pogodbe.

»Superliga naj bi se pri nas na-
čeloma lahko začela, vendar se je 
zveza odločila, da z začetkom tek-
movanj počaka. Mi smo dobro treni-
rali, v zadnjem času pa smo treninge 
prekinili. Naš cilj tako kot vsako leto 
ostaja borba za najvišja mesta, seve-
da tudi za naslov državnega prvaka. 
Je pa dejstvo, da bo letos liga zelo 
kvalitetna,« je še dodal Buden.

Balinarji znova v boj za naslov prvaka

Okrepljena ekipa Trate tudi v novi sezoni pričakuje kvalitetno tekmovanje  
v slovenski elitni ligi, kjer se bo borila za finale in naslov prvaka.
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Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar  
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,  

napeto in aktualno.
in

 Rubrika o gorenjskih priimkih.  
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,  

kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas

Vilma Stanovnik

Konec septembra se je nova sezona začela za škofje-
loške košarkarje, ki tudi letos v članski konkurenci 
igrajo v drugi slovenski košarkarski ligi. Na prvi tek-

mi so gostovali pri Gorici in zmagali. Prav tako so se zmage 
veselili, ko so gostili ekipo Ljubljane, boljši pa so bili tudi na 
gostovanju pri Brinoxu Medvode. Tekmo četrtega kola sredi 
tega meseca bi odigrali s Celjem, vendar je bila prestavljena. 
Nato se je Košarkarska zveza Slovenije glede na odlok vlade 
odločila, da se tekmovanja razen v najvišjih ligah prekinejo. 

»Že pred začetkom tekmovanj se je vedelo, da nas letos 
čaka burna sezona. Čeprav pogoji za trening tako za mlajše 
selekcije kot tudi za člansko še zdaleč niso bili idealni, lahko 

rečem, da smo sezono začeli uspešno in nad pričakovanji,« 
pravi direktor kluba in trener članskega moštva Igor Dolenc. 

Ekipi LTH Castings U19 in LTH Castings U17 sta se skozi 
kvalifikacijsko sito uspešno prebili med elito, kar pomeni, 
da tudi letos vseh osem mlajših selekcij, ki so že začele se-
zono, nastopa v prvi slovenski košarkarski ligi. 

Člani so v drugi SKL ednina neporažena ekipa. Njihov 
spodrsljaj  je bil le nastop v Pokalu Spar, ko so v dvorani na 
Trati z ekipo Stražišča igrali izenačeno, v Stražišču pa so 
izgubili in tako izpadli iz nadaljevanja tekmovanja.

»Trenutne razmere nam na žalost ne dovoljujejo trenin-
gov v dvorani, a kljub temu ne počivamo. Člani se po svojih 
močeh individualno pripravljajo na nadaljevanje sezone, 
tudi trenerji mlajših selekcij pa skrbijo, da naši košarkarji 
in košarkarice dobijo navodila za vzdrževanje kondicije ter 
trening v domačih prostorih,« pojasnjuje Igor Dolenc.

Loški košarkarji v drugi ligi še neporaženi

Moška članska ekipa LTH Castings je do prekinitve tekmovanj odigrala tri 
prvenstvene tekme v drugi SKL in na vseh zmagala, grenak poraz pa je doživela 
v pokalnem tekmovanju.

Zgodba z imenom Šolska košarkarska liga se je 
začela v šolskem letu 1995/96. Njen nastanek sta 
»zakrivila« dr. Srečo Zakrajšek in Vojko Korošec ob 
pomoči zagnanih strokovnih sodelavcev. Čeprav so 
bili začetki skromni, poguma ni manjkalo ne organ-
izatorjem ne sodelujočim, in tekmovanje je kmalu 
postalo zelo prepoznavno. V prvih nekaj letih je bil 
glavni poudarek na košarkarskem tekmovanju ter 
tekmovanju plesnih in navijaških skupin, katerih delo 
so spremljali medijski krožki. Kmalu sta se začeli tudi 
razvedrilni tekmovanji: mis simpatičnosti ŠKL in ŠKL 
demo hit – tekmovanje mladih neuveljavljenih glas-
benih skupin. Tekmovanje je kmalu postalo medn-
arodno, poleg košarke so se uveljavili tudi nekateri 
drugi športi. O vsem tem je moč prebrati v knjigi ŠKL 
– šport tisočerih obrazov, ki govori o rezultatih vseh 
sezon ŠKL od košarke, nogometa, odbojke, plesnih in 
navijaških skupin (cheerleading), akrobatskih skupin, 
ŠKL med dvema ognjema, ŠKL tee ball ... Z nakupom 
knjige lahko pomagamo projektu ŠKL. Redna cena je 
34,99 evra, na poštah zdaj samo 24,49 evra. Naročila 
sprejemajo tudi po elektronski pošti (skl@skl.si.). V. S.

Izšla je knjiga o ŠKL
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#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

App Store Google Play

080 17 87

Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.
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Suzana P. Kovačič

Tukaj je november oziroma t. i. 
movember, mesec, v katerem 
si moški puščajo brke in na ta 

način ozaveščajo o zdravju moških, 
predvsem opozarjanju o raku mod in 
prostate. V Sloveniji letno odkrijejo 
okoli 1600 novih primerov raka pros-
tate, zaradi te bolezni umre okrog 
400 moških na leto. Ključno je pravo-
časno odkritje in zdravljenje, zato je 
nujno, da v časih soočanja s korona-
virusom to ne ostane na stranskem 
tiru, opozarjajo na Društvu uroloških 

bolnikov Slovenije in gibanje Mo-
vember. Letos so dogodki tega med-
narodnega gibanja odpadli oziroma 
potekajo kot dejavnosti na spletu, po-
budniki vztrajajo, da ta problematika 
kljub vsemu terja ustrezno pozor-
nost. V Društvu uroloških bolnikov 
namreč opažajo, da se dostopnost do 
diagnostike in posegov na področju 
urologije zaradi ukrepov, uvedenih 
zaradi koronavirusa, poslabšuje. 
»Nihče ne zanika, da je covid-19 res-
na grožnja. A treba je poskrbeti tudi 
za ostale paciente, ki prav tako zbole-
vajo in je lahko ogroženo njihovo živ-
ljenje, če se ne zdravijo pravočasno,« 
poudarja predsednik društva Slo-

venije Franc Hočevar. Nevarnostni 
dejavniki za nastanek raka prostate 
so starost, rasa in dednost. Več kot 
polovica bolnikov zboli v starosti 60. 
do 74. let, od nastanka bolezni do kli-
ničnih znakov pa mine več let. Bol-
niki pri začetni obliki raka navadno 
nimajo težav.

Rak mod je najpogostejši rak pri 
moških med 20. in 40. letom starosti, 
ki ima sicer največjo stopnjo ozdrav-
ljivosti. Priporočajo redno, enkrat 
mesečno samopregledovanje mod. 
Zveza slovenskih društev za boj 
proti raku pa je sporočila, da je nova 
spletna stran Obvladovanje raka v 
času epidemije in po njej.

Movember naj ne bo le novembrska skrb
... temveč skrb skozi celotno življenjsko obdobje moškega. Gibanje Movember 
opozarja: »Rak prostate ogroža številna življenja tudi v teh koronačasih.«
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI

Suzana P. Kovačič

Predsednica Društva diabetikov 
Škofja Loka Tanja Oblak je po-
vedala, da bo 14. novembra, ob 

svetovnem dnevu sladkorne bolez-
ni, v modri barvi osvetljen Trg pod 
gradom v Škofji Loki. Modri krog je 
univerzalni simbol, ki so ga v okviru 
resolucije Združenih narodov razvili 
pred leti kot znak ozaveščanja o slad-
korni bolezni. Škofjeloško društvo je 
imelo v počastitev svetovnega dneva 
sladkorne bolezni v načrtu izvedbo 
dveh tradicionalnih pohodov, enega 
v okolici Žiri, drugega od Škofje Loke 

do Crngroba in nazaj, vendar so ak-
tualne razmere epidemije covida-19 
takšne, da bodo pohoda prestavili na 
kasnejši čas. 

Oblakova je povedala, da jim je 
sicer uspelo do jesenske vnovične 
zaostritve ukrepov za zajezitev koro-
navirusa izpeljati vse do tedaj načr-
tovane aktivnosti. Še septembra so 
se udeležili meddruštvenega pohoda 
diabetikov v Preddvoru, imeli so tudi 
predavanje prof. dr. Tomaža Lundra, 
dr. med., specialista dermatovene-
rologa, na temo kožnih obolenj pri 
sladkornih bolnikih.

Zveza društev Diabetikov Slove-
nije je objavila nasvete za zmanjša-
nje stresa in tesnobnosti v korona-

času. Uredite osnove: vzdržujte svojo 
rutino, poskrbite za dovolj spanca, 
prehranjujte se zdravo in v svoj dan 
vključite dovolj gibanja, ostanite v 
stiku z družino in prijatelji, uporabi-
te telefon ali družbena omrežja kot 
glavni način komuniciranja, zmanj-
šajte količino časa, ki ga namenite 
spremljanju novic, ki lahko vodijo do 
tesnobnih občutkov, informacije o 
virusu spremljajte samo pri zaneslji-
vih virih. Če imate možnost, poiščite 
načine za pomoč tistim, ki jo potre-
bujejo. Normalno je, da vas navdajajo 
občutki nemoči in preobremenje-
nosti, lahko pa jih zmanjšate tudi s 
kakovostnim preživljanjem prostega 
časa ...

Modro bo osvetljen Trg pod gradom

Društvo diabetikov Škofja Loka bo počastilo svetovni dan sladkorne bolezni.



Prvega oktobra letos je na slovenska velika 
platna prispel film Troli na svetovni turneji. Sicer 
so kinodvorane ponovno zaprle svoja vrata, a 
marsikomu je uspelo in si je pred zaprtjem ogledal 
to simpatično animirano pustolovščino. V filmu 
pa so lahko gledalci prepoznali tudi Neishin glas. 
V slovenski sinhronizirani različici je namreč Neža 
Buh - Neisha svoj glas posodila enemu izmed likov 
– hardrokovski kraljici Barb. A. B. / Foto: Kolosej

Blažena med možmi, bi lahko zapisali k tejle 
fotografiji, ko so v Škofji Loki zagnali projekt 
Prostofer. Z občine ga je koordinirala Sabina Gabrijel 
(desno), na fotografiji pa je med samimi moškimi, 
vključenimi v ta projekt. Toda pozor: avtomobil tudi 
v tem primeru ni izključna domena moških, kajti med 
šestimi prostovoljnimi vozniki, ki bodo skrbeli za 
brezplačne prevoze starejših, so tudi tri ženske!  
D. Ž. / Foto: Primož Pičulin

V času vsesplošnega zastoja družabnega življenja, ko nam zaradi 
priporočenega manj druženja primanjkuje govorjene besede, je vsaj 
majhno nadomestilo lahko pisana beseda. Če beremo knjige, se v 
mislih pogovarjamo – z glavnimi junaki romanov, tudi sami s seboj. 
Dobrih knjig zagotovo ne manjka v bukvarni v podaljšku Homanove 
hiše, ki pa je v teh razmerah žal zaprta. A kot nam pove njena 
lastnica Elena Novak, je kljub temu mogoče naročiti vse knjige, ki so 
objavljene na spletni strani Antikvariata Novak. Vi izberete, dostavi 
vam jih pošta, plačate po povzetju. Na branje! I. K. / Foto: Igor Kavčič

Le koga so pred kakim letom v grajski kapeli tako zamaknjeno in 

zbrano poslušali Gorenjevaščan Boris Oblak in Ločana Sašo Celarc 

ter Agata Pavlovec? Boris, ilustrator in mojster karikature, je najbrž 

govorniku dodatno povečeval nos, Sašo, ki obvlada informacijski 

inženiring, je povedano najbrž prevajal v računalniški jezik. In kdo bi 

vedel, mogoče je tudi slikarka Agata dobila namig za kakšno svojih 

naslednjih umetnin. I. K. / Foto: Tina Dokl

Sosednja medvoška občina se predstavlja z novim 
promocijskim filmom, v katerem nastopa tudi 

Škofjeločan, in sicer Miha Jenko iz Reteč (na sliki  
z Nejo Jesenko). M. B. / Foto: Katja Jakus

Čivkarije.
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Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Gorazd Porenta  
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 32 045 
GSM: 041 829 877

drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.com

odprto od 9. do. 17. ure

∙ PRODAJA VSEH VRST  
SADNEGA DREVJA:

jablane in hruške (tudi na sejancu),  
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,  

maline, ameriške borovnice ...
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Nedavno smo na različnih družbenih 
omrežjih zasledili novico, da je novi 
lastnik blagovnih znamk Mure postal Jan 
Plestenjak. Na pevčevi strani na Facebooku 
pa smo prebrali tudi zapis, ki med drugim 
pravi, da je vesel, da bo znamka Mura, ki 
je bila včasih ponos slovenske tekstilne 
industrije in je zanjo dalo svoje srce in 
dušo mnogo prekmurskih družin, ostala v 
slovenskih rokah. A. B. / Foto: A. B.

Na eni zadnjih razstav, ki so bile na ogled v takrat še odprtem Sokolskem domu, so svoja dela predstavili udeleženci letošnje 21. Kolonije Iveta Šubica. Njen naslov in tema, na katero so člani Združenja umetnikov Škofja Loka ter povabljeni umetniki ustvarjali, sta bila času primerna: Karantena. Konec septembra smo »ujeli« nekaj umetnikov, ki so prišli po svoja dela, ki bodo odslej na ogled v časopisu, ki so ga pripravili v Združenju in bo aktualen vsaj do naslednje, 22. kolonije leta 2021. I. K. / Foto: Igor Kavčič
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Maša Likosar

Mentorjem centra se je občinska ideja zdela za-
nimiva, zato so jo preko digitalnega MDC-ja, ki 
deluje na Instagramu in v okviru katerega v teh 

časih izvajajo program na daljavo pod naslovom Karan-
tena? Ni problema!, predstavili udeležencem njihovega 
centra. Tako se je zbrala skupina 14 aktivnih posamezni-
kov, ki so bili pripravljeni sodelovati v projektu. »Danes 
lahko na vsakem koraku v najrazličnejših oblikah sprem-
ljamo pozive k upoštevanju aktualnih ukrepov, poveza-
nih z novim koronavirusom, ki pa jih mladi pogosto pres-
lišijo in jih včasih tudi ne jemljejo resno, predvsem zaradi 
njihove uradnosti,« je pojasnil Nejc Novak, programski 

koordinator v MDC Blok, in nadaljeval: »Mladostniki, ki 
so bili vključeni v program, so poglobljeno razmišljali o 
tej temi, kar je pogosto najbolj učinkovit način učenja.«

Na osnovi smernic, ki jih je podala občina, so mentorji 
skupaj z mladostniki načrtovali snemanje. Združili so se 
v pet skupin, vsaka si je izbrala temo in jo predstavila. Na 
zabaven in poučen način so spregovorili o samoizolaciji 
in karanteni, poznavanju okuženih oseb, spoštovanju in 
poznavanju ukrepov ter o zaščitnih maskah. V MDC Blok 
dajo velik pomen aktivni udeležbi mladih, zato so imeli 
sodelujoči v večjem delu projekta proste roke. »Podajanje 
vsebine preko skečev in vlogerskih posnetkov je plod nji-
hovega dela, pred snemanjem pa so idejno zasnovo videa 
ter besedilo predstavili mentorjem v potrditev. Po dveh 
snemalnih dneh so skupine poslale posneto gradivo, 
obdelava in montaža pa je bila v domeni Občine Škofja 
Loka,« je pojasnil Novak in še dodal, da je sporočilo gle-
de na število ogledov videa na uradni občinski in njihovi 
Facebook strani doseglo veliko ljudi.

Blok poziva k upoštevanju ukrepov

Na pobudo Občine Škofja Loka je v sodelovanju z Mladinskim dnevnim centrom 
(MDC) Blok nastal video z naslovom Blok opozarja. Z njim so želeli nagovoriti 
predvsem mlajše preko oblik komuniciranja ter obveščanja, ki so njim blizu.

Blokovci opozarjajo, da z neodgovornim ravnanjem ogrožate sebe in 
druge. / Foto: zajem zaslona/Facebook

Ali se vam zdi prav, da upoštevamo ukrepe proti virusu, so se vprašali 
mladi in njihov odgovor je bil: Ja, itak! / Foto: zajem zaslona/Facebook

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%
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Suzana P. Kovačič, foto: VDC Kranj

V bivalni enoti Škofja Loka, enoti 
Varstveno-delovnega centra (VDC) 
Kranj, ta čas že izdelujejo praznič-

no obarvane izdelke iz gline, novoletne vo-
ščilnice in dekorativne izdelke. “Sprehode 
v naravo, ki za razliko od preteklih let po-
tekajo v bistveno manjših skupinah, sta-
novalci in zaposleni namenjajo tudi nabi-
ranju mahu, storžev, gozdnih plodov, cvetju 
in ostalih materialov, iz katerih bodo v tem 

Okrasitev doma za prihajajoč praznični čas

Iz bivalne enote Škofja Loka VDC Kranj sporočajo, da so se v razmerah epidemije 
covida-19 prilagodili situaciji. Da pa stanovalci ohranjajo čim bolj običajen 
dnevni ritem, dobro počutje in tudi delo, trenutno vso pozornost usmerjajo v 
prihajajoč prednovoletni čas z izdelavo praznično obarvanih izdelkov.

Venček v obliki srca v kombinaciji naravnih materialov in izdelkov stanovalcev

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

Odpiralni čas od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

PAKET KISLO ZELJE 
ETA, 4x1 kg

5,88 EUR

PAKET KISLA REPA 
ETA, 4x1 kg 

6,67 EUR

PAKET PESA RDEČA 
ETA , 4x1 kg 

5,57 EUR

PAKET KUMARICE  
KAMNIŠKE, ETA, 4x1 kg 

6,89 EUR
PAPRIKA  
PEČENA  

DIEM,  
680 g 

1,60 EUR

ČISTILO  
ALKOHOLNO  
CLEANEX PRO, 5 l 
19,99 EURGEL  

ANTIBAKTERIJSKI 
PULITOL, 500 ml

2,69 EUR

RAZKUŽILO  
ZA ROKE  
PULITOL, 5 l 
17,99 EUR



38 DOM IN DRUŽINA  

Ker pa december zna biti letos 
drugačen, kot smo ga bili vajeni 
iz preteklih let, tudi praznični 
izdelki stanovalcev škofjeloške 
bivalne enote lahko pričarajo 
toplino, občutenje prazničnega 
časa in polepšajo naše domove.

mesecu delali tudi praznične venčke,” je 
povedala Mirjana Česen, direktorica VDC 
Kranj. 

Osnovni namen domskega varstva je, 
kot je poudarila Česnova, da njihovi sta-
novalci živijo čim bolj dejavno življenje, v 
katerem so sooblikovalci dnevnega ritma 
in aktivno vpeti v vsa dnevna opravila. 
»Pridobivajo nove spretnosti in znanja za 
življenje ter tako ohranjajo in krepijo svojo 
samostojnost. Naši stanovalci čez cel dan 
potrebujejo podporo zaposlenih, pri čemer 
so nekateri delno, nekateri pa v celoti od-
visni ne le od pomoči pri življenjskih op-
ravilih, ampak tudi od stalnega vodenja, 
sprotnega dogovarjanja in usmerjanja. A 
prav ta letošnja situacija je pokazala, kako 
pomemben del dobrega počutja in krepitve 
samopodobe prispeva vsakodnevno vklju-
čevanje stanovalcev v ustaljene rutinira-
ne vzorce, del teh jim predstavlja delovno 
okolje.« V njihovih izdelkih, ki v tem času 
že napovedujejo praznike, je sporočilnost 
še večja. Ker pa december zna biti letos 
drugačen, kot smo ga bili vajeni iz prete-
klih let, tudi praznični izdelki stanovalcev 
škofjeloške bivalne enote lahko pričarajo 
toplino, občutenje prazničnega časa in po-
lepšajo naše domove. »Za razliko od prete-
klih let pa žal svojih izdelkov zavod ne bo 
mogel razstavljati in ponuditi na običajen 
način na predstavitvenih stojnicah in v 
lastni trgovini,« je dejala Mirjana Česen. 

Kot ugotavlja sogovornica, nas letošnje 
leto vedno znova postavlja pred preizkuš-
nje: »To se čuti še posebej v naši bivalni 
enoti, kjer se soočajo z novimi situacija-
mi, ki jih stanovalci zaradi svojih ovira-
nosti ne razumejo najbolje, jih pa čutijo in 

Adventni venček iz naravnih materialov

Okrasitev doma v prazničnem decembru

V bivalni enoti Škofja Loka VDC Kranj izdelujejo tudi izdelke iz gline.
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Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije

Veliko znižanje ek sponatov

vsakodnevno doživljajo, saj je že nekaj mesecev 
dnevni ritem podrejen številnim dodatnim opra-
vilom in ukrepom za zaščito zdravja. Že v prvem 
spomladanskem valu epidemije se je storitev, v 
katero uporabniki dnevno v dopoldanskem času 
prihajajo od doma in je namenjena delovnemu in 
socialnemu vključevanju, začasno prenehala iz-
vajati. Ti uporabniki so ostali v domačem okolju in 
stik z zavodom ohranjali preko različnih medijev 
pa tudi z občasnimi obiski zaposlenih na domu, 
ko so bile stiske prevelike. Uporabniki, ki v zavodu 
tudi živijo, so ostali v bivalni enoti v Škofji Loki, ki 
jim predstavlja dom. Dnevni ritem je bilo treba pri-
lagoditi situaciji, zaposleni in vodstvo se ves čas 
trudimo, da bi bivalna enota, ki v teh težkih časih, 
ko je ves čas prisotna grožnja okužbe in strah, da 
bi zboleli, ostala kar se da prijetna.« 

Vsi v zavodu si iskreno želijo, da bi z odgovor-
nimi ravnanji vseh nas virus čim prej omejili in 
bi se vsi skupaj lahko čim prej vrnili v običajne ži-
vljenjske tirnice. »Z upanjem, da bodo v boju proti 
virusu tudi v prihodnje uspešni, in upanjem, da se 
nam bliža prijazno decembrsko praznično vzduš-
je, vneto nadaljujejo izdelovanje novoletnih daril,« 
je sklenila Mirjana Česen. 

Prikupen in izviren venček za na vrata

Angelček ima več simbolnih pomenov.



40 KUHARSKI NASVET  

Izbor jedi za Okuse loškega 
podeželja so pripravili s 
pomočjo etnologinje Bože 

Grafenauer in kuharskega 
mojstra And reja Goljata. Med 
recepti, ki so jih izbrskali iz 
skrinj naših babic, so tudi pe-
čene hruške s cimetom in me-
deno omako. »Hruške so poleg 
jabolk in češpelj na loškem 
podeželju zelo cenjeno sad-
je. Že od nekdaj so jih ljudje 
uživali sveže, kuhane, pečene 
ali sušene ter iz njih izdelo-
vali različne brezalkoholne 
in alkoholne sadne pijače,« so 
pojasnili ob receptu in dodali, 
da so izvrstne tudi v sladicah. 
»Pečene sočne hruške, prelite 
z medeno omako, ob opojnem 
vonju cimeta, bodo vsekakor 
prebudile brbončice še tako 
zahtevnega gosta.«

Sestavine:

•  4 hruške viljamovke (ne pre-
več zrele, približno 600 g) 

• sok pol limone 
• 50 g medu 
• 1 čajna žlička mletega cimeta 
• 4 dl medene vinske omake 

Medena vinska omaka:
• 120 g medu 
• 1 dl belega vina 
• 50 g bele moke 
• 1,5 dl vode 

Pečene hruške s cimetom in medeno omako

Med tradicionalnimi loškimi jedmi, ki so jih v okviru projekta Okusi loškega 
podeželja zbrali na Razvojni agenciji Sora, tokrat predstavljamo pečene hruške 
s cimetom in medeno omako, ki bi jih za sladico lahko ponudili tudi h kakšni 
martinovi pojedini.

Zahtevnost:        // Čas priprave: 35 min  

Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Priprava: Hruške olupimo, po dolgem razpolovimo, izkoščičimo, pokapamo z li-
moninim sokom, da ne porjavijo, in jih postavimo z ravnim delom navzdol na 
pekač, prevlečen s peki papirjem. Hruške potresemo z rjavim sladkorjem, po-
mešanim z mletim cimetom, in jih pri temperaturi 200 °C pečemo približno 20 
minut, da se zmehčajo in zlato rumeno po rjavijo. Hruške ohladimo na pekaču. Po 
dve ohlajeni polovički položimo na krožnik, oblijemo s hladno medeno vinsko 
omako, poljubno okrasimo in ponudimo.

Medena vinska omaka: V kozico damo med in vino ter zavremo. Dodamo prece-
jeno, z vodo zmešano moko. Vse skupaj prevremo in ohladimo.



Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

AV
TO

H
IŠ

A 
R

E
AL

, D
.O

.O
.,

 V
O

D
O

VO
D

N
A 

C
E

S
TA

 9
3

, L
JU

B
LJ

AN
A

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22, 
Andrej 041 308 956, Boštjan 041 740 878, Damir 041 789 758.  
Delovni čas: pon–pet: 8.00–18.00, sobota: 9.00–12.00. 

Dacia priporoča   dacia.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun 
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.740 € z DDV, s pologom v višini 3.750 € in financirano 
vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na 
informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani  https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-
spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in 
zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–7,640 l/100 km. Emisije CO2: 137–173 g/km. Emisijska 
stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0161–0,0366 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27.  Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev 
WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia Duster ECO-G

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Na plinski pogon

+ paket zimskih pnevmatik

 že za 
89 €
na mesec
z                          kreditom*

Servis 
zmagovalcev

Ob nakupu 4 
pnevmatik Nokian PREJMETE 20 € za premontažo

Vianor

w
w

w
.p

et
ro

l.s
i/

tip
st

o
p

-v
ia

no
r

 

Obiščite nas!

Vianor Lavtar 
Selca
Selca 175

041 877 530

TipStop Vianor 
Škofja Loka
Kidričeva cesta 8 b

041 877 530

Vianor_SloSKI_OGLAS_259x191mm_TSV_Skofja_Loka_VTS_Selca_Lavtar.indd   1 15.10.2020   15:45:10
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Jasna Paladin

Martinovanje ali martinovo, 
ki ga praznujemo 11. no-
vembra, v Sloveniji pove-

čini danes obeležujemo kot praznik 
vina, saj »svet' Martin nar'di iz mo-
šta vin'«. Do tega dne se mošt na-
mreč obravnava kot nečisto in greš-
no novo vino, ki se ob blagoslovitvi 
spremeni v pravo vino. V skladu z 
ljudskimi navadami lahko blagoslov 
opravi nekdo, ki se preobleče v ško-
fa – od tod tudi povezava s sv. Mar-
tinom.

Legende o sv. Martinu
Sv. Martin Tourski je bil cerkveni 

konjeniški častnik v Galiji (zdajšnja 
Francija), pozneje pa je postal škof. 
Ker je bil skromen in dobrega srca, 
so ga imeli ljudje radi in okrog nje-
govega življenja se je spletlo nekaj 
legend. Najbolj znana je zgodba, po 
kateri naj bi pozimi srečal berača. 
Ker ni imel nič drugega, kar bi mu 
lahko podaril, je prerezal svoj vojaš-
ki plašč in ga polovico dal beraču, 
da ta ne bi zmrznil. Pozneje so ga 
izvolili za škofa in tudi ta dogodek 
spremlja legenda. Škofovsko mesto 
je v svoji skromnosti želel zavrniti, 
zato se je skril med gosi, ki pa so ga 

izdale z gaganjem. Tudi po tem, ko je 
sprejel mesto škofa, je ostal skromen 
in znan zlasti po svojem zavzema-
nju za reveže. Nič ne bi bilo narobe, 
če bi se v teh negotovih časih tudi 
sami večkrat obnašali kot Martin in 
pomagali komu v stiski. Po njegovi 
smrti so ga ljudje začeli častiti kot 
svetnika.

Praznik so obeleževali še pred 
krščanstvom

Čeprav je danes neizbežno pove-
zan s sv. Martinom, pa gre za pra-
znik, ki je mnogo starejši, kot se zdi, 
saj ima poganski izvor. V novembru 
so naši predniki, še mnogo pred 
uvedbo svetnikov in krščanskih 

Martinovo, več kot praznik vina

Klasičnih martinovanj, za katera so v minulih letih skrbeli predvsem gostinci, 
letos ne bo, lahko pa ta praznik, ki po ljudskih šegah velja za »jesenski pust«, 
pobliže spoznamo v zavetju doma. Brez dobre hrane ne bo šlo, a martinovo ni 
zgolj kulinarika.

God sv. Martina pri nas velja za dan, ko se mošt spremeni v vino, ni pa tako povsod. Drugod 
po Evropi se na ta dan na različne načine spominjajo svetnika, ki je nesebično delil svoj plašč 
z beračem, in poudarjajo dobrodelnost. / Foto: Primož Pičulin

Martinovo zaznamuje 
izobilje; poleg vina, ki ga 
iz mošta naredi prav sv. 
Martin, so na obloženi mizi 
na ta praznik obvezne tudi 
spremljajoče jedi – pečena 
gos ali raca, nadevana s 
kostanji ali jabolki, s prilogo 
mlincev in z rdečim zeljem 
je gotovo najznačilnejša 
kombinacija. Recept za to 
boste našli v prav vsaki 
slovenski kuharici. Če 
pa želite jedi s sodobnim 
pridihom, pa pokukajte h 
gostincem – marsikdo v času 
epidemije ponuja martinove 
jedi z osebnim prevzemom.
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praznikov, obhajali praznik v zahvalo bogovom za dobro 
letino in hkrati kot prošnjo za obilno letino v prihodnjem 
letu. Kot lahko preberemo v knjigi Praznično leto Sloven-
cev Nika Kureta, je bil po prvotnih cerkvenih predpisih 
god sv. Martina na pragu adventnega posta, kakor je pust 
na pragu štiridesetdnevnega posta pred veliko nočjo. In 
nič ni bolj naravnega, kot da Cerkev pred začetkom stro-
gega postnega časa dovoli tudi obilne pojedine. Tako so 
stare jesenske poganske gostije ostale in dobile nov smi-
sel. Martinovo je med ljudmi včasih zato bilo imenovano 
tudi kot jesenski pust. 

Zakaj prav gos
Dobre hrane na martinovo torej nikoli ni manjkalo 

in tudi v novejšem obdobju ta dan, ki pa se nemalokrat 
raztegne v cel teden, povezujemo s kulinariko. Ne le 
vino, na mizi je kar nekaj nepogrešljivih jedi. Za skoraj-
da obvezno jed velja gos, pa ne le zaradi zgoraj opisane 
legende, ampak tudi zato, ker je bila gos daritvena žival 
pri poganskih jesenskih obredih, kar dokazuje tudi njena 
povezava z vedeževanjem. Če je prsna kost Martinove 
gosi rjava, bo baje zelo mrzla zima, če je bela, bo veliko 
snega … Ne glede na to, ali boste na ta dan vedeževali, pa 
si privoščite slasten obrok. Pečena gos ali raca, nadevana 
s kostanji ali jabolki, s prilogo mlincev in z rdečim zeljem 
je gotovo najznačilnejša kombinacija. 

Z martinovimi pojedinami so nas v minulih letih 
razvajali gostinci, ki pa imajo svoje prostore letos zara-
di epidemije zaprte. Nekateri jedi kljub vsemu ponujajo z 
osebnim prevzemom in tudi z martinovimi pojedinami 
bo tako, spet drugi nam pomagajo s svojimi recepti, obja-
vljenimi na družabnih omrežjih, recept pa lahko izbrska-

te tudi v kakšni kuharici starejšega datuma in si tako 
pripravite ne prav vsakdanji obed.

Pregovori in inventura
Naj pa na ta dan ne bi šlo le za zabavo, sploh če želimo 

upoštevati tradicijo. Zaključek letine je namreč pomenil 
tudi poravnanje računov. Takrat so ljudje v skupnostih, 
ki so jim pripadali, poravnali določene račune, dolgove, 
s sodobno besedo bi temu rekli inventura, in morda bi se 
tega lahko držali tudi danes.

Pa še ena zanimivost je povezana z martinovim – 
kar nekaj vremenskih pregovorov. Če bo jutri, 11. novem-
bra, sonce, nas čaka huda zima. Če se bodo po nebu pojali 
oblaki, bo zima nestanovitna. Ali pa Če se Martinova gos 
po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi in Če pred 
Martinom zmrzuje, prihodnje leto češenj ni. Poglejte torej 
v nebo in preverite, ali držijo.

Martinovo pojedino si lahko pripravite doma; recept boste našli 
praktično v vsaki klasični kuharici. / Foto: Alenka Brun

Martinovo danes najbolj praznujejo v vinogradniških pokrajinah,  
a praznik ni vezan le na vino, pač pa je lahko tudi zahvala za obilno 
letino. / Foto: Alenka Brun

Korenine martinovanja segajo v poganski, 
domnevno keltski čas, ko so naši predniki, 
še mnogo pred krščanstvom in svetniki 
v tem mesecu obhajali praznik v zahvalo 
bogovom za dobro letino in hkrati kot 
prošnjo za obilno letino v prihodnjem letu. 
Zaradi njegove priljubljenosti je krščanstvo 
praznik prilagodilo in ga ohranilo v sedanji 
obliki.
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Ne spusti ga na Facebook 
 Oni dan v Veštru ... Reče vnuk stari 

mami, da gre malo na Facebook.
Pa pravi babica: »Nikamor ne boš hodil v 
tej temi, ker nimaš luči na mopedu.«

Oboleli planet 
 Po petih milijonih let se srečata dva plan-

eta. Prvi vpraša drugega: »Kako si kaj?«
Drugi odvrne: »Ah, zelo slabo. Homo sapi-
ensa sem staknil.« 

Čudežni otrok 
 »Vi ste bili pa čudežni otrok,« reče šef 

delavcu.
»Šef, ali res tako mislite?«
»Seveda. Verjetno ste pri šestih letih vedeli 
toliko kot zdaj.«

 Rešitve

Razgibajmo možgane
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne  
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed  
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.        
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Stanovalcem v domovih starostnikov v času epidemije ni lahko. Izolirani v svojih sobah čakajo, da mine nevarnost okužb. V Centru slepih, 
slabovidnih in starejših v Škofji Loki, kjer živi 220 starostnikov, pa se iz sob občasno razlega pesem ali pa prisluhnejo vedrim zvokom 
harmonike svojega sostanovalca in življenje se spet zdi lažje. D. Ž. / Foto: Gorazd Kavčič
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VODNAR
21. januar–19. februar

Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti 
še boljše; ali pa nikoli ni tako slabo, da 
ne bi moglo biti še slabše. Katerega dela 

Ustvarite si zgolj samo dobro in slej ko 

RIBI
20. februar–

obmirujte in premislite vse skupaj, 
rešitev kmalu pride sama od sebe in vse 

boste postavljali vprašanja, odgovori pa 
ne bodo prišli takoj.

BIK
22. april–20. maj

Vedno ste pripravljeni na vse in niste 
oseba, ki bi se izogibala odgovornostim. 

voljo in znanjem ne morete vplivati 

obrnejo v prid vsem vpletenim. Vse bo 
še dobro.

21. maj–21. junij

Naj bo to delo od doma ali pa delo v 

pokrivali in naredili še veliko za nazaj, 
ko za to niste imeli prave energije. Druge 

RAK
22. junij–22. julij

denarjem, vas presenetijo.

DEVICA
24. avgust–23. september

pomagati, vi niste bili nikoli za to. 
Vsaka stvar je za nekaj dobra in ob tem 

boste še naprej uspešni in veselili se 

TEHTNICA
24. september–23. oktober

da niste naredili vsega, kar bi morali. So 

uspešni, a po drugi strani zaradi tega ne 

eno.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november

Ko bodo drugi obmirovali, boste vi še 

dobite novo zalogo energije.

STRELEC
23. november–

pomenile stvari, ki niso materialne. 

panika ni potrebna.

KOZOROG
–20. januar

boste tudi naredili. Zunanjim vplivom 
se ne boste pustili in v vsakem dnevu 
boste našli kaj dobrega in lepega. Med 
drugim vas imajo tudi zato radi in vas 

zelo razveselile.

OVEN

rešitve, da bi se vam uspelo izogniti 

se boste umaknili.

LEV
23. julij–23. avgust
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Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
12

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 25. novembra 
2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



 

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER                             T: 040 418 251, 04 204 27 14         
E: les3plus@gmail.com        www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni. 
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 30.11.2020 oziroma do 
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Informacije o plačilnih pogojih so objavljeni na prodajnem mestu Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj.

Les 3 plus ..vse na enem mestu..

Uredimo celotno prenovo vašega doma

VINIL klik plošče „AF“
debelina 4 mm, zgornjii sloj 0,3 mm
jedro HD mineral-mleti marmor

Cena: 29,90 eur/m2

VINIL klik plošče „D“
debelina  5 mm, zgornji sloj 0,55 mm

Cena: 29,90 eur/m2

VINIL plošče za lepljenje „D“
debelina  2,5 mm, zgornji sloj 0,55 mm

Cena: 21,90 eur/m2

NOVO 
NAKUP NA OBROKE Z NLB d.d.

Od 2 do 60 obrokov na POS terminalu s plačilnimi karticami 
NLB MasterCard, Karanta, Visa (ne velja za posojilne kartice).

Imetniki teh plačilnih kartic lahko v našem salonu plačujete na obroke 
- TAKOJ, BREZ OBRESTI. Minimalni znesek znaša 50 eur.

VINIL plošče za lepljenje natureiche
debelina  2,0 mm, zgornji sloj 0,30 mm

Cena: 13,90 eur/m2

* Gotovi parketi in masivni 
   oljeni parketi

* Laminatni podi

* PVC - vinil plošče

* Notranja vrata

* Lesena in pvc okna

* Zaključne talne letvice

* Pohištvo po meri

* Keramične ploščice

* Vse za mizarje

* Ploskovni material

* HOBI RAZREZ

Prenavljate ali na novo ustvarjate vaš dom? 
Skupaj bomo ustvarili novo podobo vašega doma. 
Morda le s čudovitim masivnim parketom v dnevni 
sobi ali v vaši spalnici. 
Vinil ploščami v kuhinji in hodniku? 
Morda si želite novo kopalnico?
Vhodna vrata v stanovanje ali hišo?  
Notranja vrata - bela ali hrast prečno? 
Pri nas se lahko dogovorite za 
IZRIS, DOSTAVO in CELOVITO IZVEDBO.

promocijske cene




