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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.
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DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
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Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

TARTUFATA ČRNA, 100 g 
10,00 EUR

MASLO SUROVO LJUTOMER 
POM. MLEK., 250 g

1,89 EUR 

PIVO LAŠKO ZLATOROG 
0,5 l, ploč., 6/1 

5,49 EUR 

PIVO UNION SVETLO  
0,5 l, ploč., 6/1 

5,49 EUR

TARTUFATA ČRNA  
PIKANT, 100 g

12,00 EUR

OLJE OLJČNO  
EKOLOŠKO  
EXTRA DEVIŠKO,  
TONIN 0,75l 
14,99 EUR

MLEKO  
POMURSKO 

3,5%, 1 l

0,75 EUR 

OLJE BUČNO  
NERAF.  

PREMOŠA, 1 l
 12,49 EUR

SIR TRAVNIŠKI  
BELI V SLANICI,  

800 g 
6,49 EUR

TRAVNIŠKI  
KAJMAK, 500 g 

4,99 EUR

 

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR
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Po desetih letih so kot družina
Katarina Sekirnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Rokodelski center DUO Škofja 
Loka letos zaznamuje dese-
tletnico delovanja. Kakšni so 

bili njegovi začetki?
Glede na tradicijo obrtništva, ro-

kodelstva in cehovstva na širšem 
škofjeloškem območju je rokodelska 
skupnost, ki je združena v sekciji za 
domačo in umetnostno obrt pri ško-
fjeloški obrtni zbornici, zelo aktivna 
in povezana. Člani so že dolgo nazaj, 
še preden so nastali zametki roko-
delskega centra, dali pobudo, da bi v 
mestu imeli prostor, kjer bi se lahko 
srečevali, pokazali javnosti, kaj poč-
nejo, predajali znanje naprej ... Po 
spletu okoliščin so se povezali z Ra-
zvojno agencijo Sora in etnologinjo 
Katko Žbogar. Pripravili so projekt v 
okviru čezmejnega sodelovanja Slo-
venija – Avstrija in skozi ta projekt 
so se postavili temelji za naš roko-
delski center. Že pred tem je Obrtna 
zbornica Slovenije v sodelovanju s 
profesorjem Janezom Bogatajem 
pripravila sistem delovanja roko-
delskih centrov in podrobno oprede-
lila njihove naloge, kar so upoštevali 
že pri temeljih našega centra.

 Kako ste se vi vključili v zgodbo 
tega rokodelskega centra? 

Že kot študentka etnologije sem 
v okviru študentske prakse sode-
lovala pri intervjujih z rokodelci na 
terenu. Ko sem se namreč nekega 

dne na avtoštop vračala iz Ljubljane, 
mi je ustavila Katka Žbogar in pogo-
vor je nanesel tudi na to, da bo treba 
narediti popis rokodelcev na Škofje-
loškem. Ko smo to zaključili, pa sem 
začela pomagati tudi pri delu v roko-
delskem centru.

 Kaj je osnovno vodilo, na katerem 
temelji delo centra?

Naše delo se osredotoča na tri 
stebre. Prvi je prav etnološko delo 
– dokumentiranje tradicionalnih 
znanj, njihovo evidentiranje in po-
pisovanje. Drug steber je prenos teh 
znanj skozi tečaje, delavnice, dogod-
ke, razstave. Sledimo načelu, da te-
čaje vodijo ljudje, ki so res strokov-
njaki na svojem področju, saj želimo 
ohranjati profesionalno raven. Tretji 
steber pa je povezovanje in aplicira-
nje tradicionalnih znanj v sodobni 
čas. 

 Dolgoročna vizija vašega centra je 
postati regijski center, v okviru ka-
terega bi svoje aktivnosti razširili na 
celotno Gorenjsko. Katere cilje zas-
ledujete pri tem?

V bistvu smo zasnovani kot re-
gionalni center, a čeprav smo ta 
čas edini na Gorenjskem, glede na 
kadrovske in fizične zmožnosti za 
zdaj s svojo dejavnostjo ne moremo 
pokrivati celotne Gorenjske. Razloga 
za to sta predvsem neurejenost pod-
ročja rokodelstva in splošen odnos 
do nesnovne kulturne dediščine na 
nacionalni ravni. Rokodelski centri 
nimamo nobenega posebnega statu-
sa, pri financiranju smo prepuščeni 
sami sebi. Na Škofjeloškem imamo 
srečo, da se vsaj občine zavedajo 
pomena našega dela in nam omo-
gočajo vsaj osnovno financiranje, a 
brez številnih evropskih projektov, 
ki jih vodimo, ne bi šlo. V Sloveniji je 

ta čas devet rokodelskih centrov, ki 
smo vsak na svoj način formalno or-
ganizirani, vsebinsko pa vsi sledimo 
zgoraj omenjenim smernicam. Sis-
tem dela in aktivnosti, ki jih vodimo 
v našem centru, so se izkazale kot 
dobre, zato bi bilo vredno razmišlja-
ti o nadgrajevanju tega in prenosu 
dobrih praks še na druge. 

 Se rokodelski centri tudi povezu-
jete med sabo?

Absolutno, leta 2014 smo se po-
vezali v Konzorcij rokodelskih cen-
trov Slovenije prav z namenom, da 
nastopimo kot enoten sogovornik 
v dialogu z vladnimi resorji. Roko-
delstvo se prepleta s področjem kul-
ture, ekonomije, izobraževanja, dela, 
davčne zakonodaje in ne predstavlja 
»klasične gospodarske panoge« – 
rokodelstvo je po eni strani ekonom-
ska dejavnost, obenem pa tudi naša 
dediščina, zato je zakonodaja, ki to 
ureja, zelo razpršena. Zato si želimo 
poenotenja zakonodaje, s čimer bi 
postavili temelje na ravni države, da 
sploh lahko kaj resno in strokovno 
počnemo na dolgi rok. 

Po desetih letih so kot družina

Eden najbolj prepoznavnih obrazov Rokodelskega 
centra (RC) DUO Škofja Loka, ki letos praznuje deset 
let delovanja, je zagotovo tudi Katarina Sekirnik,  
ki center vodi zadnjih šest let. 

Rokodelski centri nimamo 
nobenega posebnega 
statusa, pri financiranju smo 
prepuščeni sami sebi. Na 
Škofjeloškem imamo srečo, 
da se vsaj občine zavedajo 
pomena našega dela in nam 
omogočajo vsaj osnovno 
financiranje, a brez številnih 
evropskih projektov, ki jih 
vodimo, ne bi šlo.
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Katarina Sekirnik Rokodelski center DUO vodi zadnjih šest let. / Foto: Gorazd Kavčič

 Prepoznani ste kot eden najbolj aktivnih in strokovno 
naravnanih rokodelskih centrov pri nas. Kaj je vaša po-
sebnost, zaradi katere tako izstopate? 

To, da se že od samega začetka namenja poudarek 
povezovanju rokodelcev in da so aktivno vključeni v 
prostor – gradi se na skupnosti; ta medsebojna podpora 
in soustvarjanje vsega, kar počnemo, sta ključna. Obe-
nem so naši člani vrhunski strokovnjaki ne samo na na-
cionalni ravni, ampak tudi v svetovnem merilu – in tega 
se še premalo zavedamo. Zaradi te kakovosti ustvarja-
nja, ki odslikava tu prisotnega duha rokodelstva, smo 
občudovani in nas spoštujejo tudi drugi. 

 Koliko mojstrov rokodelcev je ta čas na Škofjeloškem 
in kako jih vključujete v svoje delovanje?

Ko smo delali popis, je nastalo skoraj devetdeset in-
tervjujev, in sicer smo zajeli vse od ljubiteljskih rokodel-
cev do profesionalcev. Za nas je mogoče zato najboljše 
merilo število članov sekcije za domačo in umetnostno 
obrt, ki jih je ta čas 22. Drugače je rokodelcev na našem 
območju še veliko več.

 V RC DUO pripravljate tudi rokodelske delavnice. Se 
zanimanje za rokodelska znanja v zadnjem času pove-
čuje, mogoče tudi po zaslugi teh delavnic?

Zagotovo. Za naše tečaje in delavnice je vedno več 
zanimanja, vse pogosteje prihajajo tudi mlajše genera-
cije. Na dolgi rok pa bi bilo po mojem mnenju učenje teh 
znanj nujno vzpostaviti vsaj v osnovnih šolah, saj gre pri 
tem za povezovanje rok in možganov, kar je pomembno 

za miselne procese in koncentracijo ter se odraža v fini 
motoriki. Moramo si namreč priznati, da imamo s tem 
kot družba kar resne težave. 

 Rokodelske dejavnosti po vaših besedah še vedno 
niso dovolj cenjene, saj velikokrat niso ustrezno pred-
stavljene – še vedno velja stereotipna predstava, da gre 
za prostočasne ali postranske dejavnosti starejših na 
podeželju. Kakšna je dejanska vrednost rokodelstva?

Ljubiteljski del je seveda tudi pomemben, a v prvi 
vrsti je rokodelstvo naša nesnovna kulturna dediščina, 
sploh za naše območje pa tudi pomemben del identitete, 
pa če se sami ukvarjamo s tem ali ne. Vsa industrija pri 
nas je izšla iz rokodelskih in obrtnih dejavnosti. Tudi v 
okviru konzorcija se zato trudimo rokodelstvo dvigniti 
nazaj na poklicno raven. Včasih je obstajalo zelo struk-
turirano in sistematizirano izobraževanje na tem po-
dročju, danes pa je to znanje v šolah povsem odsotno. 

Rokodelska dejavnost se je vedno razvijala 
in iskala nove načine za preživetje. Tako je 
tudi danes. Z odgovornostjo do dediščine jo 
je treba najprej razumeti, na njej graditi in jo 
umeščati v sodobni način življenja.
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Pri rokodelski dejavnosti je osebni stik najpomembnejši – izdelke je treba videti, začutiti ...  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Želimo si, da bi imeli rokodelci, ki se 
odločijo za to pot, tudi neko podporo 
s strani države pri opravljanju svoje-
ga poklica. 

 V sedanjih koronačasih smo se 
znova naučili ceniti lokalno. Je tako 
tudi pri rokodelskih izdelkih – se 
povečuje zanimanje za izdelke, ki 
so zagotovo bolj trajnostni kot na 
spletu naročeni poceni izdelki iz Ki-
tajske?

Globalno še vedno prednjači 
množična proizvodnja, se mi pa zdi, 
da je vedno več ljudi, ki so pozorni, 
kaj kupujejo in na kakšen način de-
lujejo v svojem okolju. Seveda to še 
ni neka kritična masa, so bolj počas-
ni premiki. A v tem vidim priložnost 
za Slovenijo – če samo pomislimo, 
koliko vrhunskih ustvarjalcev ima-
mo, je to lahko naša zelo pomembna 
konkurenčna prednost. 

 Kdo so najpogosteje kupci tovr-
stnih izdelkov? Znamo prepoznati 
njihovo kakovost ali nam je še ved-
no pomembno predvsem, da je nekaj 
poceni?

Komentarjev v smislu: »A toliko 
to stane?« je vedno manj. Ljudje te 
izdelke vse bolj razumejo in cenijo, 
predvsem se tega vse bolj zavedajo 
mlajše generacije, kar je izjemnega 
pomena. Treba pa je upoštevati, da 
se je rokodelska dejavnost vedno 
razvijala in iskala nove načine za 
preživetje. Tako je tudi danes. Z od-
govornostjo do dediščine jo je treba 
najprej razumeti, na njej graditi in jo 
umeščati v sodobni način življenja. 

 Kako je epidemija vplivala na ro-
kodelsko dejavnost?

Treba je vedeti, da so rokodelci 
večinoma za vse sami – od ideje do 
izvedbe, marketinga in distribuci-
je. Že v normalnih okoliščinah je to 
težak posel. Epidemija je prekinila 
vse osebne stike, ki so za tovrstno 
dejavnost in izdelke ključni – izdel-
ke je treba videti, začutiti. Nekateri 
rokodelci imajo dobro vzpostavlje-
ne spletne mreže in je bilo lažje, a to 
so bolj izjeme. Zato smo zelo veseli, 
ker je naš center spet odprt in ljud-

je počasi prihajajo nazaj. Najboljše 
pri tem je, da je vse več tudi rednih 
strank, ki se zavedajo, da so ti izdel-
ki boljši kot drugi, in jih je zato tudi 
vedno več, ki se obdarujejo samo s 
temi izdelki. Raje kupujejo manj, pa 
takrat kakovostno.

 Tudi sami obvladate katero od ro-
kodelskih veščin oziroma je še ka-
tera veščina, ki bi se je v prihodnje 
želeli naučiti?

Predvsem me navdušuje delo z 
volno, hodila sem na tečaje kvačka-
nja, polstenja, a pri slednjem obvla-
dam zgolj osnove. Kvačkanje pa me 

je zelo navdušilo in sem naredila 
že ogromno izdelkov. V zadnjem 
času pa se učim plesti. Na kmetiji 
na Jezerskem imam svojo ovco, in 
ko jo ostrižejo, dobim njeno volno, 
ki jo potem sama operem, spredem 
na kolovratu, včasih celo pobarvam 
... Seveda bi si želela še več časa za 
ustvarjanje in poglabljanje znanja. 

 Kaj pa osebno najbolj cenite pri 
rokodelcih? 

To so resnično neverjetni ljudje; 
gre za posameznike, ki res želijo raz-
iskovati in odkrivati svetove tega, kar 
počnejo. To so taki strokovnjaki, da 
se tega sploh ne zavedamo, že samo s 
tehničnega, obrtnega vidika, obenem 
pa ves čas raziskujejo in jim največje 
gonilo predstavlja, da vedno naredijo 
kaj novega, boljšega. Najbolj cenim, 
da zelo dobro sodelujemo in sem vsa-
kemu posebej hvaležna, da vlagajo 
svoj čas in znanje v ta prostor. V teh 
desetih letih smo postali družina in 
zdi se mi res privilegij delati s temi 
ljudmi. Po vseh teh letih me še vedno 
vsakič znova presenetijo in učijo – to 
je neprecenljivo za etnološko razi-
skovanje in osebnostno rast. 

V prvi vrsti je rokodelstvo 
naša nesnovna kulturna 
dediščina, sploh za naše 
območje pa tudi pomemben 
del identitete, pa če se sami 
ukvarjamo s tem ali ne. Vsa 
industrija pri nas je izšla 
iz rokodelskih in obrtnih 
dejavnosti.
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Jože Štukl

V nemirnih časih pozne antike 
(5. in 6. stoletje) so čez sloven-
sko ozemlje prodirala na poti 

v Italijo razna »barbarska« ljudstva, 
zato so ljudje v tem obdobju živeli v 
stalni nevarnosti. Zapuščali so mes-
ta in se umikali v odročne, naravno 
zavarovane kraje na vzpetinah. Tu 
so nastale manjše utrjene naselbi-
ne rimskih staroselcev. Ena takih je 
bila tudi na Puštalu nad Trnjem pri 
Podlubniku, o čemer poleg arhitek-
turnih ostankov pričajo tudi številne 
drobne arheološke najdbe.

Posebno pozornost tokrat name-
njamo izjemni najdbi nomadskega 
ogledala tipa Čmi-Brigetio. Gre za 
okroglo ogledalo z ušescem, ulito iz 
belega brona. Ogledalo ni ohranjeno 
v celoti, manjka ga skoraj polovica. 
Ohranjeni del meri v dolžino 5,5 cen-
timetra, v širino pa 3,5 centimetra. 

Sprednja stran je ravna, medtem ko 
je zadnja okrašena s koncentrični-
ma krogoma. Predel med krogoma 
delijo radialna rebra na več majhnih 
prekatov. V sredini vsakega prekata 
je okrogla izboklinica.

Pojem ogledala z ušescem zaje-
ma okrogla ogledala iz bele kovine 
z gladko sprednjo stranjo in z rebri 

okrašeno zadnjo stranjo, na sredini 
katere je ušesce. Na podlagi določe-
nih značilnosti jih delimo v več ti-
pov. Izoblikovala so se pri Sarmatih 
v Južni Rusiji in ob spodnji Donavi 

na podlagi originalnih vzorov iz Ki-
tajske in njihovih imitacij. Od tam so 
se razširila v Ukrajino, južno Rusijo, 
na Severni Kavkaz, proti zahodu čez 
Karpate, po vsej Karpatski kotlini, 
delu vzhodnoalpskega prostora in 
Balkana. Najzahodnejši primerek je 
bil najden v kraju St-Sulpice v Švici v 
grobu neke Burgundinje. Posamezni 
primerki so znani iz germanskega 
prostora med Renom in Labo, najse-
vernejša najdba pa prihaja z najdi-
šča Stara Uppsala na Švedskem. 

Povod za širjenje ogledal proti 
zahodu je treba iskati v premikih 
in pritiskih konjeniško-nomadskih 
ljudstev pod vodstvom Hunov, med-
tem ko ogledal samih ne moremo 
povezati neposredno z njimi. Na ob-
močju zahodne razširjenosti ogledal 
je iz grobnih celot razvidno, da so 
modo ogledal z ušescem vzhodnih 
stepskih nomadskih ljudstev iran-
skega izvora (Sarmati, Alani) prev-
zela tudi germanska ljudstva, ki so 

Nomadsko ogledalo s Puštala nad Trnjem

V prejšnji številki Ločanke smo pisali o poznoantični zakladni najdbi, tokrat pa  
z istega najdišča predstavljamo najdbo nomadskega ogledala.

Ogledalo tipa Čmi-Brigetio s Sv. Jakoba nad Potočami pri Preddvoru (Valič 1990, 436)

Posebno pozornost tokrat 
namenjamo izjemni najdbi 
nomadskega ogledala z 
ušescem tipa Čmi-Brigetio, 
ulitega iz belega brona.
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Delno ohranjeno ogledalo tipa Čmi-Brigetio s Puštala nad Trnjem  
(Pflaum 2000, T.37, 218)

Odlomek ogledala tipa Čmi-Brigetio z Gradca pri 
Prapretnem (Bausovac, 2003, T.1, 10)

Odlomek ogledala tipa Čmi-Brigetio z Zidanega gabra 
nad Mihovim (Pflaum 2000, T.44, 272)

živela na tem prostoru – Goti, Burgundi, Gepidi. Zanimivo je, da 
se omenjena ogledala pojavljajo tudi v mešanih kontekstih s po-
znorimsko-provincialnim, stepsko-nomadskim in germanskim 
gradivom. Ogledal z ušescem tako ne moremo etnično opredeliti. 
Redko so zastopana kot naselbinske najdbe, večinoma so bila od-
krita v grobovih, skoraj izključno ženskih. Najpogosteje so razbita 
oziroma najdemo zgolj njihove odlomke. Poleg osnovne uporabne 
funkcije v smislu toaletnega pripomočka jim pripisujemo pred-
vsem magičen pomen. Najverjetneje so jih razbili med obredom 
pokopavanja, saj so verjeli, da v sebi nosijo podobo oziroma dušo 
lastnice. Ob tem deli noše in ostali grobni pridatki niso bili nikoli 
namerno uničeni.

Ogledala tipa Čmi-Brigetio so najštevilnejša in tudi najbolj raz-
širjena med vsemi ogledali z ušescem. Najzgodnejša se pojavljajo 
na področju Karpatov in Donave že v 4. stoletju. Istočasno lahko 
zasledimo posamezne primerke v Srednji Evropi. Največjo razšir-
jenost na tem prostoru dosežejo v 5. stoletju, zasledimo pa jih še v 
6. stoletju in kot prežitek – v vlogi amuleta v nekaterih grobovih 
prve polovice 7. stoletja.

V Sloveniji so ogledala tipa Čmi-Brigetio redka. Za zdaj pozna-
mo štiri primerke. Poleg našega je to še gledalo s Sv. Jakoba nad 
Potočami pri Preddvoru, Zidanega gabra nad Mihovim in Gradca 
pri Prapretnem. Vsa so bila odkrita nestrokovno in so zato brez 
spremnih arheoloških najdiščnih kontekstov. V vseh primerih gre 
v osnovi za naselbinske najdbe. Časovno jih umeščamo v čas kon-
ca 4. in v 5. stoletje.
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Klavdija Škrbo Karabegović

Certifikat ISSO Zlati kamen lah-
ko pridobijo občine, ki ponu-
jajo prebivalcem kakovostno 

raven življenja, torej jih odlikuje so-
lidna in uravnotežena stopnja dose-
ženega razvoja. 

Izhodišče za podelitev certifika-
ta so konkretni in merljivi podatki, 
združeni v Indeks ISSO. Certifikat 
lahko pridobijo občine, ki sodijo po 
skupni vrednosti sestavljenega in-

deksa v zgornjo tretjino med vsemi 
občinami v Sloveniji. Občina Škofja 
Loka je letos na 11. mestu med vsemi 
slovenskimi občinami, zaradi česar 
je prejela omenjeni certifikat za us-
pešni razvojni program.

Indeks ISSO je sestavljen iz več-
jega števila kazalnikov, izvedenih 
iz statističnih, finančnih in gospo-
darskih podatkov o občini. Meri 
doseženo stopnjo razvitosti obči-
ne. Spremlja demografska gibanja, 
učinkovitost delovanja občine, dina-
miko gospodarskega razvoja, stanje 
na trgu dela in na področju izobraz-

be, življenjski standard, stopnjo so-
cialne kohezije in stopnjo okoljske 
ozaveščenosti v občini. Indeks se 
postopno razvija in vključuje vse več 
aspektov.

Indeks se bistveno razlikuje od 
nagrade zlati kamen. Indeks temelji 
na merljivih podatkih, ki kažejo do-
seženo stanje. Nagrada zlati kamen 
pa je namenjena razvojno prodor-
nim občinam, torej tistim, ki imajo 
najboljše razvojne prakse, usmerjene 
v prihodnost. Letos je šla v roke Novi 
Gorici, priznanje kot občina zdravja 
pa je dobila Občina Žiri.

Zlati certifikat

Občina Škofja Loka je za letošnje leto prejela zlati certifikat ISSO za uspešen 
razvojni program občine.

Klavdija Škrbo Karabegović

Tako bodo 17. marca zvečer Trg pod gradom osvetli-
li z zeleno – irsko nacionalno barvo. S tem se Ško-
fja Loka pridružuje desetim partnerskim mestom 

iz združenja Douzelage, ki bodo v zeleno osvetlila svoje 
mestne znamenitosti.

Akcija Global greening (globalna ozelenitev) se je za-
čela pred enajstimi leti z osvetlitvijo sydneyjske operne 
hiše, letos bodo med drugimi ikoničnimi znamenitostmi 
osvetlili tudi znamenito kolo Londonsko oko (London 
Eye), Niagarske slapove, pri nas pa bo prvič z zeleno 
osvetljen Blejski grad. 

Letošnje sporočilo zelene pomladne svetlobe, ki naj 
prinese novo upanje, povezanost in sodelovanje med 
ljudmi v času pandemije, je še toliko pomembnejše.

Trg v zelenem

Občina Škofja Loka se bo tudi letos 
pridružila zaznamovanju dneva 
sv. Patrika – irskega nacionalnega 
praznika.

Z Občine Škofja Loka sporočajo, da od 22. februarja 
zaradi rekonstrukcije vodovoda v Frankovem naselju 
velja popolna zapora na križišču Kidričeve ceste in 
ceste, ki vodi za policijsko postajo. Omenjena cesta 
je v bližini šole in vrtca ter glavne pošte, zaradi če-
sar je pričakovati povečan promet z nasprotne strani, 
zato previdnost ni odveč.

Popolna zapora je predvidena do 2. aprila. V sklopu 
ureditve križišča bodo izvedena dela na meteorni ka-
nalizaciji, zamenjan bo vodovod ter urejeno križišče v 
dvignjeni ploščadi.

Popolna zapora
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Klavdija Škrbo Karabegović

Delavnico Razvojna agencija Sora na videokonfe-
renčni platformi Zoom organizira v okviru pro-
jekta Spodbujanje podjetništva na Loškem. De-

lavnica je brezplačna, potrebna pa je prijava. Namenjena 
je podjetjem, potencialnim podjetnikom in vsem, ki jih 
omenjena tematika zanima.

Na delavnici boste dobili odgovor na vprašanje, kako 
ustvariti blagovno znamko, ki jo bodo poznali vsi. Gve-

rila marketing je ena izmed najbolj učinkovitih tehnik 
za hiter in močan prodor blagovne znamke na trg. Gre 
za strateško in skrbno načrtovane akcije, ki temeljijo na 
ustvarjanju presenečenja. Na delavnici boste spoznali 
načine, kako uspešno izpeljati gverila marketing, pogle-
dali primere uspešnih akcij in se naučili, kako prepozna-
ti priložnost za gverila marketing.

Predavateljica bo Manca Šelehar, vodja marketinga 
pri podjetju Wolt, ki se ukvarja z dostavo živil od najljub-
ših restavracij do vašega doma. Wolt z marketinškega vi-
dika izstopa predvsem v tem, da z minimalnimi sredstvi 
izpelje kampanje, ki dosežejo veliko število uporabnikov.

Gverila marketing

Razvojna agencija Sora 7. aprila vabi na spletno delavnico z naslovom Kako  
z gverila marketingom osvojiti kupce.

Od konca februarja do predvid-
oma 17. marca bo na državni 
cesti pri Športni dvorani Poden 
na uvozu za novo sosesko 
Dolenčevi vrtovi veljala delna 
zapora. Zapora je potrebna 
zaradi ureditve novega cestne-
ga priključka in semaforizacije 
križišča na območju gradbišča.

Ureditev križišča pri 
Dolenčevih vrtovih
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Pretekli mesec je Gorenjska 
gradbena družba začela iz-
vedbo pešpoti na cesti Škofja 
Loka–Jeprca, natančneje od 
hišne številke Reteče 12 do Re-
teče 30. Gradnja bo potekala tik 
ob glavni cesti na zemljišču v 
lasti DRSI. Omenjena pešpot v 
dolžini približno 230 metrov bo 
makadamska, med voziščem in 
pešpotjo bodo namestili novo 
ograjo z varovalom za pešce.

Urejajo pešpot
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Klavdija Škrbo Karabegović 
Foto: Gorazd Kavčič

Nedavno ste se sestali župani škofjeloškega ob-
močja. Tokrat je beseda tekla predvsem o nadzi-
davi Osnovne šole Jela Janežiča.

Redno sestajanje z župani Škofjeloškega, torej vseh 
štirih županov ob obeh Sorah, večkrat pa v našo sredi-
no povabimo tudi župana Medvod, je zelo dobra praksa, 
da se kot mini regija povežemo, sodelujemo in odgovo-
rimo na izzive. Eden takih je tudi nadgradnja Osnovne 
šole Jela Janežiča, naše skupne osnovne šole, kjer smo 
po nekaj letih dogovarjanj tik pred tem, da Občina Med-
vode postane soustanoviteljica in polnopravna partne-
rica pri prepotrebnem nadzidku. Dogovorili smo se, da 
se prijavimo na ponovni razpis ministrstva za izobraže-

vanje, šolstvo, znanost in šport, ki omogoča investicije v 
osnovne šole in je bil sicer objavljen že februarja lani, pa 
je bil potem zaradi epidemije zamrznjen. 

 Občina Škofja Loka je prejela zlati certifikat ISSO za   
uspešni razvojni program občine. Uvrstila se je na 11. 
mesto. Kako ste zadovoljni z rezultatom, kaj ta pomeni?

Takšne analize in primerjave, kot je tudi ISSO, so ne-
kakšen kompas. Vidimo, katera so močna področja obči-
ne in kaj moramo še nadgraditi. Vsak pregled ima svoje 
specifične lastnosti. Letos je bil bolj orientiran na zdra-
vstvo, kar se mi zdi povsem razumljivo. Tudi v naši obči-
ni imamo še kar nekaj izzivov, kako organizirati dosto-
pno zdravstvo prav za vse občanke in občane. Sicer pa se 
občina Škofja Loka ne glede na to, kakšne vatle vzame-
mo za merilo, vedno uvršča zelo visoko na teh lestvicah. 
Osebno se mi zdijo pomembnejše tiste lestvice, ki merijo 
kakovost bivanja občank in občanov. To, kako povezana 
skupnost smo, se mi zdi nekoliko bolj pomembno od dru-
gih, bolj ekonomsko orientiranih lestvic.

 Projekt #Naša Loka je v polnem razmahu. Za nami so 
spletne delavnice. Kakšen je bil odziv in kaj sledi?

Super je bilo. Izpeljali smo kar sedem delavnic za 
enajst krajevnih skupnosti. Vse so bile dobro obiskane, 
vse polne predlogov. Zelo sem vesel, da so se delavnic 
udeleževali tako starejši kot mlajši. Mislim, da smo na 
delavnicah zbrali več kot dvesto predlogov. Do 5. marca 
je bilo moč te predloge zapisati na posebne obrazce in 
nam jih poslati. Posebna komisija jih pregleduje. Pris-
pelo jih je toliko, da bo pri glasovanju v vsaki krajevni 
skupnosti kar nekaj konkurence. Prav zanimivo bo spre-
mljati, kateri predlogi bodo šli v realizacijo.

 Študenti arhitekture so pripravili različne ideje razvo-
ja vaških jeder. Njihove ideje so na ogled na spletni stra-
ni občine. Kaj pravzaprav ta delavnica predstavlja? Kaj 
od tega bo moč dejansko izvesti? 

Veseli smo bili povabila fakultete za arhitekturo, 
sodelovanja z mentorji, študentkami in študenti, saj je 
bila to neka bolj neobičajna priložnost, da se posvetimo 
prav vaškim jedrom. Ta so v naši občini čudovita in to 
so spoznavali tudi študentke in študenti ter pripravili 
idejne zasnove, kako bi jih lahko uredili, da bi bile še le-
pša in bolj uporabna. To smo postavili na ogled, tudi kot 

Delavnice #NašaLoka odlično obiskane

Spletne delavnice na temo participativnega proračuna so bile izjemno dobro 
obiskane. Občanke in občani bodo ponovno na vrsti 5. in 9. maja, ko bodo 
glasovali o predlogih, ki jih bo posebna komisija potrdila in bodo ustrezali 
merilom.

Župan Tine Radinja



OBČINSKE NOVICE 13 

navdih za vse, ki so razmišljali, kaj 
bi v projektu #Naša Loka prijavili, in 
upam, da se je kakšna od vasi tudi 
opogumila in to storila. Sicer pa so 
to za občino in krajevne skupnosti 
ideje, ki jih lahko še kako koristno 
uporabimo.

 V kateri fazi je rekonstrukcija ces-
te skozi Godešič?

Ta državna cesta je tik pred za-
četkom del. Izbran je bil že izvajalec 
in podpisana pogodba. V teh dneh je 
predvideno uvajanje v delo, potem 
pa bo izvedba tega projekta trajala 
kar šest mesecev.

 Ali je tokrat kaj novega v zvezi z 
železniškim prehodom?

Februarja smo imeli še en te-
renski ogled s Komisijo za nivojske 
prehode. Pravega napredka nismo 
dosegli, zato smo prejšnji teden odšli 
še na sestanek na pristojno ministr-
stvo. Do našega predloga za začasno 
ureditev nivojskega prehoda so za-
držani, obljubljajo pa nam pospeše-
no gradnjo podvoza na tem območju. 
Na občini si želimo, da bi do izgra-
dnje vzpostavili možnost prehoda 
tudi za osebna motorna vozila, pred-
vsem pa protestiramo proti takim 
enostranskim akcijam. 

 Odprto je javno naročilo za nakup 
dveh minibusov. Za kakšne namene 
jih boste uporabljali in kdaj naj bi to 
zaživelo?

Na razpisu Eko sklada je obči-
na uspešno pridobila sredstva za 
nakup dveh električnih minibusov. 
Ekološki vozili bosta predvidoma v 
drugi polovici leta v uporabi v ožjem 
središču Škofje Loke, tako da bomo 
omogočili boljšo povezavo institucij, 
do katerih sicer občanke in občani 
malo težje dostopajo. Med njimi so 
zdravstveni dom, knjižnica, center 
za socialno delo, dom starejših, šole 
in mestno središče. V turistični se-
zoni se dogovarjamo, kako bi orga-
nizirali tudi prevoz na grad za tiste, 
ki težje hodijo. S ponudnikom pa se 
bomo pogovorili še o možnostih pre-
vozov na klic v določenem obsegu 
za občanke in občane.

 Dvajsetega marca bo v občini spo-
mladanska čistilna akcija. Tudi sicer 
na občini v spomladanskih mesecih 
še malo več pozornosti namenjate 
ekološkim temam. Čemu boste pou-
darek dali letos?

Tudi letos pripravljamo akcijo Lo-
ško je ekološko, ki spomladi že tra-
dicionalno opozori na ekološko, traj-
nostno, zeleno ravnanje, na različne 
prakse in področja, na katerih se 

lahko potrudimo in izboljšamo kot 
občina, kot skupnost ter seveda kot 
posameznice in posamezniki. Tako 
tudi letos pripravljamo pester, zani-
miv program. Ta se bo med drugim 
posvečal zmanjševanju odpadkov, 
novemu režimu ravnanja z odpadki 
v naši občini. Poseben del bo name-
njen vodi in vodnim virom oziroma 
vodnjakom v občini Škofja Loka ter 
trajnostni mobilnosti.

Za nadgradnjo Osnovne šole Jela Janežiča se občine ustanoviteljice nameravajo prijaviti na 
razpis pristojnega ministrstva, ki omogoča investicije v osnovne šole.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBVESTILO 

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka objavljen:
JAVNI RAZPIS

za žičniško dejavnost v letu 2021
(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313).

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod rubriko Razpisi in v pis-
arni Vložišča – Glavne pisarne  Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 
15, Škofja Loka.

Datum: 9. 3. 2021

          Tine Radinja, l.r , župan

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
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Klavdija Škrbo Karabegović

Na spletni strani občine si lah-
ko ogledate rezultate urbani-
stično-arhitekturne delavni-

ce študentov urbanizma Fakultete 
za arhitekturo Univerze v Ljubljani 
ter študentov arhitekture v okviru 
programa Erasmus. V zimskem se-
mestru 2020/2021 so pod mentor-
stvom izr. prof. dr. Alenke Fikfak, 
asist. Janeza P. Groma, asist. Kris-
tijana Lavtižarja ter zunanjih sode-
lavcev Marka Lazića in Aleša Šviglja 

pilotno razvijali možnosti razvoja 
vaških jeder.

Delavnica je namenjena pred-
vsem prenosu idej prebivalcem in 
uporabnikom. Z izdelanimi predlogi 
študentov se namreč proces urejanja 
šele začenja. V prvi pilotni delavnici 
so bila izbrana naselja: Godešič, Li-
pica, Pungert, Gosteče, Draga, Suha, 
Moškrin, Brode v Poljanski dolini ter 
Bukovščica in Knape v Selški dolini. 
Delo je potekalo v desetih skupinah, 
predvsem zaradi sodelovanja s tuji-
mi študenti. Vsaka skupina je indivi-

dualno sestavljala »zgodbo« razvoja 
naselja. Študentje so najprej spozna-
vali naselja s pomočjo analiz, in sicer 
morfološke in strukturne analize, 
analize stavbne tipologije, namen-
ske rabe, prometne infrastrukture, 
analize zelenih površin itd. Nato so 
se lotili še urejanja naselja z vidika 
razvoja vaškega jedra s konkretnim 
prostorskim prikazom.

Njihove zanimive ideje razvoja 
desetih vaških jeder so, kot omenje-
no, na ogled na spletni strani obči-
ne.

Razvoj  
vaških jeder

Sodelovanje med 
Fakulteto za arhitekturo 
iz Ljubljane in Občino 
Škofja Loka  
je rodilo ideje oziroma 
možnosti razvoja desetih 
vaških jeder v občini.

Vaško jedro Godešiča

Revitalizacija vasi Draga
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Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

Poleg kolesarske in peš povezave bodo uredili tudi 
par avtobusnih postajališč z nadstrešnicama in z 
dvignjeno ploščadjo preuredili križišče pri odcepu 

za Bodovlje. »S tem ukrepom bomo omogočili varnejši 
promet pešcev in kolesarjev med Zmincem in Bodovljami. 
Novo postajališče pa bo omogočilo ustavljanje avtobusov, 
ki po obvoznici zaobidejo staro mestno jedro. Na mes-
tu obstoječega avtobusnega postajališča v smeri Škofje 

Loke  bomo uredili počivališče za kolesarje,« so sporočili 
s škofjeloške občine.

Za projekt kolesarske in peš povezave Zminec–Bodo-
vlje–Škofja Loka je občina pridobila Odločbo o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude za gradnjo 
kolesarske infrastrukture s strani Eko sklada. Gradnja 
bo zaključena najkasneje v treh mesecih. Po končanih 
gradbenih delih bodo preuredili še prometno signaliza-
cijo z znižanjem hitrosti in umestitvijo kolesarja na voz-
išče vse do območja starega mestnega jedra Škofje Loke.

Kolesarska povezava 
v Zmincu

Sredi februarja so začeli graditi 
kolesarsko in peš povezavo med staro 
regionalko in naseljem Zminec, ki 
poteka pod premostitvenim objektom 
škofjeloške obvoznice.

Začeli so gradnjo kolesarske in peš povezave med staro regionalko in 
Zmincem.

Klavdija Škrbo Karabegović

Pobude občanov glede nege dreves sproti evidentirajo 
in podajajo v presojo arboristki. V lanskem letu je bilo 
tako pregledanih 280 dreves, ki bodisi ne potrebujejo 

dodatne nege ali potrebujejo samo čiščenje oziroma nego 
krošnje ali pa so tako poškodovana, da je potrebna odstrani-
tev drevesa, so sporočili s škofjeloške občine.

»Hkrati vsako leto namenjamo sredstva za dodatno za-
saditev dreves. Lani smo na novo posadili 43 dreves na raz-
ličnih območjih občine Škofja Loka. Sporočamo, da smo za 
nego dreves v letošnjem letu izbrali dva izvajalca, ki bosta 
nego dreves glede na prioritete začela v mesecu marcu,« so 
še zapisali v sporočilu za javnost.

Nega dreves

V Škofji Loki so začeli postopek 
pridobivanja podatkov za izdelavo 
katastra dreves.

Krajevna knjižnica na Trati je namestila predal za 
vračanje gradiva. Predal stoji pred stavbo, gradivo 
pa bo moč vračati tudi v času zunaj uradnih ur kn-
jižnice. Tovrstne pridobitve so se razveselili tudi v 
Krajevni knjižnici Železniki in Krajevni knjižnici Žiri.

Predal za vračanje gradiva

Fo
to

: G
or

az
d 

Ka
vč

ič



SVETNIŠKA MNENJA 17 

ZORICA ŠKORC
Komunalno ekološka lista
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NSi

Spoštovane občanke, spoštovani občani, v teh dneh 
mineva že eno leto boja z nevidnim sovražnikom, ki ga 
bomo premagali le z doslednim spoštovanjem preventiv-
nih higienskih ukrepov ter tudi s cepljenjem, ki bo naša 
življenja vrnilo v neke bolj normalne tirnice. Čeprav ra-
zumemo, da so ukrepi za zajezitev covida-19 potrebni in 
nujni, so nam hkrati lahko tudi naporni. Sam se držim 
načela, da v vsaki situaciji poskušam najti nekaj dobre-
ga. Zato menim, da so nam ukrepi prinesli tudi kakšno 
pozitivno stvar. Ker se nismo smeli gibati med občinami, 
smo lahko toliko bolj spoznali lastno občino in odkrili 
nove poti za sprehode in pohode po Škofjeloškem. Lahko 
rečem, da živimo resnično na lepem koncu Slovenije.

V tem letu smo skladno z ukrepi tudi seje občinske-
ga sveta prestavili na splet, kar je po mojem mnenju 
zmanjšalo obsežnost razprav. Kljub delu na daljavo smo 
občinski svetniki skupaj z občinsko upravo poskrbeli, da 
je delovanje občine potekalo nemoteno. To lahko opazi-
mo tudi ob mnogih deloviščih. Ob prebujanju pomladi so 
na naših občinskih cestah že zabrneli gradbeni stroji ter 
so se začele obnove oziroma izgradnje kolesarskih poti, 
pločnikov, obnova komunalne infrastrukture.

V prihodnje pa bo treba povečati aktivnosti v zvezi 
z izgradnjo nove komunalne infrastrukture – izgradnje 
kanalizacije v strnjenih naseljih in vaseh. Z izgradnjo 
vaškega komunalnega sistema s čistilno napravo bomo 
največ pripomogli k čistejšemu okolju, čistejšim rekam 
in zelenemu turizmu. Tukaj pričakujem več angažira-
nosti same občinske uprave na področju priprave pro-
jektov ter iskanja in zagotavljanja finančnih virov. Pri 
tem opozarjam na to, da je v marsikateri vasi in naselju 
dotrajana tudi obstoječa cestna infrastruktura in bi bilo 
škoda, da bi se lotili sanacije ceste, ne da bi istočasno 
zgradili še manjkajočo in potrebno kanalizacijo.

Ob enem pa apeliram tudi na prebivalce teh naselji, 
da s svojo angažiranostjo pomagajo k razvoju svojega 
naselja. Predvsem pa naj pokažejo pripravljenost na so-
delovanje pri pridobivanju potrebnih služnosti, zaintere-
siranost za priklop na kanalizacijo in umeščanje objekta 
v prostor. Le s skupnimi močmi nam bo uspelo še bolje 
skrbeti za naše okolje in razvoj naše lepe občine.

Spoštovani občani in občanke lepe Loke, ozreti se na 
minulo leto 2020 je kar boleče. Vem, da je zdravje ena od 
najpomembnejših stvari, če ocenjujemo kakovost življe-
nja v našem okolju.

Naše zdravje je poleg lastne skrbi zanj odvisno tudi 
od čistega zraka, neonesnažene zemlje, neoporečne vode 
(saj smo to celo zapisali v Ustavo RS) in tudi od zdravih, 
poštenih in empatičnih medosebnih odnosov. 

Dostikrat sem opozarjala na slab zrak v naši občini, 
na onesnaženost zemlje, slabo infrastrukturo, proble-
matiko življenja starejših in neperspektivnost za mlade. 
Vse to še vedno ostaja – žal. Upam in želim si, da bi se to 
spremenilo v korist nas vseh. A kot strela z jasnega se v 
marcu 2020 pojavi covid-19 in vse skupaj postavi na gla-
vo. Nastavi nam ogledalo in nam neusmiljeno da vedeti, 
da če se ne ustavimo, bo »obračunal« z nami.

Človek je pozabil biti Človek. Je to zdaj izstavljen 
račun? Ne, jaz zaupam v vse nas in prepričana sem, da 
bomo še naprej ostali pokončni in dostojanstveni.

Vsakdo med nami pozna nekoga, ki se je srečal s tem 
zahrbtnim virusom. Ta drobcena zadeva je vzela preveč 
življenj. Preveč sokrajanov smo izgubili. Vsem, ki so iz-
gubili svojce, izrekam iskreno sožalje.

Kako naprej? Skupaj moramo stopiti in se izboriti za 
človeka dostojno življenje. Premagati virus in se ne spri-
jazniti s kratenjem naših pravic. Upoštevati vsa spre-
jemljiva navodila, predvsem navodila stroke. Ne dovoliti, 
da kdorkoli drug, razen stroke, odloča o nas.

Poskrbeti in zahtevati, da odločevalci storijo vse, kar 
je treba, da ta naša lepotica Loka ostane čista – tako zrak 
kot zemlja in voda. 

Podpirajmo drug drugega, pomagajmo tam, kjer lah-
ko in nas za to prosijo pomoči potrebni. Nikoli ne pozabi-
mo, da je fizična distanca nekaj, kar nam priporočajo in 
jo upoštevajmo, a prav tako ne pozabimo, da je socialna 
distanca nedopustna. Tisti trenutek, ko si bomo dovolili, 
da nam odvzamejo oziroma zaukažejo socialno distan-
co, stopimo na pot pozabljanja. Zato obdržimo stik, pokli-
čimo se, srečajmo, če nam je to dovoljeno. Povejmo drug 
drugemu, da nam ni vseeno. 

Kaj nas čaka v preostanku leta 2021, ne vem, vem pa, 
da bomo skupaj, drug z drugim, zmogli in si znali polep-
šati sleherni trenutek v naših življenjih. Vsem vse dobro.



Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št.
98/2015, 76/2017 in 81/2019), v
nadaljevanju »Uredba«, določa obveznost
obveščanja uporabnikov javne službe,
zato smo na podlagi 25. člena Uredbe
pripravili to obvestilo, kot sledi. 
Pogoji odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode v javno kanalizacijo so
opredeljeni v Odloku o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode ter izvajanju posebnih
storitev (Ur. l. RS, št. 13/2009, 14/2011,
6/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 50/17), v nadaljevanju »občinski
odlok«, ki na celotnem območju občine
Škofja Loka velja od 1. 1. 2010 dalje.
Dostopen je na spletni strani Komunale
Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si,
kjer je dostopen tudi »Program odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v
občini Škofja Loka za obdobje 2021–
2024«. 

Investicije v javno kanalizacijo in čistilne
naprave so v pristojnosti Občine Škofja
Loka.

Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v mestu Škofja Loka in njeni
okolici odvaja v javno kanalizacijo
Škofja Loka (ID: 10123), se čisti na
Centralni čistilni napravi Škofja Loka
(krajše CČN ŠKL, ID: 4599), zmogljivosti
45600 PE, ki je mehansko-biološka čistilna
naprava s terciarnim čiščenjem odpadne
vode, obdelavo blata ter kogeneracijo za
proizvodnjo elektrike in toplote, na
bioplin in zemeljski plin. V objektu
mehanskega predčiščenja je ločeno
izveden sprejem gošč iz greznic in MKČN.
V mehanskem predčiščenju in pri strojnem
predzgoščanju ter strojnem zgoščanju se
namesto pitne vode uporablja tehnološka
voda (očiščena odpadna voda iz CČN ŠKL).
Obratovalni monitoring odpadnih voda
(OMOV) za leto 2021 se izvaja skladno z
okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za
CČN ŠKL in predpisi.

Komunalna in padavinska odpadna
voda, ki se v naseljih Godešič, Reteče in
Gorenja vas - Reteče odvaja v javno
kanalizacijo (ID: 10891), se čisti na
Čistilni napravi Reteče (krajše ČNR, ID:
1970), zmogljivosti 2400 PE, ki je
mehansko-biološka čistilna naprava z
aerobno stabilizacijo blata, ki se zbira v
zalogovniku ter nato odvaža v obdelavo
na CČN ŠKL. OMOV za leto 2021 se izvaja
skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem
za ČNR in predpisi.

praviloma je uporabnik lastnik objekta
oziroma stanovanjske enote in/ali
zemljišča. V primeru, da je objekt
oziroma stanovanjska ali poslovna
enota in/ali zemljišče v posesti tretje
osebe (posestnika), sta posestnik in
lastnik za obveznosti solidarno
(nerazdelno) odgovorna.

redno vzdrževati in čistiti interno
kanalizacijo in kanalizacijski priključek,
ter občasno preverjati tehnične
brezhibnosti kanalizacijskega
priključka na javno kanalizacijo,
na javno kanalizacijo se sme priključiti
le s soglasjem izvajalca, ter v
kanalizacijski priključek ne sme
posegati brez soglasja izvajalca,
zgraditi objekte in naprave interne
kanalizacije, skladno s predpisi in
pogoji v soglasju izvajalca,
pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo,
le-to priključiti na javno kanalizacijo,
omogočiti izvajalcu dostop in pregled
interne kanalizacije ter količino in
kvaliteto odpadne vode v vsakem
času, tudi izven obratovalnega časa,
dovoliti dostop do javne kanalizacije
za izvajanje vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji, kadar le-ta poteka po
njegovem zemljišču,
obveščati izvajalca o opaženih
nepravilnostih in okvarah na javni
kanalizaciji, kanalizacijskem priključku
in merilnih napravah, ter o vseh
pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na
obratovanje javne kanalizacije,
odpadne vode, ki ni primerna za
odvajanje v javno kanalizacijo, ne sme
pred odvajanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno,
hladilno, drenažno), da bi z redčenjem
dosegel zahtevane lastnosti, ampak
mora zagotoviti ustrezno
predčiščenje,
odvajati v javno kanalizacijo odpadno
vodo samo v količinah in kvaliteti, kot
so določene s predpisi in soglasji,

Uporabniki storitev javne kanalizacije,
ki se zaključuje s CČN Škofja Loka ali s
ČN Reteče, so dolžni upoštevati in
izvajati tudi sledeča določila veljavnega
občinskega odloka, ki so povzeta v
nadaljevanju:

Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v
javno kanalizacijo samo na način, ki ne
poslabšuje pogojev odvajanja drugih
uporabnikov in ne sme odvajati v javno
kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča
škodo ali motnje pri odvajanju odpadne
vode ali v postopku čiščenja na komunalni
čistilni napravi, oziroma škodujejo ali bi
lahko škodovale okolju ali zdravju
delavcev izvajalca javne službe odvajanje
in čiščenje odpadne vode – Komunala
Škofja Loka d.o.o.

Uporabnik, ki je že priključen, ali ima
možnost priključitve na javno
kanalizacijo ima poleg  zgoraj navedenih
določil še naslednje obveznosti:

O vseh občasnih meritvah v okviru
obratovalnega monitoringa obeh čistilnih
naprav skozi celo leto, sproti in
neposredno, pooblaščeni izvajalec
obvešča: Okoljski inšpektorat, OE Kranj,
Občino Škofja Loka (lastnico CČN ŠKL in
ČNR) in Komunalo Škofja Loka
(upravljavca CČN ŠKL in ČNR). Poleg tega
se, s strani pooblaščenih izvajalcev,
izvajajo tudi ostali predpisani monitoringi
in meritve, Komunala Škofja Loka pa
zagotavlja redni interni monitoring v
laboratoriju CČN ŠKL in ČNR ter izvaja
naloge, ki so potrebne za spremljanje
obratovanja obeh čistilnih naprav v
upravljanju.

Loška komunala, d. d., Škofja Loka, je z 31.
12. 2020 zaključila izvajanje javne službe
Odvajanje in čiščenje odpadne vode. Novi
izvajalec je od 1. 1. 2021 dalje Javno
podjetje Komunala Škofja Loka, d. o. o., ki
se mu bo podjetje Loška komunala, d. d.,
Škofja Loka, pripojilo, zato bo novi izvajalec
v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci
pripravil tudi vsa poročanja in obveščanja
za leto 2020. 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠKOFJI LOKI

Povzetek letnih poročil sledi v
nadaljevanju.

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto 2020 so
sledeči: 
po KPK 97,36 %, po BPK5 99,19 %, po
celotnem dušiku 92,77 % in po celotnem
fosforju 91,39 %, vsi spremljani parametri
pa so bili skladni z OVD.

Učinki čiščenja ČNR za leto 2020 so
sledeči: 
po KPK 98,27 %, po BPK5 99,42 % in po
celotnem dušiku 72,81 %, vsi spremljani
parametri pa so bili skladni z OVD.

Poročila o predpisanem obratovalnem
monitoringu, ki jih izdela pooblaščeni
izvajalec in posreduje MOP-ARSO, so sicer
dostopna na spletni strani Komunale
Škofja Loka: www.komunalaskofjaloka.si,
kjer so dostopne tudi ostale koristne
informacije z vseh naših področij dela.



Obvestilo lastnikom in upravljavcem
nepretočnih greznic, obstoječih greznic
in MKČN: Komunala Škofja Loka, d. o. o.,
je izvajalec javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Škofja Loka. V
okviru te službe se izvajajo tudi storitve,
povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN).
Uredba predpisuje obvezno praznjenje
greznic in MKČN najmanj enkrat na tri
leta. Poleg Uredbe pogoje za izvajanje
storitev te javne službe predpisuje
občinski odlok. Prevzeto blato iz greznic
in MKČN se odpelje v obdelavo na CČN
Škofja Loka. 
V letu 2021 se bo izvajalo redno
praznjenje greznic in MKČN v naslednjih
naseljih oziroma tistim objektom v
navedenih naseljih, ki se jim je
greznica/MKČN nazadnje izpraznila

Vse lastnike objektov, ki boste vgradili
MKČN, obveščamo, da je potrebno, če
želite uveljavljati za 90 % nižjo okoljsko
dajatev, na podlagi Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (UL RS 98/15)
med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave
(MKČN) izdelati Poročilo o prvih meritvah
za MKČN <50PE, obvezna priloga je
poročilo o opravljenih meritvah, ki ga izda
pooblaščeni izvajalec obratovalnega
monitoringa
(http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_
voda/tabela/5), ki je meritve izvedel.
Analizno poročilo, ki je priloga Poročilu o
prvih meritvah za MKČN <50PE, ne sme
biti starejše od 30 dni. Na podlagi
navedenega pri pooblaščenem izvajalcu
obratovalnega monitoringa naročite
izvedbo meritve s pripadajočim poročilom
med 3. in 9. mesecem po zagonu vaše
MKČN. Nato izpolnite poročilo o prvih
meritvah za MKČN <50PE, ki mu priložite
analizno poročilo ter vse skupaj pošljite
Komunali Škofja Loka, d. o. o., ali prinesite
osebno na vložišče podjetja. Prosimo, da
priložite tudi izjavo o lastnostih vaše
MKČN, saj jo potrebujemo za potrebe
poročanja na pristojno ministrstvo.
Izvajalec javne službe prvi pregled MKČN
izvede naslednje koledarsko leto po
izvedbi prvih meritev, nato se pregled
MKČN izvaja na tri leta. 

sporočiti izvajalcu vsako spremembo
količine ali kvalitete odpadne vode,
skladno s predpisi,
tekoče posredovati izvajalcu poročilo
o posamičnih meritvah v okviru
obratovalnega monitoringa,
upoštevati ukrepe v primeru motenj
pri odvajanju in čiščenju odpadne
vode,
pridobiti soglasje izvajalca pred
predelavo interne kanalizacije,
ne dovoliti priključitve objektov
drugih uporabnikov na svojo interno
kanalizacijo ali kanalizacijski priključek
brez soglasja izvajalca,
odgovarja za škodo, povzročeno na
javni kanalizaciji, lastnem ali tujem
kanalizacijskem priključku, ki jo
povzroči s svojim ravnanjem ali
opustitvijo, prekomernim odvajanjem
vode brez soglasja izvajalca ali z
neustrezno uporabo,
na pisni poziv izvajalca posredovati
podatke, potrebne za vodenje
evidenc, pripravo poročil ali za
izvajanje drugih nalog javne službe
in/ali posebnih storitev.

v letu 2018: Breznica pod Lubnikom,
Brode, Bukovica, Bukovščica, Cesta
Talcev, Crngrob, Dorfarje, Forme, Godešič,
Gorenja vas - Reteče, Grajska pot, Grenc,
Kidričeva cesta, Knape, Križna Gora,
Moškrin, Papirnica, Pevno, Podlubnik,
Poljanska cesta, Potočnikova ulica,
Pozirno, Pungert, Puštal, Reteče,
Sopotnica, Stara Loka, Strmica, Tavčarjeva
ulica, Trnje, Vešter, Vincarje, Virmaše,
Zgornja Luša, Zminec.
O predvidenem praznjenju posamezne
greznice ali MKČN bomo lastnike oziroma
uporabnike pravočasno pisno obvestili.
Prav tako se bodo v letu 2021 izvajala
izredna praznjenja greznic in MKČN ob
priključevanju objektov na javno
kanalizacijo.

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN
na kmetijskih gospodarstvih določata
17. in 45. člen Uredbe ter občinski odlok.
Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko
izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila
storitev praznjenja greznic ali malih
komunalnih čistilnih naprav in vlogi priloži
izjavo, da z blatom ravna v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi
in količine odstranjene vsebine iz greznice
ali MKČN ter datumi in količine njenega
mešanja z gnojnico ali gnojevko.

V JAVNO KANALIZACIJO JE STROGO PREPOVEDANO ODVAJATI SLEDEČE
ODPADKE:

V javno kanalizacijo prav tako NI
DOVOLJENO odvajati drenažnih vod,
zalednih vod, podtalnice, vod odprtih
vodotokov ter padavinskih vod, kjer jih je
možno speljati v ponikovalnico ali
vodotok. Prav tako je v ločeno zgrajeno
fekalno kanalizacijo strogo prepovedano
odvajati padavinsko, izvorno ali drenažno
vodo, v ločeno zgrajeno meteorno
kanalizacijo pa industrijsko ali komunalno
odpadno vodo. 

Pripravili:
Anže Sodnik, Vodja sektorja odpadne vode, 
Mojca Müller, Ekologinja, 
Jerca Prezelj, Strokovni delavec za G.J.S  

Komunala Škofja Loka d. o. o.
Naslov: Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si
Telefon: 04/50 23 500
Spletna stran: www.komunalaskofjaloka.si



Skupno poročilo je pripravljeno z namenom
seznanitve uporabnikov pitne vode (PV) iz
JLV in JVRLL, glede spremljanja kakovosti
pitne vode v letih 2021 in 2020 (seznanitev z
letnim poročilom).
Na JLV in JVRLL je, skladno s predpisi,
vzpostavljen notranji nadzor po načelih
HACCP sistema, ki ga izvaja javno podjetje
Komunala Škofja Loka, d. o. o., NLZOH pa
soizvaja del nalog in sicer vzorčenje in
laboratorijske preiskave PV. O vseh
rezultatih laboratorijskih preskušanj vzorcev
PV NLZOH sproti, skozi celo leto neposredno
obvešča: Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS),
Občino Škofja Loka (lastnico obeh
vodovodov) in Komunalo Škofja Loka
(upravljavca obeh vodovodov). Obveščanje
uporabnikov poteka skladno z navodili NIJZ.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (krajše JLV)
oskrbuje s pitno vodo (PV) nekaj več kot
19.000 prebivalcev v naslednjih naseljih in
vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje,
Forme, Godešič, Gorenja vas - Reteče,
Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo
Loko (delno), Na Logu (delno), Papirnica
(delno), Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno),
Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata,
Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše,
Visoko pri Poljanah (delno), Zminec (delno)
in mesto Škofja Loka. 
Redno se JLV oskrbuje s PV iz zajetij in vrtin
v Hotovlji, zajetij: Trebija, Lovrenc, Gabrovo,
Trnje in črpališč Viršk ter Vešter. Ker PV iz
vseh teh virov ni tako kakovostna, da bi jo
lahko uživali brez predhodne dezinfekcije, se
voda na Trebiji, Gabrovem in Trnju klorira ter
v Hotovlji klorira in UV-dezinficira. Na
najizdatnejšem zajetju v Hotovlji je vgrajen
turbidimeter, ki meri motnost vode, ob
povišani motnosti nad 4 NTU se distribucija
vode iz tega vira samodejno prekine in izteka
v bližnji potok. Ker je zato distribucija PV
zmanjšana, se mora vključiti v obratovanje
črpališče Viršk, če distribucija kljub vključitvi
črpališča Viršk še vedno ni zadostna, pa še
rezervno črpališče Sorško polje, ki pa
obratuje zelo redko, ker so od investicijske
zamenjave cevovoda po Poljanski dolini
manjše vodne izgube. 
V primeru vključitve črpališča Sorško polje se
mešanje vode iz črpališča Sorško polje s
pitno vodo iz drugih virov za JLV izvaja v
vodohranu Kamnitnik, v omrežju pa se celo
leto kontrolirajo vsebnosti nitratov v PV (v
letu 2020 celo leto iz omrežja vodovoda
odvzetih štiriindvajset (24) vzorcev pitne
vode za analizo na nitrate. Vsi vzorci so bili
skladni s Pravilnikom o pitni vodi).
UV-dezinfekcija Lovrenc je dotrajana in
potrebna investicijske zamenjave, zato PV iz
zajetja Lovrenc od julija 2019 dalje izteka v
bližnji potok, do uporabnikov pa se
distribuira klorirana PV iz drugih virov PV za
JLV. Ker je poleg tega tudi cevovod od
zajetja Lovrenc proti VH Grajski star že več
kot sto let, je bil Občini Škofja Loka podan
predlog prednostne investicijske zamenjave.
Črpališči Visoko in Trebija (vira v izgradnji,
vse aktivnosti vodi Občina Škofja Loka) sta v
letu 2020 obratovali le za potrebe kontrole
kakovosti PV. Ker črpališče Trebija (nove
vrtine) še ne more nadomestiti PV iz zajetja
Trebija spodnje, ko ta kali, je pri Poljanah iz
preventivnih razlogov, zaradi zagotavljanja
ustrezne kakovosti PV iz JLV, še vedno
fizično izvedena redukcija distribucije tako,
da se v JLV distribuira le toliko PV iz vira
Trebija, ki se nato meša s PV iz virov
Hotovlja, da so zagotovljeni hidravlični  pog-

Kakovost pitne vode (PV) iz omrežja
Javnega loškega vodovoda (JLV) v letu
2020:

oji za pretočnost cevovoda, vsa preostala
voda pa na blatniku izteka v reko Soro.
Kakovost te PV se redno, mesečno, spremlja
z vzorčenjem PV iz tranzitnega cevovoda v
Srednji vasi. Status vodnega vira v
opazovanju imajo nekatera spodnja zajetja v
Hotovlji in črpališče Lipica, ki so sicer fizično
izključeni iz distribucije, kakovost vode pa se
preverja redno dvakrat letno. 

JAVNI VODOVOD ROVTE–LENART–LUŠA
(krajše JVRLL) 
oskrbuje s pitno vodo (PV) 155 prebivalcev v
delih naselij Rovte, Sv. Lenart, Zgornja in
Spodnja Luša. Vir PV je zajetje Mladi vrh, PV
pa se UV-dezinficira. Ker je poraba PV iz
JVRLL majhna, omrežje pa sorazmerno
dolgo, je treba kljub stalni UV-dezinfekciji
zagotoviti zadostno pretočnost vode, sicer
se lahko v vodovodnem omrežju ustvarijo
pogoji za razvoj mikroorganizmov. Ta
problem se rešuje s stalnim izlivom vode iz
cevovodov JVRLL, na dveh pipah, z iztokoma
v betonski koriti na lokacijah Lenart in Luša
(količino iztočene vode merita vodomera),
saj na JVRLL še niso priključeni vsi
uporabniki, za katere je bil ta javni vodovod
zgrajen.

Investicije na JLV in JVRLL so v
pristojnosti občine Škofja Loka in imajo
izredni pomen, saj pravočasno in pravilno
investicijsko vzdrževanje pomembno
prispeva k dobri kakovosti PV.

Obvestila za JLV in JVRLL, poročila ter ostale
koristne informacije o PV so stalno dostopni
na spletni strani Komunale Škofja Loka:
www.komunalaskofjaloka.si, pri čemer pose-
bej opozarjamo na priporočila Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede
vzdrževanja vodovodnega omrežja objektov,
kjer se uporablja PV.

Potrebno je tudi pravočasno investicijsko
vzdrževanje hišnega priključka in hišnega
vodovodnega omrežja (HVO), saj je kakovost
PV na pipi uporabnika odvisna tudi od stanja
hišnega vodovodnega priključka in HVO, za
katerega pa je odgovoren lastnik objekta.

Loška komunala, d. d., Škofja Loka, je z 31. 12.
2020 zaključila izvajanje javne službe Oskrba s
pitno vodo. Novi izvajalec je od 1. 1. 2021 dalje
Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d. o. o.,
ki se mu bo podjetje Loška komunala, d. d.,
Škofja Loka pripojilo, zato bo novi izvajalec v
sodelovanju s pristojnimi izvajalci pripravil tudi
vsa poročanja in obveščanja za leto 2020. 

Povzetek letnih poročil NLZOH sledi v
nadaljevanju.
Poročila o spremljanju zdravstvene
ustreznosti PV v letu 2020 je NLZOH
pripravljal v skladu z določili Pravilnika o
pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

na različnih delih omrežja JLV je bilo v okviru
notranjega nadzora odvzetih in
laboratorijsko preiskanih 193 vzorcev pitne
vode (137 za mikrobiološke in 56 za
fizikalno-kemijske analize). Glede na obseg
opravljenih mikrobioloških preiskav je bil en
(1) vzorec neskladen s pravilnikom. V vzorcu
PV, odvzetem dne 9. 6. 2020 iz omrežja
Trebija (tranzitni cevovod Trebija-Škofja
Loka),

SKUPNO POROČILO NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO (NLZOH) IN KOMUNALE ŠKOFJA LOKA, ZA JAVNI
LOŠKI VODOVOD (JLV)  IN JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA

(JVRLL)

Kakovost pitne vode (PV) iz omrežja
JVRLL v letu 2020: 

na različnih delih omrežja JVRLL je bilo v
okviru notranjega nadzora odvzetih in
laboratorijsko preiskanih 16 vzorcev pitne
vode (13 za mikrobiološke in 3 za fizikalno-
kemijske analize), vsi odvzeti vzorci pa so bili
skladni s pravilnikom o PV in PV zdravstveno
ustrezna.

merno mesto  Poljane, so bile najdene
bakterije Clostridium perfringens (<4
CFU/100 ml) same, brez prisotnosti fekalnih
mikroorganizmov. Prisotnost omenjenih
bakterij v PV neposredno ne ogroža zdravja
ljudi. Spore Clostridium perfringensa so
indikatorji prisotnosti parazitov v vodi, zato
je bilo na tej lokaciji izvedeno ponovno
vzorčenje PV na prisotnost enterokokov,
klostridijev in enteroparazitov. Glede na
obseg preiskav je bil vzorec skladen z
upoštevanimi kriteriji in PV zdravstveno
ustrezna. Vsi odvzeti vzorci za fizikalno-
kemijske analize so bili skladni s Pravilnikom
in PV zdravstveno ustrezna. 

Monitoring pitne vode v RS v letu 2020:
Vsi vzorci, odvzeti iz JLV in JVRLL, na pipah
uporabnikov v različnih mesecih leta so bili
skladni s predpisom za PV.

Zaradi vsega navedenega NLZOH ocenjuje,
da je bila oskrba s pitno vodo iz JLV in
JVRLL v letu 2020 varna.

Pripravila:
Andrej Obronek, dipl. san. inž., NLZOH    
Mojca Müller, Ekologinja, Komunala Škofja Loka
d.o.o. 
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Klavdija Škrbo Karabegović

Občina Škofja Loka že več 
let namenja proračun-
ska sredstva za izvajanje 

čistilne akcije, ker želimo, da 
bi živeli v resnično čisti in lepi 
Škofji Loki, ki bo prijazna tako 
vsem prebivalcem kot obisko-
valcem. Vsako leto si prizade-
vamo bližnjo in daljno okolico 
očistiti čim temeljiteje,« so spo-
ročili s škofjeloške občine, ki čis-
tilno akcijo izvaja v sodelovanju 

s krajevnimi skupnostmi. Tudi 
v letošnji čistilni akciji bodo na 
zbirnih mestih ločeno zbirali od-
padke: embalaža, steklo, nevarni 
odpadki in ostalo. Ločeno zbira-
nje je pomembno zato, da je mo-
žen ločen odvoz, s tem pa zni-
žajo tudi stroške končne oskrbe 
posamezne frakcije odpadkov. 
Pri tem na občini še opozarjajo, 
da akcija ni namenjena odvozu 
kosovnih odpadkov. Prostovolj-
ci, ki se bodo udeležili akcije, 
morajo poskrbeti za zagotavlja-
nje lastne varnosti in upoštevati 
navodila NIJZ.

Spomladanska čistilna 
akcija
Občina Škofja Loka vabi na spomladansko 
akcijo čiščenja in urejanja okolja, ki bo potekala 
v soboto, 20. marca, od 8. do 13. ure.

Ne parkirajte vozil na cestišču ali na 
kmetijskih površinah, pozivajo na šk-
ofjeloški občini. Veliko težavo s parkiran-
jem zaznavajo ob izhodiščih na izletniške 
točke, še posebno na Križno goro, ki je 
zelo priljubljena med Ločani in okoličani. 
Ob lokalni cesti  Moškrin–Križna gora  je 
ob lepem vremenu, večinoma ob koncih 
tedna, parkirano večje število vozil. Občin-
ska redarska služba med njimi opaža tudi 
takšna, ki so delno parkirana na vozišču 
ali pa so parkirana po okoliških gozdnih in 
kmetijskih površinah in segajo na vozišče. 
S tem je na že tako ozki podeželski cesti 
oviran dvosmerni promet vozil, tudi inter-
vencijskih, in delovnih strojev. Predvidena 
globa za takšen prekršek znaša štirideset 
evrov. V izogib takšnim in podobnim ne-
pravilnostim z Občine Škofja Loka prosi-
jo, da vozniki poiščejo primerno parkirno 
mesto za svojega jeklenega konjička 
oziroma da se na izlet ali rekreacijo v nar-
avi od doma odpravijo peš. K. Š. K.

Izletniške točke in parkiranje
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Mateja Rant, foto: arhiv Pop TV

Minulo nedeljo se je na Pop 
TV začela nova, tretja sezo-
na oddaje Mali šef Sloveni-

je. S svojimi kuharskimi mojstrovina-
mi se bosta v njej pomerili tudi učenki 
iz Škofje Loke Neja Frelih Oblak in 
Agata Čepelnik. Obe sta nad kuha-
njem navdušili njuni mamici, ki sta 
tudi odlični kuharici. Agata najraje 
pripravlja mafine, Neja pa zelenjavno 
pito pa starem družinskem receptu. 
Obožujeta domače živali, radi pa ima-
ta tudi poletje, ker se takrat lahko ko-
pata v morju, jezeru ali reki, so ju na 
kratko predstavili na Pop TV.

Mali šefi bodo skozi dogodivšči-
ne ob kuhinjskih loncih usvajali 
nova kuharska znanja, obenem pa 

bodo lahko svoji šoli priborili nagra-
do, ki jo bodo delili s prijatelji in so-
šolci. Vsaka šola si je namreč izbrala 
svoj projekt, ki bo izboljšal njihovo 
šolsko okolje oziroma počutje učen-
cev, pojasnjujejo v OŠ Ivana Grohar-
ja. V njihovi šoli so se odločili, da 
bi z denarjem od nagrade obnovili 
telovadnico v skladu z Agatinimi in 
Nejinimi željami, radi bi tudi posta-
vili učilnice v naravi na igrišču za 
šolo ter kupili kakšen manjši stroj, 
aparat in pripomočke za gospodinj-
sko učilnico. V šoli projekt Mali šef 
Slovenije podpirajo tudi zato, ker se 
jim zdi pomembno, da učence na tak 
način spodbujajo, da se lotijo usvaja-
nja novih znanj in veščin. Obenem 
pa se učijo za življenje in pridobivajo 
še kako potrebna znanja in veščine 
za samostojnost in neodvisnost od 
staršev, so še navedli na Pop TV.

Kuhalnico bosta vihteli tudi Agata in Neja
V novi sezoni šova Mali šef sodelujeta tudi petošolki iz Osnovne šole Ivana 
Groharja Škofja Loka Neja Frelih Oblak in Agata Čepelnik.

Agata Čepelnik in Neja Frelih Oblak

V Glasbeni šoli Škofja Loka so bili prisilje-
ni letošnji pustni nastop svojih učencev 
preseliti na splet. Učenci in njihovi men-
torji so po besedah pomočnika ravna-
telja Luke Železnika pripravili skupaj 47 
glasbenih točk za instrumente solo in ob 
posneti spremljavi, predstavile pa so se 
tudi nekatere komorne zasedbe ter šolski 
pihalni in kitarski orkester. V vlogi povezo-
valcev sta nastopila učiteljica Ana Kejžar 
kot Ana Krof in učitelj Luka Vehar kot Luka 
Flancati. Spletni koncert sta si zamislila v 
obliki šaljivih pustnih poročil o aktualnem 
dogajanju v več sklopih: Doma in na tu-
jem, Živalski svet, Kultura, Iz sveta zaba-
ve. »V vsak sklop sta razvrstila posnetke 
učencev glede na masko in skladbo, ki so 
jo izbrali za nastop,« je pojasnil Železnik. 
Posnetek koncerta so na Youtubu premi-
erno prikazali na pustni torek.

Pustni nastop mladih glasbenikov
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KAKO DO SPECIALISTA 
V NEKAJ DNEH

Ali lahko v zavarovanje vključimo tudi otroke?
Otrokove zdravstvene težave so za starše pogosto hujše in 
napornejše od lastnih. Tako smo oblikovali prav posebno 
Zdravstveno polico za otroke, ki našim najmlajšim omogoča 
hiter dostop do specialistov in operativnih posegov. Zdravstveno 
polico za otroke je mogoče skleniti za otroke od dopolnjenega 
prvega do vključno petindvajsetega leta starosti.

V vaši zavarovalnici omogočate sklepanje zavarovanj 
na daljavo, pohvalite pa se lahko tudi z novo 
poslovalnico. Kje vas najdemo?
Osebni stik s strankami je naša prva izbira. Od 1. marca ob 
upoštevanju vseh ukrepov za varovanje zdravja poslujemo v 
novi poslovalnici v nakupovalnem središču Supernova Qlandia 
v Kranju. Naši svetovalci se vam bodo posvetili in vam svetovali 
od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure. Vsi, ki boste 
v poslovalnicah Varuha zdravja, Vzajemne, PE Kranj, do 
30. aprila 2021 sklenili eno izmed naslednjih zavarovanj – 
Zdravstvena polica, Zavarovanje za težje bolezni ali Družinsko 
celoletno zavarovanje za tujino Multitrip – pa boste lahko 
izkoristili še 20-odstotni popust na novo kolekcijo v trgovini 
Mass v nakupovalnem središču Supernova Qlandia Kranj. 

Ko pride do poškodbe ali zdravstvene težave, se je treba 
takoj odzvati, a kaj, ko nas na poti do specialista prepogosto 
zaustavijo čakalne dobe. Zato so pri Varuhu zdravja, Vzajemni, 
poskrbeli za posebno Zdravstveno polico, ki vam pomaga do 
hitrega pregleda pri specialistu.

V vaši ponudb najdemo širok nabor različnih zdravstvenih 
zavarovanj. Ali bi katero še prav posebej izpostavili?
V zadnjih letih je opazen porast zavarovanj, ki omogočajo 
pacientom, da v primeru bolezni ali poškodbe takoj pridejo do 
zdravstvenih storitev, saj so v javnem zdravstvu čakalne dobe 
zelo dolge. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, to ponujamo v okviru 
zavarovanja Zdravstvena polica, ki omogoča hitrejši dostop do 
specialističnih storitev, operacij, drugega mnenja itd.

Ali lahko na kratko obrazložite prednosti tega 
zavarovanja?
Zavarovanje Zdravstvena polica ponuja veliko več kot zgolj 
hitro obravnavo brez čakalnih dob. Pri Varuhu zdravja za 
zavarovanca v celoti pripravimo individualni načrt zdravljenja 
in mu pomagamo od začetka do zaključka zdravljenja. 
Organiziramo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbimo 
za hitro organizacijo operativnega posega. V naši mreži 
izvajalcev so vrhunski strokovnjaki in mednarodno priznane 
zdravstvene ustanove v Sloveniji in tujini (preko 50 domačih  
in okoli 30 tujih partnerjev).

Kako poteka zdravljenje z vašim produktom 
Zdravstvena polica?
V primeru poškodbe ali bolezni zavarovanec kontaktira 
Vzajemnin asistenčni center, kjer uredimo vse potrebno za 
hiter dostop do potrebne storitve. Za zavarovanca v celoti 
pripravimo načrt zdravljenja in mu pomagamo ter ga vodimo 
vse od začetka do zaključka zdravljenja. Organiziramo 
obisk pri zdravniku specialistu in poskrbimo za morebitno 
organizacijo operativnega posega.

PE KRANJ
Špela Šifkovič Soklič
041 810 975

Matjaž Fajfar, 
direktor PE Kranj, Vzajemna  

vz-zp-pr clanek (203x271mm).indd   2 4. 03. 2021   08:49:22
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Igor Kavčič

O Galeriji Ivana Groharja Maru-
ša Štibelj, mojstrica kolaža iz 
Kranja, govori z navdušenjem 

in spoštovanjem hkrati. »Všeč mi je 
že sam galerijski prostor. Raje kot 
zbirko belih sten v nekem kvadrat-
nem kubusu imam prostor, ki ima 
neko patino. Tukajšnja galerija je si-
cer specifična, tehnično zahtevna, tu 
so oboki in je kamnita stena, kar mo-
raš nekako vkomponirati v razstavo 
kot tako – če želiš, da ne živijo le raz-
stavljena dela, ampak tudi razstavni 
prostor. To mi je bil izziv pri ume-
stitvi posameznih kolažev in pro-
storskih postavitev v galerijo,« pove 
Štibljeva, ki v Škofji Loki samostojno 
razstavlja prvič, pred leti pa se je kot 

gostujoča umetnica na koloniji Ive-
ta Šubica že predstavila na kasnej-
ši skupinski razstavi. »Škofja Loka 
mi je ljuba, rada pridem v mesto, ki 
ima neko energijo – kot seveda tudi 
ljudje v njem. To sem spoznala že v 
Združenju umetnikov in tudi zdaj v 
Loškem muzeju.«

Maruša Štibelj je na ogled posta-
vila dela, ki so nastajala od leta 2018 
naprej. Naslov razstave in tudi cikla 
Kronično pozni ima osnovo v dveh 
delih, ki jih je pred dobrima dvema 
letoma pripravila za razstavo na 
prestižnem pariškem salonu, kjer je 
bila tudi nagrajena. »Ker v tem dipti-
hu nisem povedala vsega, sem cikel 
nadaljevala v serijo, ki jo tokrat pred-
stavljam,« pojasni odlična kolažist-

ka; da so zadnja dela povezana tudi 
s pandemijo in aktualnim stanjem v 
družbi, na primer kolaža Utapljajoča 
kultura in Samozaposleni. Skupaj je 
na ogled več kot trideset med seboj 
ločenih del, ki so hkrati združena v 
eno celoto, saj jih povezuje skupna 
zgodba. »So odsev globaliziranega 
sveta, ki je pravzaprav nekakšen 
kolaž vsega, kar nas obkroža. Njeni 
kolaži so refleksija na tisto, kar prav-
zaprav živimo,« poudarja kurator 
razstave Boštjan Soklič iz Loškega 
muzeja, ki ob tem dodaja, da Maruša 
Štibelj zagotovo sodi med kvalite-
tnejše in vidnejše slovenske likovne 
ustvarjalce mlajše generacije. Da s 
svojim delom dokazuje, da je kolaž, 
ki je bil dolga leta na stranskem tiru, 

Še je čas za Kronično pozne

Do 21. marca je v Galeriji Ivana Groharja še na ogled razstava kolažev Maruše 
Štibelj z naslovom Kronično pozni. Zamujamo, a je še čas za spremembe, nam 
sporoča umetnica.

Kurator razstave Boštjan Soklič ob kolažih na osrednji steni galerije: na levi Odkleni in na 
desni Užitek bralca, združen s kolažem Utapljajoča kultura. / Foto: Igor Kavčič

Maruša Štibelj z asemblažem tokrat posega 
tudi v prostor. / Foto: Igor Kavčič
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Igor Kavčič

V Narodnem muzeju Slovenije 
v Ljubljani bodo letos na raz-
lične načine obeležili dvesto-

to obletnico ustanovitve Deželnega 
muzeja za Kranjsko in začetka mu-
zejstva na Slovenskem. Osrednji do-
godek bo nedvomno jubilejna razsta-
va, ki bo trajala od 17. maja letos do 
15. februarja prihodnje leto. 

Ena skupnih točk, ki povezuje vse 
zbirke Narodnega muzeja, je zlato – 
in je zato tudi tema razstave. Posta-
vitev v atriju Narodnega muzeja bo 
predstavila tri pomembne segmente, 
ki jih na materialni in simbolni ravni 
predstavlja zlato. Naslovili so jih Moč 
in oblast, Čast in slava ter Bogastvo 
in razkošje. Na ogled bodo predmeti 
iz matičnih zbirk Narodnega muzeja 
Slovenije, v razstavo pa bodo ena-
kopravno vključeni tudi predmeti iz 
zbirk slovenskih muzejev, ki so se od-
zvali povabilu k sodelovanju. 

Na jubilejni razstavi se bo tako 
predstavil tudi Loški muzej, in sicer 
s kiparskim okrasjem zlatega oltarja 
sv. Ingenuina, izdelanega v 17. stole-
tju za cerkev sv. Lucije v Dražgošah. 
Kot je zapisal kustos Loškega mu-
zeja Boštjan Soklič, je oltar izdelan 
v baročnem stilu in je tipičen pred-
stavnik drugega razvojnega obdobja 
zlatih oltarjev pri nas. »V Narodnem 
muzeju bodo za potrebe prezentacije 
oltarnih kipov – dva škofa, svetnik 
in dva angela  – izdelali abstraktno 
kuliso oltarja z ustreznimi podstavki 
in nišami za namestitev kipov,« po-
jasnjuje Soklič.  

Pred dnevi so tako Loški muzej 
obiskali sodelavci Restavratorske-
ga centra Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine iz Ljubljane, ki so 
kipe z oltarja v kapeli Loškega gra-
du strokovno odstranili in jih od-
peljali v Narodni muzej, kjer bodo 
ostali do izteka razstave. Ekipa je 
delo izvajala pod vodstvom resta-
vratorke in konservatorke Nuške 
Dolenc Kambič.

Dražgoški oltarni kipci  
na razstavo v Narodni muzej

Loški muzej bo na razstavi v Narodnem muzeju 
zastopan s petimi oltarnimi kipci.

Snemanje kipov z oltarja sv. Ingenuina v kapeli Loškega gradu. / Foto: arhiv Loškega muzeja

zdaj enakovredna tehnika drugim 
slikarskim tehnikam. Utapljajoča 
kultura, Gledati stran, Začarani krog, 
Čas za pisanje boljše prihodnosti, 
Trojno breme, Srce preteklosti … so 
le nekateri izmed naslovov, kate-
rih »odzven« v nadaljevanju lahko 
»preberemo« v kolažih. »Štibljeva 
namreč vzpostavlja dialog s svetom 
in ga komentira. Je empatična in 
se vživlja v različne situacije, nam 
ljube ali neljube, naj gre za stanje v 
času epidemije ali že dolgo časa za 
anomalije sodobne družbe,« dodaja 
Soklič. 

Zgodbe, ki jih umetnica pripo-
veduje v kolažih, so aktualne, po-
vezane z razslojenostjo v družbi, 
človekovim odnosom do okolja in 
narave, zahtevami po sistemskih 
spremembah … Pri tem se zaveda, 
da se vse to dogaja že dalj časa. »Zato 
je naslov razstave Kronično pozni 
– potrebne so namreč spremembe, 
s katerimi pa zamujamo. V marsi-
katerem primeru bi lahko rekla, da 
smo že prepozni, ampak glede na to, 
da sem umetnik in umetnost vidim 
tudi kot neke vrste orodje za dela-
nje sprememb, tega ne morem trdi-
ti. Vseeno se mi zdi, da lahko nekaj 
spremenimo, še posebej s kulturo in 
umetnostjo.«

Štibljeva se v zadnjem obdobju 
poleg kolaža ukvarja tudi s harmo-
ničnim združevanjem prostorskih 
instalacij, prepletom zvoka in ani-
macije. Kot pravi umetnica, si je v 
snovanju svojih del vedno želela 
tudi v prostor. Tako se predstavlja z 
nekaj asemblaži, v sklopu razstave 
pa je tudi video, katerega izhodišče 
je seveda slika. Maruša Štibelj v svo-
jih delih različne koščke sestavlja in 
povezuje v vizualno celoto, naj bodo 
to kolaži ali pa intervencije v prostor. 
S tem ustvarja neki novi svet, ki pa 
nam je, če si le vzamemo čas in pog-
lobimo vanj, nekako znan. Umetnost 
zahteva od človeka, da si vzame čas 
za razmislek in ga prisili, da se usta-
vi in si delo pozorno ogleda. Do 21. 
marca v Galeriji Ivana Groharja.
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Mateja Rant, foto: osebni arhiv

Kot strastno bralko me je ved-
no zanimalo, kaj drugi mislijo 
o isti knjigi, ker različni bralci 

opazimo različne stvari, različni ža-
nri pustijo v nas različne vtise. Ne-
koga ista knjiga popolnoma navduši, 
drugega pa se sploh ne dotakne,« je 
razloge, zakaj so se na pobudo Maje 
Vtič pred tremi leti odločile ustanovi-
ti knjižni klub, ki so ga soglasno po-
imenovale Knjižni klub Mladih dam, 
predstavila Alenka Dolenc. Strast do 
branja in druženja ob pogovorih o 
knjigah je združila dvanajst popolno-
ma različnih žensk pestre starostne 
in poklicne strukture z vseh koncev 
Slovenije, zato Alenka Dolenc pravi, 
da je njihov klub pisan kot travnik. 
»Naš namen je bilo vsaki posame-
znici resnično približati knjigo, da jo 
z veseljem vzame v roke, obenem pa 
je naš cilj biti prijateljice, imeti čas 
druga za drugo in se na splošno imeti 
v življenju dobro,« je poslanstvo nji-
hovega kluba strnila Maja Vtič. 

Kot je pojasnila Maja Vtič, sama 
že od otroštva rada bere in obožuje 
knjige, ideja o knjižnem klubu pa se 
ji je porodila, ko je opazila, da neka-
teri potrebujejo zgolj manjšo spodbu-
do, da tudi sami postanejo ljubitelji 
branja. »Družimo pa se vsi radi, zato 
sem ugotovila, da bi s tem, ko bi po-
vezala branje in druženje, pritegnila 
tudi tiste, ki mogoče nikoli niso radi 
brali.« V sklopu kluba si tako zdaj 
vsak mesec izberejo knjigo (pose-
gajo po različnih žanrih), na podlagi 
katere se nato na skupnih srečanjih 

razvije pogovor. Pred epidemijo so 
se srečevale v živo pri eni od članic 
kluba doma ali na izletih, potem pa 
so srečanja preselile na splet. »Ved-
no najdemo vsebine, iz katerih lahko 
izluščimo tudi aktualna družbena 
vprašanja. Za vsako knjigo že vnap-
rej pripravim vprašanja z določeno 
tematiko, povezano s knjigo, obe-
nem pa jo vedno poskušamo tudi 
aktualizirati,« je razložila Maja Vtič, 
ki opaža, da so se skozi te pogovore 
o knjigah še bolj zbližale in začele ne 
samo druge, ampak tudi sebe spoz-
navati z drugih zornih kotov. »Prek 
svojih pogledov na življenje druga 
drugo učimo, skozi pogovore smo 
tudi lažje premagovale stiske, pove-
zane z epidemijo.« Tudi Alenka Do-
lenc je pritrdila, da so postale iskrene 
prijateljice, zaveznice druga drugi, 
svetovalke, opora, vzrok za smeh in 
zabavo, epidemija pa je vse to le še 

okrepila. »Zato morda niti ni čudno, 
da smo se v času spomladanske ka-
rantene dobivale celo na 14 dni, ker 
smo tako potrebovale druga drugo, 
smeh in klepet. Želele smo se sliša-
ti in videti, saj smo tako premostile 
stiske, ki se ob popolni izolacijo na-
birajo v človeku.«

Skupina je po besedah Alenke 
Dolenc v vsem tem času postala res 
nekaj posebnega. »Deliti svoje vtise 
o prebrani knjigi pravzaprav ni eno-
stavno. Ne veš, kako se bodo drugi 
odzvali na tvoj pogled, ne veš, ali 
bodo razumeli, kaj jim hočeš pove-
dati, in pravzaprav si v enakem polo-
žaju tudi sam, ko poslušaš nekoga, ki 
govori o knjigi, ki si jo prebral, obču-
tek pa imaš, kot da je nisi ali pa si bral 
čisto drugo knjigo.« Druži in povezuje 
jih neizmerna ljubezen do pisane be-
sede, pa naj bo to pripovedka, basen, 
roman, potopis, kriminalka ali zbirka 

Kot travnik pisan klub ljubiteljic knjig

Dvanajst žensk iz vse Slovenije se je pred tremi leti povezalo v Knjižni klub 
Mladih dam. Vsak mesec se srečujejo, v zadnjem času na Zoomu, in se 
pogovarjajo o prebranih knjigah. Med njimi je tudi Alenka Dolenc iz Škofje Loke.

Alenka Dolenc
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pesmi. Svoja srečanja obogatijo tudi 
z bogato kulinariko in ob vprašanjih, 
povezanih s prebranim gradivom, se 
odpirajo neverjetne zgodbe njihovih 
življenj. »V knjigi Neizmerni pogum 
pisateljice Brené Brown smo odk-
rivale neslutene povezave občutij, 
čutenj, zaznav in povezav. V zadnji 
knjigi so nas v delu Kažipoti avtori-
ce  Ksenije Benedetti očarale sonati-
ne o odnosih in kulturi srca.« 

Po vsaki prebrani knjigi prejmejo 
elektronsko pismo s pripravljenimi 
vprašanji, ki so rdeča nit in okvir, v 
katerem teče pogovor o knjigi. »Priz-
nam, in verjetno bi bile vse enakega 
mnenja, da je to pismo ena bolj pri-
čakovanih, če ne najbolj pričakova-
na pošta v mesecu,« pravi Alenka 
Dolenc, ki vedno bolj opaža, kako 
različne in vendar podobne so si v 
razmišljanju in v tem, kako začutijo 
delo, ki so ga brale. »Branje knjig ni 
samo to, da knjigo izbereš, si jo iz-
posodiš, sedeš, začneš brati, vstaviš 
kazalo, jo odložiš in spet nadaljuješ, 
končaš branje in rečeš: dobra knjiga. 
Branje knjige je ob dobrih vpraša-
njih cela študija, brskanje po samem 
sebi, podatkih in še kje. Ko po skoraj 
treh letih ugotoviš, da je dvanajst 
žensk tako zelo uglašenih na podob-
ne strune, je zanimivo.« Po besedah 
Maje Vtič dobivajo vse več klicev 
posameznikov, ki bi se jim radi prid-
ružili v klubu. Zato razmišljajo, da bi 
ustanovili še dodatno skupino, ki bi 
delovala samostojno, nekajkrat na 
leto pa bi se zbrali vsi skupaj.

»Branje je nujno potreben 
odklop od vsakdanjih zgod 
in nezgod, če pa imaš še 
koga, s katerim o knjigi 
spregovoriš, potem postane 
knjiga zdravilo za dušo,« je 
prepričana Alenka Dolenc.

Mateja Rant, foto: Janez Porenta

V vrtcu vsako leto organizirajo 
novoletni bazar, kjer otroci 
prodajajo svoje voščilnice 

in izdelke. Zbran denar nameni-
jo za sklad vrtca, v okviru katerega 
nudijo pomoč družinam in omogo-
čajo nakup nadstandardne opreme 
za vrtec. »Na letošnjem spisku je bil 
tudi tako imenovani Zupanov stol,« 
je pojasnil član sklada vrtca Škofja 
Loka in predsednik sveta staršev 
Blaž Podobnik. A ker zaradi epidemi-
je bazarja lani niso mogli izvesti, so 
za pomoč zaprosili škofjeloška pod-
jetja. Za Zupanov stol so prejeli dona-
cijo Tomaža Pippa, in sicer v celotni 
vrednosti stola, to je okrog 750 evrov.

Zupanov stol, ki je namenjen ot-
rokom z motnjami v razvoju, je dobil 

ime po svojem avtorju Janezu Zu-
panu. Gre za popolnoma nastavljiv 
in funkcionalno prilagojen stol, ki 
omogoča pravilno sedenje in prepre-
čuje nastajanje sekundarnih defor-
macij pri gibalno oviranih otrocih 
v starosti od drugega leta dalje ali 
celo že prej. Kot je pojasnil Podobnik, 
gre za nadstandardno opremo vrtca, 
zato jim za to ne pripada denar od 
zavarovalnice. »Tomaž Pipp je že ves 
čas velik podpornik vrtca, vsako leto 
donira skoraj tisoč evrov, poleti nam 
je obljubil denar za nakup še enega 
stolčka,« je hvaležen Podobnik, ki 
upa, da jim bo tudi s pomočjo drugih 
loških podjetij uspelo zbrati sredstva 
še za nakup dvižne posteljice, ki bi jo 
prav tako potrebovali v razvojnem 
oddelku vrtca. »To bo nekoliko večja 
investicija - posteljica stane od štiri 
do pet tisoč evrov - zato bomo veseli 
vsake pomoči,« je poudaril Podobnik.

Zupanov stol za vrtec
V Vrtcu Škofja Loka so se v februarju razveselili 
novega stolčka, ki je prilagojen za otroke s posebnimi 
potrebami. Njegov nakup je z donacijo omogočil 
škofjeloški podjetnik Tomaž Pipp.

Simbolična predaja stola v Vrtcu Škofja Loka (od leve proti desni): ravnateljica vrtca Janja 
Bogataj, Tomaž Pipp, Blaž Podobnik in svetovalna delavka Kristina Kovačič.
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Danica Zavrl Žlebir

Že lani so v Škofji Loki sprejeli od-
ločitev, da uprizoritve Škofjelo-
škega pasijona, ki se sicer zgodi 

vsakih šest let, ne bo. »Odločitev je bila 
težka, a nujna. Sprejeli smo jo z jasno 
vizijo, da bomo Škofjeloški pasijon iz-
peljali v letu 2022, zato je odločitev o 
prestavitvi nekoliko lažja. Hvaležen 
sem vsem prostovoljcem in podporni-
kom za razumevanje in podporo pri tej 
odločitvi,« je dejal vodja projekta Ško-
fjeloški pasijon Jakob Vrhovec. Tako 
so se odločili tudi z namenom, da ne 
bi ogrozili nastopajočih, in z mislijo na 
gledalce ter prebivalce mesta. 

Kljub vsemu bodo razmeram pri-
merno zaznamovali visoki jubilej 
Škofjeloškega pasijona, z njim pove-

zani dogodki pa se bodo prepletali 
tudi z Dnevi Škofjeloškega pasijo-
na, ki vsako leto potekajo v postno-
-velikonočnem času, takrat ko se je 
že od Romualdovih dni uprizarjala 
spokorniška procesija. Pasijonski 
dnevi so namenjeni vzdrževanju pa-
sijonske kondicije (ta izraz se je na 
Škofjeloškem že dodobra uveljavil) v 
letih med dvema uprizoritvama.

Glavnina dogodkov marca  
in aprila 

»Dogodki in vsebine se bodo 
vrstili vse leto, največ pa jih bo v 
spomladanskem in jesenskem času, 
nekatere vsebine bomo predstavili 
tudi po spletu,« o letošnjem dogaja-
nju pove Agata Pavlovec, koordina-
torica Škofjeloškega pasijona, ki kot 
osrednji dogodek napoveduje odkrit-
je spominskega obeležja v počasti-

tev tristoletnice v starem mestnem 
jedru. »V marcu in aprilu bodo na 
Mestnem trgu, v Oknu Loške hiše 
in v Sokolskem domu na ogled raz-
stave in video vsebine s pasijonsko 
tematiko. Izšli bosta dve publikaciji: 
Pasijonski doneski in Pasijonski al-
manah. Če bo le možno, bomo konec 
marca pripravili predstavitev publi-
kacij in pred cvetno nedeljo Pasi-
jonske delavnice. Po spletu si bo mo-
goče ogledati: predstavitev vsebine 
tretje slike Škofjeloškega pasijona, 
dokumentarni film o restavriranju 
knjige, kratki predstavitveni video 
iz uprizoritev in kratki predstavit-
veni videospot štirih slovenskih 
enot, ki so vpisane na Unescov Re-
prezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine. Kasneje v letu 
načrtujemo še strokovna preda-
vanja, posvete, pasijonski koncert, 
predstavitev loških postnih jedi, pa-
sijonska romanja in če bo le mogoče 
slavnostno akademijo v počastitev 
tristote obletnice. Pripravljamo tudi 
vsebine za različne brošure, zgiban-
ke in knjige s predstavitvijo Škofje-
loškega pasijona in z njim povezano 
tematiko.«

Po spletu ali v živo
Sicer pa podrobna napoved od 12. 

marca do 25. aprila predvideva nas-
lednje razstave, video in dokumen-
tarni film: na Mestnem trgu bo raz-
stava velikih panojev s predstavitvijo 
Škofjeloškega pasijona, v Oknu Loške 
hiše kratki predstavitveni video iz 
uprizoritev ali rekviziti in faksimile 
Škofjeloškega pasijona, v Sokolskem 

Pasijonski dnevi z mislijo na tristoletnico 

Škofjeloški pasijon letos praznuje častitljiv jubilej: mineva tristo let, odkar ga je 
v loškem kapucinskem samostanu zapisal pater Romuald Marušič. Namesto 
ponovne uprizoritve pasijona, ki bi morala biti ravno v jubilejnem letu, bodo 
proslavili z dogodki, prilagojeni razmeram. Drugače kot prejšnja leta so začrtani 
tudi tradicionalni Dnevi Škofjeloškega pasijona.

Prizor z zadnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona leta 2015 / Foto: Tina Dokl, arhiv GG
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domu razstava s prizori Škofjeloškega pasijona in foto-
grafije z uprizoritev (nova razstava, ki je trenutno v Ka-
pucinskem samostanu) in na monitorju dokumentarni 
film o restavriranju knjige Arheologija pasijonske knjige. 
Organizatorja sta Občina Škofja Loka in Javni zavod 973 
v sodelovanju s Karata filmom in Mops video produkcijo. 
Na spletni strani in Facebooku Škofjeloškega pasijona bo 
16. marca kratki predstavitveni video iz uprizoritev, od 23. 
mara do 6. aprila dokumentarni film o restavriranju knji-
ge Arheologija pasijonske knjige, proti koncu marca pa še 
kratki predstavitveni videospot štirih slovenskih enot, ki 
so vpisane na Unescov reprezentativni seznam nesnov-
ne kulturne dediščine. Nanj je bil pred petimi leti vpisan 
tudi Škofjeloški pasijon. Dne 30. marca bodo prikazali tudi 
vsebino tretje slike Škofjeloškega pasijona z Marjanom 
Kokaljem, režiserjem pasijona iz let 1999 in 2000. Pri tem 
sodelujejo bratje kapucini iz samostana v Škofji Loki, Pa-
sijonski veter in Javni zavod 973. Publikaciji Pasijonski 
doneski in Pasijonski almanah bosta predstavljeni bodisi 
na spletu bodisi v Sokolskem domu, če bodo razmere to 
dopuščale. Če bo mogoče, bodo 27. marca, pred cvetno ne-
deljo, izvedli tudi pasijonske delavnice na Mestnem trgu 
v organizaciji Prosvetnega društva Sotočje. Več dogodkov 
pripravlja tudi Knjižnica Ivana Tavčarja.

Eden od dogodkov v sklopu pasijonskih dni je bilo 
tudi pasijonsko romanje na Brezje, ki ga je priredilo Pros-
vetno društvo Sotočje in se ga je udeležilo 17 romarjev. 

Spokorniška procesija čez kapucinski most leta 2015 / Foto: Tina Dokl, arhiv GG
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Maja Bertoncelj

Gimnastična zveza Slovenije je 
konec februarja nagradila naj-
boljše športnice in športnike 

sezone 2020. Prireditev je potekala 
na spletu. Med peterico najboljših 
je tudi 16-letna Lana Rep z Godeši-
ča. Članica Škofjeloškega Športnega 
društva Matrica Gym je športnica 
leta v športni akrobatiki. 

 Ste pričakovali naziv ali je bilo to 
presenečenje?

Naziv me je pozitivno presenetil. 
Vsi smo hoteli leto 2020 čim prej po-
zabiti zaradi vseh omejitev, ki nam 
jih je prineslo. Vesela sem, da mi je 
na koncu prineslo to priznanje, ki pa 
zagotovo ni rezultat samo tega leta, 
ampak nagrada za ves dosedanji 
trud.

 Kako uspešno leto je za vami v 
tekmovalnem smislu?

Leto 2020 je bilo zelo drugačno. 
Moj cilj je bil priti v državno repre-
zentanco za veliko prožno ponjavo, 
kar sem prejšnje leto za las zgrešila. 
Možnosti so bile realne, dokler nas 
ni omejila epidemija. Vajo za nastop 
sem res izpopolnila, nato pa tekem 
ni bilo. Bila sem razočarana. Bile pa 
so tri tekme za malo prožno ponja-
vo. Prva je bila februarja v Kopru, na 
kateri sem pokazala res dobro formo 
in dosegla dobre ocene za vse skoke, 
kar mi je prineslo zlato medaljo in 
samozavest za naprej. V spomladan-
skem delu je sledila prva tekma za 
Pokal Slovenije v Renčah. Prednost 
pred sotekmovalkami mi je prinesla 
predvsem zahtevna stegnjena salta 
z obratom za devetsto stopinj, ki jo 
v svoji kategoriji izvajam le jaz. Po 

tej tekmi je sledila daljša odsotnost 
treningov in tekmovanj. Rutina tre-
ningov je bila nenadoma prekinjena, 
skušala sem ohranjati formo na svoj 
način. Poleti so se stvari normali-
zirale in septembra je sledila druga 
in zadnja tekma za Pokal Slovenije. 
Intenzivni treningi in priprave so mi 
prinesli tretjo zmago ter s tem tudi 
priznanje, ki mi daje motivacijo za 
naprej. Cilji so bili usmerjeni v veli-
ko prožno ponjavo, na koncu pa sem 
dobila priznanje za akrobatiko, kar je 
močno popravilo vtis, ki ga je pustilo 
leto 2020.

 Tekmujete samo v akrobatiki ali 
tudi v športni gimnastiki?

Tekmujem samo v akrobatiki, in 
sicer v disciplinah skoki z male pro-

žne ponjave, velike prožne ponjave 
in tumbling.

 Kaj vam je pri akrobatiki tako 
všeč?

Všeč mi je eksplozivnost, gibanje 
v zraku, preseganje mej in strahu pri 
usvajanju novih zahtevnejših salt. V 
gimnastiki me navdušuje eleganca 
in natančnost športa.

 Kako poteka tekmovanje, koliko 
časa traja nastop, kaj vse vključuje?

Nekaj tednov pred tekmo si iz-
berem skoke, ki jih bom izvedla. Do 
tekme jih poskusim čim bolj izpiliti. 
Pri tem mi pomagata in svetujeta 
trenerja Jan Ribnikar in Krištof Po-
gačnik. Na tekmi se ogrejem in nato 
nastopam glede na urnik. Izvedem 
štiri skoke, enega osnovnega in tri 

Športnica leta v športni akrobatiki

Razglasili so najboljše športnice in športnike Gimnastične zveze Slovenije za leto 
2020. Lana Rep z Godešiča je postala športnica leta v športni akrobatiki.

Lana Rep s priznanjem za športnico leta v športni akrobatiki
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Maja Bertoncelj

Tradicija mednarodnega tek-
movanja alpskih smučarjev 
Pokal Loka se bo, kot trenutno 

kaže, nadaljevala tudi letos. 
Organizatorji iz vrst SK Alpetour 

se nanj pripravljajo, s februarskega 
termina pa so ga prestavili na zad-
nji konec tedna v marcu, od 26. do 
28. marca. Lokacija je smučišče na 
Soriški planini. Več je pojasnil Janez 
Dekleva: »Upamo, da se ukrepi, veza-
ni na covid-19, ne bodo zaostrovali in 
da bomo tekmovanje lahko izpeljali. 
To je ključno. Naša želja je, da prire-
ditev uspešno spravimo pod streho 
tudi v njeni 46. izvedbi. Letošnje leto 
je posebno z omejitvami glede pre-
hajanja mej. Zanimanje za tekmo-
vanje je kljub temu veliko. Že lani so 
ob zaključku sezone odpadle tekme 
v Italiji, Franciji, na Švedskem. Tudi 
v letošnji zimi so mlajše starostne 
kategorije, ki nastopajo na Pokalu 
Loka, praktično brez tekmovanj. Vsi 
si želimo, da bi bil izveden vsaj Pokal 
Loka. Soriška planina je idealna. Na-
mestitev ekip lahko tam zagotovimo 
v res pravih mehurčkih, da ne pride 
do prepleta tekmovalcev in turiz-
ma. Tudi proge so umaknjene, tako 
da lahko zagotavljamo optimalne 
pogoje, da so tveganja za okužbo s 
koronavirusom čim manjša. Seveda 
bodo obvezna tudi testiranja.« Dekle-
va poudarja, da je Soriška planina 
zelo naklonjena Pokalu Loka in da je 
sodelovanje zgledno.

Prijave bodo zbirali do nekaj dni 
pred tekmovanjem. Zavedajo se, da 
tako velike udeležbe, kot je običajno, 
letos verjetno ne bo. Lani se je Po-
kala Loka udeležilo 218 obetavnih 

alpskih smučark in smučarjev iz 28 
držav. Bo pa to priložnost tudi za slo-
venske tekmovalce. »To bo zanje ena 
redkih priložnosti v tej zimi. Alp-
sko smučanje je tekmovalni šport 
in zato je prav, da tudi tekmujemo. 
Do kategorije U16 domačih tekmo-
vanj ni. Bilo je le eno mednarodno v 
Italiji. Ne glede na to so tekmovalci 
trenirali, po regijah so imeli tudi ne-
kaj testnih voženj, tako da vpogled v 
njihovo pripravljenost in v to, kdo bi 
Slovenijo zastopal na Pokalu Loka, 
je. Kot domačini imamo nekaj več 
manevrskega prostora, da lahko čim 

več mladim smučarjem omogočimo 
nastop na tem tekmovanju. Iz doma-
čega kluba računamo predvsem na 
Gala Hajdinjaka, Ano Bokal in Tijo 
Radelj, ki se lahko borijo za najvišja 
mesta,« še pojasnjuje Dekleva.

V letošnji zimi so v SK Alpetour 
organizirali že kar nekaj tekem. »Na 
Soriški planini smo organizirali dr-
žavno člansko prvenstvo v slalomu 
v decembru in za letošnje leto v fe-
bruarju. Skupaj je bilo na Soriški 
planini že 14 mednarodnih tekem 
za starejše kategorije. Izkazali so se 
tudi člani našega kluba. Anže Gar-
tner je postal državni članski prvak 
v slalomu, tretji je bil Rožle Krelj, 
Nina Drobnič pa je bila pri članicah v 
slalomu tretja. Pobrali smo polovico 
medalj,« je zadovoljen Dekleva. 

Pokal Loka konec marca

Mladi upi bodo tekmovali na Soriški planini.

V letošnji zimi so mlajše 
starostne kategorije 
praktično brez tekmovanj. 
Vsi si želimo, da bi bil 
izveden vsaj Pokal Loka.

poljubne. Izvesti poskušam skoke s 
čim višjo težavnostjo. Za vsakega 
sem ocenjena z oceno od 0 do 10. Na 
tekmah za Pokal Slovenije se prvih 
šest tekmovalcev v vsaki kategoriji 
uvrsti v finale, kjer izvedejo skoke, 
ki niso enaki tistim iz prvega nasto-
pa. 

 Kolikokrat tedensko so treningi?
Treniram štirikrat tedensko v 

klubu, doma delam vaje za moč in 
gibljivost. Na treningih se najprej 
ogrejem, nato običajno sledi treni-
ranje parterja, ki ga izvajamo na t. i. 
airtracku (zračni blazini). Začnem z 
osnovami, kasneje se posvetim tež-
jim skokom. Na mali prožni ponjavi 
delam salte in jih stopnjujem do naj-
zahtevnejše – to je stegnjena salta z 
obratom za devetsto stopinj. Zadnjih 
dvajset minut treninga posvetim ve-
liki prožni ponjavi in vajam za moč.

 Koliko let že trenirate?
Gimnastiko sem začela trenirati 

že v vrtcu. Treninge sta v reteškem 
kulturnem domu in OŠ Reteče vodi-
la Sašo in Majda Bertoncelj, kasneje 
sem na Trati z levčkov na prve salte 
prišla pod vodstvom Jerneja Kalana. 
Število treningov sem z leti poveče-
vala, prišli so tudi uspehi. Prvo večjo 
zmago na mali prožni ponjavi sem 
dosegla na državnem prvenstvu v 
Kopru leta 2016. Od tega leta naprej 
sem na državnih prvenstvih vedno 
posegala po najvišjih mestih, še po-
sebej v letih 2018 in 2020. Na tekmah 
za veliko prožno ponjavo sem bila 
najuspešnejša v letu 2018, ko sem 
osvojila drugo mesto v Pokalu Slo-
venije.

 Cilji?
Usvojiti nova znanja in izpopol-

niti že usvojene skoke. Še posebno 
bi se rada posvetila veliki prožni po-
njavi.

 Kaj sicer še počnete?
Hodim v drugi letnik športnega 

oddelka Gimnazije Škofja Loka. Šola 
terja kar nekaj časa in energije. Za 
hobije mi ostane zelo malo časa. Z 
načrtovanjem mi uspeva usklajevati 
šolo in hkrati trenirati. 
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Nudimo:
 zdravila brez recepta
 prehranska dopolnila
 čaje in čajne mešanice
 eterična olja
 ekološko hrano
 bio začimbe
 izdelke brez glutena
 naravno kozmetiko
 naravne barve za lase
 medicinsko obutev
 ekološka čistila
 električne difuzorje

Vsak petek in soboto strankam nudimo 
 10% gotovinski popust
  10% popust za upokojenca 

(prve tri delovne dni v mesecu)

 10% popust s kartico Vzajemnost

Nudimo vam tudi  
masaže. Naročila na  
041 253 513 - Luka.
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bio začimbe
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naravno kozmetiko
naravne barve za lase
medicinsko obutev
širok izbor sončnih
kremic in repelentov proti
klopom in komarjemwww.trgovinasivka

www.facebook.com/trgovinasivka
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Nudimo vam tudi 
maske - zaščitne, pralne, 

otroške in razkužila za roke
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Nudimo vam tudi 
maske - zaščitne, pralne, 

otroške in razkužila za roke

Mateja Rant, foto: osebni arhiv

Težko je živeti z bolečino, z zavedanjem, da je bo-
lečina tvoja stalna spremljevalka, o kateri pa ve-
čina dvomi; nihče ti ne verjame, kako zelo te ta 

bolečina ovira, hromi tvoje misli in dejanja,« začne Vida 
Torič svojo pripoved o bolezni, ki jo po njenih besedah še 
zdravniki slabo poznajo. Pri njej se je začelo z bolečinami 

Živeti s »hinavsko 
prijateljico«

Tako življenje s fibromialgijo, slabo 
poznano boleznijo, ki jo spremljajo 
nepojasnjene bolečine, pogosta 
utrujenost in nespečnost, opiše 
Škofjeločanka Vida Torič.

Vida Torič

v križu, a ker ni bilo prvič, je pričakovala, da bo s pomoč-
jo protibolečinskih tablet in malo počitka v dnevu, dveh 
izzvenelo. A tokrat je bilo drugače, pomagale ji niso niti 
injekcije in infuzije, bolečina, ki se je selila po celem te-
lesu, pa se je nato samo stopnjevala. Čeprav se je začelo 
že deset let nazaj, so ji pravo diagnozo postavili šele pred 
tremi leti, pred tem pa so jo pošiljali od enega specialista 
do drugega, med drugim tudi k psihiatru – ker niso našli 
fizičnega vzroka njene bolečine, so bili namreč prepriča-
ni, da je vse zgolj v njeni glavi. Tudi zato si prizadeva za 
večjo prepoznavnost tega obolenja, s katerim se je morala 
naučiti živeti.

Prvič je zaradi hudih bolečin v križu obležala za sko-
raj mesec dni. »Po treh mesecih sem se s težavo vrnila na 
delo, ker so bolečine vztrajale, počutje je bilo slabo, poja-
vljala se je nenadna in močna utrujenost, včasih slabost, 
po telesu so se začeli pojavljati razni izpuščaji, telo pa je 
postajalo vse bolj togo. Pojavile so se bolečine v vratu in 
ramah, težko sem se obračala, bolečina se je iz ram selila 
v roke, vse težje sem hodila,« se spominja začetkov svoje 
bolezni Vida Torič. Začela je obiskovati specialiste, odgo-
vor pa je bil vedno enak: da sicer verjamejo, da jo boli, 
toda za bolečine ne najdejo dejanskega vzroka. Najbolj 
pa jo je zabolel stavek: »Veste, vaše težave niso telesnega 
izvora, ko si boste 'preluftali podstrešje', bodo te težave 
izginile same od sebe.« Zato so jo med drugim napotili 
tudi k psihiatru, kar je zanjo predstavljalo dodaten šok. 
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ZOBOZDRAVSTVENI CENTER OSOVNIKAR
Kapucinski trg 12
4220 Škofja Loka
Telefon +386 (0)8 330 20 10

E-mail info@osovnikar.com

         tel: 08 330 20 10     www.osovnikar.com     e-mail: info@osovnikar.com

ZOBOZDRAVNIK SVETUJE
KDAJ Z OTROKOM PRVIČ K ZOBOZDRAVNIKU?
Otrokom običajno prvi mlečni zobje izrastejo, ko so stari od 6 
do 10 mesecev. Takrat je čas za prvi obisk pri zobozdravniku, 
ki običajno ni namenjen zdravljenju in reševanju težav, 
temveč svetovanju staršem glede primerne prehrane in 
ustrezne ustne higiene mlečnih zob.
Vzpostavitev dobrih navad v otroštvu predstavlja prvi korak 
k zdravim zobem za vse življenje. Umivati jih začnemo takoj, 
ko izraste prvi mlečni zobek. Ščetkamo jih dvakrat dnevno, 
zjutraj in zvečer pred spanjem. Pri umivanju jim pomagamo, 
dokler nimajo dovolj razvitih ročnih spretnosti, da bi zobe 
primerno očistili sami. To je običajno do 10. leta starosti.
Redni preventivni zobozdravniški pregledi so ključnega 
pomena. Otrok bo zagotovo dobil slabo izkušnjo in strah 
pred zobozdravnikom, če bo prvič prišel na pregled šele 
takrat, ko se pojavijo težave in bolečine. S pravočasnimi in 
rednimi obiski pri zobozdravniku se tem nevšečnostim 
izognemo. Otrok spozna, da je obisk pri zobozdravniku 
prijeten in da je strah odveč, sčasoma pa se vedno bolj 
zaveda, kako je ustna higiena pomembna za zdravje 
njegovih zob.

Manca Peternelj, dr. dent. med.

»Vedno sem namreč sodila med lju-
di, ki verjamejo vase, ki so trdni in 
prepričani, da njim se pa ne more 
zgoditi, da bi imeli psihične težave. 
Boli te, ker vidiš, da te ne jemljejo 
resno, ves čas sem bila prepričana, 
da bolečina ne izvira v moji glavi.« 
Danes na to gleda povsem drugače, 
neumno se ji zdi razmišljanje, da je 
obiskati bolnišnico v Begunjah ne-
kaj, česar se mora človek sramova-
ti. »To je le ena izmed zdravstvenih 
ustanov, ki se trudi ljudem pomagati, 
narediti korak naprej v pravo smer, v 
boljši jutri …« Kljub temu pa se s tem 
njene zdravstvene težave niso poslo-
vile, le lažje se je spopadala z njimi, je 
poudarila.

Diagnoza po sedmih letih bolečin
Pred tremi leti so ji po obisku 

fiziatra vendarle postavili dia-
gnozo – fibromialgija, ob čemer ji 
je nekoliko odleglo. »Žal pa ne za 
dolgo, ker ti naslednji stavki, da za 
bolezen ni zdravila in da ni ozdra-

vljiva, spodnesejo tla pod nogami.« 
Gre za sindrom mišično skeletnega, 
po najnovejših raziskavah pa tudi 
žilnega kroničnega obolenja. »Sla-
ba prekrvavljenost in posledično 
premalo kisika povzroča bolečino 
in razne nenadne napade – vrto-
glavico, slabost, potenje, utrujenost, 
nespečnost, prebavne težave ... Bo-
lezen je še zelo nepoznana in slabo 
raziskana, zato tudi vzroka za na-
stanek te bolezni ni mogoče naj-
ti.« Domnevajo, da je za nastanek 
lahko kriv stresen dogodek, infek-
cijska okužba ali hujša poškodba. 
Ob postavitvi diagnoze se je Vida 
Torič tudi zavedela, da bo do konca 
življenja prisiljena živeti s to »hi-
navsko prijateljico«, ki ji je življenje 
popolnoma obrnila na glavo. »Z njo 
se kakovostno življenje poslovi. Na 
čase ti vzame samostojnost, vese-
lje, druženje in vso energijo, vzame 
ti občutek sposobnosti, vrednosti, 
zmožnosti dela …, daje pa ti boleči-
ne, utrujenost, slabost.« 

Za to bolezen ni zdravila
Težko se je bilo sprijazniti, da za 

bolezen ni zdravila, bolečine lahko 
poskušajo le omiliti s protibolečinski-
mi tabletami, masažami, toplimi ko-
pelmi ... Največ razumevanja, podpo-
re, pomoči ter nasvetov in napotkov 
za spopadanje z bolečino je našla v 
Društvu za fibromialgijo in v društvu 
Zebra. »Naučili so me tudi, kako po-
membno je, da bolezen sprejmeš in 
življenje prilagodiš svojim sposob-
nostim; da sprejmeš dejstvo, da nekaj 
neopravljenega dela ne pomeni leno-
be, da utrujenost zahteva počitek, da 
napad pomeni klic telesa po pomoči 
in kako pomembno je poslušati svoje 
telo.« Tudi drugim želijo sporočiti, da 
niso lenuhi, nasprotno, med njimi je 
veliko nekdanjih deloholikov in per-
fekcionistov, ki so imeli vse urejeno 
in pod nadzorom. To so bili ljudje s 
polno načrtov in želja, družabni in 
veseli. »Žal pa nam je fibromialgija 
čez noč življenje spremenila v črno-
-bel svet,« poudari Vida Torič.
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Sokolski dom Škofja Loka je na pogovornem večeru V živo in prek spleta, ki nadomešča klasični V živo in od blizu, kjer gostijo zanimive osebnosti od tu in tam, tokrat gostil Darjo Čadež, kot je v spletnem dogodku nadaljevanje z zanimivo gostjo napovedala voditeljica Gaja Panjtar. Darja Čadež (desno) je mlada loška ilustratorka in avtorica otroške pravljice Miška Rubi in zlati list. Med drugim smo izvedeli tudi, da je bila Čadeževa osebnost letošnjega januarja v Škofji Loki, najbolj pa sta se sogovornici posvetili pravljici. Avtorica pravi, da je pri odločitvi, da je sprejela izziv in se prijavila na domači natečaj za pravljico, pretehtalo predvsem to, da jo je lahko tudi ilustrirala. Pisanje je bilo pa zanjo sploh zanimiva izkušnja. Ilustracije iz pravljice si lahko ogledate na razstavi v Sokolskem domu še do 12. marca letos. A. B.  / Foto: Alenka Brun

Daniel Rampre, Žirovec, poročen z Andrejo Čamernik, 
glasbeno urednico na Radiu Sora, je  izdal novo skladbo. 
Širši javnosti je znan predvsem kot interpret Joeja 
Cockerja. Tudi Čamernikova je nedavno publiki predstavila novo skladbo z naslovom Na obalo. Pesem v kantri ritmih je uvod v proslavitev 40-letnice njene glasbene kariere, 
ki jo bo z največjim veseljem praznovala takoj, ko bodo 
razmere dopuščale. Za novo pesem pa načrtuje tudi 
videospot. A. B. / Foto: osebni arhiv

V virtualna turistična vodenja, ki so potekala ob 

mednarodnem dnevu turističnih vodnikov (21. februar), 

je Združenje turističnih vodnikov Slovenije vključilo tudi 

Škofjo Loko. Vodnik Jure Podobnik, sicer domačin, je 

gledalce popeljal po delu poti Škofjeloškega pasijona; 

letos je namreč tristota obletnica njegovega nastanka. 

Podobnik se je sprehodil do Mestnega in Spodnjega trga 

ter omenil glavne znamenitosti pa tudi številne kulturne in 

druge dogodke, ki jih ponuja Škofja Loka z okolico. A. Š.  

/ Foto: posnetek zaslona

Luka Bogovčič se je v Škofjo Loko čez Vrhniko priselil iz Ljubljane. Če kdo še vedno misli, 
da je v nekdanji gostilni Prajerca na Spodnjem trgu, odkar so šli ven zadnji pivci, prazno, se 
krepko moti. Zadnje leto dni ima Luka v teh prostorih restavratorski atelje, katerega dober 
glas gre po vsej Sloveniji. Na fotografijo smo ga ujeli, ko se na 150 let stari sliki posveča 
sv. Barbari. Zanimajo ga umetnine iz preteklosti, da bi jih vrnil v sedanjost in pripravil za 
prihodnji čas. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Čivkarije.



Z našo pomočjo  
bodo vaši zobje zablesteli!

040 505 777  

info@mel-dent.si

Zobna poliklinika Kranj,   
 Gosposvetska 10b

Širši javnosti dostopna 
nepreverjena belila 
poškodujejo vaše zobe in 
dlesen. Zato je pomembno, 
da belite s preverjenimi belili, 
po navodilih in pod nadzorom 
zobozdravnika z individualno 
izdelanimi opornicami. 
Tako beljenje je varno in 
neškodljivo.

www.mel-dent.si

Glavne prednosti sistema White Dental Beauty so: 

je varno, ker ima belilo nevtralen pH, ki ne poškoduje sklenine;

je neboleče/neskeleče, ker belilo vsebuje dovolj vode, ki med 
beljenjem hidrira zobno substanco. V belilo sta dodana tudi  
fluorid in natrijev nitrat, ki dodatno zaščitita zobe. Belilo ne draži 
dlesni, saj je tako gosto, da ostane znotraj individualno izdelane 
opornice;

je postopno - beljenje traja več zaporednih dni po 1–2 uri.  
Tako nadzorujete želeno belino zob in se vedno lahko ustavite, 
da zobje ne postanejo prebeli.Pri nas uporabljamo do 

zob najprijaznejše belilo na 
zobozdravniškem trgu: 

sistem White Dental Beauty,

ki vam ob uporabi individualno 
izdelanih belilnih opornicah 

omogoča učinkovito in varno 
beljenje v krajšem času. 

ŽELITE 
POBELITI 
SVOJE  
ZOBE?

!

BEL NASMEH JE NAJLEPŠI MODNI DODATEK.
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Kuharske mojstrovine, s kate-
rimi so se ponašale že naše 
babice, so v okviru projekta 

zbrali s pomočjo etnologinje Bože 
Grafenauer, kuharski mojster Andrej 
Goljat pa jih je nadgradili in prilago-
dil okusom sodobnega časa. Pri prip-
ravi jedi so v preteklosti uporabljali 
sestavine, ki so jih imeli doma, so 
poudarili ob jedi, ki jo predstavljamo 
tokrat. Med drugim so bili tako ved-
no na razpolago mleko in različni 
mlečni izdelki, zato so jih uporabljali 
za pripravo različnih jedi. »Žličniki 
iz domače skute so bili pogosto na 
jedilniku, ker so enostavni za pri-
pravo, nasitni in obenem okusni,« so 
razložili in dodali, da jih je mogoče 
ponuditi kot predjed ali prilogo. Za še 
boljši okus so jih obogatili z rjavim, 
doma narejenim maslom, sirom iz 
loškega pogorja in orehi.

Sestavine:

• 3 jajca
• 120 g bele moke
• 120 g skute
• 40 g kisle smetane
• sol
• mleti poper
• muškatni orešček
• ingver
• sesekljan peteršilj
• 40 g ovčjega sira
• 20 g orehov
• 40 g masla

Skutni žličniki z rjavim maslom,  
orehi in sirom

Med tradicionalnimi loškimi jedmi, ki so jih pri Razvojni agenciji Sora zbrali  
v okviru projekta Okusi loškega podeželja, najdemo tudi skutne žličnike z rjavim 
maslom, orehi in sirom.

Zahtevnost:        // Čas priprave: 35 min

Foto: arhiv projekta Okusi Loškega podeželja

Priprava: Skupaj zmešamo jajca, moko, prepasirano skuto, smetano in začim-
be. Z dvema žlicama oblikujemo žličnike in jih skuhamo v vreli slani vodi. 
Kuhane poberemo iz vode, jih naložimo na krožnike, pokapamo z rjavim 
maslom ter potresemo z naribanim sirom in mletimi orehi.



Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce. 

Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj 
kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v 
energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo 
za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo 
vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni 
letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in 
njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.

Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno je 
lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Izračunajte,  
koliko bi prihranili  
z lastno sončno 
elektrarno. 
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Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.  
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Nagrajenci križanke z geslom KNJIGA O DEMENCI, ki je bila 
objavljena v Ločanki, 9. februarja 2021, so: Domen Lindič iz 
Podnarta in Kati Kamenik iz Škofje Loke, ki prejmeta 1. in 
2. nagrado - dereze, Veriga K.F., Lesce, ter Irena Pretnar iz 
Šenčurja, ki prejme 3. nagrado, knjigo.

Nagrajencem čestitamo!

Maša Likosar

MDC Blok trenutno deluje v prilagojeni obliki in 
po prilagojenem urniku. Dan je pri njih razde-
ljen v dva sklopa, in sicer od 13. do 16. ure po 

predhodnem dogovoru nudijo učno pomoč in delo za 
šolo, od. 16. do 19. ure pa potekajo programske aktivnosti, 
ki se jih lahko v skladu z ukrepi udeleži deset oseb. »Učno 
pomoč naenkrat nudimo trem otrokom, drugi lahko pros-
tor uporabijo za pisanje domače naloge,« je povedal Nejc 
Novak, programski vodja MDC Blok in nadaljeval: »V dru-
gem delu se lahko udeležijo raznoraznih delavnic, ki jih 
tedensko objavljamo na spletni strani, socialnih omrežjih 
in fizično v našem prostoru. Otroci se morajo nanje pred-
hodno prijaviti. Vsaka delavnica od ene do dve uri, preos-
tali čas uporabijo za druženje, igranje družabnih iger ali 
klepet.« 

Blok obiskujejo lokalni otroci, tako odličnjaki kot tisti 
z učnimi težavami, med njimi je največ učencev zadnje 
triade. Na šolsko leto se v povprečju vpiše približno sto 
otrok, pri čemer nekateri center obiščejo morda le dvak-
rat, drugi pridejo vsak dan. »V normalnih razmerah je 
dnevno pri nas od 15 do 35 otrok,« je dejal Novak. Njihov 
program vključuje raznorazne delavnice, od ustvarjal-
nih, multimedijskih, fotografskih, glasbenih, kuharskih 
do športnih, in potopise. Izdelujejo tudi svojo revijo, 

Mladi so pogrešali 
dogajanje v centru

Po večmesečnem zaprtju se je sredi 
februarja ponovno odprl Mladinski 
dnevni center (MDC) Blok, ki mladim 
nudi varen in prijazen prostor, obenem 
pa je namenjen kakovostnemu 
preživljanju prostega časa in 
raznovrstnim dejavnostim.

Mladi radi obiskujejo Mladinski dnevni center Blok, ker jim nudi 
prijazen prostor za druženje, učenje in zabavo. / Foto: arhiv MDC Blok

imenovano Blokopis, snemajo vloge, občasno jih obišče 
poseben gost, pretekli teden so med drugim gostili naj 
prostovoljca Škofje Loke 2020 Roka Šarića. V tem ted-
nu med drugim načrtujejo izvedbo potujoče telovadnice 
na prostem, projekta Vrata v zdravje, debatnega kluba 
in potopisnega predavanja o Ameriki. »Mladi si najbolj 
želijo druženja, radi se pogovarjajo. Zelo nam zaupajo, 
vzpostavili smo pristen odnos, pri čemer pa se še vedno 
zavedajo, da nas morajo ubogati,« je pojasnil Novak in 
nadaljeval: »Upamo, da bo center ostal odprt, saj mladi 
potrebujejo prostor, kjer lahko preživljajo prosti čas. Če 
se bodo ukrepi zaostrovali, se bomo vrnili na digitalni 
MDC Blok, za katerega pa ni toliko interesa, kot ga je za 
delo v živo.«

Da mladi res potrebujejo prostor za druženje, so po-
trdili Katarina Rojs, Lara Martič in Albi Babatinca, ki 
MDC Blok redno obiskujejo in so ga v času zaprtja zelo 
pogrešali. »Tu mi je všeč, ker se pogovarjamo in zaba-
vamo. Lahko zaupaš vse, kar te teži. Največkrat se po-
govarjamo o ljubezni. Svetujejo nam, naj ne poslušamo 
le srca, temveč tudi glavo,« je povedala Katarina Rojs in 
dodala: »Delavnice so zelo zanimive, pogledamo kakšen 
film, igramo družabne igre. Tukaj je vse top, ničesar ne bi 
spremenila. Uporabim tudi učno pomoč, in če ne bi bilo 
Bloka, velikokrat ne bi dobro pisala kontrolne naloge pri 
angleščini.« Lara Martič je dodala, da se med seboj zelo 
dobro razumejo, z razkuževanjem in prezračevanjem pa 
skrbijo, da se ne bi okužili z novim koronavirusom. »Po-
grešal sem center, virtualnih dejavnosti se nisem udele-
žil, ker ni enako kot druženje v živo, zato si želim, da bi 
center ostal odprt,« pa je povedal Albi Babatinca.
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Družba BOVIS d.o.o. ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. 
Zaradi povečanega obsega dela iščemo pomočnika tiskarja, ki ima  
željo po dodatnem znanju in se je pripravljen naučiti novih metod dela. 
Zaželene so delovne izkušnje na tiskarskem stroju, možna pa je tudi  
priučitev za delo z namenom dolgoročnega sodelovanja

DELAVEC V PROIZVODNJI m/ž

Opis nalog:
-  priprava plisirnega in vezalnega stroja in pomoč pri vezanju  

in plisiranju
- priprava materialov 
- druga pomožna dela v proizvodnji
- delo poteka 5 dni na teden v eni in občasno v dveh izmenah

Kaj pričakujemo:
- II., III. ali IV. stopnja tehnične smeri
-  velika natančnost, samoiniciativnost, smisel za tehniko
-  dobre ročne spretnosti
-  osnovno poznavanje dela z računalnikom (zaželjeno)
- izpit B-kategorije

Ponujamo:
-  zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas 
-  urejeno delovno okolje in delo v izkušenem kolektivu
-  možnost napredovanja na DM samostojnega operaterja stroja
-  stimulativno nagrajevanje 

Drugo:
Kraj dela: Repnje pri Vodicah
ZAPOSLITEV OZIROMA PRIČETEK DELA JE MOŽEN TAKOJ!

Vaš življenjepis pošljite na naslov 
BOVIS d.o.o., 
Repnje 34, 1217 Vodice 
ali na elektronski naslov:  
anton@bovis.si 

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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Suzana P. Kovačič

Prostori Območne obrtno-podjetniške zbornice Ško-
fja Loka so bili nazadnje temeljito prenovljeni leta 
1985. Vodja sekcije lesarjev Uroš Jenko je skupaj z 

ekipo zavihal rokave, prenove so se lotili na začetku le-
tošnjega januarja, v tem času dela že zaključujejo. Zame-
njali so vsa vrata, prenovili inštalacije, prebrusili parket, 
prebelili stene, zamenjali pohištvo ... 

Les je slovenski,  
če je le možno

Sekcijo lesarjev na Območni obrtno-
podjetniški zbornici Škofja Loka že 
četrti mandat vodi Uroš Jenko. S 
svojo ekipo je poskrbel, da so prostori 
zbornice zdaj temeljito prenovljeni. 
Pogovarjala sva se tudi o vplivu 
epidemije na lesarsko dejavnost, 
zraven pa je razkril še kakšno 
zanimivost. V njegovi družini je bila 
tradicija kolarstva. 

Uroš Jenko med zaključnimi deli pri prenavljanju prostorov Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka
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| 031 775 401 | www.matjazhartman.si | var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |

| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN

Avtomatska  
garažna vrata

od 858 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.275 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. 

Dom je, kjer se počutimo varne

TZ-AZ-EP2021-183x94mm-SL-Hartman.indd   1 22/02/2021   11:02

Uroš Jenko sekcijo lesarjev vodi 
četrti mandat. »Pridružil sem se 
jim v času, ko sem odprl lastno obrt 
montaže mizarskih izdelkov in de-
lavniških načrtov, nekaj mizarjev pa 
sem tako poznal že od prej. Takrat 
je bilo članstvo v obrtno-podjetni-
ški zbornici še obvezno. Za prvi se-
stanek, ki sem se ga udeležil, sploh 
nisem vedel, da je volilni. Kar takoj 

so me izvolili za predsednika sekci-
je lesarjev.« Trenutno ima sekcija 85 
članov, imela pa jih je tudi že več, ok-
rog 140. Člani so iz občin Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železni-
ki. Prednosti članstva so, kot je de-
jal Jenko, v različnih ugodnostih in 
možnostih svetovanja, za strokovno 
izpopolnjevanje in druženje pa rad 
organizira še kakšen izlet v tujino 

ali po Sloveniji. Lani jim je to name-
ro preprečila epidemija covida-19 in 
tudi letos je izlet še precej negotov. 
Če se bodo koronarazmere umirile, 
imajo v načrtu nekajdnevni strokov-
no-družabni izlet v nemški Rehau, iz 
katerega jim partnersko podjetje do-
bavlja repro material.

Zanimive so tudi lokacije sestan-
kov sekcije, ki jih organizira Jenko. 
Do lokacije se je treba potruditi peš, 
saj sestanki potekajo tudi na Blego-
šu, Ratitovcu ali Lubniku. 

Epidemija in lesarska dejavnost
Uroš Jenko pravi, da epidemi-

ja ni tako prizadela lesarstva, kot je 
nekatere druge gospodarske dejav-
nosti. »Skorajda ne poznam mizarja, 
ki v tem času ne bi delal. Omejitve 
so sicer bile, ker nismo smeli dela-
ti v naseljenih stanovanjih, in tega 
smo se držali. S tem se je časovno 
zamaknila samo montaža. Pozna 
pa se, da smo ljudje v času epidemije 
več doma, posledično se je marsikdo 
lotil prenove stanovanja ali nakupa 
nepremičnine in potrebuje obrtnike. 
Zares sem vesel in zadovoljen, da je 
naša dejavnost obstala. Tudi finanč-
ne pomoči smo deležni, bomo pa, vsaj 

Tudi sprejemna pisarna Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka je kot nova. 
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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%

Družba BOVIS d.o.o. ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. 
Zaradi povečanega obsega dela iščemo pomočnika tiskarja, ki ima  
željo po dodatnem znanju in se je pripravljen naučiti novih  metod dela. 
Zaželene so delovne izkušnje na tiskarskem stroju, možna pa je tudi  
priučitev za delo z namenom dolgoročnega sodelovanja

TISKARSKI POMOČNIK m/ž

Opis nalog:
- priprava tiskarskega stroja in pomoč pri tiskanju (flekso tisk)
- priprava barv, klišejev in materiala 
- pomoč pri tiskanju izdelkov
- druga pomožna dela v tiskarni
- delo poteka 5 dni na teden v dveh izmenah

Kaj pričakujemo:
- II., III. ali IV. stopnja tiskarske ali druge tehnične smeri
- velika natančnost, samoiniciativnost, smisel za tehniko
- dobre ročne spretnosti
- osnovno poznavanje dela z računalnikom (zaželjeno)
- izpit B-kategorije

Ponujamo:
-  zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas 
- urejeno delovno okolje in delo v izkušenem kolektivu
- možnost napredovanja na DM tiskarja
- stimulativno nagrajevanje 

Drugo:
Kraj dela: Repnje pri Vodicah
ZAPOSLITEV OZIROMA PRIČETEK DELA JE MOŽEN TAKOJ!

Vaš življenjepis pošljite na naslov  
BOVIS d.o.o.,  
Repnje 34, 1217 Vodice 
ali na elektronski naslov:  
anton@bovis.si 

mislim tako, vse to enkrat morali vrniti.« Če pa govori 
samo zase, je bilo leto 2020 kljub vsemu bolj umirjeno. 

Les, ki ga mizarji iz sekcije obdelajo v končne izdelke, 
je slovenski, če se le da. »Za fasade in terase, ki so bolj iz-
postavljene vremenskim vplivom, se pogosto uporablja 
ruski macesen. Je bolj trpežen. Nekaterim so všeč tudi 
bolj eksotične vrste lesa,« je pojasnil Jenko. Ampak novo 
masivno mizo v sejni sobi Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Škofja Loka je pa naredil lokalni obrtnik iz slo-
venskega hrasta. 

Pr' Bogner so bili najprej kolarji
V družini Uroša Jenka, po domače pr' Bogner, je bila 

tradicija kolarstva. Že njegov stari oče Ivan je bil kolar 
v Škofji Loki in Uroš je bil rad v njegovi delavnici. »Da-
nes mi je žal, da tega nismo obdržali,« je povedal Uroš. 
In kako bi bilo videti novodobno kolarstvo? »To bi bili bolj 
izdelki za okras. Danes imamo radi stvari, kot so jih poz-
nali nekoč. Leseno kolo, lesen voz ...« 

Uroš Jenko je zaključil izobraževanje na srednji le-
sarski šoli v Ljubljani, leto po njegovem vpisu so jo odprli 
tudi v Škofji Loki. Dvanajst let je bil zaposlen v nekda-
njem Gradisu, še dvanajst let pri kolegu, ki je imel mizar-
sko obrt. Potem je šel na svoje. Izziv mu je projektiranje 
in končna montaža, večino izdelkov pa da v delo. »Tako je 
dela dovolj za vse,« je dodal. V teh dneh je že v Švici, kjer 
dokončuje posel. »Gradi se povsod, še vedno,« je dejal in 
za zaključek delil zgodbico, kako se je nehote znašel celo 
v vlogi ženitnega posrednika: »V Švici sem imel posel, pri 
tem sem sodeloval s tamkajšnjo notranjo oblikovalko. 
Kasneje se je name za drug posel obrnil starejši gospod, 
Anglež, ki je v Švici urejal apartma. Vprašal me je, ali poz-
nam še koga, ki bi mu prostore notranje dizajniral, in sem 
se spomnil na to oblikovalko. Povezal sem ju, čez tri me-
sece sta se poročila. In mi 'ušla' v Anglijo.«

Javno podjetje Komunala Škofja Loka so upravniki 
večstanovanjskih stavb opozorili na pojav glodavcev 
v bližini teh objektov. Po pregledu stanja (snemanja 
in čiščenja kanalov) so ugotovili, da je v kanalu pris-
otna večja količina organskih odpadkov. Ob tem opo-
zarjajo, da straniščna školjka ni koš za smeti in da 
vanjo sodijo samo človeški iztrebki, izločki in toaletni 
papir. Toaletni papir pa niso vlažilni in čistilni robčki, 
saj veliko teh vsebuje mikroplastiko, ki preprečuje, da 
bi se hitro razpustili. Zaradi tega zastajajo na kritičnih 
mestih v ceveh, se sprimejo s preostalimi odpadki, ki 
v kanalizacijo ne sodijo. Ostanki onesnažujejo okolje 
ter ogrožajo zdravje. S. K. 

Straniščna školjka ni koš za odpadke
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NASLEDNJI POSTANEK: 
NOV ZAGON

PEUGEOT STORITVE

ORIGINALNI IN 
UROREPAR 
AKUMULATORJI

- 40 %
IZKORISTI ZDAJ!

peugeot.si

Ponudba velja od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021. 

ORIGINALNI IN 
EUROREPAR 
AKUMULATORJI 

- 40 %

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Renault ima formulo za izdelavo uspešnih avtomo-
bilov. V Sloveniji k temu veliko pripomore novome-
ški Revoz s proizvodnjo »slovenskih« Renaultov. 

Med avtomobili, ki so neločljivo in na poseben način po-
vezani s Slovenijo, pa je tudi model Renault 5, popularna 
»petka«, ki so jo v Revozu izdelovali med letoma 1989 in 
1996 in je zaradi dostopne cene in kakovosti postala ljud-
sko vozilo Slovencev.

V luči nove strategije, ki so ji pri Renaultu dali ime Re-
naulution, so letos januarja predstavili novo konceptno 
električno vozilo Renault 5 Prototype. Treba je reči, da so 
oblikovalci izvrstno reinterpretirali obliko in slog izvirni-
ka iz leta 1972. Naloga ni bila lahka, saj pri oblikovanju niso 
imeli povsem prostih rok, treba je bilo poustvariti star avto 
in ga preslikati v prihodnost. Osrednja naloga je bila na 
novo določiti ikoničen »pogled« modela R5 in vanj vgradi-
ti ultra moderno tehnologijo. Oblikovalci pravijo, da če bi 

Vrača se ikona – Renault 5

Računajo, da bo srca voznikov osvojil s sodobno tehnologijo, dinamičnostjo  
in seveda šarmom legendarnega predhodnika.

R5 Prototype – v Renaultu se zavedajo, da oživitev kultnega 
avtomobila podžge celotno blagovno znamko.
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VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža
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15.590 €
Z BOGATO OPREMO*

Z UGODNOSTMI DO 2.700 €
*cena velja za model renault captur limited tce 90 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 800 €, ki velja 
ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.400 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za 99 € v vrednosti 351 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor 
tce 90 po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 550 €. pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z 
minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem. pridržujemo si pravico do 
napak. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. poraba pri mešanem ciklu: 5,7−6,6 l/100 km. 
emisije co2: 129−145 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull. emisija nox: 0,0214−0,0336 g/km. emisija trdnih delcev: 0,00022−0,00033 g/
km. število delcev (x1011): 0,4−0,55. 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. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o., dunajska 22, 1000 ljubljana.
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Renault priporoča   

več na renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

 

RENAULT 
CAPTUR

Vaš trgovec v KRANJU  
AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj 
Ljubljanska c. 22, tel.: 04 20 15 223

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

morali izbrati en sam element, ki simbolizira delo, ki so 
ga opravili na novem vozilu Renault 5 Prototype, sta to 
brez vsakega dvoma prav žarometa. Ostala sta pravoko-
tne oblike, da spominjata na dodatni meglenki iz tistega 
obdobja in sta kot pri izvirniku nameščena v spodnji del 
odbijača. Pri oblikovanju žarometov so uporabili tehno-
logijo vzorca iz svetilnih diod (LED matrix), ki omogoča 
vgradnjo programirane animacije, s katero luči »oživijo«. 
Nazoren primer tega je niz svetlobnih učinkov za dobro-
došlico. Novi znak na avtomobilu se zasveti, kar sproži 
svetlobno animacijo, ki se nadaljuje v masko. Nato oži-
vita žarometa, kot bi avto pomežiknil. Zahvaljujoč ma-
trični tehnologiji in animacijam v izrazu dobrodošlice 
so tako poustvarili izraznost in navihanost »pogleda« 
izvirnega avtomobila. Prednje luči modela Prototype 
imajo tako bolj malo skupnega s tistimi na stari »petki«, 
a vendarle njegov »pogled« prepoznamo.

Renault ima skozi proizvodnjo modela Zoe veliko 
izkušenj z majhnimi električnimi avtomobili. Serijsko 
proizvodnjo nove »petke« načrtujejo čez tri leta, takrat 
naj bi v pokoj odšel električni Zoe, zato ni povsem izklju-
čeno, da bi ga ta lahko nadomestila. 

Pri Renaultu pa bi radi oživili še eno legendarno ime 
– Renault 4, ki ga v Sloveniji poznamo kot »katrco« in ga 
bo v prihodnosti seveda tudi poganjal električni motor.
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 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.        sudoku_LAZJI_21_lo_05

NALOGA

7 5 1 8 9 4
4 6 2 3

9 4 7
7 4 5 8
4 3 2 9

1 5 7 6
8 5 1

2 3 7 6
3 9 4 6 2

sudoku_LAZJI_21_lo_05

REŠITEV

7 3 5 1 8 9 6 2 4
4 6 1 5 2 7 8 3 9
2 8 9 4 6 3 5 1 7
9 7 2 6 1 4 3 5 8
6 4 8 3 5 2 7 9 1
1 5 3 7 9 8 4 6 2
8 9 6 2 7 5 1 4 3
5 2 4 8 3 1 9 7 6
3 1 7 9 4 6 2 8 5

sudoku_LAZJI_21_lo_05
NALOGA

751894
4623

947
7458
4329

1576
851

2376
39462

sudoku_LAZJI_21_lo_05

REŠITEV

735189624
461527839
289463517
972614358
648352791
153798462
896275143
524831976
317946285

Ko se Ločana hvalita 
Janez z Novega sveta je poln samega 
sebe. Povsod je že bil, ves svet pozna, vse 
ve. Na Aljaski in Kilimandžaru mogoče res 
ni bil, zato pa sta tam okrog hodila njegov 
oče in ded. Družba je že rahlo sita njegov-
ega bahanja in prijatelj Marjan ga vpraša: 
»Janez, a si ti že slišal kdaj za Mrtvo mor-
je?«
»Jasno, da sem že slišal zanj,« ne odneha 
Janez. »Saj sem bil pred štirimi leti tam na 
dopustu.«
Marjan mu ne ostane dolžan: »Pa veš, kdo 
ga je ubil? Moj oče.«

Najboljši prijatelj 
Zakaj je kalkulator človekov najboljši pri-
jatelj?
Vedno lahko računaš nanj.

V preteklih dneh se je z zelo toplimi dnevi narava začela hitro prebujati. Prvi znanilci pomladi pa so tudi v ljudeh prebudili upanje, da bo te zime, 
zaznamovane z epidemijo covida-19, vendarle počasi konec in se bomo lahko spet bolj sproščeno družili pod toplim spomladanskim soncem.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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VODNAR
21. januar–19. februar

RIBI
20. februar–

BIK
–

–

RAK
–

DEVICA
–

TEHTNICA
–

ŠKORPIJON
–

STRELEC
–

KOZOROG
–20. januar

OVEN LEV
–
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TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   www.ko-net.si  ko-net@siol.net   

JEKLENE VRVI 

KOLESNE IN 
VLEČNE 

VERIGE 

ZAŠČITNA  

OPREMA 

1. nagrada: PAS ZA HLAČE PFANNER
2. nagrada: KAPA PFANNER
3. nagrada: ROKAVICE PFANNER

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 petka, 26. 
marca 2021, 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.



Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenia, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,          

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?  

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokaciji v Železnikih. 

Odprta se delovna mesta na področjih:

Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na 
https://prijave.domel.com/ 

    

delavec v proizvodnji
mojster v proizvodnji
orodjar
razvojni inženir



Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si
Akcija velja do razprodaje zalog. 
Cene so v EUR z vključenim DDV.

Top cena

2,49    

vrtnica

Top cena

4,,99 

orhideja

Na voljo različne barve cvetlic. Brez okrasnega lončka. Št. artiklov: 1424449 in 1198720.
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