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Uredništvo
Glavni in odgovorni urednik 
Franci Bogataj, 
bogataj@freising.si

Novinarji 
Damjan Likar, Miha Hafner, Nika 
Arsovski

Lektura 
Tina Benedičič

Lektoriranje oglasnih sporočil je v 
domeni oglaševalcev.

Oglasno trženje 
Žiga Jeraša 
041 233 350, 
utrip@freising.si

Srednja vas pri Poljanah 
(Foto: Boštjan Dolinar)

Kazalo
6 Tudi na Loškem bo junij odločilen mesec 

za precepljenost

7 Anketa: Smo se ljudje kaj spremenili  
zaradi ukrepov med pandemijo?

8 Od jeseni skoraj za tretjino več vlog za 
denarno socialno pomoč

9 Ločani izbrali

10 Železniki bodo zavarovani pred »stolet- 
nimi poplavami« Selške Sore

11 Žirovski župan postal novi državni sekre-
tar na Ministrstvu za obrambo

12 Občina Škofja Loka ostaja prostovoljstvu 
prijazna občina

12 Odkrili spominsko obeležje v počastitev 
300. obletnice Škofjeloškega pasijona

13 Električna minibusa po loških ulicah

14 Prejeli certifikat Voda iz pipe

14 Uredili objekt za najbolj socialno ogrožene

16 Prenovljen poslovilni objekt v Škofji Loki

Loški utrip lahko berete tudi na spletu: www.skofjaloka.si.

17 Zgodba o fantu, ki je hobi pretvoril v posel

18 Selški jagri – lovci s srcem

20 Želijo zrušiti predsodke o priseljenkah  
in priseljencih

22 Začenja se kadrovska prenova v Društvu 
upokojencev Škofja Loka

23 Izkušnje prostovoljnih voznikov, ki  
opravljajo prevoze starostnikov

24 Unikatni izdelki dijakov lesarstva  
in strojništva

26 Pri inovativnosti pomaga tudi dobra volja

27 Dijaško podjetje danes uspešno na trgu

29 Miha Nardoni ima nov elektronski voziček

30 Dobitnik 35. bronastega znaka Civilne  
zaščite je Primož Rakovec

31 Portal posvojipsa.si bo dobil mačjega bratca

32 Prihajajo trije Prešernovi nagrajenci 

33 Kranjski Lisjaki, gorenjski bejzbol klub

37 Razpisi delovnih mest

Naklada: 13.700 izvodov.
Izhaja mesečno, gospodinjstva ga 
prejemajo brezplačno. 

Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj

Naslov uredništva:
p. p. 129, 4220 Škofja Loka
tel.: 04 515 58 80
faks: 04 515 58 88

Izdaja:
FREISING, d. o. o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka

Elektronski naslov uredništva:
bogataj@freising.si

Najavo kulturnih prireditev spre-
jemamo do 25. v mesecu. Prispev-
kov in fotografij ne vračamo, če to 
ni izrecno naročeno!

Oblikovanje in prelom:  
Mateja Štruc, s. p. 

Oblikovanje oglasov:
DECOP, d. o. o.,  
Železniki (04 510 16 20)

Vsi reklamni oglasi so avtorsko 
delo izdajatelja, zato se objavljanje 
enakih oglasov v drugih medijih 
(delno ali v celoti) zaračuna po 
ceniku DOS-a!

Loški utrip – glasilo, ki izhaja 
na območju občin: Škofja Loka, 
Železniki, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri, delno Kranj.  
Izhaja od avgusta 1996.
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Tudi na Loškem bo junij odločilen mesec 
za precepljenost
Mesec junij bo za ambiciozno državno strategijo – 60-odstotno precepljenost prebivalstva do poletja – ključen in 
naporen. Povsod, tudi v štirih loških občinah, se tako kot vsa Slovenija vrtimo okoli podobnih številk, to je tretjina 
cepljenih. Obenem se cepilni seznami precej počasneje polnijo s prijavami mlajših in skeptičnih generacij.

V državo medtem prihaja re-
kordno število cepiv. Nekateri 
taktično čakajo, da bodo lahko 
izbirali, drugi pa, da se bodo 
cepili – pač drugi. K zastoju pri-
speva tudi prehod iz zanesljivih 
lokalnih aplikacij za naročanje na 
nacionalni portal zVem. Podatki 
se zlepa niso sinhronizirali. Za 
povrhu je bila spomladi zamu-
jena priložnost za močno nacio- 
nalno kampanjo. Ena od delnih 
rešitev bi lahko bilo odprto ljud-
sko cepljenje po principu pridi in 
se cepi. In pa pritisk dopustov, 
ko bo cepilni kartonček daleč 
najbolj preprost in poceni pogoj 
za turistične najeme in potova-
nja čez mejo. Več o trenutnih 
cepilnih razmerah nam je zau-
pal dr. Aleksander Stepanović, 
direktor Zdravstvenega doma 
Škofja Loka in strokovni direktor 
gorenjskih zdravstvenih domov.

Koliko cepljenih imamo na ob-
močju ZD Škofja Loka?
V štirih občinah, ki jih pokriva-
mo, smo skupaj s koncesionarji 
s prvim odmerkom cepili 14.000 
ljudi, kar je okoli 33 % od 42.600 
prebivalcev. Z drugim odmerkom 
pa je cepljenih 7000 ali 16% naše 

populacije (stanje 23.5., NIJZ). 
Praktično smo točno tam, kjer je 
v povprečju vsa Slovenija. Malo 
višjo lokalno precepljenost dose-
ga pri nas najmanjša občina Žiri 
(35,4 % prvi odmerek in 19,2 % 
drugi odmerek), sledi največja 
Škofja Loka z državnim povpre-
čjem (31,8 % in 17.2 %), Železniki 
(30,2 % in 14,7 %)  in Gorenja 
vas-Poljane (28,7 % in 13,2 %). Ker 
se pogovarjava en teden pred 
objavo, lahko bralci prištejejo še 
kakšen dodaten odstotek, dva.

Kako ste zadovoljni s potekom 
cepljenja?
Zadovoljni smo, da kar nekaj 
prebivalstva prepoznava nuj-
nost cepljenja, torej osebno in 
družbeno odgovornost do sebe 
in bližnjih. Ponekod smo cepili že 
vsakega tretjega odraslega, drug-
je se tretjini šele približujemo. 
Ampak le s prvim odmerkom! Če 
bi to bila številka končnega cep-
ljenja, torej z drugim odmerkom, 
bi bilo veliko bolje. Ne nazadnje 
gre tudi za pragmatičnost. Za vse, 
ki se bodo cepili, bodo dopusti in 
počitnice bistveno bolj sproščeni 
in mobilni. Žal pa lahko cepimo 
le tiste, ki se prijavijo, saj je vse 

skupaj prostovoljno. Spomladi 
smo stopnjevali formo in v maju 
iz 1500 cepljenih na teden na 
koncu prišli že čez 2000. Junij bo 
tako res pomemben mesec, zato 
pozivamo k prijavi zdaj oziroma 
čim prej. Tako starejše zamudnike 
kot mlajše generacije.

Kateri stranski učinki so bili 
zaznani?
Po pričakovanjih. Torej klasični 
znaki po cepljenju, kot so utruje-
nost, glavobol, vročina, boleče mi-
šice ali bolečina na mestu vboda, 
tudi boleč hrbet. Vendar pa je vse 
izzvenelo v enem ali največ nekaj 
dneh. Zaradi tega ni bilo nobenih 
resnejših zapletov. Priporočamo 
počitek na dan cepljenja, izogi-
banje športu in protibolečinsko 
tableto za vsak primer.

Kaj sprašujejo ljudje, kaj jih skrbi?
Nekateri so se spraševali, zakaj so 
njihovi mlajši znanci ali sorodniki 
prišli prej na vrsto kot oni. Neka-
teri zdravniki imajo več starejše, 
drugi več mlajše populacije. Ven-
dar pa je to načeloma vseeno, ker 
cepiva naročamo za vse skupaj in 
za vse velja enaka strategija. Do 
manjših odstopov lahko pride, 

če kdo odpove ali preprosto ne 
pride. Takrat kličemo mlajše iz re-
zervnega seznama. Druge vrste 
skrbi pa so seveda reakcije na 
cepivo. Tudi tu so razlike velike, 
odločilen je imunski sistem, ki 
je zelo individualen. Na splošno 
je z AstroZeneco več reakcij po 
prvem, pri Pfizerju pa po drugem 
odmerku. 

Kje so cepilna mesta?
Cepilna ambulanta je v prvem 
nadstropju ZD Škofja Loka, ob-
časno v škofjeloški TIC v stavbi 
nekdanje Petrolove črpalke. Tja 
vabimo večje skupine, kot smo 
recimo cepili zaposlene v kritični 
infrastrukturi. Ali pa tam nare-
dimo akcijo, kot je bila zadnji 
četrtek v maju, ko smo v enem 
samem dnevu cepili tisoč ljudi! 
Sicer pa z običajnim tempom 
od torka ali srede pa do petka. 
Ob ponedeljkih najprej prekliče-
mo vse naročene, potem imamo 
dobavo cepiva in pripravo od-
merkov. Koncesionarji cepijo 
po svojih urnikih in na svojih 
lokacijah. 

Kje so največji logistični pro-
blemi?
V začetku maja je bil postavljen 
nov nacionalni centralni sistem 
za naročanje zVEM kot zame-
njava za lokalne sisteme, tudi 
za našo aplikacijo Do.Zdravnika.
si, ki smo jo pred petimi meseci 
sami razvili in sproti izpolnili, ker 
državne pač ni bilo. Ne upamo 
si predstavljati, kje bi bili s šte-
vilkami danes, če je ne bi imeli. 
Stari in novi sistem se še nista 
povsem sinhronizirala. Se pa 
zadeva rešuje.  

Morda za konec še kakšna za-
nimivost?
Ena gospa je namesto na cepilno 
mesto pomotoma zavila kar v 
ambulanto za bolnike s covidom. 
Hitro smo ugotovili, za kaj gre, in 
jo pravilno usmerili.

Damjan Likar

Velike cepilne akcije 27. maja v Škofji Loki se je udeležilo okrog tisoč ljudi.
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Anketa: Smo se ljudje kaj spremenili 
zaradi ukrepov med pandemijo?

Zvonka Stanonik: Opažam, da se ljudje na 
ukrepe različno odzivajo. Pokazala se je naša 
osebnost. Precej ljudi je postalo bolj previdnih 
in odgovornih, nekateri pa se na ukrepe pož-
vižgajo. Nekateri v tem tudi pretiravajo, saj so 
postali do soljudi bolj osorni. Lahko navedem 
primer iz trgovine, ko je gospa rekla drugi 

gospe pri blagajni: »Bolj kot se vam umikam, bolj silite vame!« 
To je gotovo negativna posledica ukrepov. Pozitivno pa je, da 
je zaradi nošenja mask manj prenašanja prehladnih obolenj in 
viroz med ljudmi. 

Jaka Rupar: Seveda smo se spremenili. V 
letu in pol programiranja na cepljene in ne-
cepljene smo dobili nov razlog za delitev in 
strah pred nevidnim sovražnikom, le da je 
zdaj sovražnik vsak človek, ki si ne želi biti del 
poskusa zdravstvenega lobija proti ljudem. 
Na medsebojni ravni smo se oddaljili in nič 

ni videti, da bo po končani krizi kaj drugače, saj bomo nosili 
pečat grenkega priokusa s seboj v večnost. Ljudje smo postali 
bolj pasivni in zaprti vase. V senci ukrepov so se bolj opustili, še 
manjkrat gredo kam, kar je slabo tako za telesno kot za duševno 
zdravje ljudi. Posledično bodo ti škodljivi ukrepi prinesli več 

zdravstvenih težav s holesterolom, diabetesom, zaradi mask 
morda celo glivičnih obolenj na respiratornih organih. Po drugi 
strani duševnih težav, oteženega govora, pomanjkanja koncen-
tracije, povečanja samomorilnosti med mladimi itd. Zadeva je 
večplastna in zahteva celovitejšo obravnavo, kot nam jo želijo 
predstaviti elitni politiki, ki si za fasado zdravstvene krize manejo 
roke z denarci »uspešno« speljanih poslov.

Milan Pešič: Ja, seveda so se ljudje spremenili. 
Nekateri bolj, drugi manj, čisto odvisno, kako 
so se prilagajali razmeram. Ampak mislim, da 
smo se po letu in pol življenja skupaj s covidom 
vsi že navadili in da nas to ne moti toliko kot 
prej. Čez čas upam, da bo ta virus samo neki 
slab spomin.

Maja Alič: Odvisno od tega, koliko so se ti 
ukrepi dotaknili posameznikov. Na primer 
izguba službe, nezmožnost obiskovanja svojcev 
v bolnišnicah in domovih ... Se mi pa zdi, da so 
večji vpliv kot sami ukrepi imeli mediji, ki so ne-
prestano poročali v slogu filmov o koncu sveta. 
Strah je spremenil ljudi bolj kot sami ukrepi.

Damjan Likar

Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka s poletnimi načrti 

O izvedbi vseh prireditev, vas bomo tekoče obveščali preko usta- 
ljenih spletnih kanalov!

Letošnji poletni urnik odprtosti knjižnice v Škofji Loki je neko-
liko spremenjen! Dodali smo še en popoldanski dan odprtosti v 
Škofji Loki!

Spremljajte tudi naš program na živahni spletni in FB-strani ter na 
IG- in TW-profilih.

Kolektiv Knjižnice

TRATA sre. 14.00–19.00

POLJANE sre. 13.00–19.00

GORENJA VAS tor., čet. 13.00–19.00

SOVODENJ

ZAPRTO! Člani knjižnice s poravnano članarino si v juliju in 
avgustu lahko knjige izposojajo v enotah Poljane, Gorenja vas ali 
Žiri brez doplačila članarine!

ŽIRI pon. 
sre.

14.00–19.00 
10.00–17.00

ŽELEZNIKI tor., čet. 13.00–19.00

ŠKOFJA LOKA Oddelek 
za odrasle ter Oddelek za 
otroke in mladino

pon. 08.00–19.00

tor., pet. 08.00–15.00

sre., čet. 12.00–19.00

ObRATOvAlni čAs 1. julija–31. avgusta
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Od jeseni skoraj za tretjino več vlog za 
denarno socialno pomoč
Stiske najšibkejših so se v času pandemije le še poglobile, zato so tudi na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota 
Škofja Loka, zabeležili več prošenj za pomoč. Medtem ko so se v prvem valu soočali predvsem z izzivom oskrbe starejših 
občanov, je bilo v drugem valu občutiti predvsem finančno stisko družin in posameznikov. 

Tudi v škofjeloški občini je bilo 
z nastopom epidemije novega 
koronavirusa moč zaznati po-
rast materialnih in psihosocialnih 
stisk, ki so bile posledica izgube 
dela, šolanja od doma, preobre-
menjenosti, negotovosti. »Statis-
tika kaže, da se je v času epide-
mije na škofjeloško enoto CSD 
Gorenjska obrnilo več ljudi kot 
običajno,« pojasnjuje pomočnica 
direktorice CSD Gorenjska, Enota 
Škofja Loka, Ivana Košir Erman. 
Zavoljo varnostnih ukrepov so 
občani pomoč iskali predvsem 
po telefonu in elektronski pošti, 
nekateri pa so se zglasili tudi 
osebno. Center je neprekinje-
no deloval ves čas epidemije, ta 
pa zaposlenim ni prizanašala in 
je dodobra okrnila kadrovsko 

zasedbo. Zaradi doslednega 
upoštevanja ukrepov do večjega 
izbruha znotraj centra ni prišlo. »V 
prvem valu, lani spomladi, smo 
se soočali predvsem s proble-
mi oskrbe starejših občanov, ki 
so živeli sami in so potrebovali 
pomoč pri osnovni oskrbi in negi 
ali namestitvi v domove starejših 
občanov, kar v tistem obdobju ni 
bilo mogoče. Povečanega števila 
hujših materialnih stisk, družin-
skih patologij in družinskega 
nasilja takrat nismo zaznavali. 
Povsem drugače je bilo v drugem 
valu. Epidemija je očitno zarezala 
v družinske proračune, od oktob-
ra dalje beležimo porast vlog za 
denarne socialne pomoči za 27 %. 
Marsikdo ob tem izraža stisko, 
občutek nemoči in negotovost 
glede svoje socialne varnosti, 
zlasti prekarni delavci in tisti, ki 
opravljajo samostojno dejavnost 
in v času epidemije niso smeli 
delati,« pojasnjuje sogovornica 
in dodaja, da vse od decembra 
beležijo tudi občuten porast dru-
žinske problematike. Zaznavajo 
vse več napetosti, alkoholizma, 
nemoči staršev, ki so bili primora-
ni skrbeti tako za šolanje otrok kot 
lastne službene obveznosti. Vse 
to se odraža v povišani stopnji 
nasilja, bodisi duševnega ali be-
sednega. Neredko tudi telesnega. 
Opazen je tudi porast razhodov, 
ki jih spremljajo nesoglasja: »V 
decembru in januarju smo beležili 
povečano število svetovanj ob 
razpadu zakonskih in zunajza-
konskih skupnosti. Predvsem pa 
v času epidemije opažamo, da se 
več partnerjev kot prej razhaja v 
hudih sporih in se niti ob stro-
kovni pomoči centra za socialno 
delo niso sposobni dogovoriti o 
osnovnih vprašanjih glede nadalj- 
nje skrbi za svoje otroke.« 

Otroci in mladostniki: ena 
največjih žrtev epidemije 
Tako pri otrocih kot tudi odra-
slih je opazen porast duševnih 
stisk, epidemija je le še poglobila 

občutke tesnobe in depresijo, 
marsikdo je pričel z opuščanjem 
zdravil in odklanjanjem strokov-
ne pomoči, kar se je odražalo v 
poslabšanju duševnega stanja. 
Posledično so bili pod pritiskom 
tudi svojci, ki jih je stiska bliž- 
njega prizadela. Zaprta vrata šol, 
šolanje na daljavo in pomanjkanje 
socialnega stika s sovrstniki so 
močno zaznamovali tudi otroke 
ter mladino. »V zadnjem obdobju 
smo velikokrat slišali in brali, da 
so prav otroci ter predvsem mla-
dostniki ena od največjih žrtev 
te epidemije. Glede na naše iz-
kušnje od jeseni dalje bi rekla, 
da to kar drži. Poraslo je število 
obravnav otrok in mladostnikov 
s težavami v odraščanju, zazna-
vamo raznovrstno vedenjsko in 
čustveno problematiko. Sreču-
jemo se s posameznimi primeri 
anksioznih motenj ali depresij, 
hujših stisk in tesnobnih stanj, 
z motnjami hranjenja, v ozadju 
katere je vedno neka čustvena 
stiska. V takih primerih je potreb-
na pomoč specialistov, ki pa jih 
je žal premalo. Čakalne dobe 
za pedopsihiatra ali kliničnega 
psihologa so lahko celo več kot 
leto dni,« pojasnjuje pomočnica 
direktorice. V sklopu škofjeloške 
enote CSD deluje tudi Dnevni 
center za otroke in mladostnike, 
ki ga financirata Občina Škofja 
Loka in Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Kot pojasnjuje sogo-
vornica, je center nepogrešljiv 
prostor mnogim, ki tu zunaj šol-
skega časa najdejo varno zavetje 
s primerno podporo na različnih 
področjih odraščanja. Ob upoš-
tevanju varnostnih ukrepov je 
dnevni center deloval tudi v času 
epidemije, nekaj časa sicer le po 
spletu. S pomočjo programa 
so socialni delavci dobili dober 
vpogled v posledice epidemije pri 
otrocih. Ti so poročali predvsem o 
osamljenosti, tesnobnosti, upadu 
motivacije za šolsko delo, slabšan-
ju koncentracije, brezvoljnosti in 

apatičnosti, spremembah spalnih 
navad s kasnejšo uro spanja in 
kasnejšim vstajanjem, zapiranju 
v virtualni svet … Tudi slednje 
je problematično, saj otroci in 
mladostniki potrebujejo med-
sebojno druženje, ki je pogoj za 
zdrav psihosocialni razvoj. 

Porast alkoholizma, 
duševne in telesne 
zlorabe …
Dolgoročne posledice virusa še 
zdaleč ne bodo le gospodarske, 
temveč se bodo še leta zrcalile 
tudi v družbi. »Materialne stiske, 
povzročene z epidemijo novega 
koronavirusa, bodo hitreje obvla-
dljive, saj je gospodarstvo v rela-
tivno dobri kondiciji, dejavnosti 
so se odprle in delovnih mest 
bo spet več. Epidemija pa je v 
številnih družinah sprožila ali ok-
repila napetosti v medsebojnih 
odnosih, zlasti tam, kjer so bile 
težave že pred koronavirusom. 
Stroka že zaznava več težav na 
področju odvisnosti, zlasti al-
koholizma, pa tudi duševnih in 
telesnih zlorab. Najbolj ranljivi, 
kot sem že omenila, so otroci 
in mladostniki. Bojimo se pos-
ledic pri tistih, ki nimajo toliko 
podpornega okolja v družini, ki 
so duševno šibkejši in se slabše 
znajdejo v novih okoliščinah in 
pri tisti, ki v sebi nosijo nagnje-
nost k duševnim motnjam. Stro-
ka opozarja, da potrebujemo več 
programov za pomoč in podpo-
ro družinam in da je nujno treba 
okrepiti službe za psihosocialno 
pomoč otrokom in mladostni-
kom. Verjamem, da bodo odlo-
čevalci prisluhnili in ne bi rada 
pogovora zaključila črnogledo 
in pesimistično. Menim, da se je 
večina ljudi, sicer pandemično 
utrujena in sita vse možnih ukre-
pov, vendarle sprijaznila z novo 
realnostjo in z upanjem, da bomo 
virus s cepljenjem uspeli ukrotiti, 
zre v prihodnost,« zaključi Košir 
Ermanova. 

Nika Arsovski

»Bojimo se posledic pri tistih, 
ki nimajo toliko podpornega 
okolja v družini, ki so duševno 
šibkejši in se slabše znajdejo 
v novih okoliščinah, in pri tisti, 
ki v sebi nosijo nagnjenost k 
duševnim motnjam,« poudarja 
Ivana Košir Erman. 
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Ločani izbrali
Projekt participativnega proračuna je v začetku meseca maja z glasovanjem dosegel svoj vrhunec. Škofjeloške občanke 
in občani so na njem izglasovali projekte, ki jih bo lokalna oblast postopoma izvedla do konca prihodnjega leta.

V vseh škofjeloških krajevnih 
skupnostih je v začetku maja 
potekalo glasovanje o številnih 
predlogih sokrajank in sokra-
janov, ki bodo še izboljšali živ-

ljenje v tisočletni Loki. Za 104 
predloge je skupaj glasovalo 
1857 občank in občanov, od tega 
1425 v živo, 432 pa po spletu. 
Volilnih upravičencev (starejših 

KS Bukovica - Bukovščica:
•	 Parkirišča ob vaškem 

jedru
•	 Urejen prostor za druže-

nje vaščanov – Ševlje 

KS Godešič:
•	 Nova otroška igrala na  

Godešiču
•	 Fitnes v naravi

KS Kamnitnik:
•	 Varna šolska pot s 

Tavčarjeve ulice preko 
Kamnitnika

•	 Nadgradnja športnih 
objektov v stari vojašnici

•	 Ureditev sprehajalnih 
poti po Kamnitniku

KS Log:
•	 Igrala na otroškem igri-

šču ob šoli v Gabrku in 
počivališča ob pohodnih 
poteh

•	 Izgradnja pešpoti med 
ovinkom pod cerkvijo in 
odcepom za vikende v 
Brodeh

•	 Olepšanje kraja in podalj-
šana trajnost ograje

KS Reteče - Gorenja vas:
•	 Zunanja telovadnica
•	 Celostna urbana ureditev 

KS Reteče - Gorenja vas
•	 Učna pot Reteče - Gore-

nja vas

KS Stara Loka - Podlubnik:
•	 Ureditev jedra Stare Loke
•	 Postavitev kipa škofa 

Abrahama v Stari Loki 
•	 Čista Sora

Zamorčevo nabrežje. Vizualizacija: Žan Križnar

KS Sv. Lenart - Luša:
•	 Ureditev dohodne poti 

do pokopališča Sv. Lenart
•	 Otroška igrala pri šport- 

nem igrišču
•	 Hišni kažipoti
•	 Sanacija športnega igri-

šča pri OŠ Lenart

KS Sv. Duh:
•	 Ureditev pešpoti med 

Formami in Sv. Duhom
•	 Vaška lipa s klopjo in 

mizo pri cerkvi Sv. Duh
•	 Postavitev sedmih poči-

valnih klopi
•	 V Gorajte na ta fajn igrala
•	 Ureditev otroškega igri-

šča pri športnem igrišču v 
Virmašah

KS Škofja Loka - Mesto:
•	 Zamorčevo nabrežje
•	 Igrišče z otroškimi igrali v 

Hrastnici

KS Trata:
•	 Ograditev športnih povr-

šin – športni park Trata
•	 Ureditev otroškega igri-

šča v vasi Trata

KS Zminec:
•	 Kolesarski pump track ob 

kolesarski stezi Zminec–
Bodovlje

•	 Postavitev lesenih klopi
•	 Prikazovalnik hitrosti v 

vasi Zminec
•	 Prikazovalnik hitrosti v 

vasi Bodovlje

Na glasovanju so bili izbrani naslednji projekti:

od 16 let) je v škofjeloški občini 
približno 20.600. V absolutnih 
številkah je največ ljudi glaso-
valo v KS Stara Loka - Podlubnik, 
in sicer 320. Temu sledi KS Buko-
vica - Bukovščica, kjer so skupaj 
glasovale 304 osebe. Glede na 
delež pa je največ upravičencev 
glasovalo v KS Bukovica - Bukov-
ščica, in sicer več kot 30 %. Sledi 
udeležba v KS Sv. Lenart - Luša, 
kjer je bila 20-odstotna volilna 
udeležba, ter KS Godešič in KS 
Log, kjer je glasovalo okrog 14 % 

vseh krajanov. »S projektom par-
ticipativnega proračuna #Naša-
Loka smo dosegli cilje, ki smo si 
jih zadali, pa ne le na področju 
novih inovativnih, koristnih pro-
jektov, temveč predvsem na 
področju aktivnega sodelovanja 
krajank in krajanov,« je povedal 
Rok Primožič, vodja Oddelka 
za družbene dejavnosti Občine 
Škofja Loka in vodja projekta 
participativnega proračuna 
#NašaLoka. 

Damjan Likar
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Železniki bodo zavarovani pred 
»stoletnimi poplavami« Selške Sore
Potem ko so občino Železniki leta 2007 prizadele katastrofalne poplave, je slovenska vlada leta 2013 sprejela državni 
prostorski načrt, s katerim bo zaščitila mesto z bogato tradicijo železarstva pred stoletnimi poplavnimi visokimi 
vodami. In sicer z izvedbo ustreznih protipoplavnih ureditev ter ureditev regionalne ceste, ki poteka skozi staro trško 
jedro naselja Železniki (obvozna cesta Železnikov). Njihove dejavnosti lahko spremljamo na strani poplavna-varnost.si/
zelezniki, kjer so tudi objavili video simulacijo poplavnega vala po izvedenih ukrepih.

Močne poplave so Železnike že 
večkrat prizadele. V zadnjih 40 
letih so kar sedemkrat huje priza-
dele lokalne prebivalce, in sicer v 
letih 1979, 1990, 1992, 1993, 1995, 
1998 in nazadnje leta 2007. V 
omenjenih poplavah so bili huje 
poškodovani kmetijska zemljišča 
in stanovanjske površine, ceste 
in mostovi, zadnje poplave so 
vzele celo tri človeška življenja.

Ob Sori bo zgrajena tudi 
obvozna regionalna cesta
Kot lahko preberemo na ome-
njeni strani, se vodne ureditve 

delijo v dve fazi. Prva faza zaje-
ma ureditve na vplivnem obmo-
čju Železnikov (od Dolenčevega 
jezu do Alplesa), kjer so na štirih 
odsekih predvideni ukrepi za 
povečanje pretočnosti in ize-
načitev dinamične značilnosti 
rečne struge. Na tem odseku 
bo ob Sori zgrajena tudi obvo-
zna regionalna cesta. V drugo 
fazo vodnih ureditev spadajo 
vodnogospodarske ureditve 
na območju zadrževalnika 
»Pod Sušo« z ureditvijo visoke 
pregrade, z ukrepi za zadrže-
vanje plavin (proda in peska) v 

zadrževalnem prostoru ter dru-
gimi spremljajočimi ureditvami. 
Med izvajanjem dejavnosti za 
pridobitev gradbenega dovolje-
nja za izvedbo prve faze vodnih 
ureditev je bilo ugotovljeno, 
da del naselja Železniki poleg 
Selške Sore ogrožajo tudi visoke 
vode pritokov Češnjice, Dašnice 
in Prednje Smoleve, česar DPN 
ni obravnaval. Ministrstvo za 
okolje in prostor zato vzpored-
no izvaja tudi dejavnosti za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja 
za ureditev teh treh pritokov 
Selške Sore. »Trenutno je v teku 
skupno javno naročilo za iz-
vedbo protipoplavnih ukrepov 
in preložitve regionalne ceste 
R2-403/1075 Podrošt–Češnji-
ca skozi Železnike,« je povedal 
Aleksander Truppel Ilić iz Di-
rekcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo.

Damjan Likar

Del načrtovanih ukrepov za protipoplavno zaščito Železnikov

Poplave v Železnikih leta 2007
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Žirovski župan postal novi državni sekretar 
na Ministrstvu za obrambo
V Občini Žiri so maja dobili podžupana, to je postal Jože Stanonik, ki bo pomagal pri uresničevanju zastavljenih občinskih 
ciljev. Župan Janez Žakelj je z majem nastopil funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, župansko funkcijo 
bo v prihodnje še naprej opravljal, vendar nepoklicno. 

Teče enajsto leto županovanja 
mag. Janeza Žaklja, ki je v zad-
njih dneh aprila sprejel ponudbo 
ministra za obrambo Mateja 
Tonina in nastopil funkcijo dr-
žavnega sekretarja. Odločitev 
je bila vse prej kot preprosta, 
da gre za zahtevno nalogo, je 
bilo žirovskemu županu, ki ima 
z delom na ministrstvih dolgo-
letne izkušnje, jasno že od začet-
ka. »Ponudbo ministra Tonina 
vidim kot veliko priznanje za 
dosedanje delo. Minister je želel 
mesto ponuditi človeku s prakse 
in funkcijo ponudil meni,« pove 
Žakelj, ki je s prvim majem na-
stopil sekretarsko funkcijo na 
ministrstvu. S tem se delovanje 
in sama organizacija delovanja 
žirovske občine kaj bistveno ni 
spremenila. Župan je namreč 
že aprila imenoval podžupana, 
to mesto je zaupal Jožetu 
Stanoniku, ki mu pomaga 
pri samem vodenju občine. 
»Dolgo časa v Žireh nismo 
imeli podžupana, kar je številne 
presenetilo in tako so se spra-
ševali, zakaj ga v tem mandatu 
nimam. Prej ali slej bi naneslo, 

da bi izbral podžupana. Z apri-
lom pa sem tako na to mesto 
imenoval Jožeta Stanonika in ga 
zaprosil za pomoč pri vodenju 
občinskih zadev in projektov. Če 
bo le mogoče, bom ob petkih 
tudi sam na razpolago, sicer pa 
vsak dan, ko pridem iz Ljublja-
ne, pregledujem in podpisujem 
račune, pogodbe. Razmere z 
novim koronavirusom so nas 
naučile, da je tudi na daljavo 
marsikaj mogoče narediti,« po-
jasni magister mikrobiologije. 
Vsak dan se tako iz Žirov vozi v 
Ljubljano, kar pa mu ne pred-
stavlja velike ovire, saj je daljših 
voženj na delo vajen že iz časa 
bivanja v tujini, kjer je to pogosta 
praksa. Kot poudarja Žakelj, je 
tudi njegov predhodnik dlje časa 
opravljal službo kot nepoklicni 
župan, kar pa ne pomeni, da bo 
sam vodenje občine potisnil na 
stranski tir: »Poudaril bi rad, da 
ostajam v Žireh. Sem Žirovec, tu 
imam družino, prijatelje. S tem 
ne prekinjam zavez, ki sem jih 
dal volivcem. Marsikdo namreč 
misli, češ, zdaj ni več župan, a 
ni tako. Morda nimam osem 

ur dnevno za vodenje občine, 
a se mi županske obveznosti 
vsakodnevno motajo po glavi.« 
Dodaja, da se v Žireh zaključuje 
kar nekaj zahtevnih projektov, 
najpomembnejši je brez dvoma 
gradnja doma za starejše ob-
čane. Ta naj bi bila predvideno 
zaključena ob koncu tega leta. V 
kratkem bo stekla tudi izgradnja 
povezave z industrijsko cono, 
gre za projekt, podprt tudi z 
evropskimi sredstvi. V načrtu 
so še dela na obvoznici Žiri pa 
tudi dokončanje šolske kuhin-
je. Vsekakor občino v letu 2021 
čaka še veliko izzivov, česar se 
zaveda tudi podžupan Stanonik. 
»Prevzel sem veliko odgovor-
nost. Podžupanska funkcija od 

Žirovskemu županu Janezu Žaklju bo pri vodenju občinskih zadev 
pomagal podžupan Jože Stanonik. 

tebe zahteva, da si seznanjen 
z dejavnostmi in problemi ter 
sprejemaš odločitve v dobro 
občanov. Funkcija sama je pred-
vsem velik izziv,« pove županova 
desna roka, ki bo v prihodnje po-
magala pri uresničevanju skupne 
občinske vizije. Pri tem bo občin-
skemu vodstvu v pomoč tudi za-
upanja vredna ekipa sodelavcev. 
Za konec se tako poraja le še 
vprašanje, ali lahko Žirovci tudi 
na naslednjih lokalnih volitvah 
računajo na aktualnega župana, 
na to Žakelj odgovarja: »Držav-
ni sekretar je začasna politična 
funkcija, ki se s prenehanjem 
delovanja aktualne vlade konča, 
torej z majem 2022.« 

Nika Arsovski
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Občina Škofja Loka ostaja prostovoljstvu 
prijazna občina
Slovenska filantropija je v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva škofjeloški občini že osmič zapored podelila naziv 
Prostovoljstvu prijazna občina. Čas epidemije je pokazal, da so prostovoljci močno vezivo naše lokalne skupnosti.

Komisija je v obrazložitvi za-
pisala, da v škofjeloški občini 
gre »za zgledno umeščanje 
prostovoljstva v razpise, upo-
števanje možnosti sofinancira-
nja projektov z ovrednotenim 
prostovoljskim delom, stalno 
sofinanciranje različnih oblik 
izobraževanja za prostovoljce 
na področju sociale in mla-

dinskega dela, za podpiranje 
prostovoljstva mladih in dela 
njihovih mentorjev, za angažira-
nje pri ohranjanju Škofjeloškega 
pasijona kot nesnovne kulturne 
dediščine, ki je umeščena na 
Unescov seznam, za aktivno 
vlogo pri povezovanju javnih 
zavodov in prostovoljskih orga-
nizacij na področju preventive 

ter aktivnega staranja.« Škof-
jeloški župan Tine Radinja je 
ob prevzemu certifikata obi-
skal skupino prostovoljcev iz 
programa PUM-O in ESE pod 
okriljem zavoda Familija, ki so 
bili na razpolago Civilni zaščiti 
v času epidemije koronavirusa. 
Priznanje je s to gesto namenil 
vsem prostovoljkam in pro-

stovoljcem Škofje Loke, ki na 
kakršen koli način pomagajo 
zagotavljati kakovost bivanja 
v lokalnem okolju, in tistim, 
ki omogočajo, da se občanke 
in občani lahko vključujejo v 
športne, kulturne, socialne, hu-
manitarne, mladinske in druge 
dejavnosti. Sabina Gabrijel je 
pripravljala prijavo na razpis za 
podaljšanje laskavega naziva in 
je ob prejemu povedala: »V času 
epidemije smo izkusili, da imajo 
Ločani izjemen čut za sočlo-
veka v težkih razmerah. Veliko 
število občanov se je prelevilo 
v kuharje bolnim sosedom, 
dostavljavce hrane ostarelim, 
šivilje in krojače obraznih mask, 
svetovalce osamljenim. Otroci 
so risali risbice starejšim, mladi 
so pisali spodbudna sporočila 
zdravstvenim delavcem. Mar-
sikdo ima izkušnjo nošenja 
popolne zaščitne opreme pri 
pomoči bolnikom. Takšno pro-
stovoljstvo temelji na prepri-
čanju, da imajo člani skupnosti 
odgovornost drug do drugega.«

Damjan Likar

Odkrili spominsko 
obeležje v počastitev 
300. obletnice 
Škofjeloškega pasijona
Na binkoštni ponedeljek, ob prihodu Svetega Duha, 
so na Mestnem trgu pred Marijinim znamenjem odkrili 
spominsko obeležje v počastitev 300. obletnice 
Škofjeloškega pasijona.

Osrednji del obeležja sestavljata 
znak Škofjeloškega pasijona in 
zapis ob 300. obletnici najstarejše 
ohranjenega dramskega besedila 
v slovenskem jeziku ter s tem 
označujeta namen njegove po-

stavitve. Druga dva podolgovata 
elementa ponazarjata smer ter 
značilnost pasijonske procesije. 
Vsebujeta povečan faksimile be-
sedila iz Škofjeloškega pasijona 
ter omembo Unescove kulturne 

dediščine. Oba elementa hkrati 
predstavljata poklon igralcem: 
grafična tekstura je sestavljena iz 
800 črk iz Škofjeloškega pasijona, 
vsaka posamezna črka je simbol 

za posameznega igralca. Dodani 
so tudi odtisi stopal in kopit kot 
vidni dokaz na samem mestu 
uprizarjanja Pasijona.

Damjan Likar
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Električna minibusa po loških ulicah
Škofjeloška občina bo letos poleti uvedla javni prevoz z dvema električnima minibusoma za prevoz potnikov po mestnem 
središču. Uporaba bo v prvi vrsti namenjena ranljivim skupinam prebivalcev.

Po središču mesta Škofja Loka 
bosta od poletja dalje začeli 
voziti dve električni vozili ozi-
roma minibusa italijanskega 
proizvajalca Esagono Energia 
za prevoz šestih potnic in po-
tnikov. Vozili bosta omogočali 

povezavo med območji, ki niso 
dostopna z obstoječim javnim 
prevozom: Stara Loka, tržnica 
oz. območje nekdanje vojašnice, 
mestno pokopališče, območje 
starega mestnega jedra ter tam, 
kjer je težava z dostopom pred-

vsem za starejše občane: Loški 
grad, zdravstveni dom, Center 
slepih, slabovidnih in starejših 
v Stari Loki. Na ta način bodo z 
linijo mestnega minibusa po-
vezana tri naselja: Stara Loka, 
Škofja Loka in Puštal. »Uporaba 
mestnega e-minibusa bo v prvi 
vrsti namenjena manj mobilnim, 
ranljivim skupinam prebivalcem 
(starejšim, invalidom oz. gibalno 
oviranim, otrokom), povečevanju 
njihove mobilnosti in dostopnos-
ti do najpomembnejših javnih 
objektov in storitev ter navezav 
na prometna vozlišča (prome-
tne prestopne točke),« je dejal 
občinski tiskovni predstavnik 
Jernej Tavčar in poudaril, da 
bodo z njuno uvedbo izvedli 
tudi razvojni preboj na področju 
trajnostnega javnega prevoza z 
vpeljavo električnih vozil. Vsaj 
v poskusnem obdobju, od pol 
do enega leta, bo vožnja z e-
minibusom brezplačna. Strošek 
uvedbe in izvajanje javne stori-

tve e-minibusa bo kril občinski 
proračun. Pred uvedbo novosti 
je Občina ob podpori Focusa, 
društva za sonaraven razvoj, v 
duhu participativnega upravlja-
nja pripravila razpravo na temo 
časovno in prostorsko umešča-
nje minibusa v mestu. Nekatere 
ugotovitve, ki so izšle iz mnenja 
in izkušenj sodelujočih: minibus 
je bil pri vseh udeležencih zelo 
pozitivno sprejet, ni bilo večjih 
pripomb na traso. Izražena je bila 
rahla skrb glede dejanske pred-
nosti ranljivih skupin pred turisti 
in tistimi, ki nimajo oviranosti. 
Udeleženci si želijo jasnih pravil 
glede prednostnih skupin, da na 
primer mladi vedno odstopijo 
mesto starejšim. Stalna frekven-
ca minibusa (npr. na 15 minut) je 
bolj pomembna kot čas prihoda 
na postajališče. Pomembna je 
zanesljivost, da se minibus vedno 
pripelje na postajališče v nekem 
doglednem, vnaprej določenem 
času. Damjan Likar

Škofjeloška občina bo poleti uvedla javni prevoz z električnima 
minibusoma, poimenovali so ju Agata in Jurij.

Posadili drevo irsko-škofjeloškega 
prijateljstva
Drevo prijateljstva med zelenim otokom in pisano Loko sta na svetovni dan čebel na 
zelenici pred mestnim pokopališčem v Škofji Loki skupaj posadila irski veleposlanik 
Myles Geiran in župan Občine Škofja Loka Tine Radinja.

Občino Škofja Loka in Vele-
poslaništvo Irske v Ljubljani 
povezuje večletno zelo dobro 
sodelovanje na področju kul-
ture. Med drugim so letos v 
srednjeveški Loki na večer ir-
skega nacionalnega praznika, 
17. marca, z zeleno irsko nacio- 
nalno barvo osvetlili Kamniti 
most in Trg pod gradom in se 
tako pridružili desetinam zeleno 
osvetljenih mestnih znameni-
tosti in mestnih ikon po vsem 
svetu. Ob posaditvi je irski vele-
poslanik poudaril pomen čebel 
za ohranitev biodiverzitete oz. 
pestrosti življenja na Zemlji, 

loški župan pa je dodal, da v 
občini namenjajo nekaj zelenih 
površin izključno za “jedilnik” 
čebel. 

V Škofji Loki so s semeni me-
dovitih rastlin zasadili zelenico 
pred trgovino v Groharjevem 
naselju in na zelene površine 
ob novo urejeni pešpoti, ki z 
območja nekdanje vojašnice 
vodi na Kamnitnik. Ti dve javni 
površini sta dopolnili mrežo 
dosedanjih površin, zasajenih 
z medovitimi rastlinami: vrt 
Loškega gradu, za katerega 
skrbi Loški muzej, mali grajski 
zeliščni vrt, za katerega Loški 

muzej skrbi skupaj z varovanci 
iz Društva Sožitje, ter zelene 
površine v Puštalu, za katere 
skrbijo v Društvu Žverca. Ob-
čina se je zavezala, da bodo 
te površine kosili šele, ko trav-
niške cvetlice odcvetijo in se 
čebele najejo. S tem pomagajo 
opraševalcem, uredili pa so 
tudi travnik, ki se bo uporabljal 
kot učilnica na prostem, v kateri 
bodo lahko otroci in odrasli 
opazovali različne vrste trav-
niških cvetlic in žuželk.

Damjan Likar 

Škofjeloški župan Tine 
Radinja (levo) in irski 
veleposlanik Myles Geiran 
sta posadila medovito 
drevo navadni tulipanovec.
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Prejeli certifikat Voda iz pipe

Uredili objekt za najbolj socialno ogrožene

Občina Škofja Loka in Javno podjetje Komunala Škofja Loka želita s prejemom certifikata podčrtati pomen pitne vode iz 
pipe. Po besedah prejemnic je pomembno, da širimo zavedanje o bolj zdravem pitju pitne vode iz pipe, ki je hkrati okolju 
prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Iniciativa je nastala na pobudo 
Zbornice komunalnega gospo-
darstva in je del vseslovenske 
komunalne pobude Skupaj za 

boljšo družbo. Podpornika inici-
ative sta Ministrstvo za okolje in 
prostor in Ministrstvo za zdravje. 
Cilj je, da pitje pitne vode iz pipe 

postane vsakodnevna praksa v 
škofjeloških organizacijah ter 
prva izbira zagotavljanja vode pri 
organizaciji dogodkov. »Občino 
Škofja Loka prepoznavamo kot 
skupnost, ki namenja veliko pou-
darka skrbi za okolje, trajnostnim 
praksam in prizadevanju za kre-
pitev kulture spoštovanja na-
ravnih virov. Zato v Zbornici ko-
munalnega gospodarstva toplo 
pozdravljamo, da sta Občina in 
Komunala Škofja Loka nadgradili 
svoja prizadevanja za varovanje 
vodnih virov in zmanjšanje ko-
ličine odpadkov s pridobitvijo 
certifikata Voda iz pipe. Namen 
zavez certifikata je zmanjšati 
porabo predpakirane vode in 
spodbujati uživanje pitne vode 
iz pipe, ki je v Sloveniji ena naj-
kakovostnejših v Evropi. Zgled 
javnih institucij je pomemben, 
sploh pa občin in komunalnih 
podjetij, ki te storitve zagota-
vljajo svojim občanom. S tem 
spodbujajo zavedanje, da je čista 
pitna voda ena naših najdragoce-
nejših dobrin. Občini in komunal-
nemu podjetju iskreno čestitamo 
za pridobitev certifikata,« je ob 

podelitvi povedal Sebastijan 
Zupanc, direktor omenjene 
Zbornice. Komunala Škofja Loka 
kot upravljavec Javnega loškega 
vodovoda in Javnega vodovoda 
Rovte–Lenart–Luša vzdržuje in 
upravlja skoraj 157 km vodovo-
dnega omrežja. V sodelovanju 
z Nacionalnim laboratorijem za 
zdravje, okolje in hrano izvajajo 
redne mikrobiološke in fizikal-
no-kemijske analize o kakovosti 
pitne vode, ki oskrbuje skoraj 20 
tisoč uporabnikov v Občini. »V 
podjetju gostom postrežemo 
vodo iz pipe v steklenih vrčih, 
s tem želimo sporočati vsem, s 
katerimi sodelujemo in jih sre-
čujemo pri izvajanju gospodar-
skih javnih služb, da je varovanje 
okolja in zdravja vrednota in 
način življenja. Voda iz plasten-
ke povzroča več odpadkov in 
stokrat bolj obremenjuje okolje 
kot voda iz pipe. Po celem svetu 
embalaža za vodo iz plastenke 
ustvari približno 1,5 milijona ton 
plastičnih odpadkov na leto,« je 
dejala Jerca Prezelj, strokovna 
delavka v Komunali Škofja Loka. 

Damjan Likar

Direktor Komunale Škofja Loka Primož Ržen, župan občine Škofja 
Loka Tine Radinja in direktor ZKG Sebastijan Zupanc pri pitniku na 
otroškem igrišču Zamorček. (Foto: Občina Škofja Loka)

Občina Škofja Loka je v objektu na Kidričevi cesti 71, ki je bil prvotno namenjen poslovni dejavnosti, s spremembo 
namembnosti uredila nove stanovanjske enote.

Te stanovanjske enote so na-
menjene začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb, predvsem dru-
žin, ki so v najtežjih materialnih 
in socialnih razmerah, kot tudi 
za primere izredne socialne 
ogroženosti pred napovedani-
mi deložacijami, ko družini za-
radi tega grozi brezdomstvo. V 
takih primerih se takšna enota 
lahko dodeli zaradi zaščite mla-
doletnih otrok. »Po površini so 
te stanovanjske enote sicer bi-
stveno manjše od primerno ve-
likega neprofitnega najemnega 
stanovanja, so pa funkcionalno 
urejene. V stavbi so urejene štiri 

stanovanjske enote s svojimi sa-
nitarijami in opremljeno mini 
kuhinjo. V vsaki od teh bo lahko 
do pet uporabnikov. V objektu 
so urejene tudi tri stanovanjske 
enote s souporabo sanitarij in 
souporabo opremljene kuhinje, 
v katerih bosta v dveh enotah 
lahko bivala po dva, v eni enoti 
pa trije uporabniki. Za zdaj 
objekt še ni v aktivni uporabi, 
ker še poteka urejanje ustrezne 
dokumentacije v zvezi z upravlja-
njem stavbe in vpisom stavbe 
v kataster stavb,« so sporočili 
z občine. 

Damjan Likar
Objekt bo namenjen tudi za primere izredne socialne 
ogroženosti pred napovedanimi deložacijami, ko družini zaradi 
tega grozi brezdomstvo.
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V Italiji bodo ulico poimenovali  
po Škofji Loki
Občinski odbor zamejske občine Sovodnje ob Soči v 
sosednji Italiji je sprejel sklep, na podlagi katerega bodo 
cesto, ki povezuje Štradalto in Malnišče, poimenovali 
Ulica Škofja Loka. Na ta način so lepo obeležili in počastili 
pobratenje med dvema občinama, ki traja že skoraj 43 let.

Pobratenje, do katerega je 
prišlo leta 1978, je bilo rezultat 
poprejšnjih dobrih stikov med 
zvezama obeh partizanskih dru-
štev. 18. marca 1978 sta listino 
o pobratenju v Škofji Loki pod-
pisala takratna župana Tone 
Polajnar in Jože Češčut, 22. 
novembra istega leta v Sovod-
njah pa Češčut in takrat novi 
škofjeloški župan Viktor Žakelj. 
Odnosi med pobratenima obči-
nama so stalni in se v desetletjih 
niso nikoli prekinili. Dokaz dol-
goletnega dobrega sodelovanja 
je bila svečanost ob 40-letnici 
podpisa listine o pobratenju, 

ki smo jo leta 2018 pripravili v 
škofjeloškem Sokolskem domu. 
Takratni župan Miha Ješe in 
županja Alenka Florenin sta 
ob tej priložnosti podpisala 
novo listino o obnovitvi po-
bratenja. Julija 2019 je Škofjo 
Loko in novega župana Tineta 
Radinjo obiskal tudi sedanji 
župan Občine Sovodnje ob Soči, 
Luca Pisk, so sporočili z občine. 
Svečana postavitev nove table z 
uradnim poimenovanjem ulice 
naj bi potekala v mesecu juniju 
2021 v okviru sovodenjskega 
občinskega praznika. 

Damjan Likar
Zamejska občina Sovodnje ob Soči bo dobila ulico, 
poimenovano po Škofji Loki. (Foto: Google Maps)

Prenovljen poslovilni objekt v Škofji Loki
Župan Občine Škofja Loka Tine Radinja je namenu predal prenovljeni poslovilni objekt – mrliško vežico na Mestnem 
pokopališču Škofja Loka. S tem sta pokopališče in mesto pridobila moderen objekt. 

Pri obnovi, ki je trajala od lan-
skega septembra, so največje 
spremembe izvedli v notranjosti. 
Skozi lična vhodna vrata vstopi-
mo v veliko in malo poslovilno 

vežico. S tem je pokopališče 
pridobilo dva ločena prostora, 
kjer lahko ležita dva pokojnika 
hkrati. Prostora sta lahko ločena, 
lahko pa se uporabita kot enoten 

prostor, saj se prehodi odpirajo 
in zapirajo. Vsi tlaki so iz granita, 
enako katafalka. Stene so pone-
kod obdane z lesom, kar prostoru 
daje toplino. Na južnem delu 

strehe so dodani svetlobniki, 
ki zunanjo svetlobo puščajo na 
oba katafalka (mrtvaška odra v 
notranjosti). Pomembna prido-
bitev objekta je servisni vzhodni 
del. Opremljena čajna kuhinja, 
ločene sanitarije ter priročno 
skladišče. Vsi prostori so prilago-
jeni za obiskovalce vseh starosti, 
vključno za dostop z vozički in 
za osebe z gibalno omejenimi 
možnostmi. Osnovni objekt je bil 
leta 1893 zgrajen ob južnem delu 
leto prej obzidanega zemljišča, 
ki je postalo novo pokopališče 
župnije in mesta Škofja Loka. 
Tak objekt je bil takrat na po-
kopališčih obvezen, ni pa se še 
uporabljal kot mrliška vežica v 
sedanjem pomenu. S prezidavo 
in kasneje, leta 1945, z dozidavo 
vzhodnega dela je postal pos-
lovilni objekt Mestnega poko-
pališča. 

Damjan Likar

Škofjeloško mestno pokopališče je dobilo sodoben  
poslovilni objekt.

Ena od poslovilnih vežic za 
postavitev žare
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Zgodba o fantu, ki je hobi pretvoril v posel
Na letošnjem Tednu obrti in podjetništva na Loškem sta organizatorja Razvojna agencija Sora, d. o. o., in OOZ Škofja Loka 
poleg že uveljavljenega programa (razstava in različne delavnice) v program vnesla dve novosti. Povezali so se z Radiem 
Sora in preko neposrednega prenosa izvedli okroglo mizo z naslovom Covid-19 kot izziv za razvoj in modernizacijo podjetij 
na Škofjeloškem. Novost letošnjega programa je bil tudi stand-up dogodek, Podjetniške fore in prigode. Izvedel ga je 
priznani stand-up komik Rok Škrlep.

Med delavnicami pa je veliko po-
zornosti požel Matija Goljar, pod-
jetniški mentor, ki vodi podjet- 
niški pospeševalnik Ustvarjal-
nik, enega največjih mednaro-
dnih mentorskih programov za 
podjetnike začetnike. Mladim je 
v predavalnici Srednje šole za 
strojništvo Škofja Loka predstavil, 
kako hobi pretvoriti v posel in 
katere veščine so potrebne za 
uspeh na trgu. »Izvedba ideje je 
pomembnejši del kot pa samo 
to, kaj želimo narediti. Tudi če 
je ideja slaba in je ekipa dobra, 
bo uspeh večji, kot če je ideja 
dobra in ekipa slaba. Vse izhaja iz 
potrebe človeka na drugi strani. 
Če znamo rešiti neki problem ali 
ponuditi neko ugodnost, pa tega 
ne zna narediti noben drug, je to 
običajno dobra ideja. Vsak človek 

je v nečem dober. Če se usmerimo 
v neko področje, ki nam je blizu, 
ne bo težko priti tudi do dobre 
poslovne ideje. Kdor ima npr. rad 
surfanje, bo opravil šolo surfanja 
in kasneje postavil surfarski kamp 
ali snemal videe o surfanju,« je po-
jasnil Goljar in omenil konkretno 
zgodbo, kako je nekdo iz hobija 
naredil odličen posel. »V Kočevju 
je neki mali fant rekel, da za svojo 
babico nabira storže neke jelke. 
Izkazalo se je, da gre za najstarejšo 
jelko na svetu. Začel je luščiti se-
mena in jih polagati v lončke, kjer 
so začeli rasti »otroci« najstarejše 
jelke na svetu. Izkazalo se je, da 
je to zelo simpatična zgodba, iz 
katere je nastal lep izdelek, ker 
gre za gotovo najbolj prestižno 
novoletno jelko na svetu. To je 
bilo pred približno petimi leti in ta 

fant je pisal v londonsko trgovino 
Harrods. In če bi šli tisto božično 
sezono v London, bi tam našli 

slovenski izdelek, ki je stal 650 
funtov na kos. To je lep primer, 
kako lahko iz neke zgodbe nare-
dimo odličen posel. Treba je samo 
imeti odprte oči in take ideje so 
povsod po svetu, samo najti jih je 
treba.« Po besedah Goljarja zelo 
veliko ljudi misli, da je za posel 
treba imeti veliko inovativnosti 
in drznosti, toda izkaže se, da je 
najpomembnejše tisto, kar nam je 
vedno govorila mama: pridnost. 
»To je tisto, kar naredi razliko. Če 
ima nekdo dobre delovne nava-
de, se zna prilagajati, takrat lahko 
računamo, da bo ta človek uspel. 
Ideja zares ni dovolj, ampak je vse 
ostalo tisto, kar naredi razliko. 
Podobno je v športu, kjer talent 
ni dovolj,« je zaključil Goljar, ki 
med drugim vsako leto predava 
na Univerzi Watson v ZDA. D. L.

Predavanje podjetniškega 
mentorja Matije Goljarja, ki uči, 
kako hobi pretvoriti v posel.
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Selški jagri – lovci s srcem
Z Andražem Valclom, starešino LD Selca, smo se pogovarjali o nastankih selške lovske družine, o zvereh v njihovem 
revirju in o prihodnosti lovstva na Gorenjskem.

Prvi uradni formalni akt o lovstvu, 
ki ga je sprejela nova oblast, je 
bil Odlok o začasnem izvrševa-
nju lova, ki ga je izdala slovenska 
vlada – takrat še Slovenski naro-
dnoosvobodilni svet (SNOS) – in 
je izšel v Uradnem listu SNOS dne 
5. septembra 1945. Tri dni pred 
izidom Uradnega lista, to je 2. 
septembra 1945, se je na Frtici 
v Selcih zbralo 26 lovcev selške 
družine. Sprejeli so deset sklepov, 
ki so postali prvi organizacijski 
temelji lovstva na tem terenu. 
Izvolili so pripravljalni odbor za 
ustanovitev lovske zadruge Sel-
ške doline, ki ga je sestavljalo pet 
članov. V Krekovem kulturnem 
domu v Selcih se je ohranil izvirni 
zapisnik ustanovnega sestanka. 
Dragoceni dokument je pisan v 
lepem rokopisu tajnika Jožeta Zu-
pančiča, z njegovim lastnoročnim 
podpisom, ki je prava kaligrafska 
oz. lepopisna mojstrovina. Iz tega 
zapisnika je razvidno, da je bil 21. 
julija 1946 v šolskem poslopju v 
Selcih sestanek lovcev treh kra-
jevnih ljudskih odborov: Selca, 
Dražgoše in Češnjica. Na tem se-
stanku je bila ustanovljena Lovska 
družina Selca in izvoljeno njeno 
prvo vodstvo. Ob ustanovitvi je 
družina štela 22 članov. Lovišče 
LD Selca je takrat obsegalo 4576 
ha, od tega lovišče Dražgoše 3166 
ha, lovišče Selca pa 1410 ha. S 
posebno uredbo je bilo določeno, 
da sme loviti na tej površini največ 

31 lovcev. LD Selca je bila sprva 
povezana v Slovensko lovsko dru-
štvo s sedežem v Kranju. Vsak član 
lovske družine je moral biti tudi 
član Lovske zadruge Slovenije, 
prek katere je tekla vsa lovska 
nabava in prodaja. K tej zadrugi je 
LD Selca pristopila 26. decembra 
1946. Lovišče LD Selca se je leta 
1948 zmanjšalo, ko je bilo usta-
novljeno Gojitveno lovišče Rati-
tovec. V višjih upravnih forumih 
je bilo ugotovljeno, da so tedanje 
lovske družine premajhne in da jih 
je treba združiti. 23. aprila 1950 je 
bil ustanovni občni zbor nove LD, 
za katero so celo predlagali ime 
Selška dolina, saj so se združevale 
LD Železniki, Selca in Bukovica. 
Končno je prevladalo ime LD Že-
lezniki. Poskusno združevanje 
lovskih družin je trajalo štiri leta, 
ko je oblast začela ugotavljati, da 
je taka lovska družina kljub vsemu 
preobsežna in da je organiza-
cijsko ni mogoče dobro voditi. 
Zato je prišlo do ponovne delitve. 
Drugi ustanovni občni zbor LD 
Selca se je zgodil 14. marca 1954 
in ni pomenil le organizacijske lo-
čitve od LD Železniki, temveč tudi 
združitev dveh nekdanjih lovskih 
družin Selca in Bukovica v enotno 
LD Selca. Lovska koča LD Selca 
stoji na koncu Dražgoške gore, na 
vrhu zatrepa Mrzle doline. Koča 
na Rastovki je bila zgrajena leta 
1963, večinoma udarniško. Lovska 
družina Selca ima trenutno 75 

članov in je po članstvu trenutno 
največja lovska družina na Go-
renjskem. Lovišče danes obsega 
slabih 8000 hektarov dokaj razno-
like lovne površine, ki obsega tako 
ravninski del in hribovje Selške 
doline kot prostrane gozdove 
Jelovice. Od letošnjega marca ima 
lovska družina novo vodstvo, saj 
jim je uspelo občni zbor in volitve 
kljub epidemiji izpeljati dopisno. 

V LD Selca deluje tudi sekcija 
rogistov. Delovati so začeli leta 
2006. Nastopajo večinoma v 
domačem kraju in po Gorenjski. 
Vsako leto se udeležijo srečanja 
rogistov in lovskih pevskih zbo-
rov. Za svoje delo so v letu 2010 
s strani Zveze lovskih družin Go-
renjske prejeli bronasto plaketo. 
Vaje imajo enkrat tedensko v 
lovskem domu LD Selca. Člani 
so tudi nelovci, kljub temu pa lju-
bitelji tega tradicionalnega zvoka, 
za katerega ni potrebno biti šolan 
glasbenik. Njihov vodja je Janez 
Habjan – Pikc, umetniški vodja 
pa je gospa Blažka Pogačnik.

Medved in druge večje 
zveri na Jelovici
»Zveri so na vrhu prehranjevalne 
verige in so kot take pomemben 
dejavnik uravnavanja populacij 
prostoživečih živali, predvsem 
parkljarjev. Zveri prav tako opra- 
vljajo pomembno selekcijo znot-
raj vrst, saj naj bi plenile predvsem 
osebke, ki niso na višku moči, so 

torej oslabeli, bolni ali ostareli. Ne-
katere zveri, ki so tudi mrhovinarji 
(medved, lisica ...), opravljajo tudi 
pomembno sanitarno funkcijo v 
ekosistemih,« pomembnost zveri 
v naravi izpostavi starešina LD 
Selca Andraž Valcl.

Prisotnost rjavega medveda 
je bila številčnejša pred priho-
dom volkov v naše lovišče. Sta-
rejši osebki imajo rumenkasto 
bel ovratnik. Imajo majhne oči in 
okrogle, kosmate uhlje. Kremplji 
so pri sledeh vidni. Tehtajo med 
sto in tristo kilogrami. Aktivni 
so tako podnevi kot ponoči. Na 
ozemlju z dovolj hrane so strpni 
do tekmecev. Dobro plezajo in 
plavajo. Pozimi hibernirajo, tem-
peratura, srčni utrip in dihanje se 
jim znižajo. Parijo se od aprila do 
julija, brejost traja šest do sedem 
mesecev. Decembra ali januarja 
medved skoti dva do tri mladiče 
podganje velikosti v zimskem 
brlogu. Hrani se z jagodičevjem, 
plodovi, koreninami, poganj-
ki, medom; je pa tudi mravlje 
in druge žuželke, vodne živali, 
ptice, jajca in mrhovino. 

Volk 
Volk je poleg lisice in šakala eden 
od treh predstavnikov družine 
psov v Sloveniji. Odrasel tehta 
od 20 do 80 kilogramov. Njegov 
glavni plen so jelenjad, srnjad in 
divji prašiči, loti pa se tudi manj-
ših vretenčarjev, nevretenčarjev, 
mrhovine in rastlinske hrane. Lovi 
v krdelu, redko sam. Naenkrat 
lahko prehodi do 70 kilometrov, 
za preživetje pa potrebuje ob-
močje, veliko vsaj 25 kvadratnih 
kilometrov, in okoli štiri kilograme 
mesa na dan. Aktiven je predvsem 
v mraku in ponoči in se zanaša 
na izjemen voh in odličen sluh. 
Ker ujame v glavnem živali v 
slabši telesni pripravljenosti in 
poškodovane ali bolne živali, igra 
pomembno vlogo v naravni se-
lekciji in vzdrževanju naravnega 
ravnovesja. Volk živi v krdelih, ki jih 
sestavljajo sorodni osebki, parita 
pa se le vodilna volk in volkulja. 
Njuni mladiči se skotijo spomladi, 
vendar jih okoli polovica ne doča-
ka prvega rojstnega dne. Živi okoli Lovska družina Selca (Foto: Andrej Tarfila)
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dvanajst let. Trop svoje življenj-
sko območje zavzeto brani pred 
volkovi iz drugega tropa, meje 
ozemlja pa označuje z vonjalnimi 
izločki in z oglašanjem. V Evropi 
smo ga neusmiljeno preganjali in 
ga z obsežnih območij srednje in 
severne Evrope iztrebili. Največ 
volkov je še danes odstreljenih z 
namenom zmanjšati škodo, ki jo 
volkovi naredijo rejcem drobnice. 
Pri nas je zakonsko zavarovan, na 
rdečem seznamu pa je opredeljen 
kot prizadeta vrsta. 

Iz tropa »Jelovica« je bil sep-
tembra 2020 odstreljen volk po 
imenu Jelko, ki je bil opremljen s 
telemetrično ovratnico, ki javlja 
lokacijo na 30 minut. S spremlja-
njem njegovega gibanja od tre-
nutka ko je bil opremljen z ovrat- 
nico, do odlova, lahko do neke 
mere spremljamo tudi okvirno 
gibanje njegovega tropa. Podatki 
iz fotoalarmnih kamer kažejo, da 
je trenutno v tropu najverjetneje 
osem osebkov in vključuje mlade 
letošnje in odrasle živali. Ocenjuje 
se, da gre pri odstreljenem osebku 
za telesno skoraj doraslega le-
tošnjega mladiča v starosti šest 
do sedem mesecev. Volk je bil v 
dobri telesni kondiciji, tehtal je 
29 kilogramov ter imel v celoti 
razvito stalno zobovje. Opravlje-
ne so bile biometrične meritve 
in odvzeti vzorci za genetske in 
imunološke ter biokemijske ana-
lize. Pričakuje se, da bo v zimskem 
obdobju dobljena dobra slika veli-
kosti ozemlja, na katerem se giblje 
omenjeni trop. S tem odlovom je 
ekipa Biotehnične fakultete tudi 
zaključila jesensko sezono odlova, 
nadaljevanje odlovov pa načrtu-
jejo prihodnjo pomlad, ko bodo 
razmere za odlov spet ustrezne. 

»Na Jelovici je že dve leti priso-
ten teritorialen trop volkov, ki bo 
letos imel drugo generacijo mladi-
čev. Na širšem območju Jelovice je 
prisotnih tudi nekaj medvedov, ki 
so večinoma samci, čeprav je bila v 
preteklosti zaznana tudi medved-
ka z mladičem. Razen velikih zveri 
lahko na Jelovici vidimo tudi divjo 
mačko, lisico in zveri iz družine kun 
(kuno belico, kuno zlatico, jazbeca, 
dihurja in vidro), v zadnjih letih 
pa tudi šakala, ki je bil zaznan ob 
vznožju Jelovice,« pove starešina 
LD Selca in doda: »Volkovi, ki so 
se na Gorenjskem pred dvema 
letoma pojavili tako rekoč čez noč 
ter s svojim prihodom povzročili 
škodo na domačih živalih in vnesli 

nelagodje pri prebivalcih širšega 
območja Jelovce, Pokljuke, Poljan-
ske in Selške doline ter Cerkljan-
skega hribovja, so zelo razburili 
javnost, predvsem pa tamkajšnje 
domačine. Osebno menim, da bi 
morali s populacijo volkov (in tudi 
medveda) aktivneje upravljati. S 
tem se strinjajo tudi vsi strokovnja-
ki, ki se pri nas ukvarjajo z zvermi. 
V Sloveniji imamo namreč, to si 
upam trditi, največ podatkov o 
stanju populacij volkov, medve-
dov in risov v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami. Spremljanje 
številčnosti in stanja populacij 
velikih zveri se s pomočjo zbiranja 
genskega materiala (iztrebkov, 
urina, dlake ...) opravlja že vrsto 
let. Lovci smo tukaj pomemben 
dejavnik, ki raziskovalcem prosto-
voljno pomagamo zbirati genski 
material. Raziskovalci prek analiz 
genetskega materiala poznajo, 
če malo karikiram, tako rekoč vse 
volkove, medvede in rise v Slove-
niji in se strinjajo, da sta populaciji 
volkov in medvedov v ugodnem 
stanju in porastu ter da bi morali 
z njima aktivneje upravljati. Popu-
lacije lahko namreč ob ugodnih 
pogojih rastejo tudi eksponen-
tno (npr. populacija medveda) in 
če se njeno naraščanje ne ustavi 
pri številkah, ki so sprejemljive 
predvsem za prebivalce in kmete 
na območjih, kjer so velike zveri 
prisotne, bomo v prihodnosti 
tukaj imeli velike težave. Trenutno 
vidim največji problem predvsem 
v izvedbi ukrepov (odstrelu), saj je 
evropska zakonodaja, ki temelji na 
podatkih o stanju populacij izpred 
30 let, ko so bile populacije zveri 
resnično ogrožene, urejena tako 
rigidno, da praktično ni možno 
izvesti sicer vsakoletno izdanih od-
ločb za »redni« odstrel volkov ali 
medvedov, ne da bi jih različne or-
ganizacije izpodbijale na sodišču. 
Problem je pereč, saj bodo kon-
flikti ob netaktnem upravljanju s 
populacijami zveri, ki bi ohranjali 
ugodno stanje le-teh, le naraščali. 
Nihče pa si po mojem mnenju 
ne želi prelepe alpske pokrajine 
videti prepredene z mrežami in 
ograjami, ki bodo podeželane 
in živino varovale pred zvermi.«

Ris
Risi so mačke kratkih repov na 
visokih nogah s čopom dlak na 
konicah uhljev, ki ga druge mačke 
nimajo. Poznamo pet vrst, pri nas 
in v državah nekdanje Jugoslavije 

pa živi le ena vrsta. Redki ga vidijo 
v naravi, saj večino časa lovi pono-
či, podnevi pa počiva in je boječ. 
Čeprav je danes število primerkov 
zaradi projekta LIFE Lynx stabil-
no, še vedno sodi med ogrožene 
vrste, tako da je odstrel dovoljen 
le z odločbo. Po Evropi je zelo 
razredčen, najdemo ga pri nas, na 
Balkanu, v Karpatih, na Poljskem 
ter v severnih delih evropskega 
dela nekdanje Sovjetske zveze in 
Skandinaviji. V naših krajih je pri-
soten (s kratko prekinitvijo) že vse 
od 17. stoletja. Samci lahko tehtajo 
tudi do 50 kilogramov. Kremplje 
popolnoma »vpotegne« v šape v 
nasprotju z volkom in medvedom, 
medtem pa tako ob vdihu kot 
izdihu prede kot mačka. Njegova 
vid in sluh sta izjemna, saj lahko 
plen zasliši s petdesetih metrov 
razdalje. Z dlako na licih usmerja 
zvok v ušesa. S širokimi šapami se 
dobro giblje po snegu. Pri nas so 
zaščiteni še predstavniki risovega 
plena – divji petelin, gozdni jereb 
in planinski zajec. »Naselitev risa 
na Jelovico spada med širše aktiv-
nosti projekta LIFE Lynx, ki izvaja 
odlove risov na območju Karpatov 
v Romuniji in Bolgariji in njihovo 
naselitev na območju Slovenije in 
Hrvaške z namenom izboljšanja 
stanja populacije risa v Dinaridih. 
Pri tem aktivno vlogo opravljajo 
tudi lovci, ki raziskovalcem po-
magajo pri različnih dejavnostih. 
Ris, ki je na začetku 19. stoletja v 
Sloveniji izumrl in so ga na pobu-
do kočevskih lovcev v sedemde-
setih letih 20. stoletja ponovno 
naselili v Sloveniji, je bil namreč 
pred grožnjo ponovnega izumr-
tja zaradi parjenja v sorodstvu. V 
sedemdesetih letih naseljeni risi 
so bili namreč v ožjem sorodstvu, 
in čeprav je bila takratna naselitev 

izredno uspešna, saj so se potomci 
naseljenih risov razširili na velikem 
območju, so se po toliko genera-
cijah parjenja v sorodstvu začele 
pojavljati težave, ki bi sčasoma 
zagotovo pripeljale do izginotja 
risa v Sloveniji. Vsi slovenski risi so 
namreč bolj v sorodu kot bratje 
in sestre. Ponovna naselitev ima 
tako namen osvežiti genski bazen 
populacije in hkrati povezati 
osamljeni populaciji risa v Dina-
ridih in Alpah. Namen naselitve 
risa na Jelovici in Pokljuki, torej 
v alpskem svetu, je vzpostavitev 
povezovalnega loka med dinarsko 
populacijo in populacijo risov, ki 
živijo v Italiji in Švici. Če bo ta most 
enkrat vzpostavljen, se za priho-
dnost risov pri nas ni bati. Drugače 
pa je bil ris na Jelovici prisoten že v 
preteklosti, saj smo lovci občasno 
zaznali znake njegove prisotnosti 
oziroma so ga nekateri celo vide-
li,« pove starešina. 

»Ker smo v času, ko srne po-
legajo svoje mladiče, bi bralce 
pozval, naj svoje pse sprehajajo 
na povodcih, mladičev, ki jih srna 
pusti same v travi, pa naj se ne 
dotikajo ali se jim približujejo, saj 
niso zapuščeni. Ko mislimo, da je 
mladič zapuščen in ga 'rešujemo', 
ali ga samo malo pobožamo, ker 
se temu ne moremo upreti, smo 
namreč povzročili, da ga bo srna 
zagotovo zavrgla, saj smo z doti-
kanjem nanj prenesli naš vonj. Vse 
kmetovalce pa pozivam, naj pri 
košnji upoštevajo dobre prakse 
košnje, ki zmanjšujejo možnost 
pokosa mladičev,« z apelom za-
ključi Andraž Valcl.

Miha Hafner

Viri: Janez Habjan – Pikc, Andraž Valcl, 
Groga Čenčič, www.ld-selca.si, Rok 
Hafner

Do srnjadi moramo biti v teh dneh še posebej uvidevni.  
(Foto: LD Selca)
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Želijo zrušiti predsodke o priseljenkah  
in priseljencih
V Zavodu Tri z ženskami z vseh vetrov sodelujejo od leta 2016. Da bi rušili predsodke o priseljenkah in priseljencih, so se 
odločile, da začnejo pisati zgodbe o doživetjih, dogodivščinah, izkušnjah. Zgodbe žensk govorijo o izletih, o tem, kaj jim je 
pomembno in zakaj rade živijo v našem mestu.

Najprej je ekipa delovala v azil-
nem domu na Viču, potem v 
Kranju in na Jesenicah, zdaj de-
lujejo v Škofji Loki in Železnikih. 
»Naša osnovna dejavnost so tečaji 
slovenskega jezika na osnovni 
in nadaljevalni ravni, organizi-
ramo pa tudi konverzacijo. Te 
tečaje v letošnjem šolskem letu 
skupaj obiskuje trideset žensk. 
Ker smo želele, da ženske niso 
zgolj udeleženke naših dejavno-
sti, ampak jih tudi sooblikujejo 
in organizirajo, smo ustanovile 
programski svet. Svet sestavljajo: 
Indira Habibija, Sanja Peca, 
Aleksandra Temova, Danije-
la Mrsić, Majlinda Muhadri, 
Silvana Vasić. Iz delovanja pro-
gramskega sveta je tako nastal 
program strokovnih ekskurzij, 
tečaj angleščine, praznovanje 
različnih praznikov. V Škofji Loki 
na področju medkulturnosti so-
delujemo z vrtcem, šolami, CSD- 
jem, zdravstvenim domom in ob-
čino,« je povedala predsednica 
zavoda Nina Arnuš in dodala, 
da svoje delovanje želijo razširiti 
na medkulturno mediacijo, infor-
macijsko in podporno točko za 
ženske, prostor za medkulturna 
in medgeneracijska sodelovanja. 
»To bi tudi pomenilo, da je Škofja 

Loka vključujoča skupnost, kjer 
se ljudje pozdravljajo in družijo 
ne glede na to, od kod prihajajo, 
kjer delodajalcem ni težko urediti 
informativnega lista, kjer smo 
sosedje med seboj solidarni, ne 
glede na to, s kakšnim naglasom 
govorimo slovensko.«

Srbkinja, ki je navdušena 
nad Žirmi
Sanja Peca: »Žiri, krasno mesto. 
Meni je všeč, ker ima zanimivo 
zgodovino. Mesto na meji ali na 
koncu sveta, zaradi tega mi je še 
bolj zanimivo. Ne morem določiti, 
kaj mi je najbolj všeč. Karizmo ima 
muzej čevljarstva. Še posebej, ker 
so na enem mestu združili veliko 
zgodovine, zgodb, čevljev. Gos-
pod Aleš Kacin iz Delavnice Alojz 
Karner je lepo govoril o svojem 
delu. Posebej sem navdušena 
nad čevlji, ki jih izdeluje. Ene čevlje 
si bom kupila, samo da začnem 
hoditi v službo. Galerija čipk je 
posebna. Neverjetno, kaj so vse 
ženske naredile. Navdušena sem. 
Ko pridejo moj ati in sestra, jih 
bom zagotovo peljala v Žiri. Za cel 
dan od jutra do večera.« Sanja je 
v Slovenijo prišla iz Srbije, zaradi 
družine. »Moj mož dela v Sloveniji, 
zdaj smo vsi skupaj. Do zdaj sem 

imela dobre izkušnje kot tujka. 
Zagotovo je veliko lažje, če se 
učiš govoriti slovensko. Veliko 
mi pomaga, ker otroka hodita 
v šolo in z njima se še dodatno 
učim. Druženje in pogovarjanje v 
Zavodu Tri je zdaj ena lepa navada 
in tukaj dobimo pomembne in-
formacije tudi o vsakdanjih vpra-
šanjih. Vse smo različne in vsaka 
od nas ima zanimive zgodbe iz 
svojega življenja.«

Bosanka, ki je v Škofji Loki 
našla svoj mir
Indira Habibija: »Moja zgodba je 
z izleta, ki se ga zelo rada spom-
nim in se je zgodila lanskega okto-
bra. Ob desetih smo se odpravile 
na naš izlet – na feministično turo 
po Ljubljani. Ko smo prišle na par-
kirišče, je deževalo še močneje, 
kot si to sploh lahko predstav-
ljate. Po tihem smo upale, da bo 
organizatorka izlet odpovedala. 
To se ni zgodilo, ker sta bili tako 
organizatorka kot vodička obe 
Slovenki in ju dež res ni motil. Za 
nas, priseljenke v Slovenijo, je bilo 
to veliko čudo – sprehajati se po 
dežju. Že na začetku izleta smo 
»vedele«, da bomo zbolele. Na 
srečo se to ni zgodilo. Mogoče 
ta izlet ne bi bil nič posebnega, 
če ne bi bilo dežja. Zaradi dežja 
se izleta spomnim in ga ne bom 
nikoli pozabila. V moji državi se 

vse dejavnosti odpovejo, če je 
dež samo napovedan. Drugače 
imam dež zelo rada, vseeno pa 
to nikoli ni dovolj velik razlog, da 
sem zunaj, ko dežuje. Preprosto to 
ni v naši navadi. Zelo sem srečna, 
da sem se preselila v mesto, kjer 
je veliko dežja – kjer res uživam 
in se počutim kot doma.« Indira 
je v Slovenijo prišla iz Bosne. In 
kako se počuti v novi deželi? »V 
Loki živim že skoraj dve leti. Priš-
la sem zaradi združitve družine 
in mislim, da je bila to najboljša 
odločitev v mojem življenju. V 
Bosni sem končala fakulteto in 
sem bila brez službe. Potrebovala 
sem spremembo in tukaj sem 
našla vse, kar sem iskala. Takoj 
ko sem prišla, sem se udeležila 
tečajev v Zavodu Tri, vsak torek 
smo se učile slovenščino, kvačkale 
in se pogovarjale. To je bilo zame 
pomembno, ker so me domačini 
takoj sprejeli, ko sem prišla v novo 
državo. Tečaj so obiskovale tudi 
druge priseljenke, zato sem čutila, 
da nisem sama. Ker sem se zače-
la učiti nekaj novega, sem našla 
spremembo, ki sem jo iskala. Tudi 
novo okolje je pozitivno vplivalo 
name. Zdaj, po dveh letih, je ve-
liko lažje, domačini so nas spoz-
nali in sprejeli. Živimo tukaj in se 
trudimo, da nikogar ne motimo. 
Lahko rečem, da smo tukaj našli 
svoj mir.«  Damjan Likar

Izlet z ženskami z vseh vetrov po deževni Ljubljani

Po dogovoru za vas urejam pisarniško delo, vsa  
administrativna dela, opravim terjatve ali pa  
dogovorim in izpeljem sestanke.

Če imate preveč dela, da bi ga lahko sami opravili 
in istočasno premalo, da bi nekoga zaposlili vam pri 
tem lahko pomagam.
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Veselje maturantov 4. c razreda
Sadika fi ge, v slogu Vojnovićevega 
maturitetnega romana

Slovo maturantov od srednješolskih klopi 
Prišel je eden izmed težko pri-
čakovanih dni za dijake zaključ-
nega letnika: zaključek pouka in 
podelitev spričeval, ki pomenijo 
vstopnico za opravljanje splošne 
mature. 

Od 163 dijakov jih je zadnji 
letnik na Gimnaziji Škofja Loka 
uspešno zaključilo 160.  Trije 
dijaki imajo še vedno možnost 
v izpitnih rokih pridobiti pozi-
tivno oceno in si tako pridobiti 
možnost za opravljanje mature 
v letošnjem letu.

V generaciji letošnjih matu-
rantov je  kar 56 odličnjakov, kar 
je res velik uspeh.

Tako kot lani tudi letos zara-
di znanih razmer na zadnji dan 
pouka nismo mogli organizirati 
ne maturantskega sprevoda in 
ne tradicionalnega plesa četvor-
ke na Mestnem trgu. Slovo ma-
turantov je bilo kljub temu zelo 

živo, ustvarjalno - o tem pričajo 
izvirne razredne osmrtnice, ra-
zredni »kotički.«  Maturantje so 
poiskali nešteto načinov, da so 
razrednikom in učiteljem izkazali 
hvaležnost za ves njihov trud, 
potrpežljivost in predanost. 

Za maturante se sedaj pri-

čenja izpitno obdobje. Učitelji 
verjamemo, da so dijaki kljub 
razmeram in večmesečnemu 
izobraževanju na daljavo dobro 
pripravljeni,  upamo samo, da 
ne bo vmes posegel virus in 
kakšnega dijaka namesto na izpit 
prikoval na posteljo. Tudi zaradi 

tega so vse priprave na splošno 
maturo potekale na daljavo. 

Zaupajte vase in v svoje spo-
sobnosti. Prepričani smo, da vam 
bo uspelo. 

Fotografije in tekst: 
Ana Prevc Megušar, 

pomočnica ravnatelja
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Začenja se kadrovska prenova v Društvu 
upokojencev Škofja Loka
V uvodniku zadnjega glasila Mi o sebi je predsednik Društva upokojencev Škofja Loka Miro Duić jasno in nedvoumno 
nakazal na potrebo po začetku pravočasnega iskanja namestnika na položaju predsednika DU in drugih odgovornih ljudi 
za vodenje društva v naslednjem mandatnem obdobju, saj se jim zaupane funkcije iztečejo v marcu leta 2023.

Duić je v uvodniku med drugim 
zapisal: »Ko sem davnega leta 
2007 prevzel funkcijo predse-
dnika društva pri 59 letih, se mi 
niti sanjalo ni, da bom to delo 
opravljal kar štiri mandate oziro-
ma 16 let in da bom ob zaključku 
te funkcije star 73 let, kar so za 
vsakega človeka, zlasti moškega, 
zares zrela leta. Nikoli mi ni bilo 
žal tega časa, ker ste vsi člani, 
ki vam je to zdravje dopuščalo, 
izredno pripomogli k ugledu in 
rezultatom društva na vseh pod-
ročjih delovanja. Nisem človek 
konfliktov in le v enem primeru 
sem moral vreči člana iz pisarne, 
ker drugače ni šlo. Moje načelo 
pri dosedanjem delu je bilo 'ljudi 
se ne nadira, ljudi se nabira'. Moja 
velika želja je, da ob mojem za-
ključku vodenja društvo nadalju-
je delo z novimi, mlajšimi kadri, 
ki bodo brez dvoma uspešni z 
novimi prijemi in pogledi.«

Iščejo se potencialni 
kandidati za društvene 
funkcije
Duić se zaveda, da bo čas do izte-
ka sedanjega mandata hitro minil, 
zato, kot pravi, bi bilo zelo zaže-
leno, da se jim možni interesenti 
čim prej oglasijo na morebitni 
razgovor in temeljitejšo seznani-
tev z delom društva v naslednjem 
obdobju. »Moja generacija zelo 
delovnih in odgovornih sodelavk 
in sodelavcev bo v večini primerov 
tudi zaključevala svoje poslanstvo 
v društvu, saj biološka ura neusta-
vljivo gre naprej. Vsekakor pozi-
vam mlajšo populacijo članov, ki 
se je zagotovo sposobna uspešno 
kosati s številnimi dejavnostmi 
in programi društva. Zaradi tega 
vas naprošam, da svoje predloge 
in vloge posredujete na poštni 
ali elektronski naslov društva 
miro.duic@gmail.com, in sicer 

najpozneje do konca junija, da bi 
imeli še zadosti časa za čim boljše 
uvajanje v delo in specifičnosti 
društva,« je dejal predsednik in 
poudaril, da se je v preteklih šti-
rih mandatih veliko dogajalo v 
društvu, na kar je zelo ponosen 
in srečen, da je v tem času imel 
enkratno priložnost sodelovati 
z veliko skupino zagnanih vodij 
posameznih programov društva. 
Poudaril bi zlasti naslednja pod-
ročja: izhajanje našega edinstve-
nega glasila Mi o sebi, ki so ga 
ustvarili naši lastni 'novinarji', 
na čelu z neutrudljivo glavno 
urednico Jelko Mlakar, in ki iz-
haja neprekinjeno od leta 2007. 
Njihovo delo najbolj ponazarja 
2100 strani vsebine in 100 tisoč 
izvodov, ki so jih naše članice 
v najkrajšem času dostavile na 
naslove naših članov. Omenil 
bi tudi praznovanje 70-letnice 
DU, ob kateri smo izdali 2500 
izvodov zbornika na 132 stra-
neh, večnamensko knjižnico z 
bogato izbiro knjig in različnih 
prireditev, galerijo Hodnik, ki je 
gostila veliko različnih bogatih in 
dobro obiskanih razstav in ki ga 
je deset let zelo uspešno vodila 
Zlata Ramovž s svojim odborom 

za razstave, pevski zbor Vrelec, 
pevsko skupino Mavrica in Loške 
orglice, ki so vsaka na svojem po-
dročju zelo pripomogle k dodatni 
prepoznavnosti DU, bogat nabor 
dejavnosti s področja turizma, 
izletništva, letovanj in drugih 
praznovanj, ki ga je vseskozi pri-
zadevno vodila Cveta Škopelja. 
Izjemno bogata in zelo uspešna 
je bila športna dejavnost v dru-
štvu, ki je na vseh ravneh dosegla 
izjemne rezultate, za kar je vsa 
ta leta skrbel neutrudljivi Ivan 
Hafner. Zelo uspešen je program 
Starejši za starejše, ki ga od same-
ga začetka vodi Nežka Fojkar. 
Enako velja tudi za U3, ki je vrsto 
let delovala znotraj društva in 
ki jo je odlično vodila Borjana 
Koželj,« je dejal Duić, ki je zelo 
zadovoljen z dejstvom, da so 
kljub obsežnosti programov v DU 
vseskozi poslovali pozitivno, za 
kar je pohvalil vse, zlasti pa Mili-
co Habjan, ki je vedno skrbela za 
dobro finančno plat društva. »Na 
koncu svojega mandata upam 
tudi, da mi bo zdravje dopuščalo 
še naprej z ženo redno obiskovati 
Križno goro, kajti dobra kondicija 
je predpogoj za uspešno delo.«

Damjan Likar

Kdo bo nasledil Mira Duića na mestu predsednika Društva 
upokojencev Škofja Loka?

Aktualni upravni odbor društva, z leve Cveta Škopelja, Miro Duić 
in Milica Habjan
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Izkušnje prostovoljnih voznikov, ki 
opravljajo prevoze starostnikov
Škofjeloška občina se je lani oktobra vključila v projekt Prostofer, ki je namenjen vsem tistim starejšim in gibalno 
oviranim osebam, ki ne vozijo same, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke pa tudi slabše povezave 
z javnimi prevoznimi sredstvi. Nekateri prostovoljni vozniki in voznice, ki opravljajo prevoze starostnikov, so z nami 
podelili izkušnje. 

Ela Dolinar: Ko sem izvede-
la za projekt Prostofer, sem 
se takoj prijavila. Po kratkem 
usposabljanju smo takoj začeli 
voziti. Približno enkrat tedensko 
smo na vrsti za prevoz, veliko- 
krat imamo dve vožnji v enem 
dnevu. Električni avto je odli-
čen, uživam v vožnji in ljudje so 
se navadili na to možnost in jo 
kar z veseljem uporabijo. Meni 
pomenijo te vožnje osebno 
zadovoljstvo, ker s tem poma-
gam ljudem. Večino prevozov 
opravim v razne zdravstvene 
ustanove od Škofje Loke, Kra-
nja, Bleda, Ljubljane, Jesenic 
pa tudi v Dolenjske Toplice sem 
že peljala. Ljudje so hvaležni za 
to izkušnjo in pogovor v avtu 
vedno steče brez težav. Zdaj 
ko so odprti lokali in trgovski 
centri, ni več težav s čakanjem. 
So pa bile, ko je bilo vse zaprto. 
Spomnim se, enkrat pozimi je 
bilo, čakala sem skoraj štiri ure 
pred onkološkim inštitutom. 
Nujno bi potrebovala stranišče, 
pa je bilo povsod vse zaprto. V 
bolnišnico pa me niso pustili. 
No, vseeno se je dobro izteklo. 

Boris Kejžar: Čeprav imam 
70 let, nič ne zaostajam z mo-
dernim trendom interneta, saj 
imam FB-profil, Instagram in 
e-pošto. Tako da spremljam med 
drugim tudi našega župana. Ko 
je bilo objavljeno, da se bo v 
naši občini aktiviral Prostofer, 
sem se prijavil na županov In-
stagram in tako vzpostavil stik 
s Sabino Gabriel, potem smo 
dobili termin za usposabljanje 
na električnem avtu, kar pa je 
bil spet izziv zame, saj me nove 
tehnologije zanimajo. Zame so 
bili te karantenske omejitve kot 
neka kazen, saj sem navajen, 
da se vedno kaj dogaja. Tako 
sem se odločil, da lahko v teh 
okoliščinah počnem kaj dob-
rega, koristnega še za koga. 
Poznam veliko ljudi, ki so bili 

v teh razmerah brez možnosti 
prevoza in sem tudi s svojim 
avtom koga kam zapeljal. Ljudje 
smo socialna bitja, ustvarjena 
za medsebojno komunikacijo 
in druženje. Prevažam osebe, 
ki so brez svojcev ali pa živi-
jo zunaj urbanih središč in jim 
vsak tak stik pomeni še veliko 
več. Tako vidijo, da niso sami 
in pozabljeni in da še nekdo 
drug misli nanje. Zanimiva je 
bila gospa iz Zminca, ki me je 
pričakala kar z zajtrkom, ko pa 
sva se vrnila, sva še kosila skupaj. 
Vsi so zadovoljni in hvaležni in 
tudi jaz z njimi. 

Jože Krek: Za prostovoljca sem 
se prijavil zato, da bi pomagal 
starejšim, ker se zavedam, da 
bom tudi sam potreboval 
pomoč, ko ne bom zmogel več 
voziti. Dobro se z dobrim vrača. 
Zadovoljen in srečen sem, da 
starejšim ustrežem in jih pope-
ljem do trgovin, zdravstvenega 
doma, pregledov v bolnišnico 
ali opravkov na upravni enoti. 
Doslej sem opravil 21 voženj. 
Zelo so veseli, da je poskrbljeno 
za njihovo varnost in da pridejo 
do določene ure k zdravniku. 
Večina od njih mi pove, da so 
morali prej prositi otroke, so-

rodnike ali sosede, ki so pove-
čini zaposleni in so morali vzeti 

dopust, da so jih lahko peljali po 
opravkih. Damjan Likar

Ela Dolinar Boris Kejžar Jože Krek
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Unikatni izdelki dijakov lesarstva  
in strojništva
Šolski center Škofja Loka je v okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem organiziral tradicionalno, že šestnajsto 
razstavo izdelkov dijakov in študentov, na kateri razstavljajo svoje izdelke dijaki iz programa poklicnega in tehniškega 
izobraževanja. Izdelki so bili izdelani v procesu opravljanja zaključnih izpitov in poklicne mature ali pa so rezultat 
vključevanja dijakov v različne projekte. Predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka so najboljšim 
podelili priznanja in denarne nagrade.

Nagrajenci v kategoriji lesarstvo

Nagrada Obrtne zbornice Škofja Loka  
(dijaki šolskega leta 2020/21):

Nagrada ŠC Škofja Loka  
(dijaki šolskega leta 2019/20): 

1. mesto: Filip Kumer z izdelkom Jedilna miza  
(mentor Janja Hadalin)

1. mesto: Gašper Jereb z izdelkom Ležalnik  
(mentor Peter Kurnik)

2. mesto: Jernej Dolenc z izdelkom Nizka omara – 
predalnik (mentor Peter Kurnik)

2. mesto: Janez Kokelj z izdelkom Vhodna vrata 
 (mentor Janez Belič)

3. mesto: Eva Kokelj z izdelkom Psiha (mentor Peter Kurnik)
3. mesto: Andraž Rožanski z izdelkom Banja  
(mentor Aleš Malnarič)
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Nagrajenci v kategoriji strojništvo:

Nagrada Obrtne zbornice Škofja Loka  
(dijaki šolskega leta 2020/21):

Nagrada ŠC Škofja Loka  
(dijaki šolskega leta 2019/20):

Nagrada za inovativnost (podeljuje podjetje TRI KRONE)

1. mesto: Klemen Filipič z izdelkom Pedal Box  
(mentor Kristjan Prosen)

1. mesto: Sandi Habjan z izdelkom Obnova starodobnika 
VW HROŠČ (mentor Jure Mrak)

2. mesto: Janez Slapar z izdelkom Sprednji nakladalec za 
traktor (mentor Borut Poljanšek)

2. mesto: Žiga Stržinar z izdelkom CNC-stroj na električni 
brusilnik (mentor Kristjan Prosen)

3. mesto: Janez Poklukar z izdelkom Mobilna servisna 
enota (mentor Matej Praprotnik)

3. mesto: Drejc Čibej z izdelkom Stiskalnica za pločevinke 
(mentor Kristjan Prosen)

3. mesto: Matej Oblak z izdelkom Hidravlični cepilnik s 
priklopom na bager (mentor Drago Frelih)

Martin Knafelj z izdelkom Latalnik (mentor Stanko Šlibar)
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Pri inovativnosti pomaga tudi dobra volja
Na tradicionalni podelitvi Domelovih nagrad je letos najvišje, zlato priznanje za inovativnost prejel dipl. inž. strojništva 
Anton Ozebek iz Železnikov. Iz Tonetovih predlogov veje duh praktičnosti, strokovnosti, podprt z dolgoletnimi 
orodjarskimi izkušnjami. Je namreč dober opazovalec, ki hitro vidi, kje se po nepotrebnem izgubljata čas in kakovost. 

Njegova inovativnost se kaže 
tudi pri izdelavi prototipnih 
motorjev in v novih konstruk-
cijskih in tehnoloških rešitvah. Z 
inovacijami sodeluje že ves čas 
zaposlitve v Domelu, to je celih 
37 let. V obrazložitvi je zapisano 
tudi, da je njegova samoinici-
ativnost izražena v predlogih 
z naslovi Izdelava priprave za 
merjenje okroglosti, Vtiskavanje 

magnetov in Kontrola zvara. Za-
radi potrebe po močnejših kon-
taktnih obročih na EC-programu 
je s sodelavcem skonstruiral in 
praktično preizkusil novo pro-
totipno krivilno napravo, ki v 
praksi že kaže svojo uporabnost. 
S predlogi je prispeval k ciljnemu 
znižanju stroškov. Jeseni je tudi 
on dva tedna nadomeščal zaradi 
covidne bolezni odsotne pro- 

Zlati nagrajenec Anton Ozebek (v sredini). Na sliki levo direktor 
Domela mag. Matjaž Čemažar, desno pa mag. Aleš Cantarutti, z 
aprilom novi generalni direktor GZS.

izvodne delavce v proizvodnji. 
Rezultat tega sta v sistem vpisa-
na predloga Varjenje zvarov na 
motorju 725 in Izbijanje kovic na 
motorju 738. Vsi njegovi predlogi 
so že bili vpeljani v prakso in že 
prinašajo gospodarsko korist.

Na katerega od teh predlogov, 
ki so bili vpeljani v prakso, ste 
najbolj ponosni in zakaj?
Ponosen ni prava beseda, bolj 
sem bil zadovoljen. Najbolj-
ša inovacija in najvrednejša 
izboljšava je bila priprava za 
kalibriranje kota nagiba pred 
vtiskavanjem gredi v rotor 484 na 
montažni liniji v Retečah. Pripra-
va je zmanjšala izmet rotorja za 
95 % in proizvodnja nima več 
zastojev.

Kaj je najpomembnejše za ino-
vacijo?
Pomembno je poznavanje pro-
cesa. Koristi tudi praksa, ker 
se stvari ponavljajo. Po svojih 
zmožnostih je lahko vsak človek 
inovativen. Pomaga dobra volja. 
Slabo vzdušje zagotovo ne po-
maga pri ustvarjalnosti.

Kako se v vašem podjetju roje-
vajo inovacije: je to stvar navdi-
ha med službo, imate sestanke 

za inovativnost oziroma brain 
storming?
To gre takole. Najprej se problem 
izpostavi in potem je polno pre-
dlogov in govorjenja. Po navadi 
se nič ne naredi takoj. Sam po-
skušam najti rešitev, mogoče 
tudi slabo. Ko imam izhodišče, 
grem z novo idejo naprej. Ko je 
narejeno, razmišljam, ali bi delal 
rešitev še enkrat, kako bi lahko 
naredil še boljše.

Je še prostor za kakšne izboljša-
ve v podjetju?
Zmeraj se da še kaj izboljšati, 
pokaže se sproti, v delovnem 
procesu.

Ste tudi zunaj podjetja, v zaseb-
nem življenju tako inovativni?
Nisem inovativen. Delam po 
sistemu znajdi se sam in sam 
si pomagaj. Ko sem se zaposlil, 
sem si kupil prvi avto VW hrošč, 
star 21 let. Ostal sem pri mode-
lu in vsakega naslednjega sem 
kupil še starejšega. Končalo se 
je pri letniku 1956. Mehanična 
delavnica je bila doma v garaži. 
Tam sem pri popravilih spoznal 
veliko dobrih rešitev v tehniki in 
sistemov delovanja.

Damjan Likar

Ozebek je leta 1980 pri šestnajstih letih s sosedom Bogdanom 
Koširjem izdelal tandem. Leto 1992: Ozebek kot ljubitelj VW in zagnan lovec.



27

Junij 2021

Dijaško podjetje danes uspešno na trgu
Študenta Špela Pezdir in Gašper Šoklič sta letos sodelovala na tekmovanju POPRI, se uvrstila v finale in za razvoj 
poslovne ideje prejela 500 evrov sredstev. Njuno dijaško podjetje Lamp'ca je bilo ustanovljeno pred dvema letoma in je 
še danes uspešno na trgu.

Lamp'co so v šolskem letu 
2019/20 ustvarili štirje dijaki 
Srednje šole za lesarstvo Škofja 
Loka kot del projekta Moje pod-
jetje. Po zaključenem projektu 
sta se dijaka Špela Pezdir in 
Gašper Šoklič odločila pelja-
ti poslovno idejo naprej. »Naš 
cilj je bil izdelati leseno lučko, 
ki v prostoru ustvari prijeten, 
sproščen ambient in nam ob 
večeru pomaga posvetiti tudi 
na stvari, za katere smo hva-
ležni,« je povedala direktorica 
Pezdirjeva, študentka Višje šole 
za lesarstvo Škofja Loka, ki pravi, 
da jima bo finančna spodbuda s 
tekmovanja prišla zelo prav pri 
nadaljevanju njune poslovne 
poti. Njune unikatne izdelke 
je možno kupiti po Facebook 
spletni trgovinici pod imenom 
Lamp'ca. Tekmovanje POPRI 
je sicer namenjeno razvijanju 
podjetniških kompetenc, ino-

vativnosti, kreativnosti mladih. 
»Program poteka že deset let, 
njegov osnovni namen pa je 
podpora podjetnih ekip, ki imajo 
dobre ideje. Projekt na naši šoli 

Lamp'ca, izdelana iz jesenovega 
lesa z motivom srčkov Podjetje Lamp'ca vodita Gašper Šoklič in Špela Pezdir.  

poteka že sedem let in medtem 
je nastalo 30 dijaških podjetij. 
Projekt Lamp'ca je še eden od 
uspešnih zgodb v zadnjem ob-
dobju, podjetje je po končanem 

šolskem projektu nadaljevalo 
zgodbo in je še danes uspešno 
na trgu,« je dejal mentor Peter 
Kurnik. 

Damjan Likar
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Naravoslovno-tehnična igralnica  
v vrtcu Kamnitnik
Nova pridobitev spodbuja spoznavanje materialov, krepi domišljijo in tako imenovano razmišljanje izven škatle.

Janja Bogataj, ravnateljica vrtca 
Kamnitnik: »Naravoslovno-teh-
nična igralnica, kot jo v vrtcu radi 

poimenujemo, je bila ob odprtju 
novega vrtca Kamnitnik za nas 
zelo velika pridobitev. Predšol-

skim otrokom smo želeli že dalj 
časa ponuditi okolje, kjer bodo 
brez skrbi in zavor lahko roko-
vali s tehničnimi pripomočki, 
kot npr. z žeblji, kladivom, žago, 
in odkrivali druge zakonitosti 
narave, fizike in drugih pojavov. 
V tej igralnici organiziramo de-
javnosti tako za dečke kot tudi 
za deklice. Delo poteka v manj-
ših skupinicah, saj se strokovni 
delavci lahko lažje posvetijo 
posameznemu otroku in ga ka-
kovostno podprejo pri njiho-
vem ustvarjanju, raziskovanju 
in učenju. V tej igralnici imamo 
veliko naravnega materiala, ot-
roci se radi igrajo s svetlobo in 
odkrivajo različne dimenzije s 
steklom. Na tleh imamo veliko 
ogledalo in otroci se zelo za-
bavajo, ko iz različnih lesenih 
kosov gradijo hišo in je vse sku-
paj videti tako, kot bi jo gradili 
na stropu, ki se vidi kot odsev 
v ogledalu. Otroci so v igralnici 
sproščeni in najbolj zanimivo 
jih je opazovati, če dejavnost 
ni pripravljena in si lahko sami 
izberejo material. Takrat najraje 
posežejo po žebljih in kladivu, 
zelo radi se ob tehtnici preizku-
šajo s količinskimi vrednostmi ali 
pa z lupo opazujejo podrobnosti 
jelenovega rogovja, lubja ali pa 
okončine umrlih živali.«

Izdelali pravo ptičjo hišico
»V letošnjem letu so otroci ob 
podpori vzgojiteljice in vzgo-
jitelja izdelali pravo ptičjo hiši-
co, ki so jo odnesli v naravo in 
poskrbeli, da je bila celo zimo 
polna semen. Ta »raziskovalna« 
igralnica nam res veliko pomeni, 
saj imamo v njej lahko vse pripo-
močke na dosegu otrokovih rok 
in so prav zaradi tega otroci pri 
ustvarjanju in raziskovanju svo-
bodnejši, bolj inovativni in tudi 
vztrajnost je večja. Ugotavljamo, 
da se prav na tak način pri otrocih 
spodbujajo radovednost, interes 
in tudi želja po naravoslovnih 
dejavnostih, saj sam prostor 
omogoča veliko gibanja in pro-
stega prehajanja ter uporabe 
različnih vrst materialov. Prepri-
čana sem, da bo dobra izkušnja 
z različnim naravoslovno-tehni-
škim materialom v naši igralnici 
odločilno prispevala k odločitvi 
posameznika ali posameznice po 
poti nadaljnjega izobraževanja, 
kar je zagotovo dobro za razvoj 
podjetništva in gospodarstva v 
naši občini. Prepričani smo, da s 
takšnimi dejavnostmi in učečim 
okoljem pomembno vplivamo 
na razvoj posameznika in na 
razvoj našega mesta,« je o novi 
pridobitvi še povedala gospa 
ravnateljica. Miha Hafner

Ustvarjalno okolje proizvaja ustvarjalne posameznike (Foto: 
Arhiv vrtca Kamnitnik)

Delo se velikokrat nadaljuje izven delavnice, v naravi. (Foto: Arhiv 
vrtca Kamnitnik)
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Miha Nardoni ima nov elektronski voziček
39-letni Škofjeločan Miha Nardoni, ki je od rojstva brez nog in roke, je s pomočjo številnih ljudi dobrega srca dobil nov 
električni invalidski voziček.

S pomočjo Rdečega križa, ki je 
vodil dobrodelno akcijo, je v 
enem mesecu zbral šest tisoč 
evrov za nepogrešljiv voziček, os-
talo je prispevala zavarovalnica. 
»Stari voziček je bil po petih letih 
obrabljen in samo za servise je 
bilo treba odšteti šest tisoč evrov, 
zato je bil čas za menjavo, ker mi 
zavarovalnica ni več pokrivala 
stroškov popravil,« je pojasnil 
Nardoni, ki se zahvaljuje vsem 
posameznikom odprtega srca in 
podjetjem za donacije. 

Tedensko prevozi okoli  
120 kilometrov
Nardoni ima v domačem okolju 
veliko prijateljev in znancev, zato 
se praktično vsak dan vozi na 
obiske. »Že vrsto let na teden 
prevozim okoli 120 kilometrov. 
V šali večkrat pravim, da imam 
kljub temu, da nimam nog, rad 
dolge sprehode. Večkrat se pe-
ljem celo do Kranja in Šenčurja 

preko Sorškega polja,« je povedal 
sogovornik, ki že osem let živi 
v svojem stanovanju na Trati, 
uporablja pa osebno asistenco za 

pomoč pri pomivanju, kuhanju 
in ostalih vsakodnevnih opravi-
lih. Novembra je prebolel hujšo 
obliko koronavirusne bolezni, 
saj je zaradi hlastanja po zraku 
sredi noči moral na dom poklicati 
dežurnega zdravnika, ki mu je dal 
zdravilo, vendar so se mu simp-
tomi po dveh dneh vrnili. »Nisem 
želel iti v bolnišnico, strah me je 
bilo, ker je bilo to ravno v času 
največje umrljivosti za to viru-
sno boleznijo. Po enem mesecu 
počivanja sem se pozdravil. Pred 
časom pa sem se tudi že cepil,« je 
dejal Nardoni, ki je širši javnosti 
postal znan leta 2012, ko so ga 
njegovi prijatelji v predelanem 
nahrbtniku odnesli na streho 
Slovenije – Triglav. 

Samostojni izlet v 
Amsterdam mu je vlil 
samozavest
Nardoni z žarom v očeh pripo-
veduje o svojem samostojnem 
potovanju na Nizozemsko leta 
2010. »V tistem obdobju sem bil v 
življenjski krizi, ker nisem dokončal 
faksa. Počutil sem se, da nič ne 
zmorem, zato sem potreboval 
odklop od lokalnega okolja. Čez 
noč sem se odločil za izlet z vla-
kom v Amsterdam, in ko sem prišel 
nazaj, so bile moje misli in občutki 
spet pozitivni. V Salzburgu, kjer 
smo imeli krajši postanek, me je 
močno prijelo na malo potrebo. 
Prosil sem nekega juda, da me je 
hitro zagrabil in odnesel na stra-
nišče, sicer bi se gotovo polulal v 
hlače,« je pripovedoval Nardoni, 
ki si je, kot vsak turist v severnih 
Benetkah, ogledal tudi rdečo četrt 
s prodajalkami ljubezni. Na vpra-
šanje, kako je zanj poskrbljeno na 
vlakih, je odgovoril, da je bil na 
Nizozemskem presenečen, saj so 
celo tramvaji prilagojeni za inva-
lide, v Sloveniji pa so se razmere 
izboljšale s prihodom italijanskih 
vlakov Pendolino. »Pred tem so me 
na vlakih namestili v tovorni vagon 
za kolesa in pošto, kjer predvsem 
v hladnih dneh ni bilo najbolj pri-
jetno,« je razložil Nardoni, ki zase 
pravi, da je zgolj gibalno oviran. 
»Ne počutim se kot invalid. Zame 
invalidnost pomeni, da si omejen 
predvsem v glavi, kot to lahko vča-
sih vidimo v našem parlamentu,« 
je slikovito zaključil sogovornik. 

Damjan Likar

Nardoni z novim sodobnim električnim vozičkom, 
 ki ima zaslon na dotik.
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Dobitnik 35. bronastega znaka Civilne 
zaščite je Primož Rakovec
Priznanje podeljuje Uprava Republike Slovenije za reševanje in zaščito. Predlagalo ga je društvo GRS Škofja Loka, 
z načelnikom Pavletom Podobnikom na čelu.

Za priznanje je izvedel od prija-
teljev, ko so mu ti čestitali. »Pri-
znanje je bilo čisto presenečenje, 
res ga nisem pričakoval, zato 
sem ga bil toliko bolj vesel,« 
pove Primož Rakovec. Gorski 
reševalni službi se je pridružil 

leta 2004. Leta 2006 je postal 
gorski reševalec inštruktor. Teh 
je v društvu GRS Škofja Loka pet. 
Sicer je v njihovih vrstah več kot 
40 predanih prostovoljcev. Pri-
mož: »Pri nas, na škofjeloški GRS 
postaji, je vzdušje sproščeno, 

dobro se razumemo med seboj, 
kljub temu da je med reševalci 
več različnih generacij.« Društev 
je v Sloveniji 17. »Gorski reševalci 
za reševalno akcijo prejmemo 
povrnjene stroške prevoza in 
dnevnico, pokriti so tudi stroški 
izpada dela pri delodajalcu, če se 
ta z vsem skupaj v startu sploh 
strinja,« je odkrit. Primož je mož 
in oče 11- in 9-letnima hčerkama. 
Njega je nad gorami navdušil 
oče. »Kot mlad fantin sem imel 
astmo in s tem povezane težave. 
Oče me je zato vozil na morje in v 
planine. Respiratorne težave so 
povsem izginile,« se spominja 
Primož. »Ker sem celo življenje 
povezan s hribi in hribolazenjem, 
se mi je zdelo dobro, če bi temu 
lahko dodal še reševanje in tako 
pomagam ljudem, ki potrebujejo 
pomoč v hribih in na nedostop-
nem terenu,« je iskren Rakovec. 
»Med tednom delam, za vikende 
sem z družino; po možnosti brez 
telefona,« doda. Kot oče je vesel, 
da otroka raje preživljata čas na 
svežem zraku kot za računalni-
kom ali telefonom. »Družinski 
član je tudi bela švicarska ovčar-
ka Indy, ki nas vedno in povsod 
spremlja in popestri marsikateri 
izlet,« omeni svojo prijateljico. 

Primož Rakovec s svojo belo švicarsko ovčarko Indy.
(Foto: Tanja Rakovec)

»Indy ni lavinski pes, čeprav kljub 
temu vedno izvoha in poišče 
sendvič ali kakšen posladek, ki 
se skriva v nahrbtniku,« se po-
šali. On je otroštvo preživljal v 
Železnikih, takole se spominja: 
»V osnovni šoli smo s prijatelji 
raziskovali skrite stezice in ko-
tičke bližnjih gozdov. V petem 
razredu sem se vpisal v planinski 
krožek, kjer sta me v roke dobila 
Jože Prezelj in še vedno dober 
prijatelj in soborec v GRS Škofja 
Loka Drago Frelih, s katerima 
sem tudi opravil prve prepleza-
ne smeri pod Ratitovcem.« GRS 
Škofja Loka bo ta mesec dobi-
lo novo intervencijsko vozilo, 
kdaj in kakšno, je še skrivnost. 
»Prejšnje vozilo nam je služilo 26 
let in je resnično zrelo za penzijo. 
Različni slogi vožnje in dinamična 
vožnja z mrzlim motorjem so ga 
dodobra izmučili,« pove Primož. 
Ob vprašanju o davku, ki ga je 
letos zahteval Storžič, postane 
resen: »Letošnje leto je bilo zelo 
tragično, še posebej, ker sem 
dva preminula dobro poznal. 
Hribi znajo biti po eni strani lepi 
in čarobni, po drugi strani pa 
kruti in ne dovolijo napak. Vsem 
obiskovalcem gora želim varen 
korak.« Miha Hafner

Primož s hčerkama Jerco in Nežo. (Foto: Tanja Rakovec)
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Portal posvojipsa.si bo dobil  
mačjega bratca
Portal posvojipsa.si združuje sprotne informacije iz enajstih pasjih zavetišč po Sloveniji. Kmalu bo zaživel podoben portal 
za posvojitev mačk.

Anže Svoljšak, sicer vodja ekipe 
v informacijsko-računalniškem 
sektorju, je svojo ljubezen do 
psov združil s svojim poklicem, 
ki zajema tudi izdelavo spletnih 
strani. Portal za posvojene pse, ki 
vsaki dve uri posodablja podat-
ke iz enajstih pasjih zavetišč po 
Sloveniji, Anže mu pravi »Projekt 
za dušo«, je postavil in ga ureja 
sam. Prostovoljno in zastonj. 
»Zanimanje za posvojitve in 
nakupe domačih živali je med 
pandemijo poskočilo na globalni 
ravni. V Združenih državah je 
nastal problem, ker drastično 
primanjkuje veterinarjev, ki bi 
poskrbeli za vse nove družinske 
člane. Vsekakor je imela velik 
vpliv implementacija dela od 
doma, marsikje se je zaradi tega 
družinski ritem spremenil in na-

enkrat je bil prostor in čas za psa 
ali mačko. Druženje z domači-
mi živalmi dokazano zmanjšuje 
stres in razna depresivna stanja. 
Mene osebno veseli, da je bilo 
preko portala posvojenih že ve-
liko štirinožnih prijateljev,« pove 
Anže in doda: »Postopek posvo-
jitve psa je podrobno opisan na 
portalu, kot tudi na portalu Pes 
moj prijatelj, ki je v smislu kino-
logije brez dvoma številka ena v 
slovenskem prostoru. Zavrnitev 
praktično ni. Resda posvojitelje 
temeljito ocenijo in tudi kasneje 
obiščejo na domu, kjer se preveri, 
če so spoštovane vse določbe v 
pogodbi o posvojitvi.« Tudi sam 
je lastnik čokoladne labradorke 
Jinx, ki sicer ni posvojena, je pa 
njuno prijateljstvo botrovalo, da 
se je projekta lotil. Pripravlja po-

doben projekt za mačke, ki pred-
stavljajo precej večji problem, 
predvsem na podeželju. Anže je 
jasen: »Čipiranje in cepljenja so 
pri psih obvezni, pri mačkah se 
to v praksi ne izvaja oziroma se 
izvaja slabo. Povsem svoje vpra-
šanje je izvajanje sterilizacije, ki 
bi lahko rešilo veliko problemov. 
Podatki iz zavetišč za mačke so 
manj ažurni kot iz zavetišč za pse. 
Zato pripravljam podoben portal 
tudi za mačje prijatelje. Sicer v 
malce okrnjeni obliki. Projekt bo 
zaživel letos junija.« Sicer prizna, 
da so mu psi bližje kot sorodniki 
tigrov in levov, a zakaj ne bi na-
redil nekaj dobrega še zanje, če 
lahko, se smeji. Dobra karma, ni 
kaj. Anže, hvala v imenu vseh 
lajajočih in mijavkajočih! 

Miha Hafner

Anže s svojo čokoladno 
labradorko Jinx (Foto: Osebni 
arhiv)
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Prihajajo trije Prešernovi nagrajenci 
Na dvorišču puštalskega gradu ter v Kristalni dvorani Sokolskega doma se bo na štirih koncertih med 3. junijem in 
1. septembrom odvil tretji festival komorne glasbe Loka da Camera. 

Portreti nastopajočih na zadnjem koncertu, ki bo prvega 
septembra. Med njimi je tudi letošnja Prešernova nagrajenka 
Lana Trotovšek.

Letošnji festival Loka da Camera 
bo nekaj prav posebnega, saj 

bodo na njem sodelovali kar trije 
nagrajenci Prešernovega sklada. 

Že na prvem koncertu (3. juni-
ja ob 19.30, Kristalna dvorana) 
bo v duu s pianistom Erwinom 
Kropfitschem nastopil violonče-
list Miloš Mlejnik, častni občan 
Škofje Loke, zaslužni profesor na 
Akademiji za glasbo in svetovno 
uveljavljeni glasbeni solist. Na 
drugem koncertu (7. junija ob 
19.30, Kristalna dvorana) nas bo 
ob spremljavi glasbe dua Mlej-
nik–Činč v svet svoje poezije po-
peljala Saša Pavček, dramska 
in filmska igralka, prvakinja SNG 
Drama Ljubljana, pesnica, esejist-
ka in dramatičarka, profesorica 
na Akademiji za gledališče, radio, 
film in televizijo. Na zadnjem od 
koncertov (1. septembra ob 19.30, 
dvorišče Puštalskega gradu) pa 
bomo imeli priložnost slišati le-
tošnjo nagrajenko Prešernovega 
sklada, violinistko Lano Trotov-
šek, ki deluje v Londonu, in je 
poleg tega dobitnica Škerjančeve 
nagrade, nagrade Friends in New 

York TCM in London Prize. Na-
stopila bo skupaj s flavtistom 
Borisom Bizjakom, violinistko 
Ano Julijo Mlejnik, flavtistom 
Lukom Železnikom, violistom 
Nejcem Mikoličem, violončelis-
tom Mlejnikom in kontrabasistom 
Žigo Trilarjem. Tretji koncert s 
Triom Lontrg bo na sporedu 3. 
julija ob 19.30 v Kristalni dvorani. 
»Namen festivala Loka da Camera 
je povezovanje domačih umetni-
kov s tujimi na lokacijah po Škofji 
Loki. Pričakujemo, da bomo lahko 
sprejeli med 50 in 100 poslušal-
cev, zaradi vzdrževanja primerne 
razdalje je to namreč odvisno 
od sedežnega reda in zato bi že-
leli spodbuditi obiskovalce, da 
vstopnice kupijo že vnaprej. Te 
bodo na voljo v predprodaji na 
blagajni Sokolskega doma. Cena 
vstopnice je 15 evrov, za mlajše 
od 18 let pa 10 evrov,« je pove-
dala organizatorka in violinistka 
Mlejnikova. Damjan Likar

Razpis za dodelitev štipendij
Rotary club Škofj a Loka razpisuje v skladu s Pravilnikom o prido-
bivanju sredstev in podeljevanju štipendij za šolsko leto 2021/2022 
dve enoletni štipendiji v višini 175 evrov mesečno za obdobje 
september 2021–junij 2022.

Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki in bodoči dijaki, ki dosegajo do-
bre študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, 
kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.

Prednost pri dodelitvi štipendije bodo imeli prosilci iz socialno 
ogroženih družin.

Prosilci za štipendijo morajo RC Škofj a Loka predložiti:
1. Pisno prošnjo s kratko predstavitvijo 
2. Potrdilo o vpisu v izobraževalni program za šolsko leto 2021/2022
3. Dokazilo o šolskem uspehu
4. Dokazila o vidnejših dosežkih na šolskih tekmovanjih (dovolj, da 

so našteti v prošnji)
5. Priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je 

prosilec aktiven

Na osnovi zbranih podatkov bo Rotary club Škofj a Loka skladno s 
Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij izbral 
prihodnja štipendista.

Rok za oddajo vlog je 6. 7. 2021. 

Izbrana štipendista bomo o izbiri obvestili do 15. 8. 2021.

Vloge pošljite na naslov:
Rotary club Škofj a Loka, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofj a Loka
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Kranjski Lisjaki, gorenjski bejzbol klub
Kranjski Lisjaki, ki domače tekme igrajo na bejzbolskem igrišču v škofjeloški vojašnici, letos praznujejo 30 let obstoja.

Klub se prvič pojavi v letu 1991. 
V devetih letih razvoja začnejo 
Kranjski Lisjaki krojiti sam vrh 
državnega prvenstva, zastopajo 
pa tudi barve Slovenije na tujih 
turnirjih in evropskih prvenstvih. 
V letu 2008 se je uprava kluba 
odločila, da naredi korak naprej. 
Zastavili so nov projekt, katere-
ga temelj so otroci in mladina. 
Tako vse od začetka leta 2009 
predstavniki kluba obiskujejo 
osnovne šole in program bejz- 
bola širijo naprej. V okviru BK 
Kranjski Lisjaki je delovala tudi 
ženska softball ekipa, Lisičke. S 
prvimi treningi so dekleta pri-
čela v letu 1999, vendar zaradi 
premajhnega števila igralk prve 
tekme niso odigrale vse do leta 
2004. Do zdaj so osvojile tri na-
slove državnih prvakinj. Žal pa 
se je bilo treba zaradi upadanja 
zanimanja deklet za softball v 
Sloveniji prilagoditi. Zato se je 
osnovala mešana COED ekipa za 
softball. V tej panogi so bili prav 
tako uspešni in leta 2012 celo 
evropski prvaki v COED slowpitch 
softballu. Predsednik kluba je 
Klemen Železnikar, član kluba 
od leta 2006. S predsedniško 
funkcijo se je spoprijel sočasno 
s takratno funkcijo sekretarja 
baseball zveze Slovenije, leta 
2015. Kdaj in kje so bili Kranjski 
Lisjaki osnovani in kdo je bil po-
budnik? »Osnovani so bili avgu-
sta 1991, glavni pobudnik je bil 
Boris Vehovec, ki je po razpadu 
baseball kluba Kranj leta 1990, 
skupaj z nekdanjim skakalcem 
Janezom Kesarjem ustanovil Lis-
jake. Danes se številka aktivnih 
članov – igralcev giblje okoli 30, 
potem pa so tu še veterani in 
podporni člani. Trenutno nasto-
pamo samo s člansko ekipo, saj 
nam med epidemijo ni uspelo 
obdržati mlajših kategorij. Se pa 
trudimo, da se ponovno vrne-
mo na igrišča tudi z njimi« pove 
Klemen. V Sloveniji je trenutno 
osem aktivnih klubov. Poleg 
državnih prvenstev in pokalov 
igrajo tudi evropsko baseball 
interligo, kjer nastopajo klubi 
iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, 
Slovaške in Slovenije. Leta 2019 
so z odločnimi predstavami nap-

redovali v najmočnejšo skupino 
tega tekmovanja. Železnikar: 
»Kranjski Lisjaki uvrščamo slo-
venski baseball v sam vrh močne 
evropske bejzbol konkurence, 
v Evropi nastopa več kot 150 
klubov. Na evropski lestvici 
najboljših 50 bejzbol klubov 
smo na 35. mestu! Osvojili smo 
dva naslova evropskih prvakov 
skupine B in si s tem prislužili 
nastop med osmimi najboljšimi 
klubi v Evropi, leta 2001 na Ni-
zozemskem in leta 2006 v Italiji. 
Kranjski Lisjaki smo v 30-letni 
zgodovini osvojili tudi devet na-
slovov državnih prvakov Sloveni-
je, prvo mesto Euro Interleague 
B leta 2019, prvo mesto Euro 
Interleague A leta 2000 in naslov 
državnih prvakov Slovenije v 
kategoriji dečki v sezoni 2011. 
Udeležujemo se tudi evropskih 
prvenstev, ki so bila leta 2020 
odpovedana.« Kranjski Lisjaki so 
bili vedno okrepljeni tudi s tujci, 
ki so prihajali iz v bejzbolu bolj 
razvitih držav, kot so Združene 
države, Japonska, Španija, Italija 
in Venezuela. Zadnji dve sezoni 
imajo v klubu španskega trener-
ja Hectorja Velasqueza. Letos 
sta se mu pridružila venezuelski 
metalec Roland Diaz, ki trenira 

tudi metalce, in Američan, lovi-
lec Neil Ring. 

V soboto ste povozili Ižanske 
Race z enajst proti nič. Prepri-
čljivo vodite tudi na državnem 
prvenstvu. Je vaš edini enako-
vredni tekmec Ježica? Klemen: 
»Glede na to, da smo letošnjo 
sezono začeli nekoliko kasneje, 
še nismo igrali z vsemi ekipami 
na državnem prvenstvu, kar po-
meni, da je še prezgodaj govoriti 
o tem. Če pogledamo prejšnja 
leta, smo na domačem prven-
stvu najtrše boje imeli z ekipo 
Golovca in Zajcev.« 

Iskanje nove lokacije 
Na vprašanje, kako so zadovolj-
ni z infrastrukturo v škofjeloški 
vojašnici in ali je igrišče pravih 
dimenzij, Klemen odgovori: 
»Igrišče ni pravih dimenzij, levi 
'field' je kakih 15 metrov pre- 
kratek. Vendar pa glede na to, da 
nikjer drugje ne dobimo prostora 
za uradno igrišče, je vojašnica 
super zadovoljiva. Večkrat smo 
bili že blizu dogovora o novi lo-
kaciji, vendar se je vedno nekje 
zataknilo. Najbližje mogoče celo 
pred približno dvema ali tremi 
leti, ko smo imeli že pripravljen 

projekt, ogledano in »zagotovlje-
no« lokacijo v okolici Kranja, 
dogovor s svetovno baseball 
zvezo in fundacijo 'Baseball To-
morrow' o sofinanciranju pro-
jekta, pa je vse skupaj padlo v 
vodo. Naše glavne ambicije so 
pustiti pečat na evropski ravni, 
obenem pa delo z mladimi in 
ustvarjanje podmladka, ki bo 
zagotovil uspešno delovanje 
kluba v prihodnje. Prav tako pa 
z budnim očesom prežimo na 
morebitno novo lokacijo igrišča, 
saj prostorski plani za trenutno 
lokacijo niso kaj preveč obetavni 
za nas. Financiranje kluba je zelo 
težko, ker bejzbol pri nas le ni 
tako priljubljen in razširjen kot 
npr. nogomet ali košarka, kjer 
tudi tretje državne lige dobijo 
večjo pomoč države ali obči-
ne kot pa prva liga v bejzbolu. 
Tako da smo v nenehnem iskanju 
sponzorjev,« priznava Železnikar 
in se poslavlja z vabilom: »Prav 
tako imamo brezplačne treninge 
za mlajše kategorije (od 6 do 18 
let) vsak ponedeljek in četrtek, 
od 13.45 do 15.00. V vsakem vre-
menu. Dobrodošli in prav lepo 
vabljeni!« 

Miha Hafner

Aktualni slovenski prvaki prepričljivo vodijo tudi na letošnjem 
državnem prvenstvu. (Foto: Kranjski Lisjaki)

Mladi škofjeloški up na poziciji 
metalca Žan Primožič
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SVEŽ ZRAK JE VEDNO  
V KORAKU S ČASOM!

nad 2.000 EUR

DARILO  
ob nakupu

CENOVNO  
UGODEN

ENOSTAVNA  
VGRADNJA

NAD 90 % 
IZKORISTKI

ENERGETSKO  
UČINKOVITA  
NALOŽBA

Obstajajo številni dejavniki,  
ki vplivajo na kakovost zraka, na 
katere pa pogosto nimamo vpliva.

Posrbimo pa lahko za stalno pritekanje svežega zraka 

pri nas doma in si s tem zagotovimo kar najboljšo 

kakovost bivanja.

S prezračevalnim sistemom LUNOS vaš dom 

zajamčeno in zdravo diha. Cenovno ugoden ter 

izjemno enostaven sistem je primeren za vgradnjo 

tako v starejše hiše ali stanovanja kot novogradnje. 

Z njim v prostorih dosežete nižjo vlažnost, preprečite 

nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega 

vonja ter si zagotovite svež zrak 24 ur na dan.

ZA ADAPTACIJE  
IN NOVOGRADNJE

lunos.si 080 73 13

V KORAKU S ČASOM!V KORAKU S ČASOM!

ki vplivajo na kakovost zraka, na 
katere pa pogosto nimamo vpliva.

NAD 90 % 

Z njim v prostorih dosežete nižjo vlažnost, preprečite 

nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega 

SVEŽ ZRAK JE VEDNO SVEŽ ZRAK JE VEDNO SVEŽ ZRAK JE VEDNO SVEŽ ZRAK JE VEDNO 

CENOVNO 
UGODEN

ENOSTAVNA 
VGRADNJA



Podjetje Marcos  
iz Žabnice redno zaposli voznika C kategorije  
za dostavo po Sloveniji. Zaželjene so delovne 

izkušnje najmanj eno leto. 

Za več informacij pokličite na tel. 041 63 31 95.

Iščete nove sodelavce?
Poiščite jih v lokalnem okolju
 z Loškim utripom.

Pokličite

041 233 350
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Svetovalec za podrocje 
racunovodstva in financ (m/z)
Z zaposlitvijo v OPAL-u se boš pridružil ubrani ekipi, ki nudi 
podporo strankam pri uporabi informacijskega sistema 
OpPIS. V sklopu mentorstva boš kot bodoči svetovalec pri-
dobival znanja izpod rok najbolj izkušenih strokovnjakov s 
področja � nanc in računovodstva in ustrezne zakonodaje. 
Sodeloval boš pri predstavitvi produkta že med prodajnim 
procesom in pri nadaljnjem svetovanju strankam. Odgo-
varjal boš na vprašanja uporabnikov o delovanju progra-
ma, pripravljal pisne vsebine za pomoč uporabnikom, 
predaval na seminarjih in konferencah in imel pomembno 
vlogo povezovalca med uporabniki in razvojno ekipo. 

V podjetju Opal že 30 let izdelujemo in nudimo podporo za 
lasten produkt OpPIS tako v Sloveniji, kot tudi drugih državah. 
Če si pripravljen na nove izzive, nam naj-
kasneje do 30. 6. 2021 pošlji svojo prija-
vo in CV na zaposlitev@opal.si.  

Več o prostem delovnem mestu na 
opal.si/zaposlitev
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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 lokacijah v Železnikih in Škofji Loki. 

Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

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/ 

    

elektromehanik
mojster
proizvodni delavec
CNC operater
strojni orodjar
ročni orodjar

Sprejemamo tudi prijave za študentsko delo med počitnicami. 
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Razvoj in fleksibilna
proizvodnja tehnično

zahtevnih elektromotorjev in
varilnih  transformatorjev, v
majhnih in srednjih serijah.

Visoka kakovost izdelkov in
zanesljivost dobav.

                      prihodnost
                         zanesljivost
                            odgovornost
                                zaupanje
                                   poštenost

Ustvarjamo vrednote...

...živimo vrednote

IŠČEMO KANDIDATE ZA PROSTA
DELOVNA MESTA

 

ŽELEZNIKI  
PROIZVODNI DELAVCI ZA ZAHTEVNA DELA:  

DELO NA OBDELOVALNIH CENTRIH 
 

ŠTUDENTI  ZA POMOČ  V  PROIZVODNJI
 

ŠKOFJA LOKA
PROIZVODNI DELAVCI ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA:  

ROČNA -  MONTAŽNA DELA
 

ŠTUDENT TEHNIČNE SMERI
 

ŠTUDENT ZA POMOČ  V  ODDELKU NABAVA
 

ŠTUDENTA ZA POMOČ  V  ODDELKU KAKOVOSTI
 

ŠTUDENT ZA POMOČ  V  ODDELKU LOGISTIKE
 

ŠTUDENTI  ZA POMOČ  V  PROIZVODNJI
 

B O S C H  R E X R O T H  d . o . o .
K i d r i č e v a  c e s t a  8 1 ,  4 2 2 0  Š k o f j a  L o k a
0 4 - 5 0 2 2 - 6 0 3  a l i  0 4 - 5 0 2 2 - 6 0 4

z a p o s l i t e v @ b o s c h . c o m
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Razpisujemo
KaDRoVsKe ŠTipeNDije  
za LeTo 2021/2022
za dijake in študente, ki se boste ali ste se vpisali  
v razpisane programe:

•	 Oblikovalec kovin / orodjar

•	 Strojni tehnik

•	 Elektro tehnik

•	 Diplomirani inženir strojništva

•	 Magister inženir strojništva

Prošnje za kadrovske štipendije zbiramo do 20. 8. 2021.  
Prošnja naj vsebuje: življenjepis, spričevala in potrdilo o  
vpisu za šolsko leto 2021/2022.

Difa d.o.o., Kidričeva cesta 91, 4220 Škofja Loka, telefonska številka: 04 502 01 14, e-mail: zaposlitev@difa.si

DIFA d.o.o. je hitro razvijajoče se dru-
žinsko proizvodno podjetje, ustano-
vljeno leta 1990 kot naslednik obr-
tne dejavnosti iz leta 1967. Osnovna 
dejavnost podjetja je tlačno litje in 
obdelava ulitkov iz cinkovih in alu-

minijevih zlitin za potrebe avtomobilske industrije, svojim kupcem 
pa nudi podporo v celotni verigi od pred-razvoja posameznih de-
lov ter podsklopov do konca trajanja projekta.

iŠčeTe NoVo zaposLiTeV?
V kolikor vas veseli strojništvo in imate dobre ročne 
spretnosti, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi. Ponujamo 
vam možnost dolgoročne zaposlitve, stimulativno plačilo in 
delo v mladem kolektivu. Svojo prijavo z življenjepisom lahko 
pošljete izključno v elektronski obliki na zaposlitev@difa.si.
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Smo eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji z dolgoletno tradicijo, specializirano za 
proizvodnjo in razvoj klasičnega in z vrhunsko tehnologijo obdelanega netkanega 
tekstila ter večplastnih tekstilij za avtomobilsko, gradbeno, čevljarsko in pohištveno 
industrijo. Od leta 2020 smo del mednarodne skupine Freudenberg.

• UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž) – več delovnih mest
ki bo odgovoren za pripravo ustrezne surovine za nemoten tehnološki proces, nastavitve linije, kontrolo kakovosti ter 
pakiranja izdelkov po delovnem nalogu.

• STROJNI VZDRŽEVALEC (m/ž)
ki bo zadolžen za opravljanje strojno vzdrževalnih del, izvajanje strojnih obdelav, periodičnih pregledov in sodelovanje pri 
remontih.

• RAZVOJNIK (m/ž)
ki bo kot kemijski tehnolog aktivno sodeloval pri postavljanju trendov na področju novih obdelav in dodelav netkanega 
in laminiranega tehničnega tekstila.

 Več informacij in prijave na spletni strani: https://www.� lc.si/odprta-delovna-mesta/

Filc d.o.o., Trata 48, 4220 Ško� a Loka, www.fi lc.si 

Zaradi širitve poslovanja k sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na 
delovnih mestih:
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Junij 2021

BOOTCAMP
BODY ATTACK

BOOTYPUMP
BODY PUMP

CXWORX
KOMBO

TNZ...
ORGANIZIRAMO 

ROJSTNODNEVNE
ZABAVE ZA OTROKE

NIKOLI NI PREPOZNO
ZA IZKLESANO POSTAVO IN SUPER POČUTJE

NIKOLI NI PREPOZNO

PRVI TEDEN TRENIRAŠ BREZPLAČNO

V veliki zračni dvorani, ki meri celih 240m2, boste pod vodstvom izkušenih 
inštruktorjev in osebnih trenerjev dosegli svoje zastavljene cilje. Treningi, ki jih 
izvajamo so strokovno zasnovani za doseganje optimalnih rezulatov. Ob dobri 
glasbi, prijetni družbi in motivaciji vam bodo vadbe v veliko veselje.

Izvajamo tako zunanje treninge, kot treninge v dvorani. Za ogled urnika in prijavo 
na vadbo obiščite stran www.liparius.si/urniki ( prijava je zaželjena ).

Poleg treningov v dvorani vam nudimo tudi vadbe ONLINE. Na našem vadbenem 
online portalu Liparius lahko izbirate med več kot 300 treningi . Pester izbor vadb: 
Body Attack, Body Pump, Cxworx, TNZ, BootyPump, Bootcamp, Kombo, Pilates,  
Joga, Zumba...

www.liparius.si tel.:041 710 310 Kidričeva cesta 75, Škofja Loka

PRIDRUŽITE SE NAM



Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,5 – 6,4 l/100km, ter izpusti CO2: 118 – 143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0226 – 0,0374 g/km. Trdi delci: 
0,00048 - 0,00073 g/km in število delcev: 0,03-0,34 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Opel Zajamčeno zadovoljstvo s 
povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2000 
km - katerikoli pogoj je prvi izpolnjen, ter ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Več informacij je na voljo 
na www.opel.avtotehna-vis.si ali v salonih Opel Avtotehne VIS. Slike so simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti. 

PE LJUBLJANA  01 58 18 510              info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                   04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00        info.skl@avtotehna-vis.si

VABIMO VAS V SALONE AVTOTEHNE VIS V LJUBLJANI, KRANJU ALI ŠKOFJI LOKI!
NOVI OPEL CROSSLAND že čaka, da ga zapeljete! Rezervirajte si svoj termin za brezplačno testno vožnjo 
še danes - pokličite 080 88 82 ali pišite na info@avtotehna-vis.si.

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
Prepričani smo, da bo vaš novi OPEL CROSSLAND zadostil pričakovanjem, še več, prepričani smo, da ga boste 
vzljubili. Prav zato vam samo OPEL nudi zajamčeno zadovoljstvo. Če z novim vozilom ne boste našli skupnega 
jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

OPEL CROSSLAND
NOVI

USTVARJEN ZA ŽIVLJENJE
ZAPELJITE SE NA TESTNO VOŽNJO.


