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IŠČEŠ NOVE IZZIVE?
Uspešno embalažno-logistično podjetje Tricor na novi lokaciji v IC Trata v Škofji Loki išče: 

SAMOSTOJNI NABAVNIK/NABAVNICA
LOGIST/SKLADIŠČNIK

Kot član japonsko/nemškega koncerna Rengo/Tri-Wall smo zelo vpeti  
v mednarodno poslovno okolje.

Če te zanima delo v hitrorastočem podjetju, pošlji prijavo na kadri@tricor.si
Za več informacij pojdi na www.tricor.si/kadri

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

Novinarji 
Damjan Likar, Miha Hafner,  
Nika Arsovski, Davor Tavčar,  
Vlado Kadunec, Darinka Egart

Lektura 
Tina Benedičič

Lektoriranje oglasnih sporočil je v 
domeni oglaševalcev.

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

Vas Ševlje. 
(Foto: Boštjan Dolinar)

Kazalo

6 Človek je najbolj uspešen, ko besedo 
moram spremeni v besedo hočem

7 Zakonca Čarman prejela državno  
odlikovanje

8 Gorenjevaško in Hotaveljsko se  
predstavi skozi čas

9 Odkritje spominske plošče Ivanu Omanu

10 Razstava je krona ustvarjanja mladih

12 Pol stoletja druženja v Turističnem  
društvu Sovodenj

12 100-letnica delovanja

13 Marko Lotrič je novi predsednik  
Območno obrtno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka

14 Zeleni gozd je lovčev raj

15 Na OŠ Žiri sprejeli pet ukrajinskih otrok

16 Muzejski dan z zanimivimi predstavitvami

17 Ponovni porast gostov iz zahodne  
Evrope?

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

18 Desetletnica štipendij Rotary cluba  
Škofja Loka

18 Pomoč ukrajinskim družinam

19 Nova knjiga o zgodovini slovenskih letalcev

20 Knjižnica je tudi kulturno središče Žirov

21 Razstava lutk navdušuje otroke

22 Mešani občutki ob iztekajočem  
se šolskem letu

25 Pasje razstave? Obvladam.

26 Fotografska razstava #BREZOSEBNO

28 V Afriki je spal na robu delujočega  
ognjenika

30 »Mami sem obljubil, da če bom igral za 
reprezentanco, bom domov prinesel 
medaljo.«

32 Izjemen uspeh škofjeloških rokometašev

35 Razpisi delovnih mest

45 Prireditve v juniju

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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Človek je najbolj uspešen, ko besedo 
moram spremeni v besedo hočem
Razvojna agencija Sora, d. o. o., in OOZ Škofja Loka sta tudi letos organizirali tradicionalni Teden obrti in podjetništva 
na Loškem, kjer sta skozi sklope različnih promocijskih in vsebinskih dogodkov želeli približati obrt in podjetništvo čim 
širšemu krogu ljudi. Predvsem obetavnim mladim, ki se šele vključujejo v svet podjetništva. Izpostavljamo dva dogodka.

Uvod v Teden obrti in podjet- 
ništva se je začel z delavnico o 
podjetništvu za srednješolce, 
ki jo je vodil Nejc Konjevič s 
podjetniške akademije, ustano-
vitelj in direktor podjetja Nejko, 
d. o. o. Na Srednji šoli za lesar-
stvo je mladim pokazal primere 
dobre prakse in jih spodbudil, 
da razmišljajo o podjetništvu 
zunaj svojih okvirjev, da ne iščejo 
kuharskih receptov, ampak da 
najdejo svoj recept za uspeh. 
»Mnogi mladi razmišljajo, da se 
nič ne splača ali pa hočejo iti po 
sledeh svojih staršev, vendar se 
lahko to izkaže za napačno odlo-
čitev. Opažam, da se mladi bojijo 
prihodnosti zaradi digitalizacije, 
da bo njihov poklic zato izumrl. 

Toda ni razloga za strah, kajti s 
pomočjo te digitalne preobraz-
be lahko nekdo neko mizo iz 
domačega naslonjača proda po 
vsem svetu. Ko so pred nekaj 
desetletji robote uvajali v avto-
mobilsko industrijo, so se mnogi 
ustrašili, da bodo zato ostali brez 
dela. Toda izkazalo se je ravno 
obratno. Vedno več delavcev so 
potrebovali v tej industriji, kajti 
avto se je pocenil in več ljudi si je 
lahko privoščilo njegov nakup,« 
je dejal Konjevič in poudaril, da 
je človek najuspešnejši takrat, 
ko besedo moram spremeni v 
besedo hočem. Mlade je moti-
viral, naj se veselijo prihodnosti. 
Omenil je, da je šolski sistem v 
Sloveniji dober, manjka edino 
učenje mehkih veščin, spodbu-
janja podjetnosti. »Beseda pod-
jetništvo ima grenak priokus. Če 
jo omenimo, mnogi pomislijo, da 
so to kapitalisti, ki kradejo. Bolje 
je reči, da si frizer ali serviser in 
boš deležen manj kritik. Toda 
večja odgovornost prinaša tudi 
večji prihodek. Podjetniki so tisti, 
ki spreminjajo svet, iščejo rešitve 
in tudi ponudijo ljudem službo.« 

V ihti sodobnega 
življenja prelagamo 
srečo na prihodnost
Veliko pozornosti je poželo 
tudi predavanje Aljoše Bago-
le, avtorja knjižne uspešnice 
Kako izgoreti, ki je na dinamičen 
način predstavil vplive sodobnih 
tehnologij na naše obnašanje 
in razkril dragocene uvide za 
boljše upravljanje sodobnih 
družb, odnosov, predvsem pa 
našega počutja. »V ihti sodob-
nega življenja prelagamo srečo 
na prihodnost in mislimo, da jo 
bomo dosegli, dokler se nam to 
in to ne uresniči. Toda sreče ne 
moremo deponirati na varče-
valni račun, ampak jo lahko le 
živimo tukaj in zdaj. Preveč se 
obremenjujemo z vsem, kar nam 
manjka, in premalo smo hvaležni 
za vse, kar imamo. Hvaležnost 

nam pomaga, da svoje pomanj-
kljivosti ne jemljemo tako resno,« 
je dejal kreativni direktor in v 
nadaljevanju izpostavil pomen 
miselnega fitnesa. »Kar nam 
roji po glavi, nam kroji življenje. 
Po naravi smo bolj dovzetni za 
negativne novice, zato informa-
tivne oddaje takoj dobijo našo 
pozornost.« Glede pridnosti: 
»Slovenci smo svetovni prvaki 
v pridnosti. Dajemo si opravke, 
zato da ne bi imeli opravka s 
samim seboj. V ideji pridnosti 
srečo zamenjamo z občutkom 
olajšanja, ko vse naredimo. 
Razpolovite razpoložljivost in 
podvojili boste razpoloženost.« 
Glede poslanstva: »Naš poklic je 
tam, kjer se naši talenti srečajo s 
potrebami sveta. Če ponoči ne 
moremo spati, je to najbrž zato, 
ker podnevi uresničujemo sanje 
nekoga drugega.« Glede škodlji-
vega ugajanja drugim: »Veliko 
ljudi opravlja poklic, ki so jim ga 
določili starši. Veliko ljudi živi po 
neposrednem nareku svojega 
partnerja oz. partnerke.« Glede 
vpliva družbenih omrežij: »Če 
smo se nekdaj počutili dobro, 
ko smo dobili nasmeh staršev, 
se danes počutimo psihološko 
varne, če dobimo dovolj všečkov 
in srčkov v digitalnem svetu. Če 
so naši predniki pred jedjo molili, 
mi danes jed fotografiramo, zato 
da dobimo všečke. Vsi vodimo 
svojo oglaševalsko kampanjo na 
družbenih omrežjih in tam smo 
lahko tudi tarča kritik, sramotenj. 
Če bi Churchill svojo kariero začel 
v dobi tviterja, bi njegova politič-
na pot trajala samo pol leta, ker 
bi ga tvitosfera zaradi začetnih 
napak raztrgala.« 

Damjan Likar

Nejc Konjevič je motiviral 
mlade škofjeloške dijake. 

Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka s poletnimi načrti 

V poletnih mesecih bomo v Škofji Loki na terasi knjižnice izvedli 
tri koncerte – VEČERI NA TERASI (Slon in Sadež, Dimek in Klarič, 
Severa in Gal Gjurin), v dneh 11.–14. avgusta pa skupaj s Kinom 
Sora tudi KINO NAD MESTOM.

Več o programu pa 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

Loški utrip lahko 
berete tudi na spletu: 

www.skofjaloka.si.
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Zakonca Čarman prejela državno 
odlikovanje
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sredi maja na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna 
odlikovanja. Med drugim sta medaljo za zasluge prejela Valerija in Ivo Čarman za izjemno delo za ranljive in pomoči 
potrebne ljudi, zlasti otroke.

Zakonca Čarman sta s svojimi 
velikodušnimi, srčnimi in ple-
menitimi dejanji za sočloveka 
že več kot 30 let vzor aktivnega 
državljanstva. Njuno dolgoletno 
poslanstvo se je začelo s sode-
lovanjem z društvom za pomoč 
osebam z motnjami v duševnem 
razvoju Sožitje Škofja Loka, ko 
sta pomagala pri organizaciji 
specialne olimpijade ter za vse 
tekmovalke in tekmovalce sešila 
drese. Vrsto let sta sodelovala s 
Centrom za socialno delo Škofja 
Loka in pripravljala darila za ot-
roke v rejništvu ter z Varstveno 
delovnim centrom Kranj, kjer sta 
pripravljala različne prireditve 
in presenečenja. Najbolj znana 
pa sta po svojem dobrodel-
nem delu z otroki, obolelimi za 

ki je na zimske igre v Sarajevo 
prinesel olimpijsko baklo, in 
danes član Olimpijskega komi-
teja Slovenije, uči bolne otroke 
skromnosti, vztrajnosti in delav-
nosti. »V življenju imamo sanje 
in pričakovanja. Da bi človek 
pričakoval ali sanjal nekaj take-
ga, kar se je nama sedaj zgodilo, 
je malo verjetno. Zelo sva po-
čaščena in ganjena. Predvsem 
iz razloga, ker sva odlikovanje 
prejela iz rok osebe, ki najino 

Prejemnika državnega odlikovanja Valerija in Ivo Čarman.  
(Foto: Bor Slana/STA) 

rakom. Začetki tega dela segajo 
v leto 1989, ko je Ivo Čarman na 
pobudo Nedeljskega dnevnika 
kot Miklavž obiskal in obdaroval 
otroke na pediatrični kliniki na 
Vrazovem trgu. Zakonca Čarman 
sta z otroki in njihovimi druži-
nami navezala redne stike, jim 
pomagala pri reševanju vsak-
danjih težav in tegob ter jim 
tudi sicer stala ob strani v težkih 
trenutkih. Letos sta ustanovila 
Inštitut Zlata pentljica, želita 
namreč, da bi nekdo nadaljeval 
njuno poslanstvo, ko ga sama 
ne bosta mogla več opravljati. 
Zlata pentljica združuje otroke, 
ki se borijo z rakom ali pa so ga 
preboleli. Ivo Čarman, nekdanji 
vrhunski športnik, olimpijec, 
»Slovenec v oranžni trenirki«, 

delo pozna že dolgo. Od prvega 
dne, ko smo odprli podjetje, 
smo del dobička oziroma višek 
denarja vračali v skupnost. 33 
let. Takrat pač ni bilo družab-
nih omrežij in ta del je ostal v 
predalu stran od oči javnosti. 
Vsekakor pa je odlikovanje iz 
rok predsednika nekaj, kar v člo-
veku vzbudi čast in tudi veliko 
mero odgovornosti do dela,« sta 
povedala zakonca Čarman po 
podelitvi.  Damjan Likar
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Gorenjevaško in Hotaveljsko se  
predstavi skozi čas
Med nagrajenci občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 je tudi uredniški odbor zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko 
skozi čas, izdanega decembra 2020. Uredništvo si je priznanje prislužilo za triletno obsežno raziskovalno delo, potrebno 
za verodostojno predstavitev dogajanj na območju občin v različnih zgodovinskih obdobjih do današnjih dni. 

»Knjiga, ki obsega več kot 600 
strani, je opremljena s 673 
fotografijami in 122 dokumenti, 
med katerimi so nekateri objav- 
ljeni prvič. Ustvarjalci zbornik 
razumemo kot dar krajanom Go-
renje vasi in Hotavelj, zato naj bi 
ta ‚enciklopedija v malem‘ imela 
mesto v vsakem domu oziroma 
pri ljudeh, ki so bili ali so pove-
zani s temi kraji. Priznanje nam, 
uredniškemu odboru, pomeni 
priznanje za težko ponovljivo 
energijo, medsebojno razume-
vanje, zaupanje in sodelovanje 
pri našem delu, pomeni pa tudi 
zahvalo številnim sodelavkam 
in sodelavcem, ki so svoj pros-
ti čas namenili raziskovanju in 
zapisu bogate preteklosti in se-
danjosti območij Gorenje vasi in 
Hotavelj,« nam je dejal Valentin 
Bogataj, urednik zbornika.

Bila je županova pobuda
Pobudo za nastanek zbornika je 
dal župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Janez Čadež, 
ko je na sestanek povabil nekaj 
sokrajanov, za katere je menil, da 
bi s svojim splošnim, poklicnim 
in ljubiteljskim znanjem lahko 
uresničili njegovo zamisel. Apri-
la 2018 so imenovali uredniški 
odbor v sestavi Valentin Boga-

taj, Mirjana Možina, Damjana 
Peternelj in Silvo Pivk.

»Večstoletni način življenja na 
našem območju se je oblikoval v 
značilni podobi, sicer primerljivi 
z drugimi slovenskimi območji, 
a vendar v mnogočem poseb-
ni. Gorenjevaško in Hotaveljsko 
sta se v zadnjih sto petdesetih 
letih močno spremenila, spošto-
vanje do prizadevanj za obstoj 
in preživetje, boj za boljši vsak 
dan naših prednikov so vredni 
trajnega spomina tudi v pisni 
besedi oziroma knjižni obliki,« 
pravi Bogataj, ko razlaga o po-
teku ustvarjanja zbornika.

Zapisano je utemeljeno  
z viri
Da bi bila dogajanja skozi 
zgodovino krajev oziroma 
današnjih naselij Gorenja vas, 
Dolenja Dobrava, Gorenja 
Dobrava, Dobravšce, Todraž, 
Bačne, Žirovski Vrh Sv. Urbana 
in Žirovski Vrh Sv. Antona ter 
Hotavlje, Hlavče Njive, Srednje 
Brdo, Čabrače, Suša, Jelovica in 
Volaka čim natančneje raziskana 
in zabeležena, so v uredniškem 
odboru k sodelovanju povabili 
77 sodelavk in sodelavcev, ki so 
s svojim strokovnim znanjem, 
splošno razgledanostjo in izkuš-

njami oblikovali ali sooblikovali 
posamezne prispevke. 

»Njihovi prispevki temeljijo na 
virih, ki so sproti navedeni in dajejo 
vsebinam polno verodostojnost. 
Nekateri prispevki bi bili lahko še 
bolj poglobljeni, če bi bili na voljo 
arhivi. Žal je mnogo njih uničenih 
in so nekatera dejstva za vedno 
nepojasnjena in s tem izgubljena,« 
še pojasnjuje glavni urednik 
zbornika. Kljub temu daje zbornik 
osnovno védenje o posameznem 
področju življenja ali dejavnosti 
v tolikšni meri, da bralec lahko 
dobi (tudi z viri podprto) primerno 
zaokroženo vsebino. 

Pestri vsebinski sklopi
Zbornik je uredniški odbor obli-
koval po tematskih poglavjih 
oziroma naslovih, ki zaokrožajo 
širšo vsebino. 

Prvi sklop O krajih in ljudeh 
pove, kje in od kdaj živimo na 
teh območjih, kako govorimo, 
na katero naravno dediščino smo 
lahko ponosni ter katere narav-
ne nesreče so nas prizadevale v 
preteklosti.

Sklop Odstiramo preteklost 
prvič in širše predstavlja popis 
domačij hotaveljskega urada, 
župnijo Trata - Gorenja vas ter 
nekdanjo občino Trata. 

Prispevki v sklopu Prelomni 
časi so terjali veliko raziskovalne-
ga dela, saj opisujejo preteklost, 
ki še vedno ni dovolj raziskana, 
popisana in ovrednotena. 

Vsebine poglavja Prizadevanja 
za boljši kos kruha opisujejo go-
spodarsko stanje na tem območju 
ter o organizaciji gospodarstva, 
njegovih zvrsteh in prizadevanju 
za obstanek in razvoj krajev. 

Razdelek Vzgoja in izobraže-
vanje predstavlja pridobivanje 
znanja in izkušenj, govori o teža-
vah in dosežkih, o njenih nosilcih 
v preteklosti in sedanjosti ter 
njihovem poslanstvu.

V poglavju Skrb za zdravje je 
naveden razvoj te dejavnosti v 
našem okolju, o delovanju Rde-
čega križa ter o ljudeh, ki to skrb 
požrtvovalno uresničujejo.

Sklop Samostojni in poveza-
ni je posvečen razdobju 25 let 
Občine Gorenja vas - Poljane 
in pripoveduje o razvojnih in 
povezovalnih silnicah v njej.

Soustvarjalci našega vsakdana 
je razdelek, ki predstavi vidnejše 
osebnosti iz našega okolja, go-
vori pa tudi o umetniški ustvar-
jalnosti naših ljudi.

Obširno poglavje Društve-
no življenje opisuje vključenost 
krajanov v številna društva, ki so 
povezovala ali pa še povezujejo 
ljudi. Predstavljeni so delovanje in 
uspehi v kulturi, športu ter drugih 
društvih, predstavljeni so organi-
zatorji in zanesenjaki, brez katerih 
življenje v naših krajih ne bi bilo 
tako pestro, bogato in ustvarjalno. 

»Zadnji sklop Družabno živ- 
ljenje pripoveduje o tem, kako se 
družimo, kako si znamo popestriti 
vsakdanje življenje in se tudi po-
veseliti,« sogovornik še predstavi 
vsebino zbornika Gorenjevaško in 
Hotaveljsko skozi čas ter doda, da 
kar nekaj prispevkov v zborniku 
kliče k nadaljnjim poglobljenim 
raziskavam, lahko pa bi bili tudi 
poglobljene vsebine seminarskih, 
diplomskih in magistrskih nalog.

Vlado Kadunec

Uredniški odbor, z leve: Damjana Peternelj, mag. Silvo Pivk, Valentin Bogataj in Mirjana Možina. 
(Foto: Vito Debelak) 
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Odkritje spominske plošče Ivanu Omanu
Spominsko ploščo kmetu, slovenskemu domoljubu in narodnemu buditelju, članu predsedstva Republike Slovenije ter 
častnemu občanu Škofje Loke so na Omanovi kmetiji v Zmincu slovesno odkrili predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, škofjeloški župan Tine Radinja in najstarejši sin Janez Oman.

12. maja 1988 se je na javni kmečki 
tribuni z naslovom Ali mora kmet 
res le ubogati? v dvorani hotela 
Union v Ljubljani zbralo okoli 
1500 ljudi in ustanovilo Slovensko 
kmečko zvezo, njen prvi predse-
dnik je postal Ivan Oman. 34 let 
pozneje so se zbrani na Omanovi 
domačiji spomnili tega zgodo-
vinskega dogodka in z odkritjem 
spominske plošče enemu od oče-
tov naroda postavili nov mejnik. 
»V naši tisočletni zgodovini je bilo 
mnogo znanih Ločanov, toda Ivan 
Oman ima posebno mesto,« je v 
uvodnem govoru dejal škofjeloški 
župan Tine Radinja. Predsednik 
Borut Pahor je leta 2019, kmalu 
po Omanovi smrti, po njem po- 
imenoval eno od dvoran v Pred-
sedniški palači. »Bil je lastovka 
slovenske politične pomladi. Tako 
kot je bil pristen in avtentičen uni-
onski dogodek, tako je bil pristen 
in avtentičen njegov voditelj. To 

dvoje je utemeljevalo Omanovo 
avtoriteto ves čas njegovega po-
litičnega udejstvovanja. Osebno 
ne bom nikoli pozabil najinega 
zadnjega srečanja v kuhinji te 
hiše decembra 2018, ko sva se, 
kot da bi se poslavljala, še zadnjič 
posvetovala o važnih stvareh in 
njegovih osebnih izkušnjah s tem. 
Tedaj mi je rekel misel, ki me od 
tedaj spremlja kot zvezda vodni-
ca. Ko sem mu namreč dejal, da je 
v življenju mnogo dosegel in da 
verjetno čuti veliko zadoščenje, 
je zanj značilno pomislil in rekel: 
'Usmiljenost usode moramo spre-
jeti z veliko ponižnostjo.' Kako 
modra in moderna misel, tudi za 
ta čas,« je med drugim izposta-
vil Pahor. Omanov najstarejši sin 
Janez Oman pa je poudaril, da je 
vredno ohranjati spomin na ljudi 
in dogodke, ki so pomembno 
zaznamovali našo preteklost in 
so pomembno vplivali na vse 

nas in so del naše in narodove 
istovetnosti. »Vsako leto, ko smo 
se 12. maja posedli za mizo, je ata 
vprašal: 'Ali veste, kateri dan je 
danes?' In si tudi sam odgovoril: 
'Danes je 12. maj, obletnica usta-
novitve SKZ.' Potem pa nadalje-
val: 'Danes je velik dan, zelo velik. 
Danes je praznik, velik praznik.' 

Nato pa še dodal: 'Boste videli, 
prišel bo dan, ko bo 12. maj postal 
državni praznik.' Predlagam, da 
se z današnjim dnem začnejo ali 
pa nadaljujejo prizadevanja za 
razglasitev 12. maja za državni 
praznik kot dneva slovenske de-
mokracije.« 

Damjan Likar

Govor predsednika Pahorja na slovesnosti na Omanovi domačiji
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Razstava je krona ustvarjanja mladih
Šolski center Škofja Loka je v okviru Tedna obrti in podjetništva na Loškem organiziral tradicionalno razstavo izdelkov 
dijakov in študentov strojništva in lesarstva Šolskega centra Škofja Loka. Predstavniki Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Škofja Loka so najboljšim podelili priznanja in denarne nagrade. S tem so mladi dobili prvo javno priznanje 
vrednosti njihovega dela, kar dodatno dvigne motivacijo za ustvarjanje in samozavest.

Na razstavi, ki je letos prvič vklju-
čena tudi v teden evropskih po-
klicnih spretnosti, je prikazan 
izbor najboljših izdelkov dijakov 
zaključnih letnikov vseh stopenj 
izobraževanja, od nižjega po-
klicnega do višje šole, pa tudi 
izdelkov dijakov, ki so sodelovali 

v mednarodnem projektu Alp-
trees. »Razstava je krona naše-
ga ustvarjanja, je odraz znanja, 
spretnosti in izkušenj, ki jih nabi-
ramo skozi vsa leta izobraževanja 
na najrazličnejše načine v šoli in 
zunaj nje, tudi skozi različne pro-
jekte doma in v tujini. Je odraz 

naše ustvarjalnosti, ki jo s svojim 
navdušenjem spodbujajo učitelji, 
ki vedno priskočijo na pomoč, če 
se nam v kateri koli fazi zatak-
ne,« je povedala moderatorka 
programa Saša Dolenc, dijaki-
nja lesne srednje šole. Marko 
Lotrič, novi predsednik Območ-

ne obrtno-podjetniške zbornice 
Škofja Loka in direktor podje-
tja Lotrič Meroslovje, d. o. o., 
pa je v svojem govoru mladim 
svetoval, da je »pomembno, da 
na svoji življenjski poti verjame-
mo v svojo zgodbo, vztrajamo 
in izkoristimo vse vire, saj le 
tako pridemo do pravih rezul-
tatov. Dandanes s svojimi ide-
jami tekmujemo na svetovnem 
trgu. Družbena omrežja, kot na 
primer Tiktok in Instagram, so 
okno v svet. A v vsej tej poplavi 
možnosti se skriva tudi mnogo 
pasti. Hkrati z velikim številom 
možnosti se dviga tudi raven 
pričakovanj, tudi poslovnih part- 
nerjev, kupcev. Noben veter ni 
ugoden za jadrnico brez cilja, 
je zapisal francoski renesančni 
humanist Montaigne. In prav v 
današnji poplavi možnosti je še 
bolj pomembno, da si izberemo 
cilj, vanj verjamemo ter pri njem 
vztrajamo.«

Damjan Likar

Nagrajeni dijaki in študenti ter njihovi mentorji. (Foto: Petra Žemva) 

Nagrajenci v kategoriji strojništvo:

1. mesto: Cene Trček, CNC laserski rezalnik, mentor: Kristjan 
Prosen. (Foto: Vid Dežman)

2. mesto: Andrej Prevodnik, Hidravlična stiskalnica za odpadno 
embalažo, mentor: Tomaž Bogataj. (Foto: Andrej Prevodnik)
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Nagrajenci v kategoriji lesarstvo:

3. mesto: Matija Zavrl, Predelava štirikolesnika v gokart, mentor: 
Vid Ilijaš. (Foto: Vid Dežman)

Nagrada za inovacijo (nagrado prispeva podjetje Tri Krone): Jan 
Jančar, Travniška brana, mentor: Matjaž Metaj. (Foto: Vid Dežman)

1. mesto: Benjamin Kavčič, Miza iz hrastovega lesa, mentor: Peter 
Kurnik. (Foto: Dimitrij Jeraj)

2. mesto: Andraž Vajngerl, Harmonika iz oljčnega lesa, mentorja: 
Peter Koren, Janez Belič. (Foto: Dimitrij Jeraj)

3. mesto: Janez Dolenc, Biljardna miza iz hruškovega in 
orehovega lesa, mentor: Igor Jelovčan. (Foto: Dimitrij Jeraj)
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Pol stoletja druženja v Turističnem 
društvu Sovodenj
Spoštljivih 50 let že deluje Turistično društvo Sovodenj, kraja oziroma doline, ki je potisnjena ob skrajni rob gorenjevaške 
občine in ujeta med sosednjima občinama Cerkno in Žiri. Člani društva – okoli 90 jih šteje danes, marsikateri pa je v njem 
že od začetka delovanja – so si ob ustanovitvi zadali nalogo popularizirati kmečki turizem, navade in običaje tega malega 
kosa naše dežele.

Lotili so se dela, uredili domačije 
in okolico oziroma ves kraj ter 
poskrbeli za ohranitev kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov. 
Zagnani člani društva so v letih 
1977 in 1978 pomagali urediti 
cesto Trebija–Sovodenj in deset-
letje kasneje še Sovodenj–Nova 
Oselica, vseskozi pa so organizi-
rali prireditve, pohode ter nasto-
pe svoje folklorne skupine, ki so 
jo ustanovili ob svoji desetletnici.

»Društvo je bilo nekdaj 
zagotovo najbolj poznano po 
prireditvah Srečanje Janezov 
in Prazniku koscev oziroma 
Pokošnjici. Prireditev je bila 
polna ‚resne‘ tekmovalnosti, 
predvsem pa smeha, ko so kosci 
in grabljice tekmovali v čistosti 
pokošenega in pograbljenega, 
obliki kopice ter v času, ki so ga za 
dokončanje košnje potrebovali,« 
razloži Edo Podobnik, predsed-
nik Folklorne skupine Sovodenj. 

Janez že kleplje in druga 
zabavna druženja
Prireditev so leta 2012 preimeno-
vali v Janez že kleplje ter jo pre-
stavili na tretjo nedeljo v maju, 
jo malo preoblikovali, kaj dodali, 
ohranili pa tradicionalno tekmo-
vanje v ročni košnji in grabljenju. 

Skozi leta se je v okviru TD 
Sovodenj oblikovalo več sekcij: 
folklorna skupina, ženska pevska 
skupina Grabljice, igralska skupi-
na, kulturna sekcija Kontrabant, 
kvartet Krehovci ter turistični 
podmladek na Podružnični šoli 
Sovodenj. V okviru društva so 
urejevali pohodne poti na rapalski 
meji v okolici Sovodnja, prirejali 
pohode ter jim dodajali igrane 
prizore o tedanjih dogodkih in 
tihotapljenju čez mejo nekoč. 
Sekcija igralska skupina je dolga 
leta na Prazniku koscev v Novi 
Oselici igrala tudi krajše igrane 
prizore iz življenja na kmetih, ki so 
se tematsko imenovali Vasovanje, 
Snubljenje, Prevoz bale, Šranga, 
Tamlada pri hiši in tako naprej. 

Ples je igra rok in nog, 
popestrena z ustreznimi 
oblačili
Častitljivo 50. obletnico TD 
Sovodenj so obeležili 21. maja s 
kulturnim programom seveda 
v sklopu prireditve Janez že 
kleplje, za veselo razpoloženje 
na veselici, ki je sledila, pa je skr-
bel ansambel Gregorja Kobala. 

Prav tako spoštovanja vredno 
40. obletnico folklorne skupine 
pa so obeležili 8. maja z venč-
kom plesov v kulturni dvorani na 
Sovodnju. Skupina, ki skozi ples 
ohranjanja stare ljudske običaje 
in pesmi, sicer pogosto nastopa 
odeta v klasično gorenjsko naro-
dno nošo ali pa v vsakdanjo kmeč-
ko nošo, ki so jo po okoliških vaseh 
nosili okoli leta 1920, radi pa se od-
zovejo tudi na povabila za razne 
obletnice in praznovanja tudi 
izven domačega kraja. Pogosto 
popestrijo popoldan tudi starost-
nikom v domovih ostarelih. Sicer 
pa se člani radi podružijo med 
seboj na piknikih, pohodih, izletih, 
večerjah. »Naši koraki postajajo 
vse bolj okorni in glasovi hripavi, 
vendar se ne damo – pojemo in 
plešemo predvsem s srcem. Vsak, 
ki želi skupino obogati s svojim 

 ‚Janezi‘ ob burnem navijanju kosijo; kdo bo tokrat hitrejši, 
natančnejši. (Foto: Lucija Burnik)

talentom, kakršen že je, je dobro-
došel,« še povabi Edo Podobnik.

Starim vrednotam se 
namenja vedno manj časa
»Čistilno akcijo in praznovanje 
obletnice smo letos že opravili, 
v naslednjih mesecih se bomo 
podružili še na kakšnem pikniku, 
pohodu in izletih, leto pa zaključili 
z decembrskim nočnim poho-
dom ob ‚našem‘ delu rapalske 
meje do vrha Mrzlega Vrha. Delo 
v društvu in sekcijah je nekoč bolj 
kot danes navdihovalo navdu-
šenje, prostovoljstvo, druženje in 
razdajanje za skupno dobro. Dan-
danes tem vrednotam žal vedno 
manj ljudi odmerja svoj čas,« nam 
je povedala Milka Burnik. V. K.

100-letnica 
delovanja
V Športnem društvu Partizan 
Gorenja vas so lani obeležili 
100 let delovanja. Društvo je 
namreč ponosni naslednik 
tradicije, ki so jo leta 1921 z 
ustanovitvijo društva Sokol 
Gorenja vas - Poljane začeli nji-
hovi predniki v Gorenji vasi. Ob 
tej priložnosti so se odločili iz-
dati zbornik in v njem popisati 
znana dejstva o delovanju so-
kolov do druge svetovne vojne 
ter o društvenem delovanju 
po letu 1945 vse do danes. 
Vzpostavljen je bil uredniški 
odbor, ki je v dveh letih skupaj 
z različnimi avtorji in številni-
mi pričevalci zbral kar največ 
znanih podatkov, spominov 
ter dokumentov in fotografij. 
Zbornik bodo predstavili na 
slavnostni akademiji, ki so jo 
zaradi omejitev ob korona-
virusu prestavili na letošnje 

leto. Praznovali bodo v petek, 
3. junija 2022, ob 19. uri v So-
kolskem domu v Gorenji vasi. 
Na praznovanje jubileja, ki ga 
bodo obeležili še s kulturnim 
programom ter podelitvijo pri-
znanj in plaket najdejavnejšim 
članom, prijazno vabijo člane, 
predstavnike različnih društev 
ter druge občane. K. K.
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Marko Lotrič je novi predsednik Območno 
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka
Naslednja štiri leta bo zbornico vodil dolgoletni podpredsednik zbornice Marko Lotrič, sicer tudi direktor podjetja Lotrič 
Meroslovje, d. o. o., ki je bil izvoljen tudi za poslanca v Skupščino OZS.

Na njegov predlog so poslanci 
potrdili tudi člane upravnega 
odbora, ki ga poleg Marka 
Lotriča po novem sestavljajo 
še dosedanji predsednik Jože 
Misson, Boris Mesec, Jernej 
Jezeršek, Boštjan Stanonik, 
Polona Golija, Milan Hafner, 
Uroš Jenko, Miha Lavtar, Ma-
tjaž Miklavč in Peter Podob-
nik. Poslanci skupščine so na 
tajnih volitvah izvolili tudi člane 
novega nadzornega odbora. 
V naslednjih štirih letih bodo 
to funkcijo opravljali Franc Je-
lenc, Julijana Kokelj, Tatjana 
Novak, Jelka Pegam in Tomaž 
Potočnik, ki bodo na svoji prvi 
seji izvolili predsednika nad-
zornega odbora. Do zamenjav 
predsednikov strokovnih sekcij 

je prišlo pri sekciji inštalaterjev, 
predsednik je postal Anže Me-
gušar, sekciji gostincev in živil-
cev, predsednica je postala Nina 
Čarman, vodenje sekcije lesar-
jev je prevzel Jernej Markelj, 
sekcijo avtoserviserjev pa bo 
odslej vodila Barbara Benedik. 

Kdo je novi predsednik 
Marko Lotrič?
Lotrič je generalni direktor 
in ustanovitelj mednarodno 
uveljavljene skupine Lotrič 
Metrology, ki združuje že več 
kot 170 strokovnjakov s pod-
ročja meroslovja, zaposlenih 
v devetih podjetjih v sedmih 
državah. Podjetje je dvakratni 
prejemnik najvišjega državnega 
priznanja za poslovno odličnost. 

Marko Lotrič (na fotografiji desno) bo naslednja štiri leta vodil 
OOZ Škofja Loka. Levo je dosedanji predsednik Jože Misson, ki je 
zbornico vodil med letoma 2014 in 2022.

Kot enega izmed pomembnih 
korakov k uspešnosti podjetja 
izpostavlja sodelovanje in part- 
nerstva, ki omogočajo sinergijo 
in uresničevanje strategije in 
filozofije podjetja. Danes sku-
pina Lotrič Metrology posluje 
z več kot 21 tisoč poslovnimi 
partnerji. Največji kupci pri-
hajajo iz farmacevtske, avto-
mobilske, elektro, kemijske in 
plastične industrije, iz javnih 
in zasebnih inštitutov, univerz, 
zdravstvenih ustanov ter drugih 
področij. Velik pomen namenja 
tudi sodelovanju z institucijami 
znanja. Podjetje sodeluje s 16 
raziskovalnimi inštituti in uni-
verzami. »Naše delo vnaprej bo 
usmerjeno v tri glavne stebre. 
Z usmeritvijo v mlade bomo 
poskusili ustvariti poslovno 

okolje, ki bo zanje zanimivo in 
stimulativno. Velik poudarek 
bomo namenili zastopanju 
interesov naših članov preko 
Obrtno-podjetniške zbornice 
na državni ravni. Zagovarjanje 
lastnih stališč je v trenutnih raz-
merah zelo pomembno, zato se 
bomo prizadevali pridobiti ob-
čutke, mnenja in predloge naših 
članov ter jih smiselno povzeti 
in prenesti na raven države. 
Spodbujali bomo povezova-
nje, mreženje, izmenjavo dobrih 
praks ter seveda druženje. Smo 
v prelomnem obdobju (glede na 
vse družbene spremembe), ko 
potrebujemo čim več podpore 
in močan glas podjetništva,« je 
novi predsednik povzel ključne 
usmeritve programa.  

Damjan Likar
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Zeleni gozd je lovčev raj
»Bila je še temna noč, ali megla na Blegošu se je razkadila, in niti oblačka ni bilo videti na nebu. Tudi sape ni bilo in popoln 
mir je vladal nad Zalo. Nikjer se ne gane list, samo po suhljadi začuješ tu in tam, da hodi žival po svojih nočnih poteh. Med 
vejevjem zaskovika ponekod sova ali pa mali čuk … Kdor ni izkusil kaj takega, njemu ni moč dopovedati, s kakšnimi čustvi 
lazi lovec po tihem gozdu,« je v svoji povesti V Zali zapisal slovenski pisatelj Ivan Tavčar (1851–1923), ki je, tudi strasten 
lovec, od tedanje občine Trata imel v zakupu občinsko lovišče.

»S tako podobnimi lepimi občutki 
lovci tudi danes ‚lazimo‘ po naših 
loviščih,« mi je dejal Ivan Jerman, 
starešina Lovske družine (LD) Go-
renja vas, ki letos obeležuje 76 let 
svojega obstoja. 

Enajstega avgusta leta 1946 
se je sedem gorenjevaških lov-
cev dobilo v gostilni Pri Nacetu 
in ustanovilo lovsko družino. 
Obseg njihovega lovišča se je 
sčasoma oblikoval v površini 
6.257 ha, od tega je približno 
polovica gozdov, pa več kot 600 
ha njiv, okoli 1.400 ha pašnikov, 
skoraj 900 ha travnikov in 72 ha 
sadovnjakov in vrtov. Lovišče 
TD Gorenja vas se razteza po 
območjih krajevnih skupnosti 
Gorenja vas, Lučine in Trebija in 
je eno večjih lovišč na srednje-
gorskem območju Gorenjske.

Lovstvo ni samo  
streljanje živali
»Usmeritev družine se je obliko-
valo v varstvo in gojitev divjadi in 
strokovno izvajanje lova, poleg 
sledenja zakonodaji smo zave-
zani tudi etičnim merilom. Lov 
opredeljuje Zakon o divjadi in 
lovstvu, člani Lovske zveze Slo-
venije, katere člani smo tudi mi, 

podpišejo tudi Etični kodeks z 
zavezo, da bodo spoštovali in 
uresničevali načelo trajnostne 
rabe narave. Lovstvo namreč ni 
samo lov, obsega tudi številne 
druge pomembne dejavnosti, 
ki pomagajo krepiti tudi zavest 
javnosti, da je lovstvo pomembno 
za naravo in družbo. Lovstvo je 
poleg varstva narave in lovske 
kulture med drugim tudi delo 
z mladimi, izobraževanje, ra-
ziskovalna dejavnost in lovska 
kinologija,« razloži član društva 
Matjaž Čepin.

Divji petelin se vrača
Lovišče je bilo z zakupniškim 
sistemom lova pred drugo sve-
tovno vojno izčrpano in med njo 
tako rekoč izpraznjeno. Srnjadi in 
gamsov je bilo malo, več je bilo 
zajcev, lisic, jazbecev, poljskih 
jerebic in rac, zelo je bil razvit 
lov s pastmi.

»Pri gojitvi in varstvu v lovišču 
živečih živali je bilo z našim delom 
največ doseženega prav pri srn-
jadi, njihovo število smo več kot 
podeseterili. Njihovo število in 
struktura sta zdaj stabilni; tretjina 
je srn, tretjina srnjakov in tretjina 
mladičev. Število gamsov se v zad-

njih letih manjša, zato je dovolje-
no tudi manj lova nanj. Razlog je 
verjetno v tem, da je v gozdovih 
vedno manj miru, gams pa po-
trebuje mirno okolje. V zadnjih 
letih se je v našem lovišču naselila 
tudi jelenjad. Vedno več je divjih 
prašičev, ki povzročajo škodo, 
pa tudi volkov, ki rejcem živali 
tudi naredijo kar nekaj škode. V 
lovišču imamo še precej lisic, kun 
in jazbeca, od ptic pa šoje, vrane, 
srake in race mlakarice, občasno 
se pojavi medved,« opisuje gos-
pod Čepin. Doda še, da je pred 
časom začela občutno upadati 
populacija divjega petelina, zato 
so ga zaščitili in sedaj se ob jutrih 
spet vse pogosteje oglaša. Kljub 
nekajkratnim osvežitvam upada 
število poljskih zajcev, fazan in 
jerebica pa sta na gorenjevaškem 
lovskem območju tako rekoč že 
izumrla. »Ob tej nemoči pri gojitvi 
in varstvu nekaterih vrst živali in 
ob vse večjem obsegu urbanis-
tičnih, agrokemičnih in drugih 
civilizacijskih vzrokov se tudi v 
zavesti lovcev vse bolj poraja 
spoznanje o nujnosti celovitega 
varstva narave,« še pove Čepin. 

Mladih lov na živali  
ne zanima
Največ članov (65) je društvo 
LD Gorenja vas imelo leta 1985, 
trenutno jih je v njem 36, od tega 
dve ženski, povprečna starost 
članov je nad 60 let. Zanimanja 
mladih za včlanjanje v družino ni. 
Novi član mora sicer ob vstopu 
v družino opraviti enoletni ‚pri-
pravniški‘ staž, ki mu sledi lovski 
izpit, ki je po besedah Čepina 
‚relativno zahteven‘. 

Pripadnost družini in delo nje-
nih članov se odraža v številnih 
aktivnostih v lovišču. Poleg mno-
gih lovskih naprav za gojitev so 
člani družine že leta 1958 zgradili 
kočo na Žirovskem vrhu in jo 
leta 1991 obnovili v sodoben 
objekt, ki je namenjen tudi dru-
gim obiskovalcem Žirovskega 
vrha. Zgradili so svoj lovski dom v 
Gorenji vasi (leta 1986), njegovo 

fasado pa krasi freska pokojnega 
slikarja Iveta Šubica, ki prikazu-
je lovca Jako v družbi s svojim 
psom in divjadjo. Prav tako so 
zgradili lovski bivak v Kolku pod 
Blegošem (1988), lovski bivak v 
Vršajnu (1989) in senik z bivakom 
na Makovcih (1995).

Svoje delovne aktivnosti, 
denimo vzdrževanje lovskega 
doma, obnova lovskih stez, iz-
delava prež, krmljenje divjadi, 
odprava škode po divjih praši-
čih, izobraževanje, dogodke in 
drugo, financirajo iz članarine 
prihodkov od lovskega turizma, 
prodaje divjačinskega mesa in 
najemnine za oddajo koče na 
Javorču.

Povezani z interesi kraja
Svoje področje dela je LD Go-
renja vas vedno povezovalo z 
interesi kraja, s kmeti in drugimi 
domačini, s svojci članov dru-
žine, s krajevnimi oblastmi in 
ustanovami, s šolsko mladino in 
sosednjimi lovskimi družinami.

Dejavno vlogo v okolju odigra 
tudi kulturno in zabavno življenje 
družine, vsako leto organizirajo 
kar nekaj odmevnih lovskih pri-
reditev, kot so slavnostna odpr-
tja lovskih objektov, slavnostne 
akademije in razstave, jubilejne 
brakade, organizirajo strokovne 
izlete doma in na tujem, kreso-
vanja in pustovanja. Pogosto 
so prisotni tudi na srečanjih ob 
posebnih obletnicah starejših 
članov pa tudi na fantovščinah. 
Nekatere prireditve so postale 
kar tradicionalne: lovski krsti z 
družabnimi večeri, košnja seno-
žeti na Makovcih in lovski piknik 
na Javorču. 

»Lovstvo je z leti postalo 
spoštovanja vreden prepoznavni 
znak Gorenje vasi in njene oko-
lice. Želimo biti del družbe, ki 
dejavno skrbi za naravo, ni nam 
vseeno, kaj se dogaja z našim 
okoljem,« še zaključi starešina 
Lovske družine (LD) Gorenja vas 
Ivan Jerman.

Vlado Kadunec 

Slikar Ive Šubic je okrasil fasado Lovskega doma v Gorenji vasi. 
(Foto: arhiv LD)
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Na OŠ Žiri sprejeli pet ukrajinskih otrok
Nekateri ukrajinski otroci, ki so s svojimi materami zbežali pred vojnimi razmerami v rodni deželi, so našli zatočišče pri 
družinah na Škofjeloškem. Prav tako pa so jim gostoljubje ponudile nekatere lokalne osnovne šole, ki so jih vključile v svoj 
program.

Na Osnovni šoli Žiri so marca 
sprejeli pet otrok iz Ukrajine, iz 
treh različnih družin. »Za najpo-
membnejši cilj smo si postavili, 
da se otroci na naši šoli počutijo 
varne in sprejete. Prvi dnevi so 
bili sicer namenjeni intenzivne-
mu učenju osnov slovenskega 
jezika in spoznavanju šole. 
Medtem ko so se oni učili slo-
venščine, smo se tudi mi mučili 
z učenjem ukrajinščine, kar se 
jim je zdelo zelo zabavno in so 
se z veseljem postavili v vlogo 
učitelja. Na prihod učencev iz 
Ukrajine smo pripravili tudi 
naše učence. Dogovorili smo 
se, kateri učenci v posameznih 
oddelkih bodo poskrbeli, da 
se otroci iz Ukrajine čim bolje 
vključijo v razred in znajdejo 
v šolskih prostorih. Razredni-
čarke na razredni stopnji so 
poskrbele, da so okna in vrata 
krasili rumeno-modri tulipani. 
Za otroke smo priskrbeli ustre-
zne šolske potrebščine in jih 
odpeljali na voden ogled Žirov, 
da bi se bolje znašli v našem 
kraju,« sta povedali Petra Can-
kar in Mateja Gantar iz šolske 
svetovalne službe. Po njunih 
besedah so učenci dobro raz-
položeni, sošolci so jih pozitiv-
no sprejeli in vsi se trudijo, da 
bi se na šoli dobro počutili. »Ker 
se v Žireh vsi vozimo s kolesi, 
nam je uspelo za otroke pris-
krbeti tudi dve kolesi in dva 
skiroja. Zadovoljni smo, da se 
otroci pri nas dobro počutijo in 
jim ni težko priti v šolo. Čeprav 
njihova vključitev pomeni po-
seben izziv tako zanje kot za 
šolo, nas to bogati in prinaša 
nove izkušnje in tudi mnoge 
lepe trenutke.«

Nelagodje ob omembi 
Putina in Zelenskega
Marianna je ena od petih ukra-
jinskih otrok na žirovski šoli. 
»Učenci so jo zelo lepo sprejeli. 
Občasno so bili že prav preveč 
prijazni in pozorni, kmalu jim 
je pokazala, da ji pretirana po-
zornost ni všeč. Čeprav smo se 
pred njeno vključitvijo z učenci 

temeljito pogovorili o tem, kaj 
se dogaja, nekateri učenci še 
vedno niso imeli meje, kaj lahko 
rečejo in česa ne. Marianna nas 
na začetku ni razumela, vendar 
je dobro vedela, kaj govorijo, 
ko so jo spraševali o Putinu in o 
Zelenskem. Ob omembi njunih 
imen se je njeno razpoloženje 
občutno spremenilo,« je pove-
dala Irena Jelenc, razredničarka 
drugega razreda, ki pravi, da 
Marianna zelo rada ustvarja. 
»Lepo jo je opazovati, ko poje 
z nami pesmice, ki smo se jih že 
skupaj naučili. Takrat, ko lahko 
sodeluje z ostalimi sošolci in 
sošolkami, kot da bi bila že od 
nekdaj pri nas, je na njenem 
obrazu opaziti še posebno za-
dovoljstvo. V razred je prinesla 
veliko dobrega. Bolj temeljito 
smo se pogovorili o dogaja-
nju, učenci so primorani iskati 
nove načine komuniciranja in 
znati upoštevati zasebnost, če 
ti nekdo to pokaže.«

Integracija učenca iz 
Ukrajine na OŠ Škofja Loka-
Mesto
V začetku marca je OŠ Škofja 
Loka-Mesto pričel obiskovati 
učenec, ki se je z mamico in sta-
rejšim bratom zaradi vojne v 
Ukrajini priselil k znanki v Škofjo 
Loko. »Priznam, da je bil potek 
vpisa zelo čustven, saj smo bili 
vsi pretreseni zaradi vsega do-
gajanja, sama družina pa tudi 
zelo zaskrbljena, ker je učenčev 
oče ostal v Ukrajini. Zato smo se 
na šoli še posebej potrudili, da 
bi se učenec počutil prijetno, 
sprejeto, varno in da bi lahko 
nadaljeval s šolanjem. V šoli smo 
mu iz sredstev šolskega sklada 
kupili potrebne šolske potreb-
ščine, šolsko torbo zanj in za 
brata smo priskrbeli s pomočjo 
Karitasa. Vsi zaposleni smo čutili 
željo, da družini pomagamo, 
da jim bo lažje, ker nikoli ne 
veš, kdaj boš sam v stiski in 
boš potreboval pomoč. Zato 
je celoten kolektiv OŠ Škofja 
Loka-Mesto zbral prostovoljne 
denarne prispevke, ki smo jih 

osebno predali mamici učenca, 
da bi jim pomagali. Sem pa po-
mirjena, ker učenca na hodniku 
ali v razredu med sošolci vidim 
nasmejanega in zadovoljnega,« 
je dejala Mateja Božnar, sveto-
valna delavka. 

Vpisal se je v nogometni 
klub Ločan
»Učenci so bili takoj navdušeni 
nad sprejemom novega učenca 
in bili seznanjeni z razmerami v 
dečkovi domovini. Vsi so želeli 
sedeti ob njem. Njegovi vrstniki, 
četrtošolci, so ga sprejeli zelo 
prisrčno in se hiteli pogovarjati z 
njim v angleškem jeziku. Ker tudi 
sam angleščino dobro obvla-
da, je komunikacija med njimi 
hitro stekla. Sedaj že razume 
navodila v slovenskem jeziku 
in le malokrat potrebuje še an-
gleški prevod. Nekoliko lažje 
mu je tudi zato, ker je v skupini 
še fant iz drugega razreda, ki je 
po narodnosti Rus, tako da se 

lahko kdaj pa kdaj pogovarjata 
tudi v ruščini. Zelo veliko mu 
pomeni, da se lahko z učite-
ljico pogovarja tudi v ruščini, 
saj tako veliko lažje izrazi svoja 
razmišljanja o vojni, pripoveduje 
zgodbe o življenju v Ukrajini, 
deli svoje mnenje o političnih 
razmerah v svetu ipd. Ker ima 
zelo rad nogomet, se je v po-
poldanskem času vpisal tudi v 
nogometni klub Ločan. Obiskuje 
tudi šolsko knjižnico, kjer si iz-
posodi knjige v angleškem in 
slovenskem jeziku,« sta povedali 
razredničarka Vanja Hudolin 
in učiteljica slovenskega in ru-
skega jezika Teja Čeč in dodali, 
da deček v dopoldanskem času 
ob druženju z vrstniki vsaj malo 
pozabi na vsakodnevne skrbi 
svojih rojakov, čeprav v njego-
vih očeh velikokrat opazita, da 
je z mislimi in srcem pri svojih 
najdražjih, ki so žal še ostali v 
Ukrajini.

Damjan Likar

Učenci iz Ukrajine na OŠ Žiri
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Muzejski dan z zanimivimi predstavitvami
Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot mednarodni dan muzejev z namenom večje 
prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto se temu prazniku pridružuje več muzejev, tudi 
slovenskih. Vsebina letošnjega muzejskega dneva v Železnikih je vključevala dvodnevno praznovanje. V sredo, 18. maja 
2022, je muzej odprl svoja vrata z brezplačnim vstopom za vse obiskovalce. V soboto pa so se dopoldan na trgu pred 
plavžem predstavili tudi domači rokodelci: kovači, klekljarice in izdelovalke dražgoškega kruhka. Svoje spretnosti so 
lahko preizkusili tudi obiskovalci. 

Kovanje žebljev je še bolj 
razgrelo vročo soboto
Sončno soboto je prireditveni 
prostor pred plavžem v Železni-
kih še dodatno ogrelo kovanje 
žebljev, ki so ga predstavili lju-
biteljski kovači v okviru Muzej-
skega društva Železniki: Janez 
Rihtaršič, Bojan Rihtaršič 
in Jože Rakovec. »Skrivnost 
dobrega kovača je v njegovem 
‚grifu‘ oz. občutku, ki ga pridobi 
samo s prakso. Izkušen kovač, 
ki jih je bilo v Železnikih v 19. 
stoletju več kot osemsto, je na 
dober dan lahko naredil več kot 
tisoč žebljev,« je povedal Janez 
Rihtaršič. Predvsem moški del 
obiskovalcev prireditve je tako 
z veseljem poprijel za kladivo in 
skoval svoj žebelj. Železno palico 
(včasih imenovano »cajna«) je 
bilo treba najprej dovolj segreti, 
in sicer toliko, da ravno prav zaža-
ri, jo ustrezno stanjšati in potem 
oblikovati steblo in konico žeblja 
na kovaškem nakovalu. Palica se 
je nato odbila na velikost žeblja, 
glavo žeblja pa je bilo treba obli-
kovati s kladivom v posebnem 
modelu, t. i. »nagležen«. »Tudi če 
se žebelj ponesreči, je še vedno 
dovolj dober, da se nanj obesi 
slika,« se je pošalil Janez. Tudi 
družina Eržen, predvsem otroci 

Nejc, Bor in Jan, so se z velikim 
navdušenjem preizkusili v kova-
nju žebljev. Mogoče bo kateri od 
njih celo postal bodoči kovač, ki 
bo nadaljeval tradicijo kovanja 
žebljev v Železnikih.

Kako dobri ste v 
okraševanju dražgoškega 
kruhka?
Skrivnost dobrega dražgoškega 
kruhka je zagotovo v njegovih 
sestavinah, ki jih Alenka Lotrič 
doda po občutku in potem za-
mesi ravno prav mehko oz. čvrsto 
in kompaktno testo. Glavne se-
stavine dražgoškega kruhka so 
moka, med, cimet in klinčki ter 
seveda jelenova sol. Iz pol kilogra-
ma testa se lahko izdela okoli 50 
malih srčkov. Alenka Lotrič skupaj 
z Bredo Tolar skrbi, da tradicija 
izdelovanja dražgoškega kruhka v 
Dražgošah ne bo izumrla. Trend v 
izdelovanju dražgoškega kruhka 
poleg klasičnih in poročnih src 
v zadnjem času vključuje tudi 
štiriperesno deteljico, za moške 
ljubitelje pa se izdela dražgo-
ški kruhek v obliki majolike. Na 
vprašanje obiskovalcev je Alenka 
povedala, da je dražgoški kruhek, 
če ga hranimo na suhem, užiten 
tudi po enem letu, pod pogojem, 
seveda, da je premazan samo z 

medom. Predvsem mlada dekleta 
so se z veseljem ustavila pri njeni 
mizi in iz testa oblikovale in ok-
rasile svoj srček, dekliškim rokam 
pa se je pridružila tudi kakšna 
fantovska. Okrašene kruhke so 
lahko odnesli domov, kjer so jih 
spekli in pojedli.

Imate radi čipke? 
Klekljanje ima v Železnikih lepo 
tradicijo. Izdelovanje čipke sta 
predstavili Vita Dolenc in Irena 
Čufar, ki sta vsaka na svojem 
punklju klekljali svojo čipko. Vita 
Dolenc je klekljala čipko v obliki 
Slovenije, ki bo namenjena kot 
darilo športnikom na prireditvi 
Zlata čipka. Za eno čipko Slovenije 
potrebuje okoli dve uri dela. Irena 
Čufar je s tehniko štručke izdelova-
la prvo od treh rož, ki jih bo potem 
sešila skupaj in tako ustvarila tridi-
menzionalen cvet, za kar bo pot-
rebovala okoli deset ur dela. Obe 
klekljarici sta se klekljanja dejavno 
lotili šele z odhodom v penzijo. 
Zdaj klekljata praktično vsak dan. 
»Če ni nič pametnega na televiziji, 
grem pa zvečer klekljat,« pravi 
Irena. Pri svojem delu uporabljata 
od pet do več deset parov klekljev, 
odvisno od velikosti čipke in vrste 
vzorca. V še nedavni preteklosti so 
iz čipk izdelovali predvsem prte in 

prtičke, ovratnike iz čipk in robo-
ve blaga tudi za t. i. bogkov kot. 
Sedaj je bolj moderno izdelovati 
nakit iz čipk, klekljajo se čipkaste 
obrobe za zavese, čipke se všivajo 
v različno blago, dodajajo v vitraže 
in tudi na čestitke. Obe klekljarici 
sta povedali, da se že pripravljata 
na 24 ur klekljanja, dogodek, ki 
se bo začel 31. maja ob 19. uri v 
Kulturnem domu Železniki.

Za ohranjanje svoje 
kulturne dediščine in 
identitete ne naredimo 
dovolj
Žal pa zanimivi predstavitvi ro-
kodelskih dejavnosti obiskovalci 
v soboto niso prišli nasproti v 
večjem številu. Kljub veliki želji 
Muzejskega društva oživiti staro 
mestno jedro pred plavžem z raz-
ličnimi dogodki, se to na ta dan 
ni uresničilo. Razlogov slabega 
obiska je veliko, od sobotnega 
termina, ki ga veliko ljudi pora-
bi predvsem za pospravljanje 
in nakupovanje, do oddaljeno-
sti prireditvenega prostora na 
Plavžu od ostalih delov Žele-
znikov, slabše razpoložljivosti 
parkirišč, premajhnega ciljnega 
oglaševanja in kot pika na i se je 
popoldne obetal še piknik naj-
večjega podjetja v Selški dolini. 
Pa je to res opravičilo za nezain-
teresirano javnost? Če hočemo 
ohraniti svojo kulturno dediščino 
in identiteto, ki je v Selški dolini 
bogata in raznolika, ki ima nav-
dušence, ki jo kakovostno gojijo – 
hkrati pa potrebujejo mlade in 
zagnane, ki bodo nadaljevali 
njihovo delo –, to brez podpore 
širše javnosti ne bo šlo. Za to pa 
mora narediti svoj korak vsakdo 
izmed nas, ne smemo pustiti, da 
se naša kulturna dediščina izgubi 
v vsakodnevnem hitenju in pri-
dobivanju vedno novih in novih 
dobrin; ustavimo se za trenutek 
in poglejmo, kaj nam je dala in 
s čim nas še vedno bogati tudi 
naša preteklost.  D. E. 

Kovanje žebljev
Okraševanje dražgoškega 
kruhka
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Ponovni porast gostov iz zahodne Evrope?
Z ukinitvijo protikoronskih omejitev je oživelo dogajanje tudi na turističnem področju. Na Razvojni agenciji Sora - Turizmu 
Škofja Loka trenutno pripravljajo destinacijski časopis, ki bo izšel 15. junija in v katerem bodo zbrani vsi večji dogodki s 
celotnega škofjeloškega območja do konca meseca septembra.

Poletna sezona 2022 utegne biti 
nova odskočna deska za turizem, 
saj je Google nedavno obelo-
danil, da se je število iskalcev 
turističnih destinacij in aranž-
majev, izletov in popotovanj 
povečalo za več kot 25 %. »Na 
pragu letošnje turistične sezone 
zaznavamo, da si ljudje zelo želijo 
potovati in počitnikovati, tako 
v Sloveniji kot tudi v tujini, kar 
nas seveda zelo veseli. Smo op-
timistični in upamo, da se bodo 
letos na Škofjeloško vrnili tudi 
gostje iz držav, ki so po številu 
obiskovalcev prevladovale pred 
epidemijo, se pravi iz Francije, 
Španije in z Nizozemske. Lani 
smo namreč zaznali njihov upad 
in porast gostov iz vzhodne Evro-
pe. Upamo, da dosežemo števil-
ke glede obiska in nočitev iz leta 
2019,« je povedala Andreja Križ-
nar, vodja Turizma Škofja Loka, 

ki pravi, da bodo junija pričeli z 
digitalno kampanjo s poudar-
kom na kulturnem in outdoor 
turizmu, in sicer na slovenskem, 
italijanskem in avstrijskem trgu. 
»Pripravili smo tudi doživetja na 
Škofjeloškem, ki jih tržimo preko 
rezervacijskega sistema na naši 
spletni strani, tako da si lahko 
obiskovalci doživetja preprosto 
in vnaprej rezervirajo. Že v začet-
ku meseca aprila smo pričeli tudi 
s polletno promocijo škofjelo-
škega območja na ljubljanskem 
letališču Jožeta Pučnika. Že vso 
pomlad pa pripravljamo og-
romno organiziranih izletov po 
škofjeloškem območju za orga-
nizirane domače in tuje skupine. 
Porast organiziranih vodenj je v 
primerjavi s preteklima dvema 
letoma res velik. Z junijem bo za-
živelo tudi butično 5-zvezdično 
doživetje na Loškem gradu Noč 

ima moč – Loški grad duhov, ki se 
bo pričelo ob sončnem zahodu, 
udeležence bo sprejel kostumi-
ran vodnik in jih v soju medle 

svetlobe popeljal po grajskih 
sobanah.«

Damjan Likar

Na Škofjeloškem se letos obeta bistveno večji priliv turistov 
kot v zadnjih dveh letih. (Foto: Facebook profil Putimir Putkić 
Peternel)
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Desetletnica štipendij Rotary cluba 
Škofja Loka
Škofjeloški Rotary club (RC) obeležuje desetletnico podeljevanja štipendij, s katerimi pomagajo nadarjenim in pomoči 
potrebnim dijakom z območja Škofje Loke pa tudi iz Poljanske in Selške doline. S tem želijo spodbuditi širjenje znanja in 
ustvarjalnost med mladimi. 

V škofjeloškem RC so že pred 
letom 2012 podelili osem štipendij 
oz. denarnih pomoči, predvsem 
na pobudo članov ali ob prošnji 
za pomoč, pred desetimi leti pa 
so s Pravilnikom o pridobivanju 
sredstev in podeljevanju štipendij 
zasnovali trdne temelje za obliko-
vanje štipendijskega sklada. Sklad 
se napaja iz sredstev donacij čla-
nov RC Škofja Loka, prispevkov 
kluba in namenskih donacij tako 
fizičnih kot pravnih oseb. Z novo 
štipendijsko politiko so želeli šti-
pendije predstaviti kot uspešno 
blagovno znamko, zanimivo za 
mlade, prav tako pa so želeli raz-

širiti idejo rotarijstva in s štipendi-
sti vzpostaviti trajnejši prijateljski 
odnos. Vse od leta 2012, ko je bil 
osnovan nov pravilnik, so iz pro-
grama podelili 19 štipendij in 16 
enkratnih denarnih pomoči, poleg 
omenjenih štipendij so v obdobju 
2015–2018 podelili štipendijo tudi 
Maji Triler za študij na Akademiji 
za glasbo (MDW) na Dunaju. K sle-
dnji je polovični delež enega šol-
skega leta prispeval tudi partnerski 
klub RC München Flughafen, kar 
odraža močen duh povezovanja in 
sodelovanja znotraj Rotary klubov.

Tudi v maju 2022 RC Ško-
fja Loka razpisuje štipendije 

za naslednje šolsko leto, te se 
bodo podeljevale na podla-
gi šolskih uspehov, izjemnih 
dosežkov na šolskih tekmovanjih, 
udejstvovanja na kulturnem, 
športnem in humanitarnem 
področju ter mnenja tričlanske 
komisije. »Ob prebiranju vlog je 
komisija vedno vesela in prese-
nečena, kako aktivni in sposobni 
so lahko mladi prosilci, po drugi 
strani pa je žalostna, ker je ome-
jena s finančnimi sredstvi, saj bi 
si vsako leto zaslužil štipendijo 
še kakšen prosilec,« pojasnjuje 
Franček Rebec, član škofjeloške-
ga RC. Mesečni znesek štipendije 
za časa šolskega leta je doslej 
znašal 175 evrov, s tem pa se šti-
pendist zaveže, da opravlja učne 
obveznosti v rokih, predvidenih 
z izobraževalnim programom. S 
štipendijami so v RC Škofja Loka 

Razpis za dodelitev štipendij
Rotary club Škofja Loka objavlja razpis štipendij v skladu s Pravilnikom o 
pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij za šolsko leto 2022/2023. 
Poleg osnovnih enoletnih dijaških štipendij v višini 175 EUR mesečno 
za obdobje september 2022 – junij 2023 bodo podeljene tudi izredne 
štipendije osebam s posebnimi potrebami za nadaljevanje poklicnega 
usposabljanja in študentom umetniških akademij.

Za dijaško štipendijo lahko zaprosijo dijaki oz. bodoči dijaki.

Za izredne štipendije lahko zaprosijo:
osebe s posebnimi potrebami, ki nadaljujejo šolanje na poklicnih šolah,
študenti umetniških akademij.

Prosilci za štipendijo morajo Rotary clubu Škofja Loka predložiti:
1. Pisno prošnjo s kratko predstavitvijo
2. Priporočilo šolske svetovalne službe oz. razrednika ali učitelja 

(zaželeno, ni pa obvezno) 
3. Priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je 

prosilec aktiven
4. Potrdilo o vpisu v izobraževalni program za šolsko leto 2022/2023 

(dijaki oz. bodoči dijaki ob oddaji vloge, študenti po dogovoru)
5. Dokazilo o šolskem uspehu (dijaki oz. bodoči dijaki)

Na osnovi zbranih podatkov bo Rotary club Škofja Loka skladno s 
Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij izbral 
bodoče štipendiste.

Rok za oddajo vlog je 5. 7. 2022. 
Izbrane štipendiste bomo obvestili o izbiri do 15. 8. 2022.

Vloge pošljite po elektronski pošti na naslov rc.loka@gmail.com ali 
na naslov: Rotary club Škofja Loka, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 041 653 392.

Pomoč ukrajinskim 
družinam
Rotary club Škofja Loka je 
v mesecu aprilu organiziral 
dobrodelno gledališko 
predstavo z naslovom Medrug 
Polanci, ki je bila namenjena 
zbiranju sredstev za ukrajin-
ske družine na Škofjeloškem. 
Ob zaključku akcije je bila 
Rdečemu križu Škofja Loka 
predana donacija v višini 
4.250 evrov. Sredstva bo pre-

jelo 12 družin iz Ukrajine, kar 
jim bo vsaj nekoliko olajšalo 
nakup vsakodnevnih potreb-
ščin, ki so nujne za dostojno 
življenje. Rotary club Škofja 
Loka se zahvaljuje vsem, ki 
ste se udeležili dobrodelne 
predstave in s tem pomagali 
družinam v stiski ter jim po-
kazali, da v težkih časih niso 
sami. K. K.

Donacijo sta v imenu Rdečega križa Škofja Loka prevzela 
predsednik Rudi Zadnik in sekretarka Fani Mikš.

doslej pomagali že številnim na-
dobudnim mladim, zato so lahko 
upravičeno ponosni na dejstvo, 
da so podelili že 21 štipendij in 
25 enkratnih denarnih pomoči v 
skupnem znesku 56.350 evrov. Z 
naslednjim šolskim letom prip-
ravljajo spremembe v želji, da bi 
štipendije prišle do upravičencev, 
najbolj potrebnih pomoči.

»Po novem bi lahko za šti-
pendije RC Škofja Loka zaprosili 
poleg dijakov tudi študenti na 
umetniških akademijah in mladi 
s posebnimi potrebami. Prav 
tako morebitne druge štipendije 
ne bi bile več izključujoče za pri-
dobitev naše štipendije,« navaja-
jo v škofjeloškem RC, kjer bodo 
septembra s slavnostnim do-
godkom tudi obeležili desetlet-
nico štipendijske politike.

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

Pokličite 041 233 350

Nova knjiga o zgodovini slovenskih 
letalcev
Škofjeločan Borut Podgoršek, diplomant študija letalstva na ljubljanski strojni fakulteti, urednik Slovenskega letalskega 
portala, zaposlen kot predstavnik za odnose z javnostmi na Ministrstvu za obrambo, je po knjigah Zaljubljeni v letenje in 
Stražar z neba izdal še tretjo Na krilih poguma, v kateri je popisal zgodbe ljudi, ki so zaznamovali slovensko letalstvo.

Knjiga Na krilih poguma je tre-
tja knjiga iz zbirke Zgodbe slo-
venskih letalcev, v kateri sta se 
avtorja Borut Podgoršek in 
Marko Malec odločila zapisati 
življenjske zgodbe posamezni-
kov, ki so vsak na svoj način pri-
pomogli k razvoju slovenskega 
in jugoslovanskega civilnega 
in vojaškega letalstva. »Ko sva 
se leta 2019 odločila za obja-
vo zgodb letalcev, sva imela v 
mislih ohranjanje spomina na 
slovensko letalsko preteklost. Ta 
je zelo bogata, a hkrati po naji-
nem mnenju premalo ohranjena 
v knjižni obliki. Literature, ki bi 
na poljuden, a hkrati strokoven 
način ohranjala spomin na slo-
venske letalce, ni veliko. Kako 
pravilna je bila najina odločitev 

V novi knjigi sta zapisala 
zgodbe o Pavlu Kavčiču, ki je 
bil med prvimi strojnimi inže-
nirji v Sloveniji. Bogomil Jaklič 
je tvorec letalstva Kraljevine 
Jugoslavije. Ivan Koroša je bil 
medvojni strelec v ameriškem 
bombniku B-24. Mirko Komjanc 
se je kot pilot bojeval v Afriki. 
Milan Polak je željo, da bi pos-
tal pilot, izpolnil na šolanju v 
Sovjetski zvezi, kjer se je izšolal 
za bombniškega pilota. Svojo 
letalsko kariero je končal kot 
predavatelj na vojaški letalski 
akademiji. Heljo Godnič je iz-
delal dva žirokopterja in z njima 
tudi poletel. Maks Arbeiter je 
kot učitelj letenja v Zveznem le-
talskem centru v Vršcu postavil 
temelje jadralnemu šolstvu v 
Jugoslaviji. Slavko Mašera je kot 
vojaški pilot inštruktor izšolal na 
ducate mladih pilotov. Marjan 
Bizjan je kot prometni pilot v 
Adrii Airways dosegel vse, kar 
se je doseči dalo.

»S knjigo Na krilih poguma 
nadaljujeva poslanstvo zapiso-
vanja zgodb slovenskih letalcev v 
knjižni obliki. Srčno upava in ver-
jameva, da bova tudi s to knjigo 
spodbudila vse, ki so letalci ali pa 
poznajo zgodbe letalcev, da jih 
zapišejo in izdajo v lastni knjigi 
ali pa kot del zbirke Zgodbe slo-
venskih letalcev. Le na ta način 
se bo ohranilo čim več zgodb 
in spominov na naše slovensko 
letalstvo,« je zaključil Podgoršek. 

Damjan Likar

Borut Podgoršek. (Foto: Milan 
Korbar)

o tovrstnem ohranjanju spomina 
na naše letalce, pove podatek, 
da se vse več in več letalcev, so-
rodnikov in njihovih prijateljev 
obrača na naju in nama posre-
duje gradivo za nove in nove 
zgodbe. Izjemen odziv bralcev 
nama vliva dodatno energijo 
za nadaljnje raziskovanje naše 
letalske zgodovine. Raziskovalno 
delo pri pridobivanju gradiva 
za to knjigo naju je vodilo po 
številnih poteh, na katerih sva 
opravila nešteto ur pogovorov in 
obiskov. Pri letalcih, sorodnikih 
in prijateljih v knjigi opisanih 
letalcev sva vzbudila pogloblje-
no zanimanje za njihovo delo in 

Naslovnica knjige Na krilih 
poguma

na ta način pred pozabo rešila 
marsikatero zanimivo zgodbo,« 
je povedal Podgoršek.
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Knjižnica je tudi kulturno središče Žirov
»Prijetnega občutka, ki nam ga daje knjiga, ne nadomesti nobena elektronska naprava,« pravi Majda Treven iz Krajevne 
knjižnice Žiri, ki v prostorih knjižnice v Stari šoli oziroma zdaj Kulturnem središču Stare Žiri skrbi za ‚duhovno hrano‘ svojih 
sokrajanov.

Približno tisoč Žirovcev, kar je 
20  % prebivalcev, med njimi 
tretjina mlajših, bolj ali manj 
redno zahaja v knjižnico, kjer 
lahko izbirajo med okoli 25 tisoč 
enotami knjižničnega gradiva. 
Zbrani podatki za leto 2021 po-
vedo, da je gospa Majda kot 
edina zaposlena v knjižnici v letu 
2021 izposodila več kot 77.000 
enot knjižničnega gradiva skoraj 
26.000 obiskovalcem.

»Kljub obilici dostopne 
literature na spletu ter elektron-
skih in avdio knjig so knjige v 
klasični obliki še vedno najbolj 
iskane in brane,« je zadovoljna 
knjižnici predana gospa Majda.

Kaj najraje berejo Žirovci?
»Tako odrasli kot mladina največ 
posegajo po kriminalnih roma-
nih in znanstvenofantastičnih 
zgodbah, bolj brane so tudi bio-
grafske in življenjske zgodbe, 
zgodovinski, vojni in ljubezen-
ski romani,« razloži knjižničarka 
Majda. »Če bi izpostavila nekaj 
avtorjev, ki so trenutno najbolj 
brani, moram omeniti avtorico 
kriminalk Camillo Lackberg in 
Kena Folleta, pisca vojnih zgo-
dovinskih romanov, kot najbolj 
popularna mladinska literatura 
pa sta Enid Blyton z zbirko Pet 
prijateljev in seveda J. K. Rowling 
in njen Harry Potter. Odrasli bralci 
segajo tako po kmečkih zgod-
bah iz naše zgodovine kot po 
sodobnejši literaturi. Tudi nekateri 
sodobnejši slovenski avtorji so kar 
iskani. Ivan Sivec, Bogdan Novak, 
Tone Partljič, Vesna Milek, Desa 
Muck, Slavko Pregl, Bronja Žakelj, 
Tadej Golob in Avgust Demšar so 
na seznamu piscev naše literatu-
re, ki jo naši bralci najpogosteje 
iščejo. Veliko se izposoja tudi bio-
grafije znanih Slovencev in dru-
gih slavnih osebnosti ter seveda 
uporabno strokovno literaturo s 
področja psihologije, duhovnosti, 
medicine, vzgoje in človeškega 
razvoja,« še našteje sogovorni-
ca in doda, da so najbolj aktivni 
bralci tisti s statusom zaposleni, 
sledijo najmlajši in osnovnošolci. 
Knjižnico pogosteje obiskujejo 

dame kot gospodje. Gospa Majda 
starejšim občanom, ki jim bolezen 
preprečuje obisk knjižnice, izbra-
ne knjige prinese tudi na dom.

V knjižnici niso  
samo knjige!
Poleg izposoje knjig pa se v pro-
storih Krajevne knjižnice Žiri do-
gajajo tudi raznovrstni dogodki, 
tudi v lanskem koronskem letu 
jih je bilo 111, obiskalo pa jih je 
okoli 1600 Žirovcev.

Za najmlajše so tu ure prav- 
ljic, ustvarjalne delavnice, prav- 
ljična joga, igralne urice v tujih 
jezikih, ure ročnih spretnosti, 
terapevtske ure branja s psom, 
lutkovne predstave … Otroci 
iz vrtcev obiskujeo uro prav- 
ljic, osnovnošolci pa pridejo na 
bibliopedagoške ure in bralne 
čajanke, ki so vključene v projekt 
medgeneracijskega branja pri 
Bralni znački Slovenije.

»Za odrasle že dvajseto leto 
prirejamo literarne večere in 
četrtkove klepete, kjer v goste 
vabimo lokalne ustvarjalce ter 
znane Slovence iz sveta kulture. 
Pripravljamo tudi razna strokovna 
predavanja s pestrimi in aktu-
alnimi temami. Zaradi velikega 
zanimanja tudi za mladino in 
odrasle pripravljamo ustvarjal-
ne delavnice in razne jezikovne 

tečaje. Sodelujemo z lokalnimi 
društvi in skupaj organiziramo 
nekatere dogodke,« našteje vodja 
knjižnice v Žireh, Majda Treven.

Kaj je največji problem 
delovanja knjižnice?
Izposoja pa tudi obseg in obisk 
ostalih dejavnosti so se v trinaj-
stih letih, odkar je knjižnica na tej 
lokaciji, občutno povečali, urnik 
odprtosti (20 ur na teden) in šte-
vilo zaposlenih (eden) pa je že 
več kot dvajset let enak. Pri tem 
je ‚zanimiv‘ podatek, da knjižni-
co v enem peturnem delovnem 
dnevu lahko obišče tudi več kot 
250 ljudi, kar je v navzkrižju s knji- 
žničarsko normativo, da ‚naj bi se 
knjižničar bralcu posvetil maksi-
malno‘. Problem je tudi nabava 
novega gradiva, novih naslovov 
knjig, ki je odvisna od financiranja 
s strani ustanovitelja – občine. »Ta 
znesek je že več let enak, nabavna 
cena knjige pa je vsako leto višja. 
Iz tega seveda sledi manjši obseg 
nabave novega gradiva,« so teža-
ve, s katerimi žirovska knjižničarka 
srečuje pri svojem delu.

Vendar sledimo razvoju stroke, 
še pravi, tako so zaradi lažjega 
vračanja gradiva ob vsakem času 
pred stavbo knjižnice postavili 
zabojnik za vračanje gradiva. Pred 
vhodom stoji tudi paketnik za knji-

ge, kjer lahko bralec naroči gradivo 
in ga s pomočjo pametnih naprav 
prevzame tudi izven delovnega 
časa. Tudi knjigomat bo bralcem 
omogočil vračilo in izposojo gra-
diva brez knjižničarke, ne da bi bilo 
treba čakatli v vrsti pred pultom. 
Izposoja e-knjig in avdio gradiva 
je možna tudi preko spletnega 
portala, prav tako je podaljševanje 
gradiva možno preko spleta, elek-
tronske pošte ali SMS-sporočil. Na 
spletu je tudi vidna baza gradiva, 
ki se ga lahko rezervira, ne samo iz 
knjižnice v Žireh, ampak tudi preko 
medknjižnične izposoje iz ostalih 
knjižnic po Sloveniji.

Nevidno delo v zakulisju 
knjižnih polic
Kljub sodobnim elektronskim na-
pravam pa v knjižnici ne gre brez 
strokovno usposobljenega kadra, 
saj je za dober nasvet o gradivu ali 
pri sami izbiri gradiva le potreben 
človeški faktor. »Knjižničarja se 
praviloma opazi samo pri delu 
za pultom, ob sprejmu in oddaji 
knjig, ob tem pa je treba ves čas 
ažurno skrbeti za pravilno raz-
poreditev in postavitev gradiva 
na policah, treba je spremljati in 
nabaviti nove aktualne naslove, 
opremljati nove knjige, poprav- 
ljati stare, oglaševati novosti, se 
dogovarjati za obiske vrtcev in šol 
ter izvajati bibliopedagoške ure. 
Treba je sestaviti tudi program 
dogodkov in prireditev, se zanje 
dogovoriti, jih organizirati in iz-
peljati. Pogosto tudi samostojno 
izpeljati ali voditi. Izdelati je treba 
še reklamni material, plakate, jih 
razobesiti po kraju ter poskrbeti 
za medijsko pozornost.«

V knjižnici v Žireh, kjer je samo 
ena oseba za vse, se Majda Tre-
ven pred dogodkom postavi še 
v vlogo tehnične mojstrice, med 
dogodkom je tudi vratarka in 
gostinka, pa voditeljica in foto-
grafinja, po odhodu udeležencev 
pa tudi snažilka. Za lokalne me-
dije redno piše tudi o dogodkih, 
ki so že zaključeni in napoveduje 
prihajajoče, obvešča pa tudi o 
novostih na knjižnih policah.

Vlado Kadunec

Knjižnica Žiri svojim občanom nudi 77.000 enot gradiva.  
(Foto: arhiv knjižnice)
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Razstava lutk navdušuje otroke
V Krajevni knjižnici Gorenja vas je do 20. junija na ogled razstava lutk svobodne umetnice Dragice Toplišek Tušar. Odzivi 
najmlajših obiskovalcev so navdušujoči, saj bi nekateri otroci lutke kar odnesli domov oziroma si jih izposodili kot knjige. 

Dragica Toplišek Tušar, diplo-
mirana vzgojiteljica, čevljarska 
mojstrica in svobodna umetnica, 
na razstavi predstavlja le skro-
men nabor nekaterih likov, ki 
jih je upodobila, da bi privabi-
la nasmeh na obraz in iskrico 
v oči otrok. »Zame kot avtorico 
je zadovoljstvo otrok tudi naj-
večje plačilo za delo. Lutka me 
navdihuje že od otroških let. V 
zadnjih letih sem navdih za iz-
delavo lutk dobila v pravljicah 
pri svojem delu z otroki. Ko se 
poistovetimo z junakom, spre-
minjamo svoje vedenje in do-
življanje sveta. S pomočjo lutke 
svetu sporočamo, da se je treba 
smejati in ceniti notranji svet,« je 
povedala avtorica, ki v zadnjih 
letih poleg vzgojiteljskega dela 
vodi delavnice za pedagoške 
delavce. Poleg številnih objav 
v reviji Unikat in podobnih se je 
do zdaj predstavila tudi na šte-
vilnih samostojnih in skupinskih 

Čarobni svet lutk privablja nasmeh na obraze otrok. 

razstavah. S področja dela z lutko 
je predavala tudi na pedagoški 
fakulteti, saj je diplomirala s pod-
ročja lutke v prvem starostnem 
obdobju. »Odziv na razstavo je 
zares velik in zelo navdušujoč. 
Otroci postanejo ob lutkah, ugi-

Dragica Toplišek Tušar

bajo, iz katere pravljice so lutke. 
Zelo občudujejo pajka, ki visi s 
stropa. Same pohvale slišimo 
in čisto navdušenje zavlada, ko 
vstopijo v knjižnične prostore. 
Veliko je tudi vprašanj, če si lahko 
lutke odnesejo s sabo domov. 

Oni bi si ji kar izposodili poleg 
knjig. To je res razstava, ki pov-
sem sovpada z našo dejavnostjo 
in sodi v tak kulturni prostor,« je 
dejala Bernarda Buh iz Krajevne 
knjižnice Gorenja vas.

Damjan Likar
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Mešani občutki ob iztekajočem  
se šolskem letu
Šolsko leto, ki se izteka, je bilo vse prej kot običajno. Negotova jesen je prinesla nove nejasne napotke, testiranja in 
maske, ukrepi pa so se sprejemali kar čez noč. Nepredvidljivost zadnjih dveh let, poglabljanje stisk in spremenjene forme 
druženja, tudi šolanja, bodo brez dvoma pustili posledice na celotni generaciji. V kolikšni meri, bo jasno šele čez leta. 
Svoje vtise iztekajočega se šolskega leta pa so strnile šole s škofjeloškega območja. 

Verjetno ni nikogar, ki je z brez-
brižnostjo in jasno neprizade-
tostjo spremljal zadnji dve leti. 
Poleg zelo očitno obremenjene-
ga zdravstvenega sistema pa so 
bili pod pritiskom tudi šolniki, 
ki so se morali sproti prilagajati 
in iskati ravnotežje med zahte-
vanimi ukrepi ter voljo staršev. 
V OŠ Škofja Loka-Mesto tako 
velik del učiteljskega kolektiva 
iztekajoče se šolsko leto ozna-
čuje kot stresno, bodisi zaradi 
velikega števila okužb, (samo)
testiranj, tudi odziva staršev in 
nenehnega spreminjanja navo-
dil. Številni menijo, da so bila 
navodila Ministrstva za šolstvo 
povsem skregana z zdravim 
razumom, pogosto nejasna, 
predstavljena tik pred zdajci. 
Posledično je bilo treba pouk 
nenehno prilagajati, zaradi viru-
sa je bilo mogoče občutiti veliko 
odsotnosti znotraj kolektiva. 
»Kakovost pouka je vsekakor 
zelo trpela,« se glasi eno izmed 
mnenj, številni pa menijo, da so 
se ukrepi tako hitro spreminjali, 
da je bilo starše in učence sproti 
praktično nemogoče obveščati. 
Tudi posledice prvega koron-
skega šolskega leta, v katerem 
je večji del pouka potekal na 
daljavo, so vidne, predvsem v 
zmanjšani učni kondiciji. Učitelji 
opažajo primanjkljaje predvsem 
na področju veščin, ki zahtevajo 
vztrajnost, zbranost: »Zmanjša-
na je učna kondicija, ki se počasi 
izboljšuje. Povečane so tudi so-
ciološke stiske učencev. Pojavlja-
jo se apatičnost, agresija, panič-
ni napadi ...« Z luknjami v znanju 
so se pedagogi skušali ustrezno 
spopasti, prav tako so se s pogo-
vori in negovanjem medosebnih 
odnosov trudili, da bi se otroci 
počutili kar se da sprejete. Je 
pa zanimivo opažanje enega 
izmed učiteljev OŠ Škofja Loka- 
Mesto, ki je opozoril na upad 
kritičnosti otrok do lastnih do-
sežkov, kar gre pripisati šolanju 

na daljavo, kjer ni mogoče takoj 
ponuditi povratne informacije 
o reševanju naloge. Spet drugi 
so izpostavili pretirano uporabo 
mobilnih telefonov in posledič-
no spletno družabnost. 

Otroci se hitro prilagodijo 
Na OŠ Ivana Groharja opažajo, 
da je bilo šolsko leto 2021/22 
vendarle manj stresno od prej-
šnjega. So pa zato v učiteljskem 
zboru zaznali strah in upor pri 
nekaterih starših, tudi učite-
ljih, kar se tiče nošenja mask in 
samotestiranja, a so se učen-
ci na oboje kaj hitro privadili. 
Poučevanje je sicer potekalo z 
manjšimi prilagoditvami, pouk 
pa je v večji meri vendarle po-
tekal v živo, kljub odsotnosti 
pa je bila večina učencev de-
ležnih sprotnega spremljanja 
pridobljenega znanja in veščin. 
Delo je po njihovem mnenju v 
večji meri potekalo po učnem 
načrtu, učitelji pa so bili zaradi 
prejšnjega leta že vajeni upo-
rabe računalniške tehnologije 
za izvajanje pouka. So pa bili 
primorani zaradi večjega šte-
vila okužb odpovedati šolo v 
naravi na podružnični šoli. »Za-
četek šolskega leta je bil v celoti 
namenjen preverjanju znanju 
prejšnjega leta. Z učitelji smo se 
posvetovali, česa lansko šolsko 
leto v razredu niso obravnava-
li, da smo potem to umestili v 
to šolsko leto. Posledično bo 
tudi v tem šolskem letu nekaj 
področij manj utrjenih. Veliko 
časa namenjamo tudi sociali-
zaciji (socialne igre, skupinske 
naloge, delo po skupinah) in 
pa koncentraciji. Že med samim 
delom na daljavo smo učen-
cem omogočili dodatne ure 
dopolnilnega pouka v popol-
danskem času,« pojasnjujejo v 
učiteljskem zboru, bodo pa zato 
posledice toliko bolj vidne tudi 
na področju športne vzgoje, 
sploh gimnastike, kjer so morali 

krepko spustiti zahtevnost vaj 
in nalog. Spremembe so vidne 
tudi na socialnem področju, se 
pa razlikujejo glede na starost 
otrok. Pri nekaterih se minuli 
dve leti odražata s povečano 
nesamostojnostjo, pri drugih s 
povečano potrebo po osebnem 
stiku in pomanjkljivim spoprije-
manjem s stresom. Opažajo, da 
so otroci bolj družabni, zaradi 
sistema mehurčkov pa so neka-
teri oddelki med seboj še toliko 
bolj povezani. »Zdaj ko ni več 
omejitev, se otroci počasi vrača-
jo v stare tirnice. Spet postajajo 
igrivi in razigrani, se družijo med 
seboj. Otroci se hitro prilago-
dijo na različne situacije, več 
zaskrbljenosti je bilo zaznati s 
strani staršev,« pojasnjujejo in 
dodajajo, da so s partnerji iz 
petih držav zahodnega Balka-
na trenutno vpleteni v projekt 
preurejanja šolskih igrišč. 

Posledice šolanja na 
daljavo 
Ravnateljica OŠ Cvetka Golarja 
Karla Krajnik izpostavlja veli-
ko razliko med iztekajočim se 
šolskim letom in tistim poprej 
(2020/21). Čeprav zapiranja šol 
ni bilo, se je pojavil nov izziv, in 
sicer napotitev posameznih od-
delkov na delo na daljavo zaradi 
karantene po stiku z okuženo 
osebo. Učenci so tako ostajali 
doma zaradi karanten, izolacij, 
nekateri tudi večkrat letno. Nič 
drugače ni bilo z zaposlenimi, 
kadrovski odsotnosti navkljub 
pa je bilo pouk potrebno kar se 
da nemoteno izpeljati. Čeprav 
so se spremembe vrstile iz 
dneva v dan, jim je uspelo iz-
peljati večino načrtovanih šol v 
naravi, tudi nekaj tistih, ki jim jih 
ni uspelo izpeljati v preteklem 
šolskem letu. Ob tem ravnate-
ljica opozarja na veliko odgo-
vornost, ki jo je oblast prenesla 
na šolnike, bodisi z zbiranjem 
informacij o okuženih učencih 

bodisi z iskanjem stikov. »Mote-
če je bilo tudi to, da so novice 
krožile v medijih, že preden so 
bile sprejete oz. smo bili na šoli 
uradno seznanjeni s spremem-
bami,« pojasnjuje Krajnikova in 
ob tem dodaja, da gre zasluga 
za uspešno izvajanje hitro spre-
menljivih se ukrepov predvsem 
zaposlenim, pa tudi staršem, ki 
so se znali prilagoditi. Ob tem 
omeni tudi posledice šolanja na 
daljavo, ki se sicer kažejo, a ne 
pri vseh otrocih v enaki meri. 
Tisti, ki so sledili navodilom uči-
telja in reševali naloge, tako lažje 
sledijo pouku. Učitelji pa tudi 
tistim, ki potrebujejo dodatno 
pomoč, omogočajo obiskovanje 
dodatnih ur pomoči, v nižjih 
razredih tudi dodatna srečanja 
z učitelji za izboljšanje bralnih 
zmožnosti. Zlasti pri mlajših 
učencih opažajo slabšo finomo-
toriko, zato v pouk vključujemo 
dejavnosti, ki spodbujajo razvoj 
le te. Po najboljših močeh rešu-
jejo tudi osebnostne stiske, ki so 
se z novim koronavirusom le še 
poglobile, v primeru hujših stisk 
posameznike napotijo na stro-
kovno obravnavo: »Tudi na naši 
šoli opažamo porast čustvenih 
stisk, ki se izražajo na različne 
načine – samopoškodovalno 
vedenje, več izostajanja od 
pouka, strah pred ocenjevanji 
znanja, težave pri vključevanju 
v vrstniško skupino ... Na šoli 
organiziramo različne tematske 
delavnice na temo premagova-
nja in spoprijemanja s stresom 
in iskanja različnih oblik in virov 
pomoči. Učence spodbujamo 
k razvoju empatije in skrbi za 
druge.« 

Najslabše so na učence 
vplivale maske 
Kot izpostavlja ravnateljica OŠ 
Jela Janežiča, mag. Marjeta 
Šmid, je razlika med šolskim 
letom 2021/22 in njegovim 
predhodnikom gromozanska. 
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Če je bil pri drugem poudarek na 
stiku učiteljev s starši in učenci 
ter priprave primerne opreme 
in usmeritve v individualno 
pomoč, je v iztekajočem se letu 
pouk spet potekal v živo, izzivi 
pa so se pojavili drugod. »Leto 
2021 je bilo za šole s prilagoje-
nim programom drugačno kot 
po drugih šolah, saj je pouk ves 
čas potekal v šoli. Kljub temu so 
karantene, hibridni načini pou-
čevanja ter ukrepi za prepreče-
vanje okužb, korenito posegli v 
vzgojno-izobraževalno delo ter 
ga močno oteževali kljub trudu 
prav vseh, učiteljev, staršev in 
okolja, da ga čim bolj optimizira-
mo,« pojasnjuje sogovornica. Po 
ugotovitvah učiteljev je bilo več 
časa namenjenega ponavljanju 
in utrjevanju znanja, zato težav 
med učenci ni bilo zaznati. Zato 
pa je večji izziv predstavljalo po-
učevanje po hibridnem modelu, 
ki je zahteval sočasno usklaje-
vanje poučevanja v razredu in 
po videokonferenci. Slednjim 
je bilo snov ob vrnitvi v šolo 
pogosto treba dodatno razlo-
žiti. Kljub uspešnemu delu na 
daljavo pa na OŠ Jela Janežiča 
opažajo, da so le redki učenci 
na področju znanja v zadnjih 
dveh letih napredovali. Prido-
bivanje znanja je bila pogosto 
tudi zasluga staršev, ki so se 
izkazali za podaljšano roko uči-
teljev. Nekateri učenci so kljub 
drugačnemu principu dela pos-
tali bolj samostojni, po vrnitvi 
v šolo pa so v raziskavi zaznali 
več zadržanosti in potrebo po 
daljšem časovnem obdobju za 
osvojitev posameznih znanj. 
Najslabše so na učence vpliva-
le maske in sistem mehurčkov, 
ki so onemogočali druženje. 
Socialne veščine so bile zatorej 
omejene, opazno je bilo po-
manjkanje osebnih stikov. »Do 
izraza je prišel individualizem, 
pomanjkanje empatije. Maske 
so zelo zelo otežile delo, učenci 
niso videli učiteljeve in medse-
bojne mimike, kar je bilo slabo 
tako glede govora kot glede 
občutka varnosti. Pojavilo se je 
izostajanje od pouka, kot ga prej 
ni bilo,« opažanja učiteljskega 
kolektiva strne ravnateljica šole 
in ob tem opozori tudi na pri-
manjkljaj na področju gibanja, 
ki ga rešujejo z okrepljenim pro-
gramom na področju gibanja 
ter športa. Svetovalni delavki 

Irena Prašnikar in Ada Šturm ob 
tem navedeta tudi na starejšim 
generacijam neznane pasti, ki so 
posledica preživljanja prostega 
časa na spletu. Težave in stiske 
so se iz resničnega sveta prenes-
le v virtualnega. »Soočamo se s 
konflikti in težavami, tudi zlora-
bami, ki se dogajajo na spletu, 
in jih v živo ne opazimo. Tako 
se tudi pri reševanju stisk otrok 
moramo opreti na splet, ugota-
vljati, kaj se je tam zgodilo. Zato 
je sodelovanje s starši še bolj 
pomembno. Hkrati pa veliko 
pozornost posvečamo preven-
tivnemu izobraževanju otrok o 
pasteh interneta,« pojasnjujeta 
šolski svetovalni delavki in ob 
tem opozorita tudi na stres ter 
negotovost, ki ju je v številne 
družine vnesla epidemija. To se 
je odražalo v občutkih tesnobe, 
tudi depresije in anksioznosti, 
prej obvladljive družinske teža-
ve pa so izbruhnile na površje, 
kar se je odrazilo tudi na posa-
meznih učencih. 

Težava prepoznavanja in 
zaznavanja 
Na OŠ Poljane je šolsko leto po-
tekalo po programu, pogosto 
zaradi okužb tudi na daljavo, 
zaradi odsotnosti med zaposle-
nimi pa se je nabralo tudi veliko 
število nadomeščanj. Čeprav so 
bile po mnenju šole smernice 
jasne, pa tudi oni opozarjajo na 
prezahteven prenos v prakso, 
ki praktično čez noč ni mogoč. 
Vse do zimskih počitnic so se 
nekateri otroci šolali na dalja-
vo, saj se starši niso strinjali z 
zapovedanim samotestiranjem. 
Pogosto so bili zaposleni v šoli 
deležni tudi neprijaznih obtožb 
staršev, ki se z ukrepi niso strinja-
li. »Ko so se učenci vrnili v šolo, je 
bilo veselo spremljati pogovore, 
smeh, veselje in razigranost v 
učilnicah. To velja kar za večino 
naših učencev, saj prihajajo iz 
zdravega okolja, kjer so družinski 
odnosi vrednota,« pojasnjujeta 
psihologinja Polona Zupan in 
ravnateljica OŠ Poljane Metka 
Debeljak. So pa tudi v Polja-
nah zaznali povečano apatičnost 
med otroki, pomanjkanje mo-
tivacije za šolsko delo, starejši 
otroci pa so večkrat izrazili željo 
po karanteni in posledičnem 
delu na daljavo. Kot na preosta-
lih šolah so stiske bolj opazne pri 
čustveno bolj ranljivih otrocih, 

primanjkljaj znanja pa pri učen-
cih, ki so že poprej imeli vrzeli v 
znanju. Na šoli težave rešujejo s 
svetovanjem in pogovori, učen-
ce spoznajo z različnimi načini 
učenja in jih opolnomočijo za 
iskanje različnih virov pomoči 
tudi v domačem okolju. »Poleg 
omenjenega opažamo tudi velik 
primanjkljaj pri prepoznavanju 
in zaznavanju učencev s težava-
mi (učenci z učnimi težavami in 
učenci s posebnimi potrebami),« 
opozarjata sogovornici in doda-
jata, da so poprej te učence v 
razredu lahko spremljali učitelji, 
ki so opozorili na odstopanja, 
zadnji dve leti pa tovrstna praksa 
ni bila mogoča: »Tako se v tem 
obdobju srečujemo s poveča-
nim številom otrok, pri katerih 
se nakazujejo specifične učne 
težave.«

Več tednov odsotni
»Če primerjam prvo šolsko leto v 
času epidemije z drugim, težko 
rečem, katero je bilo težje. Starši 
bodo zagotovo trdili, da je letoš-
nje leto minilo bolj umirjeno, ker 
so vedeli, da bodo šole ostale 
odprte. Za učitelje pa sta bili 
obe šolski leti nadvse zahtevni. 
V prvem valu smo se vsi učili in 
navajali na delo od doma, letošnji 
pouk pa so učitelji poučevali v 
šoli in potem še isti dan na dalja-
vo, imeli so dvojno delo. Učitelji 
so utrujeni,« občutke o izteka-
jočem se letu strne ravnatelj OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas Izidor 
Selak. Ob tem izpostavi, da če 
so bile možnosti spremljanja 
učnih vsebin ob šolanju na da-
ljavo v prvem virusnem letu bolj 
ali manj enake, je bil razkorak v 
letu 2021/22 bolj opazen. Učenci, 
ki niso bili okuženi, so bili delež-
ni pouka v šoli, drugi pa so bili 
zaradi zaznane okužbe (doma, v 
družini …) pogosto tudi več te-
dnov odsotni: »Učenci tako niso 
bili v enakem položaju. Poskrbeli 
smo in še bomo za dodatne ure 
pri posameznih predmetih, a 
primanjkljaju v znanju se gotovo 
ne bo dalo izogniti. Ugotavljamo 
tudi, da so nekateri učenci, ki so 
bili že prej zadržani, zdaj še bolj 
in pri mnogih, ki so imeli težave 
z disciplino, so se te še pove-
čale.« Težave rešujejo kar se da 
sproti, ob pomoči in svetovalnih 
delavcev šole. Ob tem ravnatelj 
gorenjevaške šole še opozarja 
na dostikrat pozne in dvoumne 

ukrepe ter navodila, pohvali pa 
sodelovanje med ravnatelji med- 
občinskega aktiva. 

Vse bolj nemirni in 
nestrpni otroci 
Tudi na OŠ Žiri iztekajoče se šol-
sko leto ocenjujejo dosti bolj 
mirno v primerjavi z njegovim 
predhodnikom, predvsem pa 
manj negotovo. Čeprav ukrepi 
med nekaterimi starši niso bili 
najbolje sprejeti, je pouk potekal 
kar se da nemoteno, kljub ne 
vedno pravočasnim navodilom. 
Opazili so nekaj primanjkljajev 
na področju znanja, saj se le tem 
kljub dobri organizaciji na po-
dročju pouka na daljavo ni mo-
goče izogniti. Določene vsebine 
so tako ponovno obravnavali, 
spet druge so večkrat utrdili in 
preverili znanje. »Bi pa izposta-
vila, da je primanjkljaj v znanju 
očitno bolj izrazit pri učno in 
socialno šibkejših učencih in 
tistih, pri katerih so se različ-
ne težave kazale že prej. Za te 
učence je bil pouk na daljavo 
zahtevnejši, velikokrat so imeli 
slabšo podporo v domačem 
okolju, sami pa se niso dobro 
znašli, saj so običajno manj 
samostojni,« pojasnjuje Petra 
Cankar iz šolske svetovalne služ-
be na žirovski osnovni šoli. Pri 
nekaterih otrocih sogovornica 
zaradi narave zadnjih dveh let 
opaža povečano potrebo po 
osebnem stiku in medsebojnem 
druženju, spet pri drugih se je 
poglobila potreba po komu-
niciranju na spletu, družabnih 
omrežjih. Trend, ki se je naka-
zoval že pred samo epidemijo. 
»Bi se pa ob tem navezala na to, 
da so posledice epidemije bolj 
kot na samem znanju vidne na 
drugih področjih. Opažamo, da 
so otroci manj strpni, da se teže 
prilagajajo skupini, hočejo uve-
ljavljati svoje zahteve, ne znajo 
potrpeti, počakati … Manjka jim 
socialnih veščin, opažamo tudi 
več nemira in slabše pozornosti 
ter prekomerno in nekritično 
rabo telefona in računalnika,« 
opozarja sogovornica in pojasni, 
da nastale socialne težave učen-
cev rešujejo z vso resnostjo in po 
najboljših močeh. Zaradi porasta 
težav in dolgih čakalnih vrst pa 
otroci pogosto niso pravočasno 
deležni strokovne pomoči, če 
podpore umanjka tudi v druži-
ni, je tako šola edina opora pri 
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reševanju težav. Sogovornica 
opaža še, da se je spremenil tudi 
odnos staršev do učiteljev, ti so 
tako deležni visokih pričakovanj, 
pomanjkanja spoštovanja in ne-
ustreznega dialoga.

Izobraževanje na daljavo 
»Vsekakor je letošnje šolsko 
leto boljše kot preteklo, saj se 
nam ni več treba ukvarjati z 
izobraževanjem na daljavo, ki za 
nikogar ni bilo dobro. Še vedno 
smo se morali prilagajati glede 
na prejeta navodila. Napotki, ki 
smo jih prejemali, so bili mno-
gokrat neuresničljivi in neučin-
koviti, zato smo jih prilagodili 
našim razmeram. V praksi se je 
izkazalo, da smo ravnali prav,« 
zadovoljstvo nad pravilnimi 
odločitvami kolektiva OŠ Že-
lezniki izrazi ravnatelj Franc 
Rant. Več kot 30 učencem so 
med šolanjem na daljavo po-
sodili računalnike, nekaterim pa 
opremo celo zagotovili v trajno 
last. Po njegovem mnenju so se 
številni otroci s šolanjem na da-
ljavo uspešno izogibali šolskim 
obveznostim, na škodo lastnega 
znanja, a po njegovem mne-

nju primanjkljaj v znanju (ki ga 
bo mogoče v naslednjih letih 
nadomestiti) le ne bo najhujša 
posledica: »Mnogo slabše od 
primanjkljajev v znanju so spre-
membe navad pri naši mladini. 
Izobraževanje na daljavo jih je 
namreč še dodatno potisnilo v 
svet interneta in odmaknilo od 
resničnega življenja. Tega sicer 
pri samih odnosih med vrstniki 
v šoli ni opaziti, se pa odraža na 
drugih področjih.« Sicer ravna-
telj OŠ Železniki med današnjimi 
šolarji opaža dva izrazita pro-
blema, povezana z obnašanjem 
na spletu. Prvi je posredovanje 
osebnih podatkov in fotografij 
na družabnih omrežjih, saj se 
otroci dolgoročnih posledic 
svojih dejanj sploh ne zaveda-
jo. Še bolj peroč problem pa je 
medvrstniško nasilje, ki pogosto 
ostaja neprepoznano. Na šoli s 
preventivnimi dejavnostmi želijo 
šolarje ozavestiti o obnašanju na 
spletu in jih odvrniti od nepre-
mišljenih dejanj. Vsako leto pa 
kljub temu zaznajo kak primer 
spletnega nasilja, ki je posledica 
neupoštevanja opozoril šole. 

Nika Arsovski
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Pasje razstave? Obvladam.
Eva Brelih, 25-letnica iz Škofje Loke, je presenetljivo izkušena vodnica čistokrvnih štirinožcev po razstavah vseh rangov. 
Povabili smo jo na kavo.

Eva Brelih prihaja s Suhe, 
osnovno šolo je obiskovala na 
Trati, od koder jo je pot prek 
škofjeloške gimnazije vodila v – 
no, pasje vode; ni šlo zlahka, 
čeprav danes ve, da ji je bilo 
delo s psi usojeno. »Teti sta imeli 
nemškega ovčarja in pudlja. Zelo 
sem si želela svojega psa in ne-
nehno sem prosila starše, ki pa 
niso hoteli niti slišati česar koli o 
kakršnem koli ljubljenčku, saj je 
vendarle to velika odgovornost,« 
s prikupnim nasmeškom ener-
gično pripoveduje Brelihova. 
»Birma je bila mimo, jaz pa brez 
psa. Potem je prišla priložnost! 
Sestra Urša je dobila zajčka; jaz 
sem nad idejo, da bi imela psa, 
že skoraj obupala, hecno, ampak 
takrat sem si želela činčilo. No, 
starša sta šla na morje, tako da 
sva z Uršo hodili na kosilo k ba-
bici. Ta me je spametovala. Mami 
Tanja me je podprla, oče Matjaž 
pa je bil še kar proti. Potem smo 
naredili izbor desetih pasem, ki 
bi bile primerne. Enajsti predlog 
je bil chow chow, izbrala ga je 
pa mami. Potem smo podpisali 
pogodbo. Ja, pogodbo! (smeh) 
Podpisali so jo tudi stari starši, da 
bodo skrbeli za kuža, če mene ne 
bo doma,« nadaljuje Eva. »Tako 
sem dobila prvega chow chowa, 
Dis mu je bilo ime; na žalost je 
doživel zgolj dve pasji leti in 
pol, možganska kap ga je. Ja, 
pogodba velja že od Disa, do 
pikice spoštovana, naj dodam. 
Potem smo pol leta čakali na 

Gina, ki je prišel iz Srbije.« Gin 
je Evin chow chow pet let. Eva 
pove, da je bil Dis izključno hišni 
ljubljenček, z Ginom pa se je 
opogumila in se odpravila na 
prvo razstavo, v Celje, leta 2017. 
»Chow chow je idealna pasma za 
našo družino, z leti pa sem razvi-
la okus tudi za bolj ostre pasme, 
kot sta doberman in cane corso. 
Cena za psa z znanim poreklom 
se giblje okrog tisočaka in pol,« 
je jasna Eva.

»Čistokrvnih psov brez 
rodovnika ni«
V primeru oglaševanja čistokrvnih 
psov brez rodovnika gre za za-
vajanje potrošnika. Pes dolo-
čene pasme je vedno le tisti, ki 
ima evidentirano poreklo, torej 
dokaz, kdo so njegovi predniki. 
Dokazovanje porekla je v domeni 
in pristojnosti Kinološke zveze 
Slovenije. Tu gre predvsem za 
pse iz dvoriščne vzreje ali pa pse 
iz pasjih farm. Pri vzreji v pasjih 
farmah je edino vodilo zaslužek, 
medtem ko so higiena, zdravje 
in dobro počutje psov za ljudi, ki 
se ukvarjajo s tem, nepotreben 
strošek. Za nizko ceno se torej 
skriva veliko trpljenja, z nakupom 
psa iz pasje farme pa kupci omo-
gočajo, da take usode doletijo še 
več psov.

Federation Cynologique 
Internationale
FCI je mednarodna kinološka 
organizacija, pod okriljem ka-

tere potekajo malodane vsa 
tekmovanja, oz. pasje razstave. 
»Lepota! Razstave so lepotna 
tekmovanja,« odgovori Eva na 
vprašanje, kaj vse se ocenjuje 
in se spusti v podrobnosti: »Poz-
namo državne, mednarodne in 
specialne pasje razstave. Pasme 
so razdeljene v deset skupin, te 
pa v razrede, po starosti, spolu 
itd. FCI priznava, mislim, da okoli 
360 pasem. Za vsako pasmo 
obstaja standard ocenjevanja, 
ocenjujejo se gibanje, koti, glava, 
oči, zobje, obarvanost jezika, 
kakovost dlake, pomembno je, 
da imajo samčki spuščeni obe 
modi  ... Pravilno mora odteči 
krog v kasu, v razstavni pozi pa 
mora biti pes čim bolj pri miru. 
Pred tekmovanjem se izvede 
veterinarski pregled, in sicer za 
sluh, vid in kolke. Zanimivo je, 
da na pasjih razstavah ni de-
narnih nagrad. Dela se na pre-
poznavnosti, na nazivih. Takšne 
šampione je potem lažje pariti 
oz. tržiti.« Evin Gin je trenutno 
na pavzi, pravi: »Nimam časa 
še zanj, ogromno imam posla 
z drugimi psi, ki mi jih lastniki 
zaupajo v varstvo tudi za eno 
leto in potem se z njimi udele-
žujem razstav v bližini. Trenutno 
imam doma tri francoske buldo-
ge, imela pa sem tudi 10 psov 
naenkrat.« Ta bližina je relativna, 
saj je Eva samo v preteklem letu 
obiskala pasje šove v Albaniji, 
Makedoniji, Franciji, Črni gori, 
Bosni in Hercegovini, Hrvaški, 

MultiCh Sky Devil’s Red Angels 
Emmy v Vrtojbi, 2021 
(Foto: Dora Levstek)

MultiCh Fantasy Gin Shen Te Chows – najlepši pes v 5. FCI skupini v Celju, 2018 (Foto: Osebni arhiv)

Italiji, Švici, Češki, Avstriji in na 
Madžarskem. »V Makedonijo 
grem kmalu spet, letos že tret-
jič,« pove niti ne tako navduše-
no. »Sliši se sanjsko, se moram 
zagovarjati pri prijateljih, ampak 
ni čisto tako. To niso brezskrbna 
popotovanja ali dopust. To je 
zahtevno in odgovorno delo. 
Poln kombi psov, ki imajo svoje 
potrebe, vozim večinoma sama, 
spremlja me prijateljica Nika, ki 
mi je v veliko pomoč.« Sicer dela 
pri drugi prijateljici, Anji, ki ima 
pasji salon v Ljubljani. »Jeseni pa 
odpiram svoj salon tu, v Škofji 
Loki,« navdušeno spregovori 
o načrtih za prihodnost brhka 
Ločanka. »Estetika je vse po-
membnejša, to se odraža tudi 
pri psih, grooming oz. nega ni 
stalnica zgolj na razstavah, ljudje 
želijo tudi domače ljubljenčke – 
po domače rečeno – imeti lepo 
ostrižene, negovane in počesa-
ne.« Za zaključek pa povabi še 
na Mednarodno razstavo psov 
CACIB v Postojno, 12. junija. 
»Potem pa na svetovno razsta-
vo v Madrid,« lahkotno navrže.

Miha Hafner
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Fotografska razstava  
#BREZOSEBNO
V krajevni knjižnici Železniki je 
do konca junija na ogled raz-
stava Mladinskega dnevnega 
centra Blok z nazivom #Brez- 
osebno. Fotografije pomenljivo 
prikazujejo, kako je mogoče pre-
veliko odvisnost od pametnih 
telefonov učinkovito zamenjati 
z druženjem, z igranjem športa, 
z družabnimi igrami ali z drugimi 
dejavnostmi. Vsaka posamezna 
fotografija je razdeljena na dva 
dela, črno-beli in barvni kos 
sestavljanke. Črno-bela fotogra-
fija prikazuje slabo navado ne-
prestanega brskanja po spletu in 
odvisnosti od družabnih omrežij 
brez neposredne komunikacije s 
sovrstniki. Barvni del fotografije, 
kot alternativa črno-beli, pa nam 
posreduje učinkovito zamenjavo, 
ki nam jo ponujajo mladi ustvar-
jalci te razstave. 

MDC Blok deluje v Frankovem 
naselju v Škofji Loki že več kot 
deset let. V centru se dnevno 
povprečno izmenja med 20 in 
30 mladostnikov, starih med 10 
in 18 let. Med mlajšimi udele-
ženci je največje zanimanje za 
ustvarjalne delavnice, kuhanje 
ter družabne igre, med starejši-
mi pa prevladujejo pogovorne 
delavnice, tematska srečanja ter 
športne dejavnosti, je povedal 
programski koordinator v MDC 
Blok – Nejc Novak.

Projekt fotografske razstave 
#Brezosebno je nastal oktobra 
2021. Projekt je bil sestavljen iz 

dveh delov. Mentorstvo uvodne-
ga dela, ki je vključeval načrtova-
nje idejne zasnove fotografij in 
njihove sporočilnosti, so prevzeli 
mentorji MDC Blok, ki so mlade 
usmerjali pri razvijanju lastnih 
idej. Drugi del, fotografiranje ter 
obdelavo fotografij, pa je prev-
zel kot mentor fotograf Matija 
Ovsenek. Fotografije so nastale 
na različnih lokacijah mestnega 
jedra Škofje Loke. Mladi so si sami 
izbrali vloge, v katerih so želeli 
sodelovati. Vsi udeleženci so bili 
vključeni v fazo načrtovanja, pri 
realizaciji projekta pa so se neka-
teri preizkusili v vlogi modelov, 
drugi v vlogi fotografov, nekateri 
pa tudi v obeh vlogah, pred foto-
aparatom in za njim. So pa vsi so-
delujoči od blizu spoznali proces 
nastajanja tovrstne razstave in bili 
zelo navdušeni predvsem nad te-
renskim delom – nad poziranjem 
in fotografiranjem.

Glavno sporočilo  
razstave 
Telefoni v mladinskem centru 
seveda niso prepovedani. Mladi 
jih v centru uporabljajo med dru-
gim tudi za komunikacijo s starši. 
Se pa v centru dejavno trudijo, 
da mlade skušajo odvrniti od 
čezmerne uporabe le teh z nu-
denjem drugih, alternativnih ter 
bolj zdravih, družabnih ter po-
učnih dejavnosti, kar je na neki 
način tudi glavno sporočilo raz-
stave. Hkrati jih poskušajo nau-

Načrtovanje projekta
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Fotografska razstava 
#BREZOSEBNO

Uvrstitev kar treh škofjeloških gimnazijcev na 
mednarodno kemijsko olimpijado 2022

Mednarodna kemijska olimpijada 
je najprestižnejše kemijsko tek-
movanje za srednje šole. Vsako 
leto poteka v drugi državi, ki gosti 
preko 300 dijakov iz več kot 70 
držav sveta. Vsaka udeležena 
država izvede notranji izbor, s 
katerim izbere štiri dijake, ki bodo 
državo zastopali na olimpijadi. 
Izbirnega postopka so se udeležili 
tudi dijaki Gimnazije Škofja Loka.

V času izbora dijaki pišejo tri 
izbirne teste na Fakulteti za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani. S pripravami na izbor 
smo začeli v novembru. Utrjevali 
smo srednješolsko snov, ki so jo 
dijaki morali izkazati na prvem 
izbirnem testu v januarju. Test 
so uspešno prestali štirje naši di-
jaki in se uvrstili v naslednji krog 
priprav.

V njem so za 30 dijakov iz vse 
Slovenije potekale dodatne pri-
prave na fakulteti; le-te vsako leto 

vodijo fakultetni profesorji. Dijaki 
se seznanijo z zahtevnejšimi te-
matikami na področjih fizikalne, 
organske, anorganske in analizne 
kemije. Znanje in razumevanje, ki 
ga morajo usvojiti dijaki na tej sto-
pnji, že krepko presega srednje-
šolsko kemijo. Poleg priprav na 
fakulteti smo z dijaki nadaljevali 
priprave na gimnaziji, kjer smo to 
snov utrjevali in reševali naloge s 
preteklih tekmovanj. Drugi izbirni 
test je potekal marca in je štel 40 
% h končnemu rezultatu. Test 
so uspešno prestali vsi štirje naši 
dijaki in se uvrstili v zadnji krog 
priprav. 

Tu so se dijaki soočili s t. i. 
»pripravljalnimi nalogami«, ki 
jih pripravijo profesorji države 
gostiteljice. Na tej stopnji morajo 
dijaki usvojiti znanje, ki pogosto 
presega celo prvo stopnjo študija 
kemije. Naloge od dijakov zahte-
vajo poglobljeno razumevanje, 

naprednejša matematična orodja 
in tekmovalno iznajdljivost. Vse to 
in še več so naši dijaki izkazali tudi 
na zadnjem, tretjem izbirnem 
testu, ki je potekal 23. maja in je 
štel 60 % h končnemu rezultatu.

Po uteženem seštevku re-
zultatov na drugem in tretjem 
izbirnem testu so naši dijaki 
dosegli naslednje rezultate:  

Dane Jemc 1. mesto, Matej 
Nastran 2. mesto, Patrik Potoč-
nik 4. mesto in Jedrt Šinkovec  
9. mesto. Dane, Matej in Patrik 
so se tako poleg Nine Cankar z  
Gimnazije Kranj uvrstili v štiri-
člansko ekipo, ki bo zastopala 
Slovenijo na Mednarodni kemijski 
olimpijadi. Letošnja gostiteljica je 
Kitajska, olimpijada pa bo pote-
kala od 10. do 18. julija na daljavo.

Treba je poudariti, da so dijaki 
izkazali izjemno predanost. Na 
izbor so se pripravljali 7 mesecev 
in vložili ogromno časa in truda. 
Izbor od njih zahteva vztrajnost, 
neutrudnost, samoiniciativnost, 
zagnanost in brezmejno radove-
dnost. Da so od štirih olimpijskih 
mest kar tri zasedli škofjeloški 
dijaki, je vrhunski uspeh, zara-
di česar sem kot mentor nanje 
res ponosen. Dijakom iskreno 
čestitamo!

Martin Rihtaršič, mentor

čiti predvsem smiselne uporabe 
pametnih telefonov, saj je v teh 
časih nemogoče pričakovati, da 
telefonov ne bi uporabljali ali da 
bi jih celo odvrgli proč. Dejstvo 
je, da igrice in družabna omrežja 
v današnjem času niso edino, kar 
nam pametni telefoni ponujajo. 
Seveda pa pridejo tudi trenutki, 

ko je v centru na sporedu glavna 
dejavnost dneva, ko morajo vsi 
udeleženci svoje telefone zača-
sno odložiti v posebno škatlo.

Ali sem tudi jaz odvisen od 
pametnega telefona?
Če ne veste, ali ste tudi vi odvisni 
od pametnega telefona ali ne, si 

postavite nekaj vprašanj: Posežem 
po pametnem telefonu takoj, ko 
sem sam ali mi je dolgčas? Obču-
tim tesnobo in razdraženost, ko 
ne morem uporabljati svojega 
pametnega telefona? Ali zaradi 
uporabe pametnega telefona od-
lašam z opravili, ki bi se jih moral že 
zdavnaj lotiti? Je bil kdaj pametni 

telefon vzrok za mojo poškodbo? 
In če je kakšen od odgovorov pozi-
tiven, razmislite, ali bi bilo mogoče 
pametno pametni telefon malce 
odložiti, mogoče tudi v kakšno 
škatlo. Kaj izbrati kot alternativo, 
pa lahko najdete na fotografijah 
mladih ustvarjalcev MDC Blok iz 
Škofje Loke. D. E. 
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V Afriki je spal na robu delujočega ognjenika
Škofjeloški upokojenec Milko Okorn je potovalno strast začel okušati kot načelnik Zveze tabornikov Slovenije, ko se je v 
okviru slovenskih odprav udeleževal srečanj jamboree. Po upokojitvi pa se je lotil raziskovanja našega planeta s polnim 
zamahom. Trenutno ima za pasom že 65 držav in vse celine razen Antarktike. 

Nekdanji profesor matemati-
ke na loški poklicni kovinarski 
šoli ter škofjeloški gimnaziji in 
vodja financ na občini Škofja 
Loka je dobršen del svojega 
zasebnega življenja posvetil 
taborništvu. »Prvega srečanja 
jamboree svetovnih skavtov sem 
se udeležil leta 1987 v Avstraliji. 
Med našimi pokrovitelji je bila 
tedaj celo letalska družba JAT, ki 
nam je dala 40-odstotni popust. 
Na potovanje smo vzeli s seboj 
značke z znakom Slovenije, kar 
je bilo za jugoslovanske oblasti 
precej sporno. Spomnim se, ko 
smo se vozili iz enega mesta v 
drugega in je bila več ur pred 
nami ista pokrajina. Zato so tujci 
nad Slovenijo tako navdušeni, ker 
se na vsakih deset kilometrov 
narava spremeni, ker imamo tako 
raznoliko pokrajino. Leta 1998 je 
to mednarodno srečanje poteka-
lo v Čilu. Takrat sem prvič letel v 
poslovnem razredu, toda ne po 
svoji krivdi. V ekonomskem razre-
du je namreč zmanjkalo sedežev, 
zato so nas premestili v sprednji 
del letala. V tej južnoameriški 
državi smo postavili šotore kar 
na nogometnem stadionu, kjer 
smo prenočevali. V Čilu sem prvič 
občutil izrazite kulturne razli-
ke. Organizatorji so vsak dan s 
programom zamujali tudi po 
dve uri. Mi smo bili zaradi tega 
ogorčeni, toda naposled smo kot 

gostje le sprejeli njihove navade. 
In se jim prilagodili. Če se je pro-
gram začel ob deseti uri, smo na 
prizorišče prišli šele po enajsti,« 
se elektroinženir spominja tega 
latinskega srečanja. Po njegovih 
besedah pa so Čilenci na sreča-
nju na Nizozemskem praktično 
zamudili polovico programa, ker 
so po svoji tradicionalni navadi 
stalno zamujali. »Posebno doži-
vetje v Čilu je bil tudi obisk nji-
hove štiri tisoč kilometrov dolge 
obale. Čeprav je vladala poletna 
pripeka, se nihče ni kopal. Voda 
je bila zaradi polarnega toka z 
Antarktike zelo mrzla.« Milko je 
leta 2002 kot načelnik tabornikov 
obiskal tudi srečanje na Tajskem. 
»Gostitelji so nam vsak dan zjut-
raj pripravili obrok za kosilo, z 
rižem in piščancem. Čudno se 
nam je zdelo, zakaj mrzel obrok 
za kosilo. Toda pojasnili so nam, 
da pri njih hrane ne grejejo v 
kuhinji, ampak to namesto njih 
naredi žgoče sonce. In tako smo 
si tudi mi pripravili topel obrok.« 

Zaradi prehitro osvojenega 
vrha ni doživel sončnega 
vzhoda na Kilimandžaru
Kot svež upokojenec je Milko leta 
2010 želel oditi v Tibet in dožive-
ti petdnevno božjepotno hojo 
okrog deviške svete gore Kailaš, 
na katero še ni stopila človeška 
noga. »Tisto leto so žal kitajske 

oblasti zaradi nemirov zaprle to 
deželo, zato sem se odločil za po-
tovanje v Tanzanijo. Na poti proti 
najvišjemu vrhu črne celine, 5895 
metrov visokemu Kilimandžaru, 
sem se vzpenjal z roko v mavcu, 
kar je bila posledica padca s ko-
lesa. Zadnji dan pred ciljem smo 
krenili proti vrhu v večernih urah. 
Zadnji vzpon je prevzel šef vodi-
čev, ki je imel tako hud tempo, da 
smo vrh osvojili še pred jutranjo 
zarjo. Na strehi Afrike je močno 
pihalo, mraz nam je segel do 
kosti, zato smo po petih minutah 
zbežali v dolino in tako ostali 
brez posnetkov nepozabnega 
sončnega vzhoda.« Leta 2011 
se je sogovornik vrnil na afriško 

celino, tokrat je raziskal Etiopijo. 
»To je bilo moje najlepše poto-
vanje doslej. Obiskali smo pleme 
Hammer in videli zanimiv ritual, 
kjer petnajstletni fantje dosežejo 
možatost. Goli morajo prečno 
preteči hrbtišča šestih bikov, ki 
jih postavijo v vrsto, drugega za 
drugim. Videli smo tudi ženske, 
ki so moške spodbujale, da so 
jih udarjali s šibami po hrbtu. 
V njihovi kulturi velja, da čim 
več brazgotin ima ženska, tem 
bolj je cenjena v plemenu. Zato 
nekatere ženske lovijo moške, 
da jih ti ošvrknejo z bičem. V 
Danakilski depresiji, ki velja za 
najbolj negostoljuben kraj na 
Zemlji, smo se povzpeli na vrh 

Delujoči ognjenik Erta Ale v Etiopiji, na robu katerega je Milko 
prenočil.

Nezemeljski prizori v okolici ognjenika Dallol v Etiopiji

Na vrhu Kilimandžara, strehe črne celine
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delujočega ognjenika Erta Ale. 
Ko sem gledal navzdol v to živo 
lavo, sem dobil asociacijo na 
govejo juho, ki nežno vre. Med 
zrenjem je veter spremenil smer 
in sem naravnost v obraz dobil 
vroče pline. Če bi vztrajal tam, bi 
omedlel. Adrenalinsko izkušnjo 
smo začinili še s spanjem na robu 
ognjenika. Po vožnji po slanem 
jezeru Asale, smo bili v vasi, kjer 
domačini s primitivnim orodjem 
lomijo plasti soli in oblikujejo 
bloke, ki jih potem proti večeru 
karavane kamel nosijo v notra-
njost. Med vožnjo po puščavi 
smo obiskali še ugasli ognjenik 
Dallol. In sredi vse sivine, ki je 
vse naokrog, smo zagledali ne-
verjetne barve in jezerca čudo-
vitih barv. Plini, ki izhlapevajo, 
obarvajo vodo in skale. Čeprav 
je povsod puščava, lahko naletiš 
tudi na skupino palm in majhno 
jezerce s kristalno čisto vodo 
sredi njih. Seveda smo se ustavili 
in moj kolega je takoj zaplaval. A 
meni se je voda zdela prevroča in 
sem raje poiskal nekaj motivov 
za slikanje. Ko sem se vrnil, so 
kolega že vlekli iz vode, kjer je 
popolnoma obnemogel. Tem-
peratura vode je bila 42 stopinj 
Celzija. Da bi se opomogel, smo 
ga spravili do avta in polivali s 
pitno vodo. K sreči je preživel.«

Spal v istem hotelu, kjer 
so mesec dni prej ugrabili 
štiri turiste
Sogovornik je iz rokava pote-
gnil še nekaj razburljivih afriških 
zgodb. Leta 2014 je želel s sku-
pino turistov obiskati puščavski 

Milko v družbi fanta iz plemena Tuaregov v državi Mali, ki mu je 
štiri leta plačeval šolanje.

Prizor iz Eritreje: stara italijanska cisterna za napajanje parne 
lokomotive, ki so jo izdelali leta 1938. 

koncert v Maliju. »Toda, ker so 
v mestu Timbuktu mesec dni 
prej islamski skrajneži ugrabili 
štiri turiste in enega med njimi 
ubili, smo njihovo notranje mini-
strstvo zaprosili, če nam na kon-
certu lahko zagotovijo varnost. 
In res je koncert, na katerem 
so nastopile skupine iz različ-
nih afriških držav, posebni gost 
pa je bil pevec Bono iz skupine 
U2, varovala do zob oborožena 
domača vojska. Na dogodku se-
veda ni bilo sedežev, sedeli smo 
kar na sipinah. Po koncertu smo 
prenočili v istem hotelu, kjer je 
prišlo do ugrabitve. Nismo se 
počutili najbolj varne, zato se 
nam je odvalil kamen od srca, 
ko smo naslednji dan prečkali 
reko Niger in vstopili v varnejši, 
južni del države. Le 14 dni po 
našem obisku so islamisti zasedli 
severni del države in uvedli še-
riatsko pravo. Še danes so tam 
mirovne sile Združenih narodov, 
med njimi tudi dva Slovenca.« 
Ena od Milkovih destinacij je 
bila tudi Eritreja. »V glavnem 
mestu Asmara smo najeli vlak 
in se usedli na vožnjo po ozko-
tirni progi in z italijansko parno 
lokomotivo iz leta 1938. Progo 
do morja, ki je bila v preteklosti 
večkrat uničena, so takrat ravno 
obnovili. Pred nami je vozil to-
vorni vlak, da je delal red v tune-
lih, ki so jih pogosto uporabljali 
tudi pastirji, ko so gnali živino iz 
ene paše na drugo. Na pol poti 
smo se ustavili na neki zapuščeni 
železniški postaji. Neka ženska 
je pred nami začela pražiti kavo, 
jo tolči v možnarju in jo potem v 

lončenih posodah na oglju sku-
hala ter nam kar v stoje postreg-
la,« je dejal Milko. Proga se je na 
razdalji 40 km spustila za 800 m – 
prava serija predorov in osmic in 
nazaj v Asmaro. Omenil je tudi 
doživetje v prestolnici Asmari, 
kjer so jim vodiči svetovali, naj 
zvečer v mesto vzamejo sve-
tilke, ker lahko zmanjka elek- 

trike. »In res se je kar naenkrat 
v celem mestu naredila tema. 
»Pokvarila se je termocentrala, 
vendar so domačini na takšne 
izpade elektrike že navajeni. V 
mestu se mi je zdela zanimiva 
tudi kinodvorana, v kateri so 
vrteli posnetke angleške nogo-
metne Premier lige.«

Damjan Likar
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»Mami sem obljubil, da če bom igral za 
reprezentanco, bom domov prinesel 
medaljo.«
Darko Cingesar je svojo igralsko pot začel v Škofji Loki, izkušnje pa v zadnjih letih nabiral tudi onkraj slovenskih meja, v 
Franciji in Zagrebu. Škofjeločan je bil pomemben člen slovenske izbrane vrste tudi ob osvojitvi bronastega odličja na 
svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017. Z rokometašem, ki se je v začetku sezone vrnil v matični klub RD Urbanscape 
Loka, sva se dobila le dan potem, ko so Škofjeločani osvojili srebro v slovenskem pokalu. A kot pravi Darko, upa, da to ni 
zadnja lovorika, ki jo je osvojil z loškim klubom. Potencial je namreč velik. 

Najprej iskrene čestitke za sreb-
ro. Kako vidite svoj prispevek k 
temu odličju?
Menim, da k ekipi veliko pri-
spevam s svojimi izkušnjami. 
Predvsem mlajši igralci se lahko 
po zaslugi teh marsikaj nauči-
jo in to uporabijo pri svojem 
nadaljnjem športnem razvoju. 
Vesel sem, da se v ekipi dobro 
razumemo in so fantje željni 
novih znanj, novih veščin, da 
se zavedajo, kakšen prispevek 
za njihovo kariero je to. 

Z začetkom sezone ste se vrnili 
v matični klub. Kakšni so bili ob 
tem občutki? 
Tako je. Odigral nisem le prve 
tekme proti Ormožu, sicer pa 
sem bil na igrišču vso sezono. 
Občutki? Glede na vse doga-
janje v svetu, tudi športu, sem 

zelo vesel vrnitve domov. Po 
koncu sodelovanja s Trebnjim 
sem dobil ponudbo iz doma-
čega kluba, ki je nikakor nisem 
pričakoval. Odločil sem se, da to 
izkoristim, saj je pomembno, da 
ostanem v pogonu. Poleg tega 
je RD Urbanscape Loka na zelo 
visoki ravni v slovenskem merilu. 
Ustreza mi, da sem spet v doma-
čem okolju. Čeprav nisem bil 
dolgo v tujini, sem je bil včasih 
kar malce sit. Seveda pa bom, 
če se bo pokazala priložnost, 
spet zaigral kje v tujini. A kot 
sem rekel, doma mi je čisto fino. 

Je bilo tujine počasi dovolj? 
Ni zastonj rek, da je doma naj-
lepše. Vsaj pri meni to drži kot 
pribito. Vsakič po vrnitvi iz tuji-
ne, ko sem prestopil slovensko 
mejo, sem se v hipu počutil do-

mače, četudi sem do doma po-
treboval še kakšno uro vožnje. 
Tudi ko sem igral v Zagrebu, 
sem se počutil zelo domače. V 
Franciji je bilo drugače, druga 
kultura, drugačne navade in 
potrebuješ čas, da se na to pri-
vadiš. Na srečo sem imel dobra 
najemnika, s katerima sem se 
veliko družil in sta mi pomagala 
prebroditi prve tedne. Z njima 
sem še danes v stiku. 

Kakšna pa je raven slovenskega 
rokometa v primerjavi s tujino? 
Menim, da je bila slovenska liga 
pred desetletjem močnejša, kot 
je danes. Veliko je k temu pri-
spevalo pomanjkanje financ. 
Kolikor denarja, toliko muzike. 
Pred desetimi leti so bile vse 
ekipe neverjetno močne. Pred 
gostovanjem nikoli nisi bil pov-
sem prepričan, ali jo boš odne-
sel z zmago. Tudi doma zmage 
niso bile samoumevne. Danes 

je liga nekoliko slabša, razlike 
med klubi pa precej opaznejše. 

Kaj vam je bilo v škofjeloški ekipi 
v hipu všeč? 
Res sem zadovoljen z ekipo, 
fantje so resnično super. Me je 
pa v začetku presenetilo, kako 
mladi so nekateri. Čeprav imam 
šele 32 let, je marsikdo od mene 
mlajši kar za desetletje. Skoraj 
bi bil lahko komu oče. (smeh) 
Ko smo se bolje spoznali, se je 
v slačilnici vzpostavilo odlično 
vzdušje.

Z rokometom ste se začeli ukvar-
jati že v osnovni šoli. Kdaj ste 
sprejeli odločitev, da postanete 
profesionalni rokometaš? 
Z družino smo dolgo živeli v 
Ljubljani, jaz pa sem intenzivno 
treniral nogomet. Po selitvi v 
Škofjo Loko pa sem na pobudo 
učitelja športne vzgoje g. Rebiča 
začel trenirati rokomet. Nekega 

V športu so domači navijači neprecenljivi, saj te ponesejo na 
krilih do uspehov.«

»Čeprav imam šele 32 let, je marsikdo od mene mlajši kar za 
desetletje. Skoraj bi bil lahko komu oče.«
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dne je prišel do mene v jedilnici 
in me vprašal, ali bi se mu prid-
ružil. »Rokomet? Kaj pa je to za 
eno čudo?« sem bil presenečen. 
Pa mi je hitro pojasnil, da gre za 
šport, kjer žogo mečeš na gol, 
kjer stoji tudi vratar. Seveda me 
je zanimalo tudi, koliko golov na 
tekmo lahko dosežem. Pri nogo-
metu je bilo namreč golov bolj 
malo, ti pa se celo uro trudiš in 
tečeš po igrišču. »Golov je prib-
ližno 25 ali 30 na tekmo,« je bil 
stavek, ki me je prepričal. Vpisal 
sem se v rokometni krožek, čez 
dve leti pa so me povabili, da se 
pridružim škofjeloškemu klubu. 
To je bilo to! Morda iz tega ne 
bi bilo nič, če doma ne bi bil 
deležen spodbude. 

Verjetno si takrat tudi v najbolj 
divjih sanjah niste mislili, kako 
uspešna bo vaša rokometna pot? 
Ah, kje. Že kot otrok sem se 
na treningih močno trudil, ta 
trud pa sem nekoč želel spre-
meniti tudi v medalje. Mami 
sem obljubil, da če bom igral 
za reprezentanco, bom domov 
prinesel medaljo. In sem jo. Bron 
s svetovnega prvenstva v Fran-
ciji. Druga želja pa je bila, da bi 
vsaj enkrat doživel olimpijski 
duh in nastopil na OI. Kljukica! V 
reprezentanci sem torej dosegel 
vse, kar sem si zastavil. Se pa ne 
bi branil še kakšne medalje, če 
se bo pokazala priložnost. 

Zadnji dve leti je zaradi novega 
koronavirusa obstal tudi šport- 
ni svet. Kako ste to doživljali 
športniki?  
Vsekakor je novi koronavirus 
pred dvema letoma ustavil šport- 
ni svet. Sezona je bila končana 
sredi marca, treningi odpoveda-
ni. Tega nihče ni predvidel niti 
v najbolj divjih sanjah. Ko se je 
počasi vse spet začelo sproščati, 
so nam na tribunah umanjkali 
gledalci. Prazne dvorane. Kot 
igralec sem imel sprva občutek, 
da igramo prijateljske tekme, 
saj ni bilo glasnega navijanja s 

tribun, ki bi te poneslo naprej. 
Kot bi prišel na piknik tekmo. 
V športu so domači navijači 
neprecenljivi, saj te ponesejo 
na krilih do uspehov. Zdaj se 
je občinstvo vrnilo, kar je do-
brodošla sprememba. Seveda 
pa je tudi v Sloveniji tako, da si, 
kadar si na dnu, deležen precej 
manj podpore. Običajno te kar 
pomedejo. Žalostno, a na to 
nimaš vpliva. 

Torej se je navijaška kultura v 
zadnjih letih precej spremenila? 
Seveda. Včasih si deležen ka-
kšnih nizkotnih sporočil, ob ka-
terih te vse mine. Šport ni več to, 
kar je bil. Številni vso svojo jezo 
bruhajo na družabnih omrežjih 
in v zasebnih sporočilih. Prav 
internet je razlog, da lahko vsak 
pljuva po vsakem. Ni več spošto-
vanja, ni več zdrave meje. Kavč 
strokovnjakov pa je vse več. Ko 
prejmeš prvo sporočilo, si za-
čuden, na to pa se kot športnik 
sčasoma navadiš. Naš poklic je 
ves čas na očeh javnosti. Sam 
prodajalki v trgovini ne bi solil 
pameti o tem, kako prodajati. 
Pri športnikih pa se vsi počutijo, 
da jih lahko zalagajo z nasveti 
in pametovanji. Če ima kdo kaj 
povedati, se z veseljem dobiva 
na pivu, na štiri oči in se pogo-
voriva. Pravi navijači ostanejo v 
dobrem in slabem. 

Pogosto pa tudi rokometaši 
ostanete s športom povezani 
vse življenje. Kje se vidite čez 
nekaj let? 
Če imaš rokomet v srcu, se od 
njega ne moreš odmakniti niti 
potem, ko končaš rokometno 
pot. Morda nadaljuješ kot trener 
mlajših selekcij ali kar koli dru-
gega. Več o tem bom povedal, 
ko bom nekoč zaključil kariero. 
(smeh) 

Nika Arsovski

Priložnosti za  
dijake in študente,
str. 44
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Izjemen uspeh škofjeloških rokometašev
Sredi maja se je v Slovenj Gradcu zaključil zaključni turnir Pokala Slovenije, srebrnega odličja so se razveselili rokometaši 
škofjeloškega Urbanscapa (34 : 31). V finalu so bili od njih boljši le rokometaši Gorenja Velenje, ki so že tretjič v zgodovini 
v zrak dvignili pokalno lovoriko. 

Škofjeloški rokometaši so 
favoriziranemu Velenju uspešno 
kljubovali in mu z odločno 
obrambo ter požrtvovalno igro 

povzročili nemalo težav. Na koncu 
so Škofjeločani kljub odlični igri 
morali priznati premoč Velenjča-
nov, ki so se z rezultatom 34 : 31 

Letna naročnina 
  na priročnik Unikat
    Za eno leto samo 29, 40 €.
    + darilo: paket materiala za ustvarjanje

Ugodnost velja do 30. 6. 2022
Koda za popust: Utrip0522

Pokliči na številko 04 51 55 880 
ali piši na unikat@freising.si

redna cena 42 €, prihranek 12,60 € 

-30%

POLETNA ŠTEVILKA 
je na voljo samo na spletu

www.unikat.si

Za bralce Loškega utripa!

»Osvojena srebrna medalja v nedavno zaključenem pokalnem tekmovanju nam seveda pomeni 
veliko, navsezadnje je to največji uspeh v zgodovini škofjeloškega rokometnega kluba,« pojasnjuje 
kapetan RD Urbanscape Matic Pipp. 

»Zagotovo je to neke vrste nagrada za vse treninge, ves vloženi 
trud in vsa odrekanja,« je prepričan Darko Cingesar. 

razveselili tretje pokalne lovorike. 
Največ zadetkov na zaključnem 
turnirju je dosegel Grega Jamnik, 
član Urbanscapa, in sicer kar 14, v 
finalu pa je s sedmimi zadetki pre-
dnjačil Darko Cingesar. »Srebrna 
medalja ekipi zagotovo veliko po-
meni. Je neke vrste nagrada za vse 
treninge, ves vloženi trud in vsa 
odrekanja. S tem je ekipa pokazala, 
da se lahko bori z ekipami, ki so 
boljše na papirju, in da je danes v 
športu vse možno, torej brez obu-
pavanja, pa naj bo še tako težko. Za 
loški rokomet je to lepa popotnica 
za prihodnost, predvsem upam, 
da bo v prihodnje za rokomet spet 
več zanimanja med mladimi, saj 
je loška šola ena izmed boljših v 
Sloveniji,« je po zmagi povedal 

Cingesar, ki se je v začetku sezone 
pridružil matičnemu klubu iz Škof- 
je Loke. Rezultat je po njegovem 
mnenju plod trdega dela celotne 
ekipe, tudi strokovnega vodstva 
in vseh, ki pripomorejo k normal-
nemu delovanju kluba: »Lahko bi 
rekli, da je ta uspeh dober primer, 
da je možno uskladiti več stvari 
v življenju, saj se večji del ekipe 
izobražuje oz. nekateri tudi de-
lajo, čeprav verjamem, da je to 
zelo naporno. Očitno sta v ekipi 
prisotna dober ekipni duh in želja 
po napredku.« Na svoje soigralce 
je bil neizmerno ponosen tudi 
kapetan RD Urbanscape Matic 
Pipp, ki je izpostavil veličino osvo-
jene lovorike: »Osvojena srebrna 
medalja v nedavno zaključenem 
pokalnem tekmovanju nam se-
veda pomeni veliko, navsezadnje 
je to največji uspeh v zgodovini 
škofjeloškega rokometnega kluba. 
Dokazali smo, da se lahko kljub 
nekaterim poškodbam dobro 
kosamo s katero koli ekipo v slo-
venskem rokometnem prostoru, 
kar nam daje neko priznanje dob-
rega dela in še dodatno motivacijo 
in samozavest pred zaključkom 
državnega prvenstva. Ponosen 
sem na svoje soigralce, da smo s 
trdim delom in vztrajnostjo skozi 
celotno sezono dosegli enega od 
skritih ciljev, ki smo si jih zastavili 
pred začetkom tekmovanja.« Bro-
nasto odličje je osvojila ekipa Celja 
Pivovarne Laško, ki je bila v tekmi 
za tretje mesto boljša od Dobove.

Nika Arsovski
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V podjetju KNT so z novimi prostori še 
dvignili nivo kvalitete
Hitro rastoče škofjeloško podjetje KNT, ki je specializirano za izdelavo naprav za testiranje tesnosti različnih polizdelkov 
iz različnih materialov, sestavlja mlada ekipa inženirjev in tehnikov različnih strok. »Naša strast je reševanje zahtevnih 
nalog na področju merjenja tesnosti in geometrije izdelkov,« sta povedala brata Kokalj, ki vodita podjetje, kjer delajo 
v skladu z najnovejšim stanjem v tehniki, da kupcem ponudijo inovativne in učinkovite rešitve.

Inovativno podjetje trenutno 
daje kruh 35 sodelavcem iz 
različnih tehničnih strok, kot 
so konstruktorji, električarji, 
mehatroniki, orodjarji in raz-
vijalci programske opreme. 
KNT se lahko pohvali z izdelavo 
stroja od idejne zasnove do iz-
vedbe. Torej z vsemi oddelki, ki 

so ključni za izvedbo projekta, 
lahko pripeljejo do cilja še tako 
zahteven projekt. Prav tako z 
lastno vulkanizacijo tesnil, ki 
so zelo pomembni pri namen-
skih strojih za preizkus tesno-
sti, in z laboratorijem za izde-
lavo instrumentov za preizkus 
tesnosti lahko kupcu ponudijo 

še tako kompleksne rešitve. 
Letos so svoje storitve prvič 
predstavili na Celjskem sejmu.  
»Ker bi radi še bolj izboljšali ka-
kovost strojev in poleg redne 
proizvodnje še več delali na 
razvoju posameznih namen-
skih aplikacij, zaposlujemo 
nove tehnične kadre, kot so 
monter mehatronik, strojni 
mehatronik, razvijalec pro-
gramske opreme, električar, 
konstruktor in CNC programer
-operater,« sta povedala brata 
Jure in Janez Kokalj. Zato še 
posebej v zadnjem obdobju 
krepijo sodelovanje s Šolskim 
centrom Škofja Loka, saj se 
zavedajo, kako pomembno 
je sodelovanje med podjetji 
in izobraževalci za pridobiva-
nje novih in motiviranih sode-
lavcev z visoko ravnjo znanja. 
Tako so vključeni v programa 
vajeništva, projektno delo di-

jakov in študentov ter med-
narodne izmenjave dijakov 
preko programa Erasmus plus. 
»Dejaven pristop podjetja v 
izobraževalnem procesu je 
zelo pomemben, saj so dijaki 
ali študenti vpeti v podjetje 
že od začetka šolanja, kar pri-
pomore k rasti tako posame-
znika kot našega podjetja.« 
Maja so v podjetju tri tedne 
gostili Nemko Julijo, ki je kot 
električarka povezovala elek-
tro omare, kar je še bolj pope-
strilo že tako razgibano delo. 
V izvajanju so tudi projekti 
na področju avtomatizacije 
in robotike, ki bodo v naše 
škofjeloško podjetniško okolje 
kmalu prispevali pomembno 
novo dodano vrednost preno-
sa aktualnih tehničnih znanj 
med izobraževanjem in go-
spodarstvom.   

Damjan Likar



34



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

Pokličite

041 233 350
Fotografija: Freepik.com
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Zahtevana izobrazba: poklicna ali srednja tehnične smeri
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri izmensko delo) 

TALILEC M/Ž
Opis dela in nalog:
• Poznavanje dela na talilnih pečeh upoštevajoč vsa navodila 

in predpise
• Upravljanje talilnh peči (ZPF Therm, Botta)
• Upravljanje peči za doziranje aluminija (Krown, Meltec)
• Priprava peči pred in po daljših zaustavitvah dela
• Izvajanje menjave  vrste materiala v pečeh
• Priprava in razvoz taline
• Menjava nalivnih stožcev in izlivnih cevi pri dozirnih pečeh
• Odprava napak na dozirnih pečeh
• Nujen pogoj je opravljen vozniški izpit B kategorije (izpit za 

viličarja se opravi v podjetju)

LIVAR OPERATER 1 M/Ž
Opis dela in nalog:
• Osnovno poznavanje tlačno livarskega stroja
• Poznavanje in rokovanje z enostavnejšo TLO in dodatno 

opremo (npr: temperirnik, vakuum, hlajenje)
• Poznavanje enostavnejših odlitkov ter vse spremne 

dokumentacije (kontrolna dokumentacija, predpisi, 
navodila,...)

• Izvajanje avto-kontrole na procesu litja ter vpisi v avto-
kontrolne karte

• Priprava ustrezne delovne dokumentacije in obrazcev in 
pravilno izpolnjevanje le-te

• Pravilno prepoznavanje in beleženje zastojev
• Poznavanje dela na livarskih celicah upoštevajoč vsa 

navodila in predpise
• Sodelovanje pri menjavah orodij in priklopu vodnikov

STRUGAR 1
Opis dela in nalog:
• Poznavanje procesa izdelave proizvodov
• Obdelava ulitkov na strojih za obdelavo
• Izvajanje avto-kontrole z vnosi meritev v kontrolne tabele
• Izpolnjevanje dokumentacije

Zahtevana izobrazba: končana OŠ, zaželena je poklicna ali 
srednja šola
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (tri izmensko delo)

PRANJE, RAZIGLANJE IN PESKANJE
Opis dela in nalog:
• Poznavanje celotnega procesa izdelave proizvodov
• Delo na procesu (raziglanje, pranje in peskanje)
• Pravilno in pravočasno izpolnjevanje zahtevane 

dokumentacije
• Poznavanje dela na strojih  za raziglanje , peskanje in 

pranje upoštevajoč vsa navodila in predpise
• Poznavanje in upoštevanje FIFO metode

Zahtevana izobrazba: končana OŠ, zaželena je poklicna ali 
srednja šola
Oblika zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen
Delovni čas: delo v izmenah (delo v dveh izmenah)

PREGLEDOVANJE IN PAKIRANJE M/Ž
Opis dela in nalog:
• Poznavanje celotnega procesa izdelave proizvodov
• Izvajanje vizualne kontrole proizvodov in pakiranje 

proizvodov
• Poznavanje  in izvajanja predpisa o pakiranju (PP01)
• Priprava ustrezne embalaže za pakiranje

ZAPOSLUJEMO

RAZPISUJEMO KADROVSKE ŠTIPENDIJE za leto 
2022/2023 za dijake in študente, ki se boste vpisali na 
naslednje programe: oblikovalec kovin/ orodjar, strojni 
tehnik, elektro tehnik, diplomirani inženir strojništva, 
magister inženir strojništva. 

Prijave za kadrovsko štipendijo morajo vsebovati 
življenjepis, zaključeno spričevalo in potrdilo o vpisu za 
šolsko leto 2022/2023. Prijave sprejemamo v elektronski 
obliki na e-mail zaposlitev@difa.si do 31.8.2022.

NUDIMO TUDI POČITNIŠKO DELO ZA DIJAKE IN 
ŠTUDENTE, ki opravljajo lažja fi zična dela v proizvodnji. 
Vabljeni k prijavi. Več informacij na telefonski številki 
04 502 01 14.

NUDIMO DELO v mladem kolektivu, stimulativno plačilo in 
možnost napredovanja ter strokovnega izobraževanja.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-mail 
zaposlitev@difa.si do 10.6.2022.  Dodatne informacije 
dobite na telefonski številki 04 502 01 14.
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B O S C H  R E X R O T H  d . o . o .
K i d r iče v a  c e s t a  8 1                                                                           0 8 0  8 0  1 6
4 2 2 0  Š k o f j a  L o k a                                                      z a p o s l i t e v @ b o s c h . c o m

 

Razvoj in fleksibilna proizvodnja
tehnično zahtevnih

elektromotorjev in varilnih
transformatorjev v majhnih 

in srednjih serijah.

PROSTA DELOVNA MESTA
 V PROIZVODNJI  IN PODPORNIH ODDELKIH

 AKTUALNI
RAZPISI:

z
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24. 11. 2021 do 
25. 9. 2022
po urniku muzeja

Od osvoboditve do 
osamosvojitve: Loško 
ozemlje od leta 1945 do 
leta 1991

razstava

Galerija na gradu

4. 4. do 16. 6.
po urniku muzeja

Loške gostilne skozi čas

razstava gradiva o družab-
nem življenju, kulinariki in 
še čem

Krajevna Knjižnica 
Trata, 
Frankovo naselje 
74 a

6. 4. do 5. 6.
po urniku muzeja

Skrita dediščina: portreti 
stoletij

razstava Jane Jocif

Okrogli stolp, 
Loški muzej  

12. 4. do 20. 6. 
20.00

Lutke, lutke, moje prija-
teljice

razstava likov lutk Dragice 
Toplišek Tušar

Krajevna Knjižnica 
Gorenja vas, 
Poljanska cesta 87, 
Gorenja vas

10. 5. do 11. 6.
po urniku centra 
DUO

Všita zgodovina: oživ-
ljanje in ohranjanje obla-
čilne kulturne dediščine

razstava mojstrice Andreje 
Stržinar, odprtje 10. 5. ob 
18.00

Rokodelski center 
DUO Škofj a Loka, 
Mestni trg 34

13. 5. do 9. 6.
po urniku muzeja

Onstran svetlobe

odprtje razstave

Galerija Muzeja 
Železniki, 
Na plavžu 58, 
Železniki

25. 5. do 10. 7.
po urniku galerije

Peter Gaber: Svet me 
oblikuje

odprtje slikarske razstave 
25. 5. ob 18.00

Galerija Ivana 
Groharja

31. 5. do 1. 6.
19.00 –19.00

24 ur klekljanja in doma-
čih obrti

neprekinjeno klekljanje 
na enem punklju in prikaz 
skoraj pozabljenih domačih 
obrti

Kulturni dom 
Železniki

sreda
1. 6.

19.00–
21.00

Tedni vseživljenjskega 
učenja 2022

Spregovorimo špansko

delavnica

MEKON LOKA, 
Kapucinski trg 8, 
Škofj a Loka

četrtek
2. 6.

19.00 20 let Jadralnega kluba 
Loka Timing

odprtje razstave, na ogled 
bo do torka 7. junija

Sokolski dom, 
Mestni trg 17

petek
3. 6.

15.00–
18.00

Tedni vseživljenjskega 
učenja 2022

Dan odprtih vrat z odprt-
jem novega atrija

spoznavanje delovanja 
Mladinskega dnevnega 
centra Blok

MDC BLOK, Franko-
vo naselje 68, Škofj a 
Loka

petek
3. 6.

19.00 Pekovska dediščina na 
Loškem

Predstavitev pivovarstva 
na Loškem

predavanji kustosov Loške-
ga muzeja

Loški grad

20.30 Večerna glasbena čarov-
nija 2022

teater na prostem, Marko 
Škugor, Tomislav Bralić s 
Klapo Intrade, Manca Špik 
in Erosi

Mestni trg Škofj a 
Loka

sobota
4. 6.

Tekmovanje v preletih z 
jadralnim padalom

celodnevna prireditev

Stari vrh

Blegoš

15.00–
22.00

Historial Škofj a Loka

Plac pisanih stoletij

zgodovinski festival, sejem, 
program za otroke, predsta-
vitev rokodelcev, glasba in 
gledališče ter gastronomija

Staro mestno jedro 
Škofj e Loke

20.00 Crngrob naokrog

Libre Vermell de Mont-
serrat in Marijine vrte-
nice

Ansambel za staro glasbo 
Cappella Carniola in Aka-
demska folklorna skupina 
France Marolt z Me PZ 
Crescendo

Cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Gora, 
Malenski vrh

20.00 Čompe

koncert

Trg pod gradom 
Škofj a Loka

20.00 Tu smo doma

Francetovi orgličarji z 
gosti

koncert

Kulturni dom v 
Železnikih

nedelja
5. 6.

19.00 Z jadrnico čez Atlantik

predavanje, predavatelj 
Franci Ziherl

Mala dvorana So-
kolskega doma, 
Mestni trg 17

20.00 Crngrob naokrog

Libre Vermell de Mont-
serrat in Marijine vrte-
nice

Ansambel za staro glasbo 
Cappella Carniola in Aka-
demska folklorna skupina 
France Marolt z Me PZ 
Crescendo

Cerkev Marijinega 
oznanjenja, 
Crngrob

Prireditve v juniju
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ponedeljek 
6. 6.

19.00 Vreme in vremenski 
modeli za jadralce

predavanje, predavatelj Jure 
Jerman

Mala dvorana  
Sokolskega doma,  
Mestni trg 17

torek 
7. 6.

19.00 Gusarji in pirati

predavanje, predavatelj 
Marko Murn

Mala dvorana  
Sokolskega doma, 
Mestni trg 17

10. do 12. 
16.00 (petek) – 12.00 
(nedelja)

24. motozbor Sairach Žiri Pustotnik, Žiri

petek 
10. 6.

19.00 Lusterdam

Koncert

Sorica

20.00 20. letnici Mešanega 
pevskega zbora VRELEC 
DU Škofja Loka

jubilejni koncert

Sokolski dom,  
Škofja Loka

sobota 
11. 6.

16.00–
17.00

Likovne delavnice Sorica,  
Groharjeva hiša

20.00 Klubskih 50 z Big Foot 
Mamo

Peter Lovšin in Španski 
Borci, Flirrt, Devito band

koncert ob 50-letnici KPŠD

Todraž

nedelja 
12. 6.

17.00 Sklepna prireditev v sklo-
pu Groharjevega tedna

svečanost

Sorica

20.00 La Loca Loka

večer južnoameriške glasbe

Škofjeloški grad

14. 6. do 3. 7. 
po urniku Sokolske-
ga doma

Evropa in Evropejci 
1950/2020 – 70 let Schu-
mannove deklaracije

razstava

Sokolski dom  
Škofja Loka

sreda 
15. 6.

18.00 Sejalec in Urška

predstavitev nove številke 
literarne revije Sejalec, 
predstavitev izbranega iz 
festivala Urška

vrt Sokolskega 
doma Škofja Loka

četrtek 
16. 6.

18.30 Zaključni koncert učen-
cev klavirja

vrt Sokolskega 
doma

petek 
17. 6.

17.00 Stoji učilna zidana …

200-letnica šolstva na 
Sovodenjskem in prevzem 
energetsko sanirane stavbe 
stare šole

Podružnična šola 
Sovodenj

20.00–
24.00

Testeninka na Teku 4 
mostov

tekaško druženje s teste-
ninko

koncert različnih glasbenih 
skupin

Škofja Loka,  
Cankarjev trg in  
Trg pod gradom

petek 
17. 6.

21.00 Nina Pušlar

koncert

Dvorec Visoko,  
Visoko pri Poljanah

17. do 19. 17.00 Letna razstava KD De-
teljica

odprtje razstava čipk

Sokolski dom Go-
renja vas

18. in 19. 9.00–
19.00

Letna razstava KD De-
teljica

razstava čipk

Sokolski dom  
Gorenja vas

sobota 
18. 6.

10.00–
02.30

10. nočni Tek štirih mos-
tov

športna tržnica, otroški 
tek, Tek junakov 3. nadstro-
pja, Pokal županov, nastop 
DJ-jev

Ulice Škofje Loke

torek 
21. 6.

11.00 Mladinska filatelistična 
razstava

ob 90. obletnici Osnovne 
šole Škofja Loka-Mesto

Osnovna šola Škofja 
Loka-Mesto ( v avli)

16.00 Odkritje spominske ploš-
če Maistrovemu borcu 
Andreju Šifrerju

St. Oselica 6, 
 Oblak v reber

23. do 26. 
celodnevni dogodki

60. Čipkarski dnevi

praznik čipke, klekljaric in 
vse v zvezi s čipko

Železniki, več lo-
kacij

četrtek 
23. 6.

19.00 Bralni klub Divja Loka

Kaj hoče ženska: Irena 
Štaudohar

bralnica in pogovor

splet

21.00 Večer na terasi: Slon in 
Sadež

koncert

Terasa mladinskega 
oddelka Knjižnice

sobota 
25. 6.

10.00 15. Srečanje starodobnih 
kolesarjev

prodaja in razstava sta-
rodobnih koles in smuči, 
povorka, kulturni program, 
kolesarjenje po Škofji Loki 
in okolici

Mestni trg,  
Škofja Loka

torek 
28. 6.

19.00 Odprtje Bralnice na vrtu 
Sokolskega doma

Martin Ramoveš

koncert

vrt Sokolskega 
doma v Škofji Loki
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NAJVEČJI 

PROIZVAJALEC 

LEPIL

ZA PLOŠČICE 

V SLOVENIJI.

Prenavljate kopalnico, teraso ali potrebujete nasvet?

m
ur

ex
in

.s
i

KEMABOND FLEX 131, 
SIVO FLEKSIBILNO 
LEPILO,
C2 TE

KEMABOND FLEX 131 W, 
BELO FLEKSIBILNO 
LEPILO, 
C2 TE 

KEMAKOL FLEX 170, 
SIVO FLEKSIBILNO 
LEPILO OBOGATENO
Z VLAKNI, C2 TE S1

KEMAKOL FLEX 170 W, 
BELO FLEKSIBILNO 
LEPILO OBOGATENO
Z VLAKNI, C2 TE S1

KTF 55, 
TRASS FLEKSIBILNO 
LEPILO, 
C2 T S1

SVETOVANJE 041 717 325

Murexin_oglas_lepila_177x250mm_05_2022.indd   1 30/05/2022   09:32



080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  
PE KRANJ  04 281 71 70 
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 H VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

Ergonomski aktivni sedeži s certifikatom AGR1

Pure Panel® digitalna armaturna plošča

Značilni Vizor® z najnovejšimi IntelliLux® LED matričnimi žarometi

OPEL ASTRA
NAJBOLJŠA OD VSEH 

NOVA

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,1 – 5,8 l/100km, izpusti CO₂: 24 – 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0215 – 0,0558 g/km. Trdi delci: 0,00026- 0,00046 g/km
in število delcev 0,17 - 0,90 *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.
1 Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov različnih medicinskih strok.
Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. V oglasu je lahko opisana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

Zapeljite jo na testno vožnjo v Avtotehni VIS.


