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Alples je razvil vrhunske  
vzmetnice za različne potrebe
V podjetju Alples iz Železnikov so v zadnjih letih preučili dejanske potrebe in ustvarili vrhunske vzmetnice. »Tako so dobre, da 
boste o njih sanjali tudi budni. Pri Alplesu smo skozi bogate izkušnje prodaje lastnega pohištva iskali in razvijali vzmetnice, ki bi 
bile dovolj kakovostne, da bi dopolnile program spalnic in bi ustrezale našim visokim kriterijem. Sedaj nam je uspelo in ponosno 
vam predstavljamo program vrhunskih vzmetnic, s katerim vam lahko nudimo celostno rešitev spalnega programa in spanca,« so 
zapisali na njihovi spletni strani www.alples.si

V iskanju pravih vzmetnic so na 
prvo mesto postavili kakovost, saj 
se zavedajo, kako pomembno spa-
nje vpliva na zdravje. »Naši stro-
kovnjaki so razvili nov program, 
ki vam ponuja različne vzmetnice, 
ki ustrezajo različnim potrebam 
in preferencam posameznikov. 
Te vzmetnice so prilagojene de-
janskim potrebam in prepričani 
smo, da bo vsak našel takšno, kot 
jo potrebuje. Ker je izbira prave 
vzmetnice zelo pomembna, vam 
z veseljem nudimo svetovanje, 

Vzmetnice alpdream priporoča Alples.

Najboljše razmerje med udobjem in ceno.

na podlagi katerega boste izbrali 
tisto pravo, ki vas bo vsakodnevno 
popeljala do najboljšega spanca,« 
je povedala vodja priprave prodaje 
Majda Plevnik. 

Vzmetnice za različne 
spalne položaje
Za tiste, ki spijo na hrbtu, so v 
Alplesu razvili tršo vzmetnico, ki 
med spanjem ohranja pravilno 
lego telesa in osebi nudi podporo, 
hkrati pa skrbi za udoben spa-

Optimalno prilagojena telesu in prevleka, ki jo lahko operete in 
posušite strojno.

nec. Za osebe, ki radi kombini-
rajo položaje, so na voljo srednje 
trde do mehke vzmetnice, ki so 
prijazne do izbočenih telesnih 
delov, kot so ramena, medenica 
in kolena. Za spanje na boku je 
primerna vzmetnica s spomin-
sko peno, ki se popolnoma pri-
lagodi telesni obliki, legi in teži, 
hkrati pa preprečuje pritisk in 
obremenitev telesa. Spanje na 
boku ima nekaj prednosti – pozi-
tivno vpliva na cirkulacijo, manjša 
pritisk na pljuča in je eden od naj-
bolj pogostih in tudi najbolj zdra-
vih položajev za spanje. Če spite 
na trebuhu, v Alplesu predlagajo 
vzmetnice srednje trdote in upo-

rabo blazin za dodatno podporo.

Kako higienično je leto 
za letom ležati na isti 
vzmetnici?
Plevnikova pravi, da je pri vzme-
tnicah alpDREAM ta skrb odveč, 
saj je pri vseh poskrbljeno za 
zračenje (zračnika ali 3D zračni 
trak), ki preprečuje razvoj bak-
terij, plesni in s tem neprijetnih 
vonjav. »Vzmetnice alpDREAM 
imajo ojačan obod iz poliuretan-
ske pene, ki preprečuje, da bi se 
plasti med seboj »razlezle«, poleg 
tega pa so med seboj še sešite. 
Skratka, ko se odločate za vzme-
tnico alpDREAM, je to življenjska 
odločitev, saj se te vzmetnice kar 
nočejo uničiti. Pri liniji Ultima je 
vrhnja plast, s katero je koža v 
stiku, obdelana z regeneracijsko 
aloe vero, ki poskrbi za hitrejšo 
obnovo vaše kože. Vse vzmetnice 
razen classic imajo 7 con udobja. 
Telo je pravilno podprto v predelu 
glave, ramenih, ledvenem prede-
lu, bokih in nogah. To omogoča, 
da je hrbtenica v pravilnem fizi-
ološkem položaju. 3D zračni trak 
na obodu omogoča maksimalen 
pretok in kroženje zraka v ležišču. 
Ležišče je zato stalno suho in ni 
pogojev za pojav kondenza, ple-
sni in neprijetnih vonjav.«

Vabljeni, da preizkusite vzmetnice v našem spalnem studiu Alples v Železnikih
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Pridite v salon Alples v Železnikih in v novem spalnem studiu 
prihranite na vzmetnici svojih sanj! Ob nakupu prinesite 
kuponček s popustom*!

* Pohitite, akcija traja od 3. do 19. oktobra 2022!

Za vzmetnice linije Classic je  kupon vreden 50 €, Optima 70 €, Ultima 100 €.

NESPEČNOST
KAKO JO LAHKO PREMAGATE ŽE NOCOJ?

sanjske
VZMETNICE

KUPON

50 ali 7
0 ali 1

00 €
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Uredništvo
Glavni in odgovorni urednik 
Franci Bogataj, 
bogataj@freising.si

Novinarji 
Damjan Likar, Nika Arsovski,  
Davor Tavčar, Darinka Egart

Lektura 
Tina Benedičič

Lektoriranje oglasnih sporočil je v 
domeni oglaševalcev.

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

Mestni trg, Škofja Loka.  
(Foto: Boštjan Dolinar)

Kazalo
6 V Puštalu bodo zgradili parkirišče  

za avtodome

7 Škofja Loka je moje mesto

7 Župan napovedal ponovno kandidaturo

8 Dražgoše kot spravna prireditev

9 Zobozdravnik, ki je strankam  
pomagal tudi ponoči

10 Podeljena letošnja priznanja zbornice

11 Za boljšo mobilnost prebivalcev z različni-
mi oviranostmi

11 Rokodelstvo ni le prostočasna dejavnost

12 Nadpovprečno število rakavih bolnikov 
na Škofjeloškem zaradi rabe azbesta pri 
gradnji 

14 Bo Starološki grad novo domovanje  
Glasbene šole Škofja Loka?

15 Potniki vlaka nagrajeni za ekološko vožnjo

16 Podelili 22 štipendij in 18 enkratnih  
denarnih pomoči

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

17 Starejši bodo odkrivali bisere Slovenije

18 Slikar, ki ohranja spomin na romantične čase

19 Kmalu poučevanje o kulturni dediščini

20 Gostilna Ratitovec – Pri Turku:  
Nekoč in danes

22 Večer spomina na Andreja Demšarja

24 Katra, ki je ukradla srci bratoma

26 7. Praznik zelja na Zalem Logu

28 Dijaki so spoznali osnove pletarstva

30 Temni oblaki zaradi dragih energentov tudi 
nad smučarskimi klubi

31 Izkupiček bodo namenili pomoči otrokom 
in mladostnikom ob žalovanju

32 Dobitniki športnih priznanj v občini  
Škofja Loka

33 Karavana okusov se je ustavila  
tudi v Škofji Loki

36 Prireditve v oktobru

40 Razpisi delovnih mest

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

Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj

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

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

Elektronski naslov uredništva:
bogataj@freising.si

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

Oblikovanje in prelom:  
Mateja Štruc, s. p. 

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

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

Loški utrip – glasilo, ki izhaja 
na območju občin: Škofja Loka, 
Železniki, Gorenja vas - Poljane, 
Žiri, delno Kranj.  
Izhaja od avgusta 1996.
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V Puštalu bodo zgradili parkirišče  
za avtodome
Na 27. redni seji občinskega sveta škofjeloške občine so se svetniki v uvodu z minuto molka poklonili nedavno preminuli 
Jožici Žnidaršič, ki je bila med drugim dva mandata občinska svetnica.

Pri kadrovskih zadevah so svet- 
niki dali pozitivno mnenje k 
imenovanju tako Irene Krži-
šnik kot Klemena Karlina za 
ravnateljico oz. ravnatelja Glas-
bene šole Škofja Loka. Oba kan-
didata izpolnjujeta vse razpisne 
pogoje. Za novega nadome-
stnega člana Občinske volilne 
komisije so imenovali Milenka 
Ziherla. S tajnim glasovanjem 
so izvolili pet elektorjev: mag. 
Miha Ješeta, Borjano Varja 
Koželj, mag. Melito Rebič, 
Igorja Drakuliča in Leono 
Mlakar. Za kandidata za člana 
državnega sveta je bil izvoljen 
Tine Radinja. V nadaljevanju 
so svetniki praktično brez 
razprave potrdili Predlog Od-
loka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za odmero 
komunalnega prispevka za ob-
močje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Livada 
Žovšče« v Škofji Loki, zaključni 
račun proračuna za leto 2021, 
poročilo o realizaciji načrta rav-
nanja s stvarnim premoženjem 
za leto 2021, polletno poročilo 

o izvrševanju proračuna za leto 
2022 in Tretjo dopolnitev Načr-
ta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem za leto 2022, kjer se 
poveča območje pridobivanja 
nepremičnega premoženja in 
posledično višina predvidenih 
sredstev pri pridobivanju ne-
premičnin za izvedbo projekta 
ureditev parkirišča za avtodo-
me v Puštalu. 

Kdaj bo škofjeloška občina 
dobila status mestne 
občine?
Svetniki so prejeli odgovore 
na pobude in vprašanja z zad-
nje seje. Valentin Jesenovec 
(SLS) je predlagal, da bi pod-
jetje Želva kosila tudi invaziv-
ne rastline, da ne bi prihajalo 
do cvetenja in bi se s tem še 
bolj razširjala. Odgovor obči-
ne: »S podjetjem Želva imamo 
sklenjen okvirni sporazum za 
vzdrževanje oz. košnjo mestnih 
in primestnih zelenic po sezna-
mu, ki je bil usklajen s krajevnimi 
skupnostmi. V okviru projekta 
Loško je ekološko smo na ze-

lenici pri telefonski centrali v 
Frankovem naselju in na Sorški 
cesti na obrežju Sore, kjer raste 
invazivka, prekrili določen del 
zelenice s črno folijo, v upanju, 
da invazivko uspešno zatremo. 
Ostala območja redno kosimo. 
Projekti uničevanja invazivk 
potekajo tudi preko Ljudske 
univerze in ostalih organiza-
cij. Večina invazivk se razrašča 
ob vodnem svetu (obveznost 
države), na zasebnih zapušče-
nih parcelah in industrijskih 
parcelah (obveznost lastnika), 
kjer pa občina nima pristojno-
sti.« Podžupan mag. Robert 
Strah (SDS) je dal pobudo 
v zvezi s podelitvijo statusa 
Mestne občine Škofja Loka. 
»Poslanec Andrej Hoivik je 
vložil pobudo o ustanovitvi 
občine in proučitvi novih ob-
močij. Na zadnji obravnavi v 
državnem zboru je bil očitek, 
da mora tudi občinski svet po-
dati svoje mnenje.« Predlagal 
je, da bi se mogoče sklicala do-
pisna seja, kjer bi občinski svet 
sprejel sklep oz. podal predlog 
za mestno občino. Župan je po-
jasnil, da bodo proučili, kaj bi 
bilo terminsko najboljše glede 
na predvideno obravnavo v dr-
žavnem zboru. 

Pomanjkljiva raba 
slovenskega jezika v 
občinskih dokumentih
Andrej Štremfelj (KEL) je dejal, 
da »se vse prevečkrat upora-
bljajo tujke oziroma tuji izrazi 
pri vsakodnevni komunikaciji 
kot tudi v občinskih dokumen-
tih. Za vse bi se našli ustrezni 
izrazi v slovenščini. Imamo zelo 
lep jezik. Dajem pobudo, da 
občina v svojih dokumentih 
uporablja slovenske izraze, če 
pa je treba uporabiti tuj jezik, 
naj bo zraven zapisan v drob-
nem tisku.« Rolando Krajnik 
(KEL) ugotavlja, da se »vsako 
pomlad na več mestih v naši 
občini srečujemo s problemom 
slabe vidljivosti na prometna 

ogledala zaradi živih mej. 
Največkrat občani žive meje 
obrežejo šele po opozorilu. 
Mislim, da bi morala občina 
sprejeti sistemski ukrep, ki bi 
občanom nalagal, da poskrbijo 
za dobro vidljivost ogledal, ne-
upoštevanje tega pa bi moralo 
biti kaznovano. V nasprotnem 
primeru mora vedno nekdo 
na to opozarjati oz. obveščati 
občinskega redarja.« Odgo-
vor Inšpektorata in redarstva 
občin Radovljica, Škofja Loka, 
Medvode in Naklo: »Občane 
naprošamo, da pravočasno in 
redno obrezujejo zasaditve v 
okolici cest in javnih poti. Za 
vegetacijo je treba po potrebi 
skrbeti skozi vse leto in tako 
zagotavljati minimalno polje 
preglednosti ter preglednost 
prometne signalizacije. V pri-
meru ugotovljenih nepravil-
nost se občani lahko obrnejo 
na naš inšpektorat.« 

Moteč hrup zaradi strelišča 
na glinaste golobe
Krajnik je izpostavil tudi pro-
blem strelišča na glinaste golo-
be v gozdu ob Sori, v medvoški 
občini. »Strelišče leži le streljaj 
(dobesedno) od naše občine. 
Pokanje je res izredno moteče 
in se sliši praktično po celi kra-
jevni skupnosti. Glede na to, da 
streljanje vpliva na precejšen 
del prebivalcev naše občine, se 
mi vsekakor zdi, da bi se morala 
občina s tem ukvarjati. Kljub 
temu, da se to dogaja v sosednji 
občini, večinoma vpliva na ljudi 
iz naše. Poslušajte posnetek, 
ki vam ga pošiljam, dejansko je 
pri nas vsaj enkrat tedensko tako 
kot na fronti. Zelo dobro vam je 
znano, da tudi tak hrup pome-
ni onesnaženje in da vpliva na 
manjšo kakovost življenja naših 
občanov.« Odgovor: »Informa-
cijo o hrupu strelišča v občini 
Medvode smo posredovali in-
špekciji za okolje in naravo v 
reševanje.«

Damjan Likar

Svetniki so na občinski seji s tajnim glasovanjem izvolili pet 
elektorjev. 
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Škofja Loka je moje mesto
Letošnji častni občan občine Škofja Loka je postal Jan Oblak, ki si je zaslužil ta naziv zaradi uspehov v nogometni karieri 
ter velikega prispevka k prepoznavnosti Škofje Loke in Slovenije v svetu ter humanitarni dejavnosti in pomoči mladim.

Jan je nogometno pot začel 
v domačem Ločanu. Njegov 
prvi vzornik in vzgojitelj je 
bil njegov oče Matjaž, ki je 
bil tudi nogometni vratar v 
loškem klubu. Julija 2014 je 
prestopil v madridski Atleti-
co. Po poškodbi prvega vra-
tarja si je pridobil zaupanje 
trenerja, začel navduševati z 
bravuroznimi obrambami in bil 
v naslednjih letih kar dvakrat 
izbran za najboljšega vratarja 
lige prvakov in dvakrat tudi v 
španski ligi. Postal je eden naj-
bolj cenjenih vratarjev na svetu. 
Kljub zelo uspešni mednarodni 
karieri Jan ni pozabil svoje-
ga prvega kluba, Nogomet- 
nega kluba Škofja Loka, ki ga 
redno obiskuje in mu pomaga z 
nakupi nogometne opreme. Je 
tudi pokrovitelj nogometnega 
turnirja za mlade nogometaše, 
ki nosi njegovo ime. Za letošnji 
turnir se je prijavilo več kot 130 
ekip iz Slovenije in tujine.

V sodelovanju s Turizmom Ško-
fja Loka ste posneli promocijski 
video, v katerem pravite, da ste 
veseli, da lahko predstavljate 
svoje mesto v svetu in da ga 
morda kdo tudi zaradi vas obišče. 
Kaj vam pomeni, da ste postali 
častni občan Loke?

kar nekaj pred seboj, zato bo 
to moralo počakati, če sploh bo 
volja razkrivati mojo zgodbo 
celemu svetu.

V Turizmu Škofja Loka 
prodajajo spominske kartice 
s portretom Jana Oblaka. 
Promocijski video z Janom, 
ki so ga objavili na facebook 
strani Visit Škofja Loka, je v 
dveh mesecih dosegel skoraj 
15 tisoč ogledov. Video je bil 
objavljen tudi na uradnem 
instagram profilu Jana Oblaka, 
ki je v dveh mesecih dosegel 
skoraj 33 tisoč ogledov.

Kako preživljate prosti čas v Ma-
dridu? Kaj vas najbolj navdušuje 
v španski prestolnici? 
Prostega časa praktično ni, če pa 
je, ga izkoristim za počitek doma 
v Madridu. Vsekakor pa si privo-
ščim dobro večerjo in druženje 
s prijatelji ter soigralci. Všeč mi 
je raznolikost mesta, kjer vsakič 
odkriješ kaj novega, še posebej 
pa mi je všeč arhitektura v mestu 
ter njegova čistost.

Delujete bolj vase zaprta oseb-
nost, radi imate mir. Kako vam 
je všeč španski, odprti tempe-
rament?
Morda navzven res delujem tako, 
saj je koncentracija, osredotoče-
nost in mir zelo velik dejavnik, 
da se pripravim na vsak trening 
in tekmo ter posledično napre-
dujem z vsakim treningom in 
tekmo. Vsekakor mi je tempera-
ment všeč, morda tudi zato, ker 
je drugačen od mojega.

Kakšne načrte imate po koncu 
kariere? Se boste morda vrnili 
v rodno Loko?
O prihodnosti je zelo težko raz-
mišljati, eno pa je jasno, vedno 
se bom zelo rad vračal v Škofjo 
Loko, saj je to moje mesto.

Damjan Likar 

Župan napovedal ponovno kandidaturo
Škofjeloški župan Tine Radinja je na novinarski konferenci napovedal, da bo z listo Prijatelji Loke ponovno kandidiral za 
župansko funkcijo. Predstavil je opravljeno delo v iztekajočem se mandatu ter načrte za prihodnost.

Aktualni župan se je za ponovno 
kandidaturo odločil, ker močno 
verjame tako v ekipo, s katero so 
realizirali številne projekte, kot 
tudi v skupne cilje in v občanke 
in občane. »Naša Loka je eden 
najlepših in najboljših krajev za 
življenje in delo. V preteklih štirih 
letih smo kljub težkim preizkuš-
njam zvišali kakovost življenja v 
naši občini. Prav v vseh njenih 
delih smo naredili korake naprej. 
Pokazali smo, da znamo razvijati 
sodobna znanja, pritegnili smo 
nove naložbe in poskrbeli za Škofjeloški župan Tine Radinja

ohranjanje kulturne dediščine. 
Uredili smo številne trge, ulice 
in ceste, poskrbeli za vodo še za 
številne generacije, oživili mesto, 
postali smo še bolj privlačni za 
delodajalce. Danes je Škofja Loka 
živahna, prejemnica številnih 
priznanj in ponuja neskončne 
možnosti za vse generacije,« je 
povedal Radinja in dodal, da so 
si tudi za v prihodnje postavili 
cilje, za katere bodo znali poiskati 
sredstva na več načinov. »Čas je 
za projekte na področju družbe-
nih dejavnosti – novo knjižnico, 

Zelo sem vesel, da lahko preko 
svojega imena predstavljam to 
mesto in sem morda tudi sam 
lahko povod, da pride kdo obi-
skat Škofjo Loko.

Kako ste med sezono in polet-
nim odmorom povezani s Škofjo 
Loko? Česa se najbolj razvese-
lite, ko pridete v Loko? Kje se 
najraje zabavate s starimi prija-
telji v Loki?
Med sezono se v Škofjo Loko 
vrnem le, ko imamo reprezen-
tančne obveznosti in še to za 
slab dan, ko obiščem starše ter 
se morda srečam s prijatelji. Med 
poletnim odmorom pa tu najdem 
mir za počitek ter idealne pogoje 
za priprave na novo sezono. Za-
gotovo se najbolj razveselim do-
mačih ter prijateljev, vsekakor pa 
tudi narave, miru ter občutka, da 
sem doma. Za zabavo v Škofji Loki 
ni prav dosti časa, raje si vzame-
mo čas za kakšno dobro večerjo in 
druženje v zaprti družbi, saj za to 
ni časa med sezono.

V javnosti se zelo redko pojav-
ljate z intervjuji. Bomo kdaj do-
čakali biografijo o vas, kjer boste 
razkrili najzanimivejše zakulisne 
zgodbe iz svoje bogate kariere? 
Za biografijo sem zagotovo 
premlad in tudi ciljev imam še 

telovadnico in stadion. V načrtu 
je rekonstrukcija ceste v Selško 
dolino in povezava do Žirov. 
Vemo, da so na voljo sredstva za 
nadaljevanje urejanja kolesarskih 
povezav, ki smo jih v preteklosti 
že znali črpati in smo tako uredili 
tudi pripadajočo infrastrukturo. 
Pomembno je, da nadaljujemo 
z oživljanjem vaških jeder, prav 
tako pa bomo obnovili mestno 
središče. Dejavnosti se priprav-
ljajo s hitrim tempom, imamo 
znanje ter motivacijo, da jih re-
aliziramo.« Damjan Likar
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Dražgoše kot spravna prireditev
Prav je, da je naš pogled usmerjen naprej, v prihodnost, obenem pa nikakor ne smemo pozabiti na preteklost, zgodovino. 
Tudi zato, da se ta ne ponovi. Druga svetovna vojna je prinesla žalost v srca mnogih, po zaslugi srčnih borcev – gonilne sile 
narodnoosvobodilnega boja, pa si je tudi slovenski narod izboril pot do svobode. Prizadevanje, da dogodki enega najbolj 
krvavih obdobij človeške zgodovine, ki je le v Sloveniji terjalo nekaj manj kot sto tisoč človeških življenj, ne bi utonili v 
pozabo, je vodilo Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka. To si je zaradi celovitega in vsestranskega delovanja 
prislužilo tudi Srebrni grb Občine Škofja Loka. 

Združenje borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka je domoljub-
na in neprofitna organizacija 
civilne družbe, ki se zavzema za 
počastitev oseb in dogodkov, ki 
so krojili narodovo pot do svo-
bode in poskrbeli za dokončno 
zmago nad okupatorjem. V dru-
štvu s številnimi prireditvami in 
dejavnostmi ohranjajo spomin 
na narodnoosvobodilni boj na 
Škofjeloškem, med največje pa 
brez dvoma sodi slovesnost v 
Dražgošah. Ob priznanju Občine 
Škofja Loka smo se o delovanju 
združenja in ohranjanju vrednost 
NOB pogovarjali s predsednikom 
društva Francem Lušino. 

Za začetek se ustavimo ob pri-
znanju občine, ki ste ga prejeli 
pred kratkim. Kakšen pomen 
ima za vaše združenje srebrni 
grb Občine Škofja Loka? 
Nad dejanjem občine sem bil 
nadvse presenečen, saj sem ob 
razglasitvi šele dobro prevzel vo-
denje Združenja borcev za vred-
note NOB Škofja Loka. Tovrstno 
priznanje nam ogromno pomeni, 

saj je dober signal, da smo na pravi 
poti in delamo v pravo smer. Naš 
namen je obujanje tradicije NOB, 
ne glede na politična prepričanja. 
Zavedamo pa se, da so se tudi 
na strani narodnoosvobodilnega 
boja dogajale napake.

Je priznanje plod celovitega dela 
ali gre za poudarek na posame-
zne projekte vašega združenja?
V občini Škofja Loka in na šir-
šem škofjeloškem območju smo 
zadolženi za vrsto prireditev. 
Dražgoše so brez dvoma ena 
izmed največjih, tudi v sloven-
skem merilu. Poleg tega pri-
pravljamo tudi prireditev za 
dan OF, obeležujemo tudi 50 
pobitih talcev za Kamnitnikom 
in še vrsto drugih dejavnosti 
ter proslav. Ob tem gre velika 
zahvala tudi občinama, s ka-
terima odlično sodelujemo. 
Najprej zahvala županu Tinetu 
Radinji, ki nam stoji ob strani, pa 
tudi županu Železnikov, mag. 
Antonu Luznarju. Vse te prire-
ditve namreč terjajo določena 
sredstva, mi kot društvo pa se 
financiramo zgolj skozi člana-
rine. Sklep prejšnje vlade, da 
sredstva dodeljuje le veteranom 
vojne za Slovenijo in borčevskim 
veteranom, je dodobra oklestil 
naš prihodek. Veste, borčevskih 
veteranov 80 let po koncu vojne 
ni več veliko. Ker so sredstva 
uplahnila, nam sodelovanje z 
občinami pomeni še toliko več.

Koliko članov pa ima združenje? 
Združenje borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka šteje nekaj več 
kot 700 članov. 

Dejali ste že, da je daleč najpo-
membnejša prireditev združenja 
spominska slovesnost v Dražgo-
šah. Kakšne so njene razsežnosti 
danes? Kaj pa nekoč? 
Gre za eno največjih slovesnosti 
na slovenskih tleh. Primerja se 
lahko s slovesnostjo na Pokljuki 
in vrsto državnih proslav. A če 
pošteno povem, Dražgoše so 

nekoč beležile obisk 10 tisočih 
obiskovalcev, s staranjem borcev 
pa je obisk kopnel. Danes tako 
beležimo med tri in štiri tisoč 
obiskovalcev. Tovrstna zavest je 
prisotna predvsem pri starejših, 
ki pa jih je zaradi starosti vedno 
manj. Zdaj s pohodi k proslavam 
spodbujamo mlajšo generaci-
jo, kar nam dobro uspeva, a bo 
potrebnega še kar nekaj truda. 
Bistvo je, da opustimo zamere 
iz nekdanjih časov in mlado ge-
neracijo ozavestimo predvsem 
z vrednotami takratnega boja. 
Politika naj se čim manj vmeša-
va. Ohraniti moramo spomin 
na Dražgoše kot na pomemben 
mejnik v slovenski zgodovini. Vas 
je bila hudo oškodovana, kar 43 
ljudi je izgubilo življenje, domovi 
so bili v celoti porušeni. Ni naše 
mesto, da sodimo o tem, ali je bilo 
vse prav ali ne. Sam sem premlad, 
da bi si to upal. Bistvo je, da ohra-
nimo spomin in ne pustimo, da 
se zgodovina ponovi. 

Zdi se, da so že desetletja zelo 
živi klici po narodni spravi, a se 
zdi, da nekaterim ta vendarle ni 
v interesu. 
Sam sem v komiteju Dražgoš že 
od leta 1983, prej sem sodeloval 
le kot organizator in bil zadolžen 
predvsem za tehnične podrobno-
sti pri izvedbi prireditve. V govore 
se nikoli nisem poglabljal. Tudi 
nikomur nismo pisali govorov. V 
slovenskem prostoru, predvsem 
političnem, je izrečeno veliko. 
Mnogo slabega, veliko škodlji-
vega. Sam prihajam iz Dražgoš, 
kjer še danes živim. Tudi pri nas 
je vse bolj prisoten strankarski 
sistem, ki ima svoje interese. Naša 
naloga pa je, da ohranimo spomin 
na Dražgoše z veliko mero spo-
štovanja. Ne pa da zmerjamo in 
ustvarjamo konflikt. Sam vidim 
Dražgoše kot spravno prireditev!

Danes se pogosto skuša očrniti 
narodnoosvobodilni boj. Kako 
sami to razumete? 

Menim, da so vsi takratni borci šli 
v boj za pravico. Za svoj dom in 
domovino. Za svojo družino, bli-
žnje. Za svoj materni jezik. Veste, 
danes nekateri tako množično 
pljuvajo po simbolu rdeče zvezde. 
Nosili so jo med vojno, po vojni. Še 
moja generacija jo je nosila. Rdeča 
zvezda ni nič kriva, krivi so ljudje, 
ki so pod to zvezdo delali krivice. 
Tudi križ po drugi strani ni kriv, pa 
dobro vemo, kakšne umazanije se 
dogajajo pod njim. Sam prihajam 
iz partizanske družine, dva moja 
strica sta padla v partizanih. Kljub 
temu pa mi nihče nikoli ni blatil 
bele garde. Nikoli me niso učili 
sovražnosti do druge strani, so 
me pa učili, da moram spoštovati 
partizanski boj. Zvezda je simbol 
boja naših prednikov. Kaj so krivi 
tisti, ki so padli pod zvezdo?! So 
le zanesenjaki, ki so za domovino 
tvegali svoje življenje. Danes se 
politika vse preveč vpleta v to 
zgodovino, namesto da bi jih bolj 
skrbela svetla prihodnost naroda. 
Dokler sem na tej funkciji, bom 
vztrajal, da se ohrani spomin na 
narodnoosvobodilni boj in nje-
gove vrednote. Veseli me, da je 
tudi občina prepoznala naš trud. 

Kako pa je z zanimanjem mladih 
za vso to zgodovino? Marsikdaj 
je slišati, da mladih ne zanima 
deljenje na podlagi preteklosti. 
Pred nekaj meseci, ko sem nastopil 
kot predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB, sem podal po-
budo, da bi bilo treba v organiza-
cijo sprejeti tudi naše tabornike. 
Skupaj z njimi bi lahko organizirali 
pohode. Mladi s to zgodovino niso 
obremenjeni. Zanima jih, kje bodo 
živeli, kako bodo služili kruh … 
Prav zato bi bil vesel, da bi lahko 
v prihodnje povabili tudi koga iz 
te mlajše generacije, da bi kaj po-
vedal na proslavi v Dražgošah. Da 
pove, kako on sam vidi Dražgoše. 
Mladi so naša prihodnost, zato 
moramo gledati nanje, ne pa da 
stari obračunavamo med seboj.

Nika Arsovski

Franc Lušina  
(Foto: Franc Franko)
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Zobozdravnik, ki je strankam  
pomagal tudi ponoči
Med letošnjimi nagrajenci občine Žiri je tudi Matija Jereb, ki je priznanje prejel za dolgoletno delo na področju 
zobozdravstva v Žireh. Leta 1963 je začel delo v zobozdravstveni ordinaciji v Žireh, kjer skoraj ni človeka srednje 
generacije, ki ne bi prišel v njegovo ordinacijo po zobozdravstveno pomoč.

Predlagateljica Lovska druži-
na Žiri je o njem med drugim 
zapisala, da »mu ni bilo težko 
priti v ambulanto tudi po izte-
ku delovnega časa, niti ob dela 
prostih dneh niti ponoči, ko je 
kdo potreboval nujno pomoč. 
V sedanjem času ko nima več 
svoje ordinacije, v Žireh še zme-
rom pomaga sinu, ki je prevzel 
njegovo ordinacijo za njim, tako 
da Žirovci in ostali pacienti lahko 
še hodijo k njemu, kjer po svojih 
močeh zagotavlja svoje usluge.«

Leta 1963 je v ordinaciji 
uporabljal kar zidno vrtalko 
Nagrajenec pravi, da se je v 
zobozdravstvu v zadnji polo-
vici stoletja veliko spremenilo, 
»zlasti v tehničnih aparaturah in 

materialih, napredovala je tudi 
diagnostika, kirurgija, implanto-
logija in laboratorijska tehnika, 
ob predpostavki, da sem imel 
ob nastopu službe v zobozdrav- 
stveni ordinaciji le eno staro, 
preprosto zidno vrtalko.« Na 
vprašanje, kako je s strahom do 
vrtanja včasih in danes, je od-
govoril, da če je zaznal pretiran 
strah pacienta, ga je poskusil s 
spodbudno besedo razbliniti. »To 
je bilo še posebno potrebno pri 
delu z otroki in mladino. Vzrok za 
strah je bil največkrat v slabem 
stanju zobovja in dlesni.« Po nje-
govih besedah čakalne dobe so 
bile in bodo, včasih daljše včasih 
krajše, vendar Jereb pomoči pot-
rebnemu ni odrekel, ne glede na 
uro in dan v tednu. In kakšno je 

ustno zdravje, higiena Žirovcev? 
»Menim, da je dobro, ljudje so se 
navadili skrbeti za svoje zobovje, 

Matija Jereb

posledično tudi zaradi splošnega 
izboljšanja standarda, preventive, 
marketinga, oglaševanja zdrave-
ga načina prehranjevanja.« So-
govornik pravi, da so se ženske v 
preteklosti bolj zavedale pomena 
zdravih in lepih zob kot moški, 
danes pa meni, da je vsled dobre 
ozaveščenosti pomen zdravih 
zob enako pomemben obema 
spoloma. Ob koncu je dal še pre-
ventivne nasvete: »Jejte suhe hru-
ške, pomembni sta redna zdrava 
prehrana ter skrb za ustno higi-
eno, seveda tudi redne kontrole 
pri zobozdravniku. Poznam kar 
nekaj oseb z dobrim zobovjem v 
zreli dobi in starosti, torej se da. 
Tudi sam sem zadovoljen, nimam 
težav z zobmi.«  

Damjan Likar
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Podeljena letošnja priznanja zbornice
Na slavnostni prireditvi 8. septembra je OOZ Škofja Loka podelila letošnja priznanja članom, ki praznujejo okrogli jubilej, 
podeljene pa so bile tudi plakete in priznanja v zahvalo tistim, ki s svojim delom in angažiranostjo delajo za dobro 
obrtništva in podjetništva na Škofjeloškem. Slovesnost je popestril glasbeni nastop Janeza, Maje in Jana Trilerja.

Prisotne je najprej pozdra-
vil Marko Lotrič, predsednik OOZ 
Škofja Loka, ki je izrazil veselje, da 
sta obrt in podjetništvo na Škofje-
loškem tako dobro razvita, na kar 
kaže tudi veliko število letošnjih 
jubilantov. Svoj okrogli jubilej (10, 
20, 30, 35 in 40 let) opravljanja 
dejavnosti v letu 2022 praznuje 
kar 75 članov, med njimi je najsta-
rejši po stažu Bojan Buden, ki 
praznuje 40-letnico.

»Letošnji jubilanti so dejavni 
na različnih področjih, prihajajo 
iz različnih dejavnosti, razvito in 
uspešno obrtništvo in podjet-
ništvo pa bistveno prispevata k 
razvoju okolja,« je povedal Marko 
Lotrič in dodal, da se trenutno vsi 
(veliki in mali) soočajo z istimi 
izzivi, ki so v zadnjem obdobju 
usmerjeni predvsem v posledice 
energetske draginje. »V trenut-

nih razmerah je tako še bolj po-
membno, da smo skupaj, da smo 
povezani v eno organizacijo, kot 
je Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, da zbiramo informacije 
in jih posredujemo naprej, da 
združimo svoje moči in povezani 
delujemo kot celota,“ je poudaril. 

Podeljena so bila prizna-
nja tudi članom, ki nadaljujejo 
opravljanje dejavnosti oziroma 
je ta v njihovi družini ali podjetju 
postala že tradicionalna. Letos 
sta priznanji prejeli dve podjetji:
•	 za 30 let: Košnik, d. o. o.: So 

podjetje iz Škofje Loke z dol-
goletno tradicijo. Z dejavno-
stjo je najprej začel oče Srečko 
Cof, zdaj pa podjetniško pot 
nadaljujeta sin Matic in hčerka 
Eva. Podjetje ponuja rešitve na 
področju strojnega ključavni-
čarstva in orodjarstva.

•	 za 40 let: Orodjarstvo Križaj, 
d. o. o.: Podjetje je nastalo iz 
obratovalnice, ki sta jo leta 
1982 ustanovila Mojca in Janez 
Križaj. Najprej so se preizkusili 
v ulivanju plastike, danes pa 
sin Nejc skupaj z zaposlenimi 
izdeluje in razvija predvsem vi-
sokokakovostna orodja za tlač-
ni liv aluminija.

Pisna priznanja za uspešno 
sodelovanje z zbornico so pre-
jeli  Tine Radinja,  mag. Janez 
Žakelj,  Milan Čadež  in  mag. 
Anton Luznar.

Za dolgoletno opravljeno delo v 
organih zbornice so bili posebej 
nagrajeni:
•	 Jože Misson – zlata plaketa: že 

veliko let uspešno in plodno 
sodeluje v upravnih organih 
zbornice. S svojim delovanjem 
razvija ter utrjuje obrtništvo in 
podjetništvo. V obdobju od 
leta 2014 in vse do letošnjega 
leta je zbornico tudi uspešno 
vodil kot predsednik. Čeprav še 
naprej ostaja dejaven v članskih 
vrstah, mu zbornica v zahvalo 
za opravljeno dosedanje delo 
podeljuje zlato plaketo.

•	 Januška Strojan – srebrna 
plaketa: dolgoletna predse-
dnica Sekcije tekstilcev in čla-
nica razširjenega Upravnega 
odbora.

•	 Janez Fon – bronasta plake-
ta: v preteklosti je vodil Sekcijo 
gostincev, nato Sekcijo živilcev 

in trgovcev ter bil član razšir-
jenega Upravnega odbora.

•	 Roman Jenko – bronasta 
plaketa: vrsto let je skrbel za 
delovanje Sekcije avtoservi-
serjev. Je tudi član komisije 
za podelitev nagrad dijakom 
Šolskega centra Škofja Loka in 
dodatno finančno nagrajuje 
najbolj inovativne.

•	 Aleš Jezeršek – bronasta 
plaketa: dolgoletni član raz-
širjenega Upravnega odbora 
in predsednik Sekcije plasti-
čarjev, livarjev in orodjarjev. 

•	 Jožef Triler – bronasta pla-
keta: do letošnjega leta je 
vodil Sekcijo inštalaterjev in 
bil član razširjenega Uprav-
nega odbora.

•	 Bojan Šinkovec – bronasta 
plaketa: leta 2014 je postal 
član Upravnega odbora zborni-
ce in to funkcijo opravljal vse do 
junija 2021, ko je iz odbora iz-
stopil iz zdravstvenih razlogov.

Posebno priznanje OOZ Škofja 
Loka pa je prejel Obrtnik leta 
2021 Jože Krmelj. Jože in žena 
Mateja predstavljata že sedmo 
generacijo obrtnikov, Jože je de-
javnost prevzel leta 1991. Kovačija 
Krmelj je ves čas svojega delovanja 
posvečena tradicionalnemu načinu 
izdelave rezilnega orodja. Za svoje 
uspešno delo je prejel laskavo pri-
znanje Obrtno-podjetniške zborni-
ce Slovenije Obrtnik leta 2021, zdaj 
pa mu je OOZ Škofja Loka podelila 
še posebno priznanje. U. O.Janez, Maja in Jan 

Letošnji dobitniki priznanj zbornice Jože Misson
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Za boljšo mobilnost prebivalcev z 
različnimi oviranostmi

Rokodelstvo ni le prostočasna dejavnost

Škofjeloški župan Tine Radinja je na sestanku s predstavnikoma Ministrstva za infrastrukturo RS in Geodetskega inštituta 
Slovenije podpisal dogovor o sodelovanju Škofje Loke v vseslovenskem projektu, ki bo poskrbel za boljšo mobilnost 
prebivalcev z različnimi oviranostmi.

Na občinski spletni strani so za-
pisali, da je projekt namenjen 
izboljšanju dostopnosti in mobil-
nosti v urbanem prostoru za pre-
bivalce z različnimi invalidnostmi 
in oviranostmi, predvsem za sta-
rejše, za osebe z okvarami vida 
in sluha ter za gibalno ovirane. 
»Podpisu pogodbe sledi zajem 
podatkov o fizični dostopnosti 
občinske urbane infrastrukture 
na terenu občine, ki ga bodo 
izvedli strokovnjaki Geodetskega 
inštituta Slovenije v sodelovanju 
s predstavniki invalidskih društev 
iz Škofje Loke, ki lahko najbolje 
povedo, kaj je zanje ustrezno 
dostopno in kaj ne. Zbrani po-
datki s terena bodo obdelani 
in prikazani v pregledovalniku 
podatkov Dostopnost prostora, 
kjer so na enem mestu enotno 
prikazani podatki o fizični do-
stopnosti urbanih prostorov v 

vseh sodelujočih občinah. Vsaka 
v projektu sodelujoča občina 
lahko te podatke uporabi za iz-
boljšanje dostopnosti obstoječe 
infrastrukture in tako poveča 
kakovost bivanja svojih prebi-
valcev.« 

Težave invalidov pri 
dostopu v javne ustanove
Vanja Jenko, predsednica Me-
dobčinskega društva invalidov 
(MDI) Škofja Loka, pravi, da je tre-
nutno največji problem dostop v 
nadstropja na škofjeloški upravni 
enoti. »Na vratih sicer piše, da 
lahko invalidi pokličejo in pride 
uslužbenka v pritličje, vendar 
tega naši člani in drugi obiskoval-
ci ne uporabljajo, ker napisa ne 
opazijo, tako da z muko pridejo 
do uslužbenk v višjih prostorih. 
Težave so tudi v občinski stavbi, 
ki nima dvigala, tako da invalidi 

Invalidi na Škofjeloškem si želijo lažjega dostopa na škofjeloški 
upravni enoti.

težko pridemo do župana ali v 
višje nadstropje. Stranišča niso 
prilagojena invalidom, razen na 
avtobusni postaji. Tudi prihod v 
naše društvo je težji, ker ni klanči-

ne. V novih prostorih na območju 
nekdanje vojašnice, kamor se 
bomo preselili, je klančina že 
narejena in bo dostopnost lažja.«

Damjan Likar

Rokodelski center DUO Škofja Loka je na Dvorcu Visoko pripravil že peti rokodelski dogodek, na katerem so 
potekali osrednji rokodelski sejem, razstave na prostem, rokodelske delavnice, pripovedovanje za otroke in 
odrasle, bogat otroški program in večerni koncert.

Na osrednjem rokodelskem 
sejmu je sodelovalo več kot 
30 rokodelcev in rokodelk s 
Škofjeloškega in tudi širše. 
Poleg tega so potekale roko-
delske delavnice (rezbarska in 
usnjarska delavnica in delav-
nica vezenja, suhega polstenja 
in barvanja tekstila z indigom), 
bogat otroški program z igra-
mi na prostem in stiskanjem 
jabolčnega mošta, skupnostni 
kotiček z vezenjem brošk in 
izdelavo nakita iz odsluženega 
tekstila. Dan so organizatorji 
v čudovitem vzdušju zaklju-
čili s koncertom vrhunskega 
glasbenega dueta Uršule Ra-
moveš in Metoda Banka. »Na 

dogodku povezujemo in sode-
lujemo z vrhunskimi ustvarjalci 
na področju rokodelstva in s 
tem želimo javnosti pokaza-
ti, kakšni mojstri in mojstrice 
delujejo na našem območju. V 
čast nam je sodelovati z vsemi, 
saj so to res vrhunski rokodel-
ci. Želimo presegati včasih še 
vedno prisotno mišljenje, da 
je rokodelstvo le prostočasna 
dejavnost, in poudarjati, da je za 
strokovno delovanje potrebna 
izjemna poglobljenost v mate-
rial, tehniko, oblikovanje …,« 
je povedala organizatorka Kati 
Sekirnik (RAS). 

 Damjan Likar
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Nadpovprečno število rakavih bolnikov na 
Škofjeloškem zaradi rabe azbesta pri gradnji 
Miha Švarc s Svetega Duha je študent medicine, ki se v prostem času med drugim posveča raziskavam na področju raka. 
V preteklem študijskem letu je za raziskovalno nalogo, v kateri je preučeval odgovor bolnikov na zdravljenje malignega 
mezotelioma, prejel Prešernovo nagrado Medicinske fakultete UL. Izsledke svoje raziskave je predstavil na prireditvi v 
organizaciji Inštituta za biokemijo UL MF. Po končani predstavitvi so ga poslušalci, ki se poklicno ukvarjajo s preučevanjem 
in zdravljenjem malignega mezotelioma, spodbudili k analizi statističnih podatkov v zvezi s tem rakom. Švarc je ob pregledu 
podatkov v Registru raka Slovenije opazil skrb vzbujajoč trend strme rasti števila primerov malignega mezotelioma na 
področju Upravne enote Škofja Loka. V nadaljevanju prispevka so opisane njegove ugotovitve.

Maligni mezoteliom je visoko 
agresiven tumor, ki se najpogo-
steje pojavlja na serozni ovojnici 
pljuč in je skoraj vedno povezan 
s predhodno izpostavljenostjo 
azbestu. Gre za hudo rakavo bo-
lezen, za katero je značilna več kot 
90-odstotna umrljivost, povpreč-
no preživetje bolnikov od posta-
vitve diagnoze pa znaša 14 me-
secev. Bolezen navadno izbruhne 
šele 20 let po izpostavljenosti 
škodljivim azbestnim vlaknom. 
Njena incidenca (pojavnost) v 
zadnjih desetletjih narašča na 
področju celotne države (40 bol-
nikov/leto), podatki za škofjeloško 
območje pa kažejo, da breme te 
oblike raka izrazito odstopa od 
povprečja Republike Slovenije 
in gorenjske statistične regije. 

Za primerjavo različno velikih 
populacijskih skupin, kot sta 

na primer populaciji Upravne 
enote Škofja Loka in Republike 
Slovenije, je najprimernejša ana-
liza grobe incidenčne stopnje. 
Gre za statistični parameter, 
ki prikazuje število novih pri-
merov bolezni v posameznem 
letu, preračunanih na 100.000 
prebivalcev. Tovrstne podatke 
od leta 1961 zbira Register raka 
Slovenije, imenovan Slora. Po-
datki omenjene zbirke kažejo, 
da je bil maligni mezoteliom 
v šestdesetih in sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja izjemno 
redka bolezen s pojavnostjo 
1–4 bolniki/leto. Slednja je po-
rasla v osemdesetih in zlasti v 
devetdesetih letih, ko se je rak 
prvič pojavil tudi na Škofjelo-
škem, kar prikazuje graf spodaj. 
Večina bolnikov sicer prihaja 
s področja goriške statistične 
regije, kjer je nekoč obratovala 
tovarna azbestnih izdelkov Sa-
lonit Anhovo. 

Večina bolnikov s to 
diagnozo raka je umrla v 
zadnjem desetletju
Bolezen se od leta 2009 skoraj 
vsakoletno pojavlja v naši uprav-

ni enoti, pri čemer je bil leta 2017 
dosežen skrb vzbujajoč porast, 
ko je groba incidenčna stopnja 
dosegla vrednost 5 bolnikov/
leto in s tem presegla državno 
povprečje (2,2 bolnika/leto) za 
več kot 100 %. Modra krivulja, 
ki prikazuje grobo incidenčno 
stopnjo na Škofjeloškem, se v 
zadnjem desetletju velik del 
časa nahaja tako nad krivuljo 
državnega povprečja kot tudi 
nad krivuljo povprečja gorenj-
ske statistične regije. Podatki 
so ugodnejši tudi v sosednji 
Upravni enoti Kranj, ki je po 
strukturi prebivalstva zelo po-
dobna naši. Poleg vrha, ki je 
bil dosežen leta 2017, izjemno 
skrbi tudi razmeroma širok 
plato v obdobju 2011–2013, ko 
smo vsako leto zabeležili po 
en primer te nevarne bolezni. 
Gre za nezavidljive vrednosti, 
saj v Upravni enoti Škofja Loka 
nikoli ni obratovala pomembna 
proizvodnja azbestnih izdelkov. 
Čeprav gre za nizke številke, se 
moramo zavedati, da je malig-
ni mezoteliom izjemno redek 
tumor, skoraj polovico primerov 
v državi pa prispeva Upravna 

enota Nova Gorica. Večina pri-
merov v ostalih upravnih enotah 
je posledica rabe azbesta pri 
gradnji, kar velja tudi za Škofjo 
Loko. Pojavnost 1 bolnik/leto 
pri 40 bolnikih, ki jih v enem 
letu odkrijejo na ozemlju ce-
lotne Slovenije, tako še zdaleč 
ni majhna. Žalostno statistiko 
povečuje dejstvo, da praktično 
vsi bolniki s tovrstno diagnozo 
kljub napornemu zdravljenju 
umrejo v manj kot letu in pol. 
Primerjava incidenčnih in umr-
ljivostnih mer za škofjeloško 
področje kaže, da so prav vsi 
bolniki, ki jim je bila v zadnjem 
desetletju postavljena diagnoza 
maligni mezoteliom, tudi umrli. 

Zaradi škodljivih vplivov 
azbesta na zdravje je Državni 
zbor leta 1996 sprejel zakon, 
ki prepoveduje njegovo pro- 
izvodnjo in nadaljnjo rabo pri 
gradnji. Upoštevajoč časovni 
zamik med izpostavljenostjo 
azbestu in izbruhom malignega 
mezotelioma, ki v povprečju 
znaša 20 let, lahko sklepamo, da 
so novoodkriti primeri bolezni 
od leta 2017 dalje večinoma po-
vezani z neodstranjenimi infra-

Miha Švarc s Prešernovo 
nagrado pred Medicinsko 
fakulteto

Letno gibanje grobe incidenčne stopnje za maligni mezoteliom v UE Škofja Loka (modro), UE Kranj 
(oranžno), gorenjski statistični regiji (sivo) in Republiki Sloveniji (rumeno).
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strukturnimi komponentami, ki 
vsebujejo azbest. Nevarne so 
zlasti azbest vsebujoče ograje 
in podobni deli stavb, ki se jih 
vsakodnevno dotikamo, s čimer 
omogočimo dvig azbestnih vla-
ken in onesnažimo zrak v bival-
nih prostorih. Strešne kritine in 
obloge vodovodnih cevi pred-
stavljajo nevarnost predvsem 
takrat, ko jih odstranjujemo, 
zato je nujno, da pri tovrstnih 
delih upoštevamo priporočila 
za varno odstranitev azbestnih 
izdelkov in primerno odlaganje 
ter uničenje nastalih gradbenih 
odpadkov. 

Na Novem svetu še vedno 
v uporabi azbestna ograja
Azbest je žal še vedno zelo raz-
širjen tudi v škofjeloški občini. 
Skrbi zlasti njegova raba v bi-
valnih okoljih in stanovanjskih 
objektih. Takšen primer predsta-
vljajo občinska stanovanja in po-
slovni prostori Domplan, d. d., 
na Novem svetu, kjer je na eni 
izmed večstanovanjskih stavb 
še vedno v uporabi azbestna 
ograja. Upravnik zgradbe je Ob-
čino Škofja Loka obvestil, da se 

ravnokar izvaja pridobivanje 
ocen predvidene odstranitve, 
naložbo pa naj bi na jesenskem 
zboru etažnih lastnikov umestili 
v načrt vzdrževanja zgradbe. 
Zdravju škodljivi materiali so 
prisotni tudi na objektih v nek-
danji vojašnici, streho katerih 
predstavlja azbestna kritina. 
Azbest vsebujejo tudi nekate-
re cevi vodovodnega sistema 
občine, vendar slednje, razen 
ob odstranjevanju, ne pred-
stavljajo nevarnosti za zdravje. 
Eden izmed objektov, kjer so v 
uporabi azbestne infrastruktur-
ne komponente, je tudi enota 
Najdihojca Vrtca Škofja Loka. 
Azbest vsebujoče stene so bile v 
času energetske sanacije ustre-
zno zavarovane. Kljub temu bi 
bilo treba objekt enkrat v bližnji 
prihodnosti ustrezno sanirati. 
Za konec je pomembno opo-
zoriti, da azbestnih izdelkov 
ali odpadkov nikoli ne smemo 
odstranjevati sami, temveč mo-
ramo o odlagališču obvestiti 
Inšpektorat RS za okolje, ki bo 
poskrbel za ustrezne zaščitne 
ukrepe in odstranitev nevar-
nih kosov. Slednje zlasti velja 

za različne čistilne akcije, ki se 
pogosto odvijajo tudi na Ško-
fjeloškem. Priporočila glede 
ravnanja z azbestnimi odpadki 
si lahko občani preberejo na 
spletnih straneh Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

Miha Švarc

Viri in literatura:
Register raka Slovenije (Slora)

http://www.slora.si/.
Poročilo Slovenske tiskovne agen-

cije o predstavitvenem dogodku 
Inštituta za biokemijo

http://znanost.sta.si/2973053/laborato-
rij-za-farmakogenetiko-mf-ul-bo-jav-

nosti-predstavil-svoje-delo.

K sodelovanju vabimo dopisnike.
bogataj@freising.si
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Bo Starološki grad novo domovanje 
Glasbene šole Škofja Loka?
Glasbena šola Škofja Loka se ponaša z več kot sedmimi desetletji izkušenj in uspehov na področju osnovnega 
glasbenega in plesnega izobraževanja. Mlad, akademsko izobražen in vsestransko motiviran kolektiv se tudi v novem 
šolskem letu veseli odkrivanja lepot glasbe in plesa ter ustvarjanja z novo generacijo mladih glasbenikov. Več o tem nam 
je v pogovoru zaupal ravnatelj Klemen Karlin.

Kako ste zadovoljni z letošnjim 
vpisom?
Število učencev je v zadnjih 
letih stalno naraščalo in doseglo 
skrajno mejo naših prostorskih 
zmogljivosti. Tako imamo v tem 
šolskem letu soglasje šolskega 
ministrstva za 420 vpisnih mest 
na instrumentih in petju (sko-
raj 70 več kot pred petimi leti), 
skupaj z najmlajšimi in z učenci 
v plesnih programih pa Glas-
beno šolo Škofja Loka obiskuje 
blizu 520 učencev. Močno so se 
okrepili vsi naši dislocirani od-
delki v Železnikih, Žireh, zlasti 
pa oddelek Gorenja vas - Polja-
ne, ki je pridobil lepe prostore v 
Sokolskem domu Gorenja vas. 
Po zanimanju za učenje med 
instrumenti še vedno prednja-
čita klavir in kitara, sledijo jima 
prečna flavta, violina, klarinet in 
trobenta, nedaleč za njimi pa so 
saksofon, tolkala, harmonika in 
violončelo. Zelo številčen je tudi 
plesni oddelek: za primerjavo, na 
šoli pleše skoraj toliko učencev, 
kot jih igra klavir.

Ste v novem šolskem letu uvedli 
poučevanje kakšnega novega 
instrumenta?
V letošnjem šolskem letu smo 
po sedemnajstih letih ponovno 

pričeli poučevati citre (pouk po-
teka v Gorenji vasi), nadaljujemo 
tudi s poukom harfe, kontrabasa 
in diatonične harmonike, tj. z 
glasbenimi instrumenti, ki smo 
jih na novo ali po večletnem 
premoru vpeljali v zadnjem 
letu, dveh. Največja pridobitev 
v tem šolskem letu in nasploh v 
novejši zgodovini šole pa bodo 
zagotovo nove šolske orgle, ki jih 
bomo spomladi postavili v Špi-
talski cerkvi na Spodnjem trgu 
in bodo orgelskemu oddelku, 
po dvajsetih letih delovanja v 
nezavidljivih pogojih, končno 
omogočile nemoteno delo in 
razvoj. To bo velika obogatitev 
tudi za samo mesto, nadejamo 
se namreč, da bo na tej lokaciji 
v starem mestnem jedru Škofje 
Loke postopoma zaživelo novo 
kulturno središče.

Mnogo let se soočate s pro-
storsko stisko. Kaj to v praksi 
pomeni?
Res je. Največji razvojni izziv za 
Glasbeno šolo Škofja Loka pred-
stavlja njena prostorska utesnje-
nost. Potrebna je velika mera pri-
lagajanja in kombiniranja urnikov, 
iznajdljivosti in potrpežljivosti, da 
lahko na matični šoli v Puštalskem 
gradu sploh izvedemo večino 

pouka; tolkala gostujejo v gasil-
skem domu na Studencu, glasbe-
na pripravnica v Martinovi hiši na 
Mestnem trgu, plesni oddelek pa 
v Športni dvorani Poden. Na šoli 
ni nobenega večjega prostora za 
vaje šolskih orkestrov, tudi grajska 
kapela je za nastope velikokrat 
premajhna, učitelji nimajo niti 
svojih učilnic niti prave zborni-
ce, glasbena knjižnica se stiska v 
klavirski učilnici, potrebovali bi 
plesno dvorano itd.

Je na obzorju kakšna prostorska 
rešitev?
V svojih prizadevanjih težimo 
k zaokrožitvi vseh dejavnosti 
in programov matične šole na 
eni sami lokaciji in k zagotovitvi 
ustreznih prostorskih kapacitet, 
potrebnih za sodobno glasbeno 
šolo 21. stoletja. Vse štiri obči-
ne ustanoviteljice (šola pokri-
va območje celotne Upravne 
enote Škofja Loka) sicer z veliko 
naklonjenostjo podpirajo naše 
delovanje in nadarjenim mla-
dim glasbenikom in plesalcem 
pomagajo tudi s sredstvi Jobsto-
vega sklada, vendar pa bodo 
morale prepoznati tudi nujnost 
skorajšnje dolgoročne rešitve te 
akutne problematike. Puštalski 
grad ima sicer določen razvojni 
potencial na območju nekdanje 
steklarne in grajskega vrta, a so 
možnosti vlaganja glede na za-
sebno lastništvo precej omejene. 
Na drugi strani pa Občina Škofja 
Loka od nedavnega razpolaga 
s Starološkim gradom, ki bi se 
lahko po temeljiti prostorski pre-
veritvi v navezavi s sosednjim 
proizvodnim objektom izkazal 
kot primerna izpolnitev prostor-
skih potreb tako glasbene šole 
kot Mestnega pihalnega orkestra 
in določenih ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti, mesto pa bi lahko 
na tej lokaciji, poleg že omenjene 
plesne dvorane, prišlo tudi do 
prepotrebne večje koncertne 
dvorane. Odnos naše lokalne 

skupnosti do tega vprašanja in 
pripravljenost odločevalcev, da 
z nami delijo našo vizijo in jo tudi 
uresničijo, bo lakmusov papir 
resničnega odnosa te skupnosti 
do kulture, tako institucionalne 
kot ljubiteljske. V Sloveniji imamo 
že kar nekaj lepih zgledov razvoj-
no prodornih okolij (Zagorje, 
Ajdovščina, Ormož, Šoštanj ...), 
ki so naložbe v glasbeno šolstvo 
prepoznala kot svojo priložnost.

Kako ocenjujete svoj dosedanji 
mandat? Kaj vas je presenetilo, 
v pozitivnem ali negativnem 
smislu?
Ko se oziram na iztekajoči se 
mandat, zaznamovan tudi z epi-
demijo koronavirusa, ne morem 
reči, da me je kar koli zares pre-
senetilo v slabem pomenu bese-
de. Morda sem kvečjemu pod-
cenil obseg dela, kar občutijo 
predvsem moji najbližji. Me pa 
vedno znova navdaja ponos, ko 
sem priča kakovostnemu delu 
kolegov (to potrjuje kar 22 zla-
tih, 25 srebrnih in 15 bronastih 
plaket na zadnjih petih državnih 
tekmovanjih mladih glasbeni-
kov), njihovi ustvarjalnosti, člo-
večnosti in v številnih primerih 
tudi visokemu umetniškemu 
potencialu. Kaj v resnici pome-
ni Glasbena šola Škofja Loka, 
pa se je najbolje pokazalo na 
slavnostnem koncertu ob njeni 
70-letnici leta 2019, ko je pred 
skoraj tisoč poslušalci v Športni 
dvorani Trata nastopilo več kot 
dvesto nekdanjih in sedanjih 
učencev in učiteljev šole. Morda 
se še spomnite, da je za to pri-
ložnost loški skladatelj in naš 
nekdanji učenec Andrej Misson 
zložil novo delo, simfonične vari-
acije na Odo radosti, naslovljene 
V srcu Evrope. To je bila resnično 
nepozabna izkušnja, ki nas na 
eni strani obvezuje, na drugi 
strani pa navdihuje pri našem 
vsakodnevnem poslanstvu.

Damjan Likar

Kolektiv Glasbene šole Škofja Loka v tem šolskem letu.  
(Foto: Jana Jocif)
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Potniki vlaka nagrajeni za ekološko vožnjo
Ob letošnjem evropskem tednu mobilnosti je škofjeloška občina tudi letos pripravila več dejavnosti, s katerimi si 
prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – 
hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Ob dnevu brez avtomobila je 
bil avtobusni prevoz na mestni 
liniji brezplačen.

Razvojna agencija Sora, d. o. o., je brezplačno razdeljevala lokalno 
malico potnikom na železniški postaji v Škofji Loki.

Nova postaja za izposojo koles v Frankovem naselju pri Osnovni 
šoli Cvetka Golarja

Za izboljšanje prometne var-
nosti, predvsem šolarjev, so 
preuredili Šolsko ulico, v delu 

s poslikavo so z namenom po- 
enotenja, tako z vidika pro-
metne varnosti kot tudi psi-
hološkega učinka uporabnikov, 
pobarvali cestišče, pločnik in 
parkirišče ob telovadnici. V 
sklopu urbane ureditve ob te-
lovadnici OŠ Škofja Loka-Mesto 
sta bili postavljeni dve visoki 
gredi, zasajeni z medovitimi 
trajnicami. Namen ureditve 
je na prijazen način opozoriti 
voznice in voznike motornih 
vozil na večjo prisotnost otrok 
in ostalih pešcev ter kolesarjev 
na Šolski ulici. Pripravili so tudi 
promocijski filmček za novo 
kolesarsko omrežje eKOLOka, v 
katerem so prikazani kolesarska 
mreža Gorenjske, mreža pol-
nilnih in izposojevalnih postaj 
koles in e-koles v loški občini ter 
način prijave in izposoje koles.

Damjan Likar

med Namo in Osnovno šolo 
Škofja Loka-Mesto. V sklopu 
oblikovanja prometnih površin 

SKUPAJ DO VRHA

KAKOVOST
VARNOST

BOLJŠI OPRIJEM

(04) 537 09 00    |    www.veriga-lesce.com
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Podelili 22 štipendij in 18 enkratnih 
denarnih pomoči
Rotary club Škofja Loka je v kapeli Puštalskega gradu priredil slavnostni dogodek ob deseti obletnici štipendiranja 
dijakov na Škofjeloškem. Na prireditvi so podelili dve letošnji štipendiji in tri denarne pomoči, kar je več kot kadar koli 
doslej.

V vseh desetih letih vrtenja lo-
škega rotarijskega kolesa je bilo 
podeljenih 22 štipendij in 18 de-
narnih pomoči v skupnem znesku 
63.600 evrov. »Rotary vedno skuša 
najti odgovor, zato ostajamo do-
brodelna organizacija, ki združuje 
ljudi dobre volje, širokosrčne in 
vzorne, tako v svojem poklicu kot 
tudi v javnem življenju. Pravijo, 
da je dobrota zlata veriga, ki po-
vezuje človeštvo. Tudi današnji 
dogodek je med seboj povezal 
vse vas, ljudi odprtega srca, in 
prepričan sem, da bomo danes 
domov odšli bogatejši za nova 
spoznanja in izkušnje, ki nam bodo 
obudile kulturo srca pri pristopu 
do sočloveka,« je v nagovoru dejal 
predsednik škofjeloških rotarij-
cev David Jezeršek. Prireditelji 
so se pri zbiranju sredstev zahvalili 
vsem posameznikom, donator-
jem in podjetjem, zlasti podjetju 
Polycom.

Rotarijci so Blažu pomagali 
na njegovi karierni poti
Rotary club Škofja Loka ima 
jasno opredeljena merila za 

izbiro, s katerimi je po sistemu 
točkovanja rangiral prosilce. 
Merila, ki so prispevala točke 
prosilcu, so bila šolski uspeh, 
socialni status, priporočila z 
naslova obšolskih dejavnosti, 
priznanja in uspehi z različnih 
tekmovanj. Rotarijci so štipendi-
stom pomagali k uresničevanju 
njihovih zdravih ambicij. V nada-
ljevanju je nekaj njihovih zgodb. 
Blaž, štipendist v šolskem letu 
2012/2013, se je spomnil, da se 
je Slovenija še vedno borila proti 
recesiji, zato tistega leta ni bilo 
možno dobiti državne štipendi-
je. »Glede na finančno stanje v 
družini pa sem nujno potrebo-
val štipendijo, saj so bili stroški 
dijaškega doma previsoki. Zato 
sem neizmerno hvaležen, da 
ste me takrat izbrali za svojega 
prvega štipendista, saj ste mi s 
tem omogočili izobraževanje 
v Gimnaziji Želimlje in s tem 
sprožili vse nadaljnje korake na 
moji karierni poti.« Blaž danes 
dela na BKS Banki kot strokov-
ni sodelavec za zagotavljanje 
skladnosti s predpisi. 

Zaradi štipendije se 
je lahko bolj posvetila 
prostovoljstvu
Lucija, štipendistka v letu 
2013/2014 se je zaradi štipen-
dije lahko bolj posvetila svo-
jim talentom, prostovoljstvu 
in skrbi za dušo in duha: igranje 
orgel, petje v zborih, tekmo-
vanja iz znanja naravoslovnih 
predmetov, dve mednarodni 
olimpijadi iz biologije, študij, 
skavti in skavtsko voditeljstvo, 
sodelovanje pri oratoriju v žu-
pniji, Škofjeloški pasijon, tedni 
duhovnosti v Stržišču in sodelo-
vanje pri Gibanju Pot ter pomoč 
doma na kmetiji. »Že na primer 
skavtsko voditeljstvo je zame v 
študentskih letih pomenilo tudi 
od 300 do več kot 500 prosto-
voljskih ur na leto, kar bi si ob 
študiju precej težje privoščila, če 
bi morala še služiti denar prek 
študentskega servisa. Zaradi 
štipendij me pa ni nikoli skrbelo, 
da bo moj račun prazen, in sem 
lahko več naredila na področju 
vzgoje naših otrok in mladih, 
oblikovanju človeških skupnosti 
in skrbi za odnose, zaradi katerih 
je lepo živeti.« 

Po zaslugi štipendije se ji 
je odprl nov svet
Luka je bil uspešen na razpisih 
za štipendijo vse od šolskega 
leta 2014/2015 do šolskega leta 
2017/2018. Kljub težki poti nje-
gove družine je Luka izstopal 
po svoji pridnosti, delavnos-
ti in odličnem uspehu v šoli, 
kakor tudi v siceršnji vsestran-
ski uspešnosti. »Po zaslugi vaše 
štipendije sem se lahko izobra-
ževal na želeni šoli. S štipendijo 
sem plačeval prevoz do Ljublja-
ne, malico in kosilo, dejavno-
sti na šoli, šolske potrebščine, 
obvezne vsebine za glasbeno 
umetnost, obutev, naročnino za 
telefon, tabore in izlete na šoli, 
treninge itd.« Hana, ravno tako 
štipendistka leta 2014/2015, je 
povedala: »Ko sem prejemala 

štipendijo, se mi je odprl novi 
svet. Z vašo pomočjo sem se 
v srednji šoli lahko udeležila 
raznih izmenjav in tečajev, ki 
so mi prinesli ogromno izku-
šenj, znanja in prijateljev. Lahko 
rečem, da mi je štipendija omo-
gočila prvi okus svobode. Tudi 
doma, kjer finančna situacija 
ni bila lepa, se je vsem dvig-
nilo veliko breme. Mislim, da 
je bila to velika motivacija za 
naprej in odskočna deska v 
boljše življenje. Od takrat sem 
se namreč zavedala, da trud, 
radovednost in delavnost niso 
spregledani, ampak spodbujani 
in nagrajeni.« 

Štipendija ji je omogočila 
študij kljunaste flavte na 
Finskem
Lanskoletna štipendistka Marja-
na pravi, da ji je štipendija kluba 
Rotary omogočila magistrski 
študij kljunaste flavte na Fin-
skem. »Kot ponovni magistrski 
študentki mi namreč kakršna 
koli Zoisova štipendija ni pri-
padala, Ministrstvo za kulturo 
pa se je tisto leto odločilo, da 
štipendij za umetniški študij 
novim štipendistom v tujini ne 
bo podeljevalo. Tako sem prišla 
v Helsinke z Rotary štipendijo, 
finančno pomočjo bližnjih in 
lastnim zaslužkom za delo. Tu 
sem zaključila prvo leto študi-
ja.« Rotarijci so Maji v obdob-
ju 2015–2018 odobrili izredno 
pomoč za priprave na sprejemni 
izpit na študij opernega petja na 
dunajski Akademiji za glasbo in 
uprizoritvene umetnosti. Ko je 
bila sprejeta, so ji vsa leta štu-
dija zagotavljali tudi štipendijo. 
Šlo je za izredno štipendijo, ker 
so želeli podpreti njen izjemni 
umetniški talent. Maja je janu-
arja 2021 diplomirala z odliko in 
opravila sprejemni preizkus za 
magistrski študij Vocal perfor-
mance na MDW, kjer trenutno 
študira. 

Damjan Likar

David Jezeršek (desno) z letošnjimi prejemniki rotarijskih 
štipendij
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Starejši bodo odkrivali bisere Slovenije
Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka je septembra začela z vpisi v študijske krožke za leto 2022/2023. 
Njihov program izobraževanja za starejše poteka že osemnajst let, dodajanju področij izobraževanja je sledila tudi rast 
števila njihovih članov. Več o tem nam je zaupala Borjana Koželj, predsednica Društva U3 Škofja Loka.

Kako ste zadovoljni z letošnjim 
vpisom in za katere študijske 
krožke je največ zanimanja?
Kot vsako leto se je tudi letos začel 
vpis prvega septembra, zato še ni-
mamo natančnih številk letošnjega 
vpisa, ki bo potekal vse do konca 
meseca. Obrisi pa so že vidni. Kot 
vedno je veliko zanimanja za jezi-
ke – predvsem je zanimiv angle-
ški jezik, ponujamo pa še druga 
področja: umetnost, zdravje in 
osebnostni razvoj, izstopajo pod-
ročja izletov: sklop Širimo obzorja, 
ki vsebuje tematsko spoznavanje 
Slovenije, pogledamo pa tudi čez 
planke na Hrvaško in v Italijo. Letoš-
nji program se posveča gradovom 
in obiskom kulturnih prireditev. 
Organizacijski vodja je Ela Dolinar. 
Biseri Slovenije je področje, ki ga že 
več let pokriva mentorica Alenka 
Veber in pristopa bolj strokovno, 
saj najprej predstavi destinacijo 
v učilnici, naslednji teden pa se 
skupina odpravi na teren. Prva je 
na vrsti Idrija. Posebno področje 
je računalništvo, ki ga vodi naš 
mentor Domen Kokelj. Letos se 
bomo v okviru delavnic posvetili 
raznim aplikacijam in pomagali 
vsem tistim, ki so se želeli seznaniti 
z računalnikom, tudi preko prido-
bljenih digitalnih bonov, a tu je 
država zatajila. Celoten program 
izobraževanja je objavljen na naši 
spletni strani. 

Med krožki ponujate tudi country 
ples. Kakšno je zanimanje za to 
kavbojsko plesno skupino? 
Začetki tečaja country line dance 
v Škofji Loki segajo v leto 2015. Za-
nimanje za tovrstni ples je bilo 
do zdaj zelo veliko. Mentorica 
Milena Razinger pravi: »Za CLD 
so se v glavnem odločale ženske, 
v zadnjem času nam je uspelo 
pridobiti celo tri moške plesalce. 
Imeli smo že kar nekaj nastopov 
v Škofji Loki, pa tudi v Cankar-
jevem domu smo se predstavili 
na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje. Predvsem smo nasto-
pale za humanitarne namene in 
za Praznik pomladi v Škofji Loki. 
Ples je namenjen vsem starostnim 
skupinam. Zelo ga priporočamo 
starejšim, ker je to čudovita lah-

kotna rekreacija ob glasbi, zelo 
sprošča um in trenira spomin.«

Lani ste k vpisu posebej pova-
bili tudi moške z dopisom: »Kot 
v marsikateri univerzi za tretje 
življenjsko obdobje tudi pri nas 
sodeluje malo moških, komaj 
15 %, in zato vas vabimo, da nam 
sporočite, na katerih področjih bi 
bili pripravljeni sodelovati. Imeli 
ste pestro življenje, skrbeli ste 
za svoje družine, gradili priho-
dnost za svoje otroke in na ta 
način tudi za razvoj družbe. Zdaj 
ste v pokoju in imate pravico do 
počitka, vendar to ne pomeni, da 
se odmaknete in se ne družite s 
svojimi vrstniki.« Se je v zadnjem 
letu kaj povečal vpis moških in 
katera področja jih zanimajo? 
Udeležba moških je nekoliko 
večja. Najbolj jih zanima podro-
čje računalništva, ki vključuje tudi 
pametni telefon, pogosto pa se 
udeležujejo tudi naših izletov.

Kaj pomeni starejšim, da prido-
bijo novo znanje na določenem 
področju? Se počutijo bolj samo-
zavestni, bolj vključeni v družbo, 
ki favorizira mladost?
Starejši smo lahko še zelo dejav-
ni, veliko področij nas zanima 
in s svojimi življenjskimi izku-
šnjami lahko družbi še veliko 
prispevamo. Za starejše je zelo 
pomembno vzdrževanje telesne 
in umske dejavnosti. Naši člani si 
želijo dopolnjevati svoje znanje 
na različnih področjih kot tudi pri-
dobiti nova znanja, saj želijo kljub 
letom v korak s časom. Izobražu-
jemo se vse življenje. Življenjska 

doba se daljša in v visoki starosti 
se pritakne tudi bolezen, a vedno 
se najde področje, ki človeka za-
nima, in zato poišče odgovore 
na svoja vprašanja – tudi to je 
izobraževanje. Na tem mestu naj 
izrazim svojo željo, da bi vsi ljudje 
vedno uporabljali izraz »starejši« 
in ne »starostniki«, saj se marsiko-
mu zdi ta izraz slabšalni. 

Škofjeloške country plesalke

Katera je vaša najstarejša »štu-
dentka« oz. »študent«? Kakšne 
krožke obiskuje?
Epidemija je povzročila, da 
je vrsta naših najstarejših čla-
nov ostala doma, na varnem. 
Obiščemo jih, pokličemo, se 
pogovorimo. Ko se bodo raz-
mere umirile, se bodo zagotovo 
vrnili. Ne le učenje, pomembno 
je tudi druženje. Kot društvo 
čutimo odgovornost ne le do 
naših članov, ampak do vseh 
starejših v naši občini, ki živi-
jo sami in potrebujejo pomoč. 
Imajo sorodnike, vendar so ti 
zaposleni, imajo veliko svojih 
skrbi, zato smo ustanovili infor-
mativno točko HALO 65+, ki je 
baza informacij, zbirka koristnih 
naslovov, nasvetov in povezav 
in ponuja podporo starejšim 
na brezplačni telefonski številki 
(080 22 61).  

Damjan Likar
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Slikar, ki ohranja spomin na  
romantične čase
V galeriji kulturnega središča Stare Žiri so odprli razstavo avtorskih etno razglednic žirovskega slikarja Simona Šubica, ki 
upodablja tradicionalne narodopisne motive iz lokalnega okolja ter motive iz slovenskih regij, ki izginjajo.

Pobudnik razstave, arhitekt Vili 
Eržen iz Žirov, je v nagovoru ob 
odprtju povedal, da zanimive 
avtorske razglednice, ki jih je 
izdal v zadnjih letih, po števi-
lu sodijo v sam vrh tovrstnega 
izdajateljstva pri nas. »Glede 
na moje poznavanje razgledni-
čarstva trdim, da je Šubic za 
Maksimom Gasparijem zago-
tovo najbolj plodovit slovenski 
avtor razglednic in da danes 
njegov celotni opus obsega že 
okrog 130 različnih motivov.« 
Akademski slikar Stane Kosmač 
iz Žirov pa je v svoji recenziji 
zapisal, da »njegova motivika 
temelji na upodabljanju minu-
lega tradicionalnega kmečkega 
življenja in krajine, ki so morda sicer čisto praktično vrednost in 

namen, ohranja spomin na čase, 
ki so že minuli.« Damjan Likar

Avtor razglednic Simon Šubic (desno) in pobudnik razstave Vili 
Eržen. (Foto: Foto Viktor Žiri)

ostali vtisnjeni v spomine starej-
ših generacij, danes pa ostajata 
zabeležena le še v podobah sli-
karjev, kot je Šubic, ki izkazuje 
v svojih slikah in risbah roman-
tičen in nostalgičen ter skoraj 
pravljičen odnos do preteklosti. 
Danes živimo v tako imenovanih 
digitalnih časih, kjer predvsem 
mlajše generacije ne poznajo 
več klasičnega komuniciranja 
s pismi in razglednicami, ki je 
bilo v preteklosti praktično 
edini način sporočanja različ-
nih vsebin, voščil in čestitk. Vsa 
komunikacija poteka preko ra-
čunalnikov in pametnih telefo-
nov, ki so sicer priročne naprave, 
če znamo z njimi upravljati, žal 
pa ne ohranjajo ničesar, kar bi bilo za zanamce lahko nekoč 

koristno. Šubic pa s svojimi mo-
tivi na razglednicah, ki imajo 

Vse razglednice so v izvirniku slike v tehniki olje na platnu.
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Kmalu poučevanje o kulturni dediščini
Občina Škofja Loka in Osnovna šola Ivana Groharja sta se v sodelovanju z ostalimi partnerji vključili v dvoletni projekt 
Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja. Glavni cilj projekta je vzpostaviti učne prakse za bolj načrtno 
izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Projekt so prijavili na razpis norve-
škega finančnega mehanizma v 
okviru programa izobraževanja – 
krepitev človeških virov, in pri-
dobili nekaj manj kot 500 tisoč 
evrov evropskih sredstev. Pro-
jekt so partnerji pripravili z na-
menom, da kulturno dediščino 
približajo tudi mladim v okviru 
rednega izobraževanja, zato 
bodo razvili sodobne prakse 
poučevanja različnih predme-
tov v osnovni šoli skozi uporabo 
primerov iz kulturne dediščine in 
prikazali veščine njene prenove. 
Nov način poučevanja v novem 
okolju in z novimi, v projektu 
razvitimi orodji, bodo najprej 
preverili v osnovi šoli, partne-
rici projekta. V nadaljevanju pa 
bodo nove prakse poučevanja 
o kulturni dediščini razširili tako 
med učitelji, strokovnimi delav-
ci, ravnatelji različnih osnovnih 

šol, kot tudi med deležniki na 
nacionalni ravni, odgovornimi 
za načrtovanje kulturne, izobra-
ževalne in prostorske politike.

Eurobarometer: Šole 
bi morale poučevati o 
kulturni dediščini
Škofjeloško šolo je v projekt po-
vabila Mateja Hafner Dolenc, 
generalna sekretarka Združenja 
zgodovinskih mest Slovenije, ki 
je tudi glavni nosilec projekta. 
»Glavno dogajanje se bo na OŠ 
Ivana Groharja odvijalo v dru-
gem delu projekta, kjer se bodo 
nova znanja in nove prakse im-
plementirale v učni proces. Na 
šoli se bo zasnoval in postavil 
tudi predstavitveni interaktivni 
kotiček. Prepoznavanje, razume-
vanje in vrednotenje dediščine 
je del temeljnih državljanskih 
znanj. Kulturna dediščina je v 

slovenskem šolskem sistemu 
slabo prisotna. Kar skoraj 90 % 
državljanov EU/RS se je v raziska-
vi Eurobarometra (2017) strinjalo, 
da bi šole morale poučevati o 
kulturni dediščini. Projekt zato 
naslavlja vprašanje, kako v obsto-
ječe predmetnike, brez posega 
v učne načrte, v prvi vrsti v OŠ, 
vključiti poučevanje s primeri iz 
kulturne dediščine,« sta poveda-
la ravnatelj Marko Primožič in 
koordinatorka projekta na šoli 
ter likovna pedagoginja Petra 
Primc Marko, in dodala, da ima 
zanimive izkušnje s pedagoškimi 
programi in rabo novih metod in 
tehnologij pri izvedbi učenja na 
prostem tudi norveški partner. 
Geopark Magma bo v projektu v 
Slovenijo med drugim prenesel 
primere obravnave kulturne de-
diščine v norveških šolah. 

Damjan Likar

Koordinatorka projekta na  
OŠ Ivana Groharja Petra Primc 
Marko
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Gostilna Ratitovec – Pri Turku:  
Nekoč in danes
Večina malo starejših prebivalcev Selške doline in Železnikov se še vedno z nostalgijo spominja priljubljene gostilne 
Ratitovec na Češnjici, ki je prenehala delovati leta 1982, o njej pa kroži tudi kar nekaj zanimivih zgodbic. Zgodovino 
gostilne nam je zaupala Tončka Galjot, vnukinja ustanoviteljev in lastnikov gostilne Franca in Marije Lotrič (po domače 
Micke), na osnovi pripovedovanja sorodnikov in iz njenih lastnih doživetij.

Franc Lotrič je kot 16-letni fant 
iz Dražgoš prišel delat kot sodar 
na Češnjico, kjer je spoznal Marijo 
Vrhunc iz znane gostilne Frtice 
iz Selc. Poročila sta se leta 1909, 
v zakonu se jima je rodilo sedem 
otrok: sin Maks in hčerke Albina 
(poročena Pfajfar, mama Tončke 
Galjot), Marija (po domače Mici, 
poročena Zaman), Francka (po-
ročena Lotrič), Milka (poročena 
Jelenc), Ana (umrla leta 1922) in 
Tončka. Franc in Marija sta vzela v 
najem gostilno v stavbi Sodarske 
zadruge. V stavbi je imela zadru-
ga tudi svoj sedež, delavnico in 
skladišče. Hiša je stala na križišču 
glavne ceste na Češnjici pri Želez-
nikih, kjer sta nekaj let tudi živela. 
Marija je bila po izobrazbi izučena 
gostilničarka, v zadrugi je prevze-
la gostilniško dejavnost, Franc 
pa je bil sodar in zelo dejaven 
delavec pri družbenem dogajanju 
na Češnjici, v zadrugi je izdeloval 
sode in pomagal ženi. Gostilna 
v zadrugi je dobro poslovala do 
prve svetovne vojne. Z začetkom 
vojne pa je bil Franc takoj mobili-
ziran v avstro-ogrsko vojsko, ki ji 
je služil štiri leta v Boki Kotorski, 
Mostarju in drugih delih Bosne, 
v tem času je lahko samo enkrat 
prišel domov na obisk k ženi in 
otrokom.

Kupila staro Turkovo hišo
Oba delovna in uspešna sta se 
hotela osamosvojiti, zato sta po 
prvi svetovni vojni, leta 1922, 
kupila staro Turkovo hišo in svet 
okoli nje. Vdova Jakoba Varla pa 
je hišo prodala le pod pogojem, 
da v stari hiši lahko ostane do 
smrti. Z gradnjo nove hiše so 
tako začeli leta 1926 in se vse-
lili ter odprli novo gostilno na 
silvestrovo leta 1929. Načrte za 
hišo je naredil gradbenik An-
gelo Molinaro iz Škofje Loke, 
gradnjo pa je vodil Franc Špa-
rovec. Spodnji prostori v hiši so 
zavzemali gostilniško sobo, dve 

manjši sobici, kuhinjo in pomož-
ne prostore ter trgovski lokal. V 
nadstropju je bilo pet lepih sob. 
V kleti je bil poleg vinske kleti 
tudi prostor za pridelke in živila 
ter imenitno kegljišče, ki so ga 
uporabljali skozi vse leto. Hiša 
je bila velika, vendar ne najbolj 
pripravna za strežbo, saj kuhinja 
ni bila neposredno povezana z 
gostilniškimi prostori. Naziv Ra-
titovec je gostilna dobila po gori 
Ratitovec, enem od simbolov 
Selške doline. 

Na Ratitovec je Franc Lotrič 
zelo rad zahajal, bil je tudi eden 
dejavnejših in vodilnih ljudi pri 

gradnji Krekove koče. Ime Ra-
titovec pa se med domačini ni 
uveljavilo, raje so uporabljali do-
mače ime hiše – Pri Turku. Obsta-
ja zgodba, da je stara hiša na 
Češnjici dobila ime Pri Turku po 
janičarju, ki je ranjen po pohodu 
ostal v Selški dolini, se pozdravil 
in kupil hišo.

V gostilno Ratitovec so 
hodili letoviščarji iz vse 
Jugoslavije
Gostilna je bila omenjena tudi 
v turističnem vodniku, ki ga je 
izdalo leta 1933 ustanovljeno Tuj-
sko prometno društvo za Selško 
dolino – Češnjica in v katerem je 
privabljalo t.  i. letoviščarje oz. 
počitnikarje iz bližnje in daljne 
okolice: Ljubljane, Zagreba, Beo- 
grada in ostalih delov Jugosla-
vije. Gostilna je imela tudi t.  i. 
tujske sobe (oz. turistične sobe), v 
katerih so gostje lahko prenočili. 
Sobe so bile v prvem nadstropju 
hiše. Gostom so lahko ponudili 
dve sobi z dvema posteljama, 
dve enoposteljni sobi in eno 
sobo s tremi posteljami. 

Vodovoda in kopalnic v 
sobah ni bilo še nekaj časa po 
drugi svetovni vojni, ponudba 
v gostilni pa je bila kar pestra. 
Gostilna je imela vodnjak zunaj 

Marija (druga z leve) in France Lotrič (zadnji z desne).  
(Arhiv T. Galjot)

Gradnja gostilne. (Arhiv digitalne fototeke Muzeja Železniki) Gostilna Ratitovec iz leta 1953. ( Arhiv družine Lotrič/Zaman)
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hiše in vodno črpalko v kuhinji. 
Gostje so imeli v sobi lavorje in 
vrče z mrzlo vodo ter kangle za 
umazano vodo, po toplo vodo za 
umivanje so gostje zvečer hodili 
v kuhinjo. Letoviščarji so najra-
je jedli različne juhe, žličnike, 
krompir in različne vrste mesa, 
posebno teletino, riž, zelenjavo, 
orehove in sirove štruklje. Manj 
so bili navdušeni nad žganci, 
polento in ješprenjem. Izbira 
alkoholnih pijač je bila skromna: 
domače žganje, brinovec, ver-
mut, vino in pivo. Pivo so v sodih 
pripeljali vsak petek z vozom iz 
skladišča v Škofji Loki. Domačini 
so najraje spili žganje ali kozarček 
»ta zelenga«, ki so ga lahko celo 
popoldne v gostilni žulili med 
rokami, saj si več kot enega takrat 
marsikdo ni mogel privoščiti, je 
bil pač čas krize.

Gostilna je bila odprta vse dni 
v tednu. Poleg gostilne je druži-
na Lotrič imela tudi trgovino in 
manjšo kmetijo. V gostilniško in 
ostalo delo so bili vpleteni vsi 
otroci Marije in Franca Lotriča, 
starša sta poskrbela za njihovo 
primerno izobrazbo za delo. Vsi 
otroci pa so tudi v svojih zrelejših 
letih pomagali tako v gostilni, 
trgovini in pri prevozništvu kot 
tudi na kmetiji. V gostilni so v 
tistem času prirejali celo plese, 
na katerih so igrali tudi lokalni 
glasbeniki družine Arnol. Pred 
vojno je bilo v bližini Češnjice 
kopališče na t. i. Centrali (lokacija 
podjetja Alples), imeli so celo 
nekaj lesenih kabin za preob-
lačenje. 

In prišla je druga svetovna 
vojna 
Sin Maks je bil gonilna sila v dru-
žini, oba starša sta računala, da 
bo prevzel gostilno in skrbel za 
njen nadaljnji razvoj. Po osnovni 
šoli je odšel na kmetijsko šolo na 
Grm na Dolenjskem in kasneje 
na ekonomsko šolo v Ljubljano. 
Po šolanju je ostal doma, delal 
na kmetiji in prevažal tovore s 
konjem, ob nedeljah pa je po-
magal v gostilni. Med vojno je 
najprej delal v ilegali in iz loških 
trgovin skrivoma dobavljal hrano 
bolnišnicam v Podlonk, Davčo 
in v Novake. Kasneje se je Maks 
pridružil partizanom s partizan-
skim imenom Sorodolski, kjer je 
delal na terenu pri gospodarski 
komisiji. Ko so bili nastanjeni v 
bunkerju pri sv. Lenartu, je bil 

bunker izdan in napaden. Ustre-
ljenih je bilo devet ljudi, med 
njimi tudi Maks. Hiša se je zavila v 
jok, molk in žalost. Za njim so ža-
lovali starši, sestre in dolgoletno 
dekle. Starša sta takrat izgubila 
gonilno moč razvoja hiše, za kar 
so se prizadevali vsa pretekla 
leta. Po drugi svetovni vojni so se 
razmere za zasebnike poslabšale, 
družina pa je stopila skupaj in 
nadaljevala svoje delo. Doma 
sta ostali hčeri Marija Zaman 
in Tončka. Poleg domačinov je 
gostilna pridobila tudi veliko 
abonentov za kosila, večinoma 
so to bili delavci, ki so se zapo-
slovali v bližnjih novonastalih 
tovarnah, na kosila so hodili tudi 
učitelji in zdravstveni delavci. 
Vsako poletje so še vedno priha-
jali letoviščarji, katerih število pa 
se je zmanjšalo. 

Zabavnih prireditev takoj po 
vojni niso več prirejali v takem 
obsegu kot prej. Veselice so or-
ganizirali predvsem ob pustu 
in »semnjih«, na katerih so 
največkrat igrali Mihovi godci. 
Gostilna je bila znana tudi po 
peki dobrega kruha, prodajali so 
večinoma kilogramske hlebce. 
Ob sobotah pa je Marija Lotrič v 
krušni peči spekla tudi tri pekače 
manjših štručk za gostilno, ki so 
jih potem ponudili gostom, obi-
čajno skupaj s kozarčkom vina. 
Vsako nedeljo zjutraj so skuhali 
tudi golaž in vampe. Ljudje iz od-
daljenih krajev so se po maši radi 
ustavili v gostilni in velikokrat 
prišli domov šele v času kosila. 
Popoldne pa je potekala pro-
menada ljudi od Železnikov do 
Češnjice, poleti na pečenko in 
ostale jedi, pozimi pa na koline.

Tončka Lotrič in Marija Zaman pri delu. (Arhiv T. Galjot)

Tončka Lotrič in Marija 
Zaman sta prevzeli 
gostilno 
V gostilni je začela gospodinjiti 
in kuhati Marija, Tončka pa je 
delala kot natakarica v gostilni. 
Tončki ni bilo všeč, če so med 
tednom prišle na pijačo ženske, 
znana je bila tudi po tem, da je 
gostom »šenkala« kakšno jed ali 
pijačo, kar so nekateri tudi radi 
izkoristili.

Po smrti Marije Zaman in ker 
tudi Tončka ni več zmogla na-
pornega gostilniškega dela, so 
se vrata gostilne zaprla. V hiši 
zdaj prebivajo potomci Marije in 
Franca Zamana. Žal njuni otroci 
niso nadaljevali gostilniške de-
javnosti, ampak so se posvetili 
drugim poklicem. Mogočna hiša 
ostaja, nekdanji hlev pri gostilni 
Ratitovec pa je pravnuk Franca in 
Marije Jošt Zaman pred kratkim 
celo predelal v prijeten dom. 

Vsaka gostilna ima svoje 
gostilniške zgodbice
Znana je prigoda, ko sta v gos-
tilno prišla dva visoka politika 
nekdanje Jugoslavije, zunaj v 
avtu pa pustila svojega šoferja. 
Gostilničarka Tončka ju je vpraša-
la: »Kaj želita, gospoda?« »Midva 
nisva gospoda, ampak tovariša,« 
sta jo popravila. »Če bi bila vidva 
tovariša, šoferja ne bi pustila v 
avtu,« jima je zabrusila nabrita 
Tončka. Kaj sta na to odgovorila 
»tovariša«, žal ni znano, ampak 
zgodba se je ohranila in jo pozna 
mnogo domačinov. 

Nekateri prebivalci Češnjice 
se spominjajo tudi pokrovčkov 
s stekleničk kokakole, ki jih jeTur-
kova Tončka prinesla v vrču in 

metala v potok Češnjico, otroci 
pa so pokrovčke pobirali in iskali 
zaklad oz. nagrado, ki bi se lahko 
skrivala pod pluto pokrovčka. Ali 
je kdo nagrado dejansko prejel, 
žal nismo izvedeli.

Od leta 2020 deluje v nekdanji 
gostilni Pri Turku tudi kolesar-
ski servis, ki ga vodi Jure Kavčič. 
Povedal je, da je z lokacijo ser-
visa zelo zadovoljen, tudi sama 
velikost prostorov je primerna, 
predvsem zaradi velike gostil-
niške sobe. Servis koles se je v 
lokalnem okolju dobro prijel, 
v zadnjem obdobju sodelujejo 
tudi s podjetjem Domel, zanj 
so začeli sestavljati električna 
kolesa za njihove zaposlene. 

Če pripeljete kolo na 
popravilo, lahko še vedno vidite 
ostanke nekdanje gostilne: 
gostilniški pult in tudi zadnji 
cenik hrane in pijače visi na 
steni. Zagotovo vas bo zanima-
lo, kaj je bilo včasih na meniju in 
katere jedi so nekdaj privabljale 
mlado in staro. Kar zamislite si 
lahko, kako je pred desetletji 
dišal krožnik golaža ali domačih 
vampov (za 60 oz. 50 dinarjev) in 
zraven postrežen kozarec terana 
za 140 dinarjev za liter ali eno 
veliko pivo za 25 dinarjev. Koliko 
bi to stalo danes, pa izračunajte 
sami (tečaj 1 dolarja se je v letu 
1982, ko so zaprli gostilno, gibal 
med 41,65 do 63,41 dinarja (vir 
tečaja: Izvleček tabele tečajev 
združenja bank Jugoslavije 
1973–1991). 

Darinka Egart

Točilni pult nekdaj in danes. 
(Arhiv družine Lotrič/Zaman) 
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Večer spomina na Andreja Demšarja
Kdo je bil pravzaprav Andrej Demšar, doma s Studena v Železnikih? Marsikdo bi ga označil kot nekoliko nenavadnega, 
resnega, a tudi šaljivega človeka z veliko znanja in vedenj o različnih stvareh. Pred leti je Andrej Janezu Habjanu predlagal, 
da bi posneli obrti, ki so bile v Selški dolini včasih del vsakdanja, zdaj pa so večinoma izginile. Janeza je ideja navdušila in 
tako so nastali avdiovizualni zapisi različnih opravil v okolju, kjer so se obrti tudi izvajale, v spomin vsem generacijam, ki 
so jih nekoliko pozabile ali pa jih niso nikoli spoznale.

Da bi obudili spomine na te stare 
obrti in v počastitev spomina na 
v letu 2019 preminulega Andreja 
so Meta in Janez Habjan, Muzej-
sko društvo Železniki in Muzej 
Železniki v petek, 23. septembra 
2022, v galeriji Muzeja Železniki 
predstavili filmski večer z izseki iz 
filmov, v katerih je nastopal tudi 
Andrej. Prireditve so se udeležili 
tudi nekateri nastopajoči v teh 
filmih in delili svoje spomine na 
snemanja. V galeriji je bil postav-
ljen celo model Andreja v naravni 
velikosti, kar je še bolj sprostilo 
vzdušje, saj je bilo videti, kot da 
Andrej vse gleda in se zraven hu-
domušno smehlja.

Prvi film Od oranja do 
kruha je bil posnet v letih 
2000/2001 na lokacijah 
Rovt v Selški dolini, v 
Topoljah in v Hotovlji.
Andrej je predlagal Janezu, da 
bi posneli film, kako so nekoč 
sejali. In so posneli prizor. Potem 
je Andrej predlagal, da naj se po-
sname še, kako so mlatili seno in 
so posneli še ta prizor. Dejansko 
se je prvi film posnel brez pred-
hodnega koncepta, na koncu pa 

je nastal odličen zapis o starem 
načinu pridobivanja moke od 
oranja do sejanja, pobiranja in 
predelave v mlinu, do končnega 
procesa peke kruha. V filmu so 
uporabili tudi mernik za žito iz leta 
1830. Ena od nastopajočih je bila 
tudi Tina Habjan, ki se snemanja 
še dobro spomni, saj ji je bilo kar 
nekaj časa še nerodno, če jo je 
kakšen od sošolcev vprašal, ali 
je nastopila v tem filmu. Takrat 
je bila stara dvanajst let.

Film Kosci je bil posnet 
v istem obdobju kot 
predhodni film. Pri košnji 
je bila včasih navada, da je 
hlapec kosil naprej in če 
je bil priden, so mu ostali 
hitro sledili.
Če je gospodar imel hčer, so se 
kosci tudi merili med seboj, kdo 
bolje in hitreje kosi oz. »da se je 
pokazal«, je v filmu hudomušno 
povedal Andrej. Meta Habjan 
se spomni, da ni imela veliko iz-
kušenj in da je bilo »razstiljanje« 
trave z grabljami zelo naporno in 
je zato samo oponašala Marijo 
Mesec, kar ji sicer ni ravno najbol-
je uspelo, ampak nič zato, važna 

je bila dobra volja na snemanju. 
Janez Potočnik se še spominja 
tega snemanja in pove, da je v 
mladosti veliko kosil »na roke« 
s koso, začeli pa so vedno kositi 
že navsezgodaj zjutraj. Kako na-
porna je košnja s koso, današnja 
mladina žal ne ve več.

Golcarija na Selškem 
nekoč je bila posneta leta 
2006. Janez, Andrej in 
njegov brat Vinko Demšar 
so se snemanja tega 
filma lotili že malo bolj 
»profesionalno«.
Najprej se je bilo seveda treba 
zmeniti za ceno podiranja dre-
ves. Andrej je prišel na sceno, 
se brez večjih priprav, kako bo 
potekal prizor, usedel za mizo 
in začel s Francem Tuškom iz 
Megušnice »kar glihati« za ceno. 
Pri prizorih »golcanja« so nasto-
pajoči uporabljali samo sekire 
in žage, kljub temu so drevesa 
lepo popadala, dandanes brez 
motorne žage žal ne gre več. Ko 
so bila drevesa podrta, so odšli 
na večerjo v gozdarsko kočo, 
skuhali so si koruzne žgance z 
ocvirki in mlekom. »A veste, že 
težko čakam,« je v filmu rekel 
Vinko Demšar, ko je mešal slast-

ne žgance z ocvirki in nestrpno 
čakal, da se jih bo lahko lotil. 

Hlode so podrli spomladi, 
takoj ko je padel prvi sneg, pa 
je ekipa odšla v gozd s konjem s 
»posmojkami« (lesenimi sanmi), 
da so hlode tako kot včasih od-
peljali v dolino. Tone Fister z 
Jamnika, ki je na snemanje pri-
peljal konja, je povedal, da je bilo 
z Andrejem lepo sodelovati, vse 
je bilo spontano in hitro se je 
dogajalo, čeprav ju je (Janeza in 
Andreja) čakal na Blatah kar dve 
uri, je še navihano dodal.

Ko se je premiera tega filma 
odvijala v Kulturnem domu v Sel-
cih, je nabriti Andrej Janezu celo 
predlagal, da bi spustila nekaj 
dima v kulturni dom, da bi bila 
predstavitev bolj avtentična in bi 
v dvorani celo zadišalo po dimu, 
a poskus žal ni uspel.

Apen, otrobi in smrekovo 
lubje je vsa kemija za 
strojenje živalskih kož. 
Andrej je tudi to obvladal 
in nastal je film Strojenje 
živalskih kož po starem.
»Andrej mi je naredil tudi pas, 
ki ga nosim že deset let, pa bo 
gotovo zdržal še sto let,« je po-
vedal Janez Habjan in pokazal 

Skupna fotografija ustvarjalcev filmov, ki so se udeležili 
filmskega večera

Sejanje žita (izsek iz filma)
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svoj pas. Iz kože je Andrej znal 
narediti tudi druge izdelke, tudi 
lepo usnjeno torbo. Vita Dolenc 
se spomni, kako je za predstavi-
tev različnih obrti na čipkarskih 
dnevih prosila Andreja za njegovo 
usnjeno torbo. Torbo je potem 
želela kupiti tudi nemška turistka, 
Andrej jo je z navdušenjem prodal 
in pri tem dobro zaslužil. 

Pri filmu Kuhanje 
zdravilnega smovnaka pod 
Blegošem se je Janez držal 
navodila svoje hčerke Tine, 
da je treba za film imeti 
dobro zgodbo.
Film je bil posnet leta 2014 v Po-
toku, na Jelovici in v Jablanovici. 
Janez je za film po načrtih Ivanke 
in Toneta Rant dal celo naredi-
ti glineno posodo za kuhanje 
smovnaka lončarju v Lendavi. V 
filmu nastopa tudi Janez Tolar 
iz Dražgoš kot žandar, ki lovi 
tatove smole. Andrej je imel v 
tem filmu že 84 let, Janez Habjan 
pa se spomni, da ga je komaj 
sledil, ko je Andrej bežal pred 
žandarjem. Andrej je komentiral 
kostum Janeza Tolarja, ko se je 
napravil v žandarsko obleko: »A s̀  

Polna dvorana obiskovalcev

ti kakš`n žandar – brez muštac!« 
Ko pa si je potem prilepil še brke, 
ga je Andrej pohvalil: »Zdej`s pa 
čist ta prau žandar.« Prizor so 
posneli v pol ure, potem so se 
še malo okrepili in šli k Janezu 
Tolarju domov, kjer ga je Andrej 
vprašal, ali ima domač orehovec, 
in ko mu je potrdil, je spet izrekel 
svoje besede: »Ta j´ pa čist ta 
prau.« Tudi Anton Globočnik 
se spomni snemanja, kako se 
je s konjem in vozom peljal po 
smovnak. Mislil je, da bo šlo čisto 
enostavno, a je voz šel postrani, 
kobila je bolj vlekla po travi kot 
po cesti, ker so jo bodla na novo 
spodrezana, nekovana kopita, 
ampak na koncu so vseeno »pri-
vižali« na cilj.

Za zaključek večera je spre-
govoril še Vinko Demšar, ki se je 
vsem zahvalil za lep večer, pose-
bej Janezu Habjanu za ohranitev 
te kulturne dediščine. »In to brez 
evropskih sredstev,« je še šaljivo 
dodal. Smovnak Janez Habjan 
prideluje in uporablja še dan-
danes, kot stoodstotno naravno 
zdravilo je primeren predvsem 
za zdravljenje zagnojenih ran. Pri 
Janezu se da dobiti tudi DVD-je 

omenjenih filmov. Na ta način se 
ne bo pozabilo, kako so včasih 
sejali, kosili, golcali ali pa pridelo-

vali smovnak, in kakšen leksikon 
znanj je bil Andrej Demšar.

Darinka Egart

Prosta delovna mesta, str. 44
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Katrca za najmlajše

Katra, ki je ukradla srci bratoma
Povabili smo se na kavo k Janu Mlinarju iz Žirov, ki prav tako kot njegov brat Andrej restavrira in vzdržuje nekoč zelo 
priljubljene katrce, kot smo pri nas poimenovali vozilo Renault 4.

Če se spomnim sebe, sem kot 
desetletni mulec najraje razstavil 
kako dedovo uro, Jan Mlinar pa 
je pri teh letih že sam zamenjal 
motor v svoji katrci. Sicer takrat 
še pod budnim očesom svoje-
ga mentorja, starejšega brata 
Andreja Mlinarja, s katerim sta 
pozneje pričela z restavriran-
jem in vzdrževanjem katrc tudi 
poklicno. 

Zdaj imata sicer vsak svojo 
delavnico, še vedno pa jima je 
skupna ljubezen do tega vozi-
la. Janova zbirka katrc trenutno 
šteje kar dvainšestdeset vozil 
različnih variant in v različnih 
»agregatnih stanjih«, od teh ima 
registriranih za vožnjo trenutno 
kar sedem.

Najstarejša v zbirki je letnik 
1961 – to je model iz prve serije 
R4 –, sledi pa ji sestrična iz leta 
1963. Sestrična zato, ker jo je 
izdelala tovarna Alfa Romeo in 
ima vse napise na armaturi in 
deklaracijski tablici v italijanščini. 
V zbirki so tudi različica pick-up, 
pa kasonska različica – »fourgo-
nette«, ki je bila predhodnica 
kasnejšega vozila Renault 
Express. Najdemo nekaj vozil, 
ki so bila izdelana v omejenih 
serijah, na primer modela sixties 
in safari, katerega posebnost so 
sedeži. Narejeni so tako, da jih 
lahko preprosto vzamemo iz vo-
zila in jih uporabljamo kot stole 
za piknik. Slednji je bil tudi prvi 
serijski avtomobil na svetu, ki je 

bil izdelan v omejenem številu 
primerkov.

Zanimiva posebnost je ru-
mena katrca, narejena v začetku 
osemdesetih let v tovarni IMV 
(sedanji Revoz). Urbana legen-
da namreč pravi, da je bil po-
močnik, zadolžen za naročilo 
serije, zjutraj »rahlo utrujen« in 
je narobe prepisal kodo barve 
ter količino vozil. Tako je names-
to dvajsetih rdečih vozil s traku 
prišlo kar dvesto rumenih. IMV 
jih je uspelo prodati francoski 
pošti. Eno takih vozil Jan pravkar 
obnavlja in poleg rumene barve 
pridejo na vrata tudi nalepke z 
nekdanjim poštnim logotipom.

V delavnici sem videl prešo 
za oblikovanje pločevine. »Kljub 
temu da s Francozi zelo dobro 
sodelujemo, sem hitro ugoto-
vil, da bo bolje, če prerjavene 
dele raje naredim kar sam. Vsaka 
izdelana serija kartrc je imela 
namreč neko posebnost, kak 
del, ki je bil drugačen od pred-
hodne serije in dostikrat je bilo 
praktično nemogoče priti do 
točno določenega modela. Jaz 
pa želim, da gre obnovljeni avto 
od mene do pike tak, kot je nekoč 
prišel s proizvodnega traku,« je 
Jan pojasnil razlog za naložbo. 

Zraven preše je stala katrca, 
sumljivo podobna manjšemu 
terencu, s platneno streho in 
polovinilastim zadnjim oknom, 
rezervno gumo na zadnjih vratih 
ter nizozemskimi tablicami. 

»Tole sem pravkar obnovil. 
Gre za model JP4, kar je čisto 
terenska katrca. Malo je skrajšana 
in dodatna posebnost je ta, da je 
zadnja klop zasukana tako, da se 
potniki vozijo s hrbtom v smeri 
vožnje. Na ta način si voznik in 
sopotnik spredaj delita vzglav-
nike s potnikoma na zadnji klopi. 
Lastnik je zvedel zame in mi jo 
pripeljal, da sem mu jo obnovil.«

Peljal me je v skladišče, v ka-
terem so regali polni sestavnih 
delov za katrce. »Tile vijaki tam 
zadaj so čisto vsi originalni s 
katrc. Očistil sem jih in jih dal 
ponovno pocinkati, zdaj pa čaka-
jo, kdaj pridejo na vrsto za vgrad-
njo. Vedno se najbolj obnese, če 
lahko dobiš originalen del in ga 
obnoviš,« me je poučil.

Čisto zadaj v kotu sem opazil 
katrco, razstavljeno na posa-

mezne sestavne dele. Na levi 
strani zadnjih vrat je pisalo R3. 
»Na tole sem pa prav posebej po-
nosen,« je povedal. »Gre za model 
Renault R3, kar je pravzaprav katr-
ca s šibkejšim, šeststokubičnim 
motorjem. Francozi so namreč v 
šestdesetih letih označevali mo-
dele avtomobilov glede na moč 
motorja. Tako sta sočasno nastala 
modela R3 in R4. Posebnost R3 pa 
je ta, da jih je na svetu trenutno 
samo sedem. Tri od teh sedmih so 
v moji delavnici in čakajo, da pri-
dejo na vrsto za obnovo. Lastnik 
tele je Francoz, ki je zame slišal v 
tovarni Renault in sva se potem 
dogovorila, da mu jo obnovim.« 

Če nekaj delaš s srcem in v 
tem uživaš, potem si v tem hitro 
najboljši in dober glas seže v 
deveto vas. Sedla sva v eno od 
njegovih sedmih »delovnih« 
katrc in se odpeljala do skladiš-
ča, kjer ima spravljenih nekaj 
najljubših modelov. Vožnja je bila 
točno taka, kot se jo spomnim iz 
časov, ko sem bil tudi sam pono-
sen lastnik katrce. 

»Težko rečem, katera mi je 
najljubša, saj so mi vse enako 
ljube. Vsaka pa ima svoje 
posebnosti, ki jo delajo privlač-
no,« je govoril Jan, medtem ko je 
odpiral široka vrata velike šupe, v 
kateri so, na komaj par centimet-
rov razmaka, parkirane katrce, ki 
se med seboj razlikujejo po barvi, 
obliki odbijačev in ogledal ter 
debeline prahu na njih.

»Tale, modra, je pa moj izdelek. 
Vgradil sem motor Renault Alpine 

Katra JP4 #1 Katra JP4 #2
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s stodeset konji, jo posadil na 
petnajstcolska kolesa, dodal pet-
stopenjski menjalnik, jo oblekel v 
usnje in jo opremil še s centralnim 
zaklepanjem. Na pisti je letela 
dvestodeset kilometrov na uro!« 
ponosno pove. 

Vozilo je opremljeno s kolutni-
mi zavorami in je homologirano. 
»Ko smo se pripeljali na proslavo 
50-letnice modela v Francijo, so 
bili nad njo tako navdušeni, da so 
ji podelili naziv miss in se obenem 
čudili nad zmogljivostmi. V avto 
sem vgradil drugačno podvozje, 
tako da se čvrsto drži ceste.« Če 
se spomnim svoje katrce, si lahko 
na kakem ostrem ovinku poslušal, 
ali se kdo pelje nasproti, tako zelo 
se je uho približalo cesti.

Med dvainšestdesetimi vozili 
sta tudi dve s pogonom na vsa 
štiri kolesa in eno, ki je z devetsto-
petdeset tisoč prevoženimi kilo-
metri najbrž rekorderka v vzdržlji-
vosti. »Zelo sem vesel in hvaležen 
podjetju Revoz, saj mi sponzorira 
del najemnine za skladišča. Vozila 
imava namreč spravljena na več 
različnih lokacijah, saj je težko 
dobiti dovolj velik in primeren 
prostor za tako število katrc.«

 Alfa Romeo ter IMV rumena katra

Skladišče rezervnih in sestavnih delov

Poštna katra in Jan Doma narejen rezervni del

Rad bi naredil muzej, v kate-
rem bi predstavil vsaj del svoje ob-
sežne kolekcije. »Težava je seveda 
v prvi vrsti prostor. Verjetno bi 
pomagalo že to, če bi občina to 
videla kot priložnost in pripognila 
kakšno vejico, vendar za zdaj žal 
še nisem naletel na prave oči. 
Imam pa veliko srečo, da je moj 
hobi hkrati tudi moja služba. 
Uživam v obnovi in vzdrževanju 
katrc. Vsake, ki se jo lotim, nare-
dim od začetka do konca v enem 
šusu. Nikoli ne obnavljam dveh 
hkrati. Kot sem že prej omenil, 
je vsaka serija, ki je prišla s traku, 
imela kakšno posebnost, po kate-
ri se je razlikovala od predhodne. 
Če bi jih obnavljal več hkrati, bi se 
mi lahko zgodilo, da bi ‚falil‘ kakš-
no malenkost, tega pa si nikakor 
ne želim!«

Če imate tudi vi kakšno katrco, 
ki bi bila zrela za terapijo pri Dr. 
Katri, ga poiščite na spletu (www.
renault4.si) ali pa ga pokličite na 
031 599 635 oz. ga obiščite v nje-
govi delavnici v Žireh. Vesel bo pa 
tudi namigov za primerno velik 
prostor, v katerem bi lahko svojo 
zbirko katrc postavil na ogled!

Davor Tavčar
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7. Praznik zelja na Zalem Logu
Za vse ljubitelje zelja je od 23. do 25. septembra 2022 na Zalem Logu potekal 7. Praznik zelja. Tridnevni dogodek je 
obiskovalcem ponudil lepo paleto jedi iz zelja: od potice, zavitkov, solate, segedina do za Zali Log značilne avtohtone 
alkoholne pijače »zelovc«. Na prireditvi je bilo možno kupiti tudi glave domačega zelja.

V preteklosti je vsaka hiša v 
Zalem Logu imela svoj zelnik, 
danes ima vsaka hiša vsaj nekaj 
glav posajenih na svojih vrtovih, 
v katerem pridela zelje večino-
ma za svoje potrebe, žal pa tudi 
vedno manj za prodajo, saj je 
cena zelja neprimerljiva z vlože-
nim delom v njegovo pridelavo. 

Predsednica Kulturno turistič-
nega društva Zali Log Klavdija 
Škulj je povedala, da ima dru-
štvo svojo njivo v bližini Zalega 
Loga, kjer so pred tremi leti prvič 
posadili sadike zelja. S pridelavo 
svojega zelja skrbijo za ohranjanje 
tradicije, zelje pa potem z vese-
ljem ponudijo tudi na Prazniku 
zelja. Glave zelja iz Zalega Logu so 
nekoliko drugačne od zelja drugih 
pridelovalcev ali zelja iz trgovin, 
glave so bolj velike in bolj puhle,  
niso pa tako težke, zato je to zelje 
najbolj primerno za solate, malo 
manj pa za kisanje.

Prireditev se je začela v petek 
s kuharsko delavnico za otroke, 
kjer so se otroci učili pripraviti 
zeljnate zvitke, v katere pa so na 
koncu dali otrokom bolj priljub-
ljen nadev – čokolado. 

V soboto so na tržnici doma-
čih izdelkov poleg zelja ponu-

jali tudi druge izdelke: klobase, 
salame, sir, med, domač kruh in 
ostale domače dobrote. Na raz-
polago je bilo tudi zeljno kosilo, 
kjer so obiskovalci praznika lahko 
prebudili svoje čute z okusnim 
kosilom: s klobaso in zeljnato 
solato s fižolom ali pa s krožni-
kom segedin golaža. Kosilo je 
bilo možno vzeti tudi s seboj, 
tako da je lahko doma odpadlo 
kuhanje kosila. 

Tudi v nedeljo so se 
udeleženci prireditve 
usedli za mize in si 
privoščili zeljno kosilo
Zaradi slabega vremena je 
pohod na Sušo žal odpadel, po-
sledično se je kulturni program, 
v katerem so nastopali otroci z 
Zalega Loga, odvil kar na Zalem 
Logu na prireditvenem prosto-
ru. Pomladek je svoj repertoar 
odlično zapel in zaigral. Sledila 

je degustacija zeljnatih jedi: ze-
ljnega zavitka, zeljnega štrudlja, 
zeljnih namazov, zeljnega bureka 
in kot pika na i je bila ponujena še 
ajdova torta s kislim zeljem. Obis-
kovalcem je bil na razpolago tudi 
kozarec suške vode. Vse zeljnate 
jedi so pripravile gospodinje z 
Zalega Loga. Čestitamo vsem 
kuharicam za pripravo izvirnih 
in okusnih jedi iz zelja.  

Če ste praznik zelja na Zalem 
Logu zamudili, ni treba čakati 
do naslednjega leta, pokličete 
lahko na turistično društvo in 
se dogovorite za nakup zeljnate 
glave. Pohitite, količina zeljnatih 
glav je omejena. Pa še recept za 
200 gramov zeljnega namaza: 
120 g kuhanega zelja, 30 g ribane 
mocarele in 50 g masla ali marga-
rine zmiksate skupaj s strokom 
česna, dokler masa ni enotno 
gladka. Pa dober tek. 

Darinka Egart

Ajdova torta s kislim zeljem
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Mineva  petnajst let od katastrofalnih  
poplav v Železnikih
Po petnajstih letih katastrofalnih poplav v Železnikih smo se pogovarjali z MARKOM GASSERJEM kot aktivnem 
svetniku pri organizaciji humanitarne pomoči leta 2007 in sedanjim kandidatom za župana Občine Železniki.

V času tragičnega dogodka ste 
se kot svetnik zelo angažirali. 
Na pobudo nekaj svetnikov ste 
leta 2007 tudi prek posebnega 
humanitarnega računa, nad 
katerim je bdela Občina, zbra-
li nekaj manj kot 3 mio EUR. 
Kako pa je potekala nadaljnja 
sanacija?
Našo občino so v zadnjih deset- 
letjih večkrat prizadele poplave, 
še najbolj tragičen dogodek pa 
je bil 18.  septembra 2007. Žal mi 
je, da je moralo priti do pretres-
ljivega dogodka, celo smrtnih 
žrtev, da se je začelo razmišljati 
o ukrepih in zaščiti. Ta dogodek 
je bil seveda povod, da so se 
začeli dogovori o protipoplavnih 
ukrepih. V zadnjem letu pa tudi 

gradnja na posameznih odsekih. 
Žal počasi – prepočasi glede na 
ogroženost območja.  

Kako pa je s pridobivanjem 
sredstev za naprej?
V zadnjih osmih letih Občina ni 
prijavila nobenega izrednega 
dogodka iz naslova naravnih 
nesreč. Zaradi tega Občina 
Železniki ni več upravičena 
do teh sredstev Ministrstva za 
okolje in prostor. Ker se zave-
dam resnosti tega problema, 
sem v svoj program vključil 
pridobitev pravice do črpa-
nja SANACIJSKIH SREDSTEV 
IZ SEKTORJA ZA ZMANJŠE-
VANJE POSLEDIC NARAVNIH 
NESREČ. Delal bom skupaj z 

usposobljeno ekipo, ki je s 
srcem v Selški dolini. Letos, 
ko od katastrofalnih poplav 
mineva 15 let, Občina Železniki 
ni več upravičena do sredstev 
sanacijskega programa 
Ministrstva za okolje in prostor.

Ker verjamem, da to zmo-
rem, sem se odločil, da se  
angažiram na lokalni ravni. V 
program smo vključili ZAGO-
TOVITEV SREDSTEV IZ SA-
NACIJSKEGA PROGRAMA 
MINISTRSTVA ZA OKOLJE 
IN PROSTOR. Vsekakor bom 
zastopal transparentno ko-
munikacijo z lastniki zemljišč 
in v odnosu z državnimi insti-
tucijami angažirano zastopal 
interese naše Občine.
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Dijaki so spoznali osnove pletarstva
V okviru 32. Dnevov evropske kulturne dediščine in 10. Tedna kulturne dediščine, ki je letos potekalo pod sloganom 
'vztrajnostna dediščina', so v Škofji Loki potekali raznoliki dogodki. 

V Šolskem centru Škofja Loka, 
Srednja šola za lesarstvo, so di-
jaki pod vodstvom pletarskih 
mojstrov Jožka Markuna in 
Janeza Krišelja obujali izde-
lovanje lesenih izdelkov loških 
rokodelcev. V šolski delavnici 
so dijaki spoznali osnove ple-
tarstva. Dobili so dno košare 
z izvrtanimi luknjami, nato so 
sami izdelali rebra in začeli s 
postopkom pletenja. Uporabljali 
so material, ki so ga nabrali sami 
(les leske, vrbovo šibje, srobot ...) 
in se naučili izdelati vitre. Tako 
so nastale zanimive košare, iz-
delane iz različnih materialov. 
»Namen je bil, da jih navdušimo, 
da se bo mogoče kdo te stare 
rokodelske obrti naučil in tako 
ohranjal slovensko tradicijo. Na 
Loškem gradu smo si ogledali 
tudi zbirko in spoznali življe-
nje rokodelcev v Škofji Loki v 
srednjem veku,« je povedala 
koordinatorka Janja Čenčič 

Gartner, prof. slovenščine in 
zgodovine. 

Učili so se dragocene 
mojstrovine naših 
prednikov
Župnijski zavod sv. Jurija Stara 
Loka je v Jurjevi dvorani v Stari 

V Rokodelskem centru DUO so 
pripravili razstavo o volni kot 
materialu, ki skorajda ne pozna 
omejitev.

Loki organiziral delavnico klek-
ljanja za vse generacije. »Z de-
lavnico želimo spodbuditi do-
mače klekljarice, ki še obvladajo 
to dragoceno mojstrovino naših 
prednikov, da bi po svojih močeh 
svoje znanje te lepe stare ljudske 
umetne obrti prenesle na mlajšo 
generacijo. Veliko mam obvlada 
to obliko umetniškega ustvarja-
nja, in če bi to obrt znale pribli-
žati otrokom, bi se ta kulturna 
dediščina lažje ohranila,« je po-
vedala Vida Šubic, predsednica 
Klekljarskega društva Deteljica 
Gorenja vas, ki bo od oktobra do 
konca aprila dvakrat tedensko 
organiziralo delavnico klekljanja v 
stari knjižnici v Gorenji vas. Prijave 
zbirajo na telefon 051 244 856 ali 
po e-pošti vida.subic@gmail.com. 

Dijaki lesarstva so v gozdu sami nabrali material in nato spletli košare. 

Delavnica klekljanja v Jurjevi 
dvorani v Stari Loki

Na Škofjeloškem je volna 
prisotna že od nekdaj
Rokodelski center DUO Škofja 
Loka in Loški muzej Škofja Loka 
sta pripravila dvodelno razstavo 
z naslovom Od runa do volne, s 
katero so zaokrožili nekajmesečni 
proces raziskovanja in dokumen-
tiranja postopkov obdelave volne. 
Zapisali so: »Na Škofjeloškem 
sta ovčereja in posledično volna 
prisotni že od nekdaj. Volna je 
material, ki skorajda ne pozna 
omejitev uporabe in pozitivnih 
lastnosti, čeprav smo jih skorajda 
že pozabili. Stara znanja in upo-
raba naravnih materialov pa se v 
zadnjem času ponovno obujajo 
in zanimanje za pridobivanje teh 
znanj narašča.« 

Damjan Likar
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Zanimivi dogodki za kolesarje v okviru  
projekta Kolesarska veriga na podeželju

V torek, 6. septembra 2022, 
je bil v Škofji Loki celoten 
dan namenjen kolesarjem. V 
okviru projekta Kolesarska 
veriga na podeželju je Las 
loškega pogorja organiziral 
dogodek Kolesarjem prijaz-
ni ponudnik, v drugem delu 
pa smo LAS loškega pogorja, 
LAS Gorenjska košarica in 
LAS Srce Slovenije organi-
zirali dogodek, na katerem 
smo predstavili dobre prak-
se sistemov izposoje koles, 
prednosti in posebnosti 
e-koles, z njimi povezane 
zaposlitvene priložnosti ter 
sodobno opremo in pripo-
močke na električni pogon 
za gibalno ovirane osebe.

V prvem delu je Andrej 
Zalokar iz društva Rekreatur 
predstavil koncept Kolesar-
jem prijazni ponudnik, ki 
spodbuja ponudnike nastani-
tev, gostišč in tudi druge, da 
svojo ponudbo dopolnijo in s 
tem dodatno privabijo kole-
sarje. Predstavil je prakse so-
sednjih držav, na koncu pa je 
sledila zanimiva debata med 

ponudniki namestitev, ki si že-
lijo predvsem medsebojnega 
sodelovanja, govora je bilo o 
tem, da je bilo v preteklosti že 
veliko narejenega, da morajo 
samo še bolj združiti moči na 
celotnem območju in se čim 
bolj enotno predstavljati na 
trgu in s tem privabiti čim več 
kolesarskih turistov.

V drugem delu je Andrej 
Zalokar predstavil sisteme 
izposoje koles v lokalnem, 
regionalnem in državnem 
okolju s poudarkom na siste-
mu Gorenjska.bike. Govorili 
smo tudi o izzivih, s katerimi 
se soočajo občine pri povezo-
vanju v medobčinske oz. re-
gionalne sisteme, saj je eden 
od rezultatov projekta prav 
integracija vseh sistemov na 
enotno platformo z enotno 
uporabniško izkušnjo.

Gorenjsko kolesarsko 
omrežje pa se lahko pohvali, 
da ravno v tem obdobju pri-
dobiva enotno označitev, kar 
bo še dodatno pripomoglo k 
boljši izkušnji kolesarjenja na 
območju celotne Gorenjske.

V Škofji Loki je trenutno 
delujočih že 8 postaj za iz-
posojo koles eKOLOka. Od 
22. septembra naprej je na 
novo delujoča postaja za iz-
posojo v Frankovem naselju 
pri osnovni šoli. Skupaj z grad-
njo krožnega križišča Lipica 
pa bo na območju krožnega 
križišča in parkirišča zgrajena 
še postaja za izposojo koles 
v Lipici. Občina Škofja Loka se 
lahko pohvali s trenutno 260 
uporabniki sistema izposoje 
koles, bravo, kolesarji!

Uporabne nasvete glede 
vzdrževanja, hranjenja in 
servisiranja e-koles je pred-
stavil Matjaž Bogataj iz pod-
jetja Proloco Trade, d. o. o., 
nato pa nas je s svojo pogum-
no podjetniško potjo navdih-
nil podjetnik Luka Omahen, 
lastnik kolesarskega servisa A 
si kolesar? Si!, ki se je odločil, 
da bo svoje delo nadaljeval 
v trajnostni luči in se bo po-
svetil kolesom. Tudi sam je 
prikolesaril na prireditev iz 
Ljubljane in nam bil s tem še 
dodaten zgled.

Projekt sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora, d. o. o.

Ob zaključku teoretičnega 
dela nam je razvoj opreme 
in pripomočkov na električ-
ni pogon, možnosti kratko-
ročnega ali dolgoročnega 
najema za gibalno ovirane 
predstavil Matej Žagar iz 
podjetja Soča Oprema, d. o. o. 

Na Kapucinskem trgu 
nasproti avtobusne postaje 
se je nato odvijala praktična 
predstavitev sistema izposo-
je koles eKOLOka. Obisko-
valci so lahko primerjali vož-
njo z navadnimi in e-kolesi 
na kolesarskem poligonu, 
imeli pa so tudi edinstveno 
priložnost za preizkus elek-
tričnega gorskega kolesa, 
električnega transportnega 
kolesa, električnega vozič-
ka in električnega skuterja. 
Obiskovalci so si lahko ogle-
dali tudi demonstracijo pre-
voza osebe skupaj z invalid-
skim vozičkom po stopnišču 
s pomočjo stopniščnega 
vzpenjalnika.

Anita P. Oman,  
Razvojna agencija Sora

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Temni oblaki zaradi dragih energentov 
tudi nad smučarskimi klubi
Pred vrati je nova smučarska sezona, v kateri bodo visoke cilje zasledovali tudi v Smučarskem klubu Alpetour. Predsednik 
Janez Dekleva, ki je pred začetkom lanskoletne sezone ponovno prevzel vodenje kluba, je spregovoril o pripravah in 
pestrem klubskem dogajanju v zadnjih mesecih.  

Kako to, da ste ponovno prevzeli 
predsedniško funkcijo?
Ni bilo nič pretresljivega, pred-
vsem je bil razlog, da je dose-
danji predsednik Jaka Matek v 
službi prevzemal odgovornejše 
naloge, ki so od njega zahteva-
le dodatne naloge. Na osnovi 
tega smo se na izvršilnem od-
boru kluba dogovorili, da je v 
tem trenutku najracionalneje, 
da prevzamem vodenje kluba, 
Jaka Matek pa bo v tem obdobju 
podpredsednik kluba, z zavezo, 
da bo v čim krajšem možnem 
času ponovno prevzel vodenje 
kluba. 

Kaj se je v klubu dogajalo po 
koncu sezone? 
Glede na vse, kar je zaznamo-
valo zaključek sezone, je za 
nas zelo tragična resnica, da 
smo izgubili dva stebra našega 
kluba. Najprej nas je zapustil 
Franc Kemperle in teden dni 
po njegovi smrti še Jožica Žni-
daršič. Podatek, da je bil Franc 

Kemperle tajnik SK Alpetour 
več kot 60 let, pove, da gre za 
predanega človeka športu, ki 
mu ni bilo nikdar, prav nikdar 
žal svojega prostega časa, ki ga 
je namenjal za delovanje naše-
ga kluba. Prav tako tudi Jožica 
Žnidaršič. Z njuno izgubo se 
pozna globoka vrzel, ki jo zdaj 
dopolnjujemo z mladimi. Ve-
seli nas, da še vedno obstajajo 
ljudje, ki so pripravljeni žrtvo-
vati svoj prosti čas v dobrobit 
športa. Ni jih veliko, zato je to 
še toliko bolj vredno.

Septembra ste gostili sreča-
nje organizatorjev smučarskih 
tekem za mlade. Kaj je bil namen 
srečanja?
Res je in na to smo zelo ponos-
ni. V Škofji Loki smo gostili vse 
največje organizatorje mladin-
skih mednarodnih tekmovanj 
v alpskem smučanju. Lani smo 
prevzeli vodenje tega združe-
nja. Obenem smo postali tudi 
člani dveh pododborov pri 
mednarodni smučarski zvezi 
FIS, to je pododbor za mladin-
sko smučanje in pododbora za 
tekmovalna pravila. Na srečanju 
smo ocenili zaključeno sezo-
no in pripravili načrte za novo. 
Drugi namen pa je bil udele-
žencem srečanja predstaviti 
lepote Škofje Loke in predsta-
vitev Pokala Loka, ki bo v letu 
2023 praznoval 50 let od prvega 
tekmovanja. 

Kako je z vpisi mladih v vaš klub? 
Ste zadovoljni? 
Vsako leto se v klubu trudimo, da 
promoviramo naš šport in s tem 
želimo navdušiti mlade, pred-
vsem pa starše, da se njihovi 
otroci vključijo v naše programe. 
Čas korone je krepko zmanjšal 
število smučarjev, predvsem pri 
najmlajših generacijah. Vedno 
se trudimo in v prvi vrsti nago-
varjamo skupino malčkov. To 
so otroci, stari od štiri let do 
sedem let. Zato organiziramo 

razne promocijske dejavnosti, 
ki potekajo v živo in jih skušamo 
aktivirati preko različnih medi-
jev ter na dogodkih. Na T4M smo 
otroke nagovarjali z maskoto, 
psom v smučarski opremi. Naša 
prednost pred ostalim društvi 
je, da nudimo širok program, 
ki celovito obravnava telesno 
pripravljenost otroka, ki pa se 
na koncu zaključi z najlepšim 
športom na svetu in to je alp-
sko smučanje. Vsekakor to starši 
prepoznavajo in cenijo, da pri 
nas otroci niso samo smučarji, 
ampak se v pripravljalnem ob-
dobju ukvarjajo z vsemi športi: 
tekom, kolesarjenjem, plava-
njem, akrobatiko, gimnastiko, 
planinarjenjem, rolanjem, igrah 
z žogo …

V našem klubu smo poznani, 
da v vsaki generaciji poiščemo in 
vzgojimo potencialnega nadar-
jenega smučarja, ki lahko stopi 
v krog mladih, ki bodo v samem 
svetovnem vrhu. 

Kako drago je treniranje smu-
čanja?
Vse skupaj je pogojeno z denar-
nimi sredstvi. Smučanje oziroma 
vsi vrhunski športi so dragi in 
denarja ni veliko. Tukaj je veliko 
breme na samih starših. V nekem 
delu nam stopi nasproti obči-
na, ki ni mačehovska do športa, 
ampak ima posluh. Na slabši 
odziv naletimo v lokalnem go-
spodarstvu. Velikokrat se Škofja 
Loka omenja kot gospodarsko 
eno najuspešnejših mest in da je 
med sto najbogatejšimi v Slove-
nij največ Škofjeločanov. V tem 
delu moram pohvaliti mala pod-
jetja in obrtnike, ki nam po svojih 
močeh pomagajo, pogrešamo 
pa pomoč največjih podjetij. Sre-
dnja in velika škofjeloška podje-
tja svojo družbeno odgovornost 
do lokalnega okolja uresničujejo 
zelo slabo in upam, da se bo stvar 
v prihodnosti obrnila na bolje. 
Veliko bi nam pomenilo že to, da 
se odzovejo na poslane prošnje.

Kako potekajo priprave na novo 
sezono?
Kot vsako leto se nam sezona 
zaključi konec aprila in se prvega 
maja začne nova. Najprej kondi-
cija, potem ledeniki in vedno več 
tudi pokrite dvorane za smuča-
nje (Nemčija, Nizozemska, Lat-
vija …). Stanje na ledenikih je 
katastrofalno in to za naš šport 
zagotovo pomeni težavo, ki bo 
iz leta v leto večja. V decembru 
se običajno začnejo treningi na 
domačih smučiščih, kar pa letos 
ni prav zanesljivo. Energenti so 
dragi, in če država ne bo prisko-
čila na pomoč, se zna zgoditi, da 
ne bo umetnega zasneževanja, 
kar pomeni, da ne bo smučanja. 
Naši načrti so, kot vsako leto, 
osvojiti čim več državnih naslo-
vov, biti dobri na mednarodnih 
otroških tekmovanjih, pri mla-
dincih dosegati dobre rezultate 
na mednarodnih tekmovanjih FIS 
ter naša dva tekmovalca, Anže-
ta Gartnerja in Nino Drobnič, 
uvrščati na tekmah evropskega 
pokala v finalne vožnje. To je 
dosegljivo in prepričani smo, da 
jih bomo uresničili. Ne smemo 
pa pozabiti tudi na naše mlajše 
smučarke in smučarje iz mlajših 
kategorij. Uspehi zadnjega Poka-
la Loka, kjer sta dve tekmovalki 
SK Alpetour, Ana Bokal in Aja 
Radelj, osvojili zlato in srebr-
no medaljo, pričajo, da imamo 
dobro osnovo v mladih smu-
čarjih tudi za naprej. Vsekakor 
pa nam je vsako leto cilj in izziv, 
da na vrhunski ravni izpeljemo 
največje mednarodno tekmova-
nje v smučanju za mlade – Pokal 
Loka, ki bo leta 2023 praznovalo 
50-letnico od prve izvedbe.

Damjan Likar

Janez Dekleva

Najamemo  
delavnico
041/ 64 64 92
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Izkupiček bodo namenili pomoči otrokom 
in mladostnikom ob žalovanju
Pet Škofjeločanov, Diana Gaber, Ita Gaber, Ema Nunar, Luka Nunar in Alenka Žumer, sodeluje v mednarodnem dobrodelnem 
projektu Pravljičnih 7, čigar končni izdelek bo knjiga sedmih pravljic, ki naj bi izšla sredi oktobra. Skoraj sto posameznikov iz 
sedmih držav pri projektu sodeluje prostovoljno, izkupiček od prodanih knjig pa bodo namenili Slovenskemu društvu Hospic – 
njihovem programu Tabor Levjesrčnih. Gre za program podpore ob žalovanju otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe. 

Pomembnost projekta Pravljičnih 
7 je med drugim prepoznal tudi 
predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, ki je projektu pode-
lil častno pokroviteljstvo. Ustvar-
jalci izdajo knjige načrtujejo v 
sredini oktobra. Za točen datum 
izdaje knjige jih lahko spremljate 
na družbenih omrežjih Facebo-
ok (pravljicnih7) in Instagram  
(@pravljicnih7). 

Zakaj so se Ločani odločili 
pridružiti projektu 
Pravljičnih 7?
Luka Nunar pravi, da se je pri- 
družil projektu, ker gre za izvirno 
idejo z dobrodelnim namenom, 
kar je vedno dobra podlaga za 
združevanje ljudi. »In tudi tokrat 

se je izkazalo, da kar zraste na 
Primoževem zelniku (idejni vodja 
projekta Primož Mirtič Dolenec, 
op. a.), obrodi sadove, ki pričarajo 
nasmešek in žar v očeh tako otrok 
kot odraslih, ki so po srcu še vedno 
vsaj malo otroci.« Ema Nunar še 
ni slišala, da bi kdo izpeljal kaj 
podobnega, zato se je odločila, 
da sodeluje. »Povezovanje krea-
tivnih ljudi se mi zdi pomembno. 
Skupaj lahko ustvarimo marsikaj 
lepega!« Alenka Žumer pravi, 
da je projekt skupna točka mla-
dih umetnikov iz različnih delov 
države, ki sodeluje v dobrodelni 
namen in v zanimivem projek-
tu združevanja, povezovanja 
in oblikovanja novih pozitivnih 
zgodb. Ita Gaber: »Rada poma-

gam in rada rišem. Od nekdaj 
sem si želela tudi s svojim delom 
sodelovati pri kakšnem večjem, 
pomembnem dobrodelnem pro-
jektu, ne le da darujem denar, kar 
sem delala do sedaj. Nekaj, kar 
delam najraje, sem zdaj lahko 
uporabila za res dober in pleme-

nit namen.« Diana Gaber vidi v 
projektu dvojno dobro: zabavo 
otrok ob gledanju in prebiranju 
pravljic ter darovanje sredstev za 
programe, ki so namenjeni pomo-
či potrebnim žalujočim otrokom, 
kar je na žalost nehote velikokrat 
spregledano. Damjan Likar

Med sto sodelujočimi v projektu Pravljičnih 7 je tudi pet 
Škofjeločanov. 
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Dobitniki športnih priznanj v občini  
Škofja Loka
Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta v Sokolskem domu podelila priznanja škofjeloškim športnikom za 
vrhunske dosežke v obdobju med marcem 2021 in marcem 2022 in dolgoletnim športnim delavcem ter organizacijam, ki 
so pomagali pri razvoju športa v srednjeveškem mestu.

Bronaste plakete so prejeli Ida 
Bizjak, ki je že dvajset let aktiv-
na v športnem društvu Kondor 
Godešič, Miha Bokal, ki že več 
kot dvajset let aktivno deluje na 
področju smučarskega športa v 
lokalnem okolju, Alja Kolenc, ki 
je že več kot tri desetletja članica 
časomerilne ekipe Loka Timing, 
Peter Pokorn, ki že od leta 2000 
sodeluje pri izvedbah Pokala 
Loka, ter Irena in Brane Žon-
tar, ki sta že od leta 1980 aktivna 
v Smučarskem klubu Alpetour.

Dobitniki srebrnih in  
zlatih plaket
Srebrne plakete so si prislužili 
Jaka Matek, nekdanji predse-
dnik Smučarskega kluba Alpe-
tour, ki je med drugim v klubu 

Dobitniki športnih priznanj v minulem letu v občini Škofja Loka. 
(Foto: Foto Šturm)

2018 je v Glasgowu osvojil srebro, 
v zbirko pa je dodal še dva brona 
leta 2010 v Birminghamu in leta 
2014 v Sofiji. Na svetovnem pr-
venstvu v japonskem Kitakyu-
shuju je končal kariero.

 Ivan Križnar, ki je bil med 
drugim aktivni graditelj šport- 
nih objektov za OŠ Škofja Loka- 
Mesto in Cvetka Golarja na Trati, 
športnih igrišč v podružničnih 
šolah, smučarskih skakalnic in 
pripravljavec izgradnje Športne 
dvorane Poden. Je pisec mnogih 
strokovnih prispevkov, knjig, raz-
prav in priložnostnih publikacij. 
Za Ločane je bil pomemben tudi 
njegov prispevek pri pripravi 
knjige 100 let športa v Škofji Loki, 
zelo pa se je angažiral tudi pri 
vzpostavitvi Muzeja športa na 
Loškem gradu, saj je s številnimi 
pobudami aktivno sodeloval v 
njegovem odboru in pomagal 
pri zbiranju gradiva. Za svoje 
delo je prejel številna priznanja.

Damjan Likar

sodeloval pri organizaciji vseh 
tekmovanj, še posebej pa je od-
govoren na mestu vodje prog za 
Pokal Loka, Bogdan Stanonik, 
nekdanji trener članske ekipe 
Poleta, ki je med drugim sode-
loval pri zagotavljanju potreb-
ne nogometne infrastrukture 
in skrbel za urejenost igrišča v 
Gorajtah, Nežka Trampuž, pod 
njenim vodstvom ustanovljena 
»četrtkova« skupina pohodnikov 
šteje danes okoli 200 članov, po-
sameznih izletov pa se udeležuje 
vedno najmanj en poln avtobus, 
in Franc Ziherl, ki je vsa leta svo-
jega članstva v Jadralnem klubu 
Loka Timing njegov najaktivnejši 
član, saj skrbi za realizacijo zas-
tavljenih letnih programov in 
zgledno delovanje kluba.

Zlati plaketi sta prejela Dušan 
Kafol, ki je sodeloval pri vseh 
izvedbah Pokala Loka, v klubu 
je med drugim odgovoren za 
postavljanje kabelskih linij, ki so 
še kako pomembne za merjenje 
časov, in Društvo časomeril-
cev Loka Timing, ki s 43-letno 
tradicijo skrbi za kakovostno 
elektronsko merjenje in obde-
lavo podatkov na smučarskih 
in ostalih tekmovanjih. Zaradi 
svojega strokovnega odnosa pri 
svojem delu so stalnica na vseh 
tekmovanjih v alpskem smuča-
nju od otroške do najvišje ravni. 
Leta 1994 so bili tudi kandidati 
za uradne časomerilce na 18. 
zimskih olimpijskih igrah v Lil-
lehammerju. 

Kdo sta prejemnika 
simboličnega darila?
Sašo Bertoncelj, naš najboljši 
slovenski telovadec, ki je po-
gumno prevzel taktirko prve 
violine slovenske gimnastike 
po odhodu legendarne dvojice 
Aljaž Pegan–Mitja Petkovšek. 
Med letoma 2012 in 2018 je sezo-
no kar petkrat končal kot skupni 
zmagovalec svetovnega pokala 
na konju z ročaji. Z 18 evropskih 
prvenstev ima tri kolajne: leta 
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Karavana okusov se je ustavila  
tudi v Škofji Loki
10. septembra se je pri nas ustavila Karavana okusov, imenovana tudi Prvi slovenski food truck festival.

Pod sloganom »Karavana okusov – 
ker hujšali bomo jutri« se je v 
soboto, 10. septembra, malo po 
10. uri na Mestnem trgu priče-
la škofjeloška epizoda prvega 
slovenskega »food truck« festi-
vala. Planirana je bila sicer že za 
petek, 9. septembra, vendar se 
je september odločil drugače in 
s pomočjo (slabega) vremena 
poskrbel za to, da se je dogajanje 
v celoti odvilo v soboto. Petkov 
večerni koncert lokalne zasedbe 
Bluzon je tako namesto na Placu 
odzvenel v Loškem pubu.

V soboto dopoldan se je 
vreme občutno izboljšalo in na 
Plac so se pripeljali tovornjač-
ki in kombiji, dobro založeni s 
hrano, pijačo in kuharsko opre-
mo. Beer buli je skupaj z Brincelj 
gin vanom skrbel za tekoči del 
ponudbe – prvi z malo manj ok-

tanskimi zlatorumenimi fermenti 
ječmenovega slada in z dodat-
kom hmelja, drugi pa z nektarji iz 
dobro odležanih brinovih jagod, 
kombiniranih z različnimi zelišči. 

Da se je imela žlahtna tekoči-
na kam uleči, je bila na voljo pi-
sana paleta pretežno hitre hrane 
iz vozil Gud Street Fuda, Evita in 
Maša Masterchef trucka, Cami-
nito argentinske prikolice, Vafl 
prikolice in Mangoop burgers. 
Vozila so bila sicer parkirana, tako 
da hrana v resnici ni bila tako zelo 
hitra, da je lačni odjemalci ne bi 
mogli z lahkoto ujeti. 

Zaloge holesterola, ogljikovih 
hidratov in vitaminov smo si lahko 
dopolnili z res pestro paleto raz-
ličnih variant okusnih burgerjev, 
omakic in solatk ter jih poplaknili 
s primernim napitkom. Komur je 
bila cena hrane malček preslana, 

si je lahko splošni vtis popravil z 
brezplačno vodo iz mestnega 
vodnjaka pred knjigarno. 

Plac je raznobarvno dišal od 
pol enajstih dopoldan pa vse do 
osmih zvečer, ko je premični oder 

pri Kužnem znamenju zasedla 
skupina Masharik in – večerni 
plohi navkljub – celotnemu do-
gajanju privezala dušo še s svojo 
prijetno glasbo.

Davor Tavčar

Food trucks
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V PROJEKTU 
ERASMUS+ NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA

V Erasmus+ projekt Zdrav živ- 
ljenjski slog za vsakogar so nas 
v septembru 2019 povabili 
kolegi iz madžarskega Kösze-
ga. Z veseljem smo se odzvali 
vabilu. Madžarska šola je bila 
glavna koordinatorica projek-
ta, vanj smo bile vključene še 
šole iz Romunije, Italije, Špa-
nije in Slovenije. Epidemija 
korona virusa nam je za dve 
leti onemogočila izvajanje 
projekta in potovanja v tuje 
države. Februarja letos se je 
izkazalo, da bi mogoče vsee-
no poskusili izpeljati začrtane 
aktivnosti. Projekt se je moral  
zaključiti do konca letošnjega 
avgusta. Sodelujoči profe-
sorji smo šli takoj v akcijo in 
določili datume vseh mobil-
nosti. Vsaka država je bila en-
krat gostiteljica in je štirikrat 
gostovala v tujih državah. Na 
vsako mobilnost je odhajalo 
šest dijakov in dva profesorja. 
V projekt so bili vključeni dija-
ki 3. evropskega oddelka in še 
nekaj dodatnih dijakov od 1. 
do 4. letnika naše šole.

Takoj po prvomajskih počit-
nicah smo s prvo skupino dija-

kov potovali v špansko mesto 
Leganes, predmestje Madrida. 
Teme srečanja so bile zdravje, 
bolezni, higiena, preventi-
va pred poškodbami in prva 
pomoč. O vsem tem so dijaki 
poslušali predavanja in izva-
jali različne delavnice v šoli. 
Popoldneve so preživeli pri 
družinah gostiteljicah. Kar ne-
kaj časa smo izkoristili tudi za 
ogled in raziskovanje Madrida.

Druga mobilnost je po-
tekala v Italiji, natančneje v 
mestu Atri. Tema druženja je 
bila vpliv družabnih omrežij 
in IKT-tehnologije na zdravje. 
En dan je bil namenjen tudi 
ekskurziji v Rim.

Naša šola je bila v vlo-
gi gostiteljice konec junija. 
Tema našega srečanje je bila 
rekreativni in vrhunski šport 
ter doping v športu. Obisk di-
jakov smo popestrili z ekskur-
zijami v Mojstrano, Kranjsko 
goro in Planico ter na sloven-
sko obalo. Vrhunec srečanja 
je bil intervju s tremi vrhun-
skimi športniki, Domnom 
Prevcem in našima dijakoma, 
veslačem na divjih vodah Le-
nartom Stanonikom in alp-
sko smučarko Ano Bokal.

Sledila je mobilnost v Ro-
munijo, mesto Cluj – Napoca 
v Transilvaniji. Tam so nam 
gostitelji pripravili zelo zani-
miv program na temo zdravja 
in zdrave prehrane. Ogledali 
smo si mesto Cluj – Napoca 
in obiskali ogromen rudnik 
soli v Turdi.

Mesto zadnje mobilnosti 
je bil madžarski Köszeg. Na 
koordinatorski šoli projek-
ta so pripravili program na 
temo duševnega zdravja in 
obvladovanja stresa. Celot-
no dogajanje so popestrili z 
delavnicami aromaterapije, 
priprave čajev ter z jutranjo 
meditacijo in jogo. Obiskali 
smo tudi madžarsko prestol-
nico Budimpešto.

Cilj projekta je bil dijakom 
približati zdrav življenjski 
slog z različnih vidikov, kar 
jih bo spodbujalo k stalne-
mu učenju in iskanju novih 
možnosti za izboljšanje nji-
hovega zdravega življenjske-
ga sloga. Menim, da smo z 
vsemi naštetimi aktivnostmi 
udeleženim dijakom omo-
gočili pomembno izkušnjo 
v življenju, saj  so v medna-
rodni zasedbi z vrstniki delali 
na skupno temo, izmenjavali 
izkušnje, spoznavali tuje dr-
žave in kulture, se družili in 
zabavali.

Nevenka Bertoncelj, prof., 
koordinatorica projekta

 

Delegacije sodelujočih šol na obisku pri škofjeloškem županu. (Foto: Arhiv šole)

Med ogledom rimskih znamenitosti. (Foto: Arhiv šole)
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sobota
1. 10.

8.00–
12.00

20. Teden podeželja na 
Loškem 
Tržnica kmetijskih pri-
delkov in izdelkov

Mestni trg, Škofja 
Loka

8.00–
12.00

20. Teden podeželja na 
Loškem 
Tržnica kmetijskih pri-
delkov in izdelkov

Zadružni dom,  
Žiri

20-letnica Športne 
dvorane Železniki 
Turnir v dvoranskem 
futsalu

Športna dvorana 
Železniki

9.00–
13.00

32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine 
in 10. Teden kulturne 
dediščine 
Semenj na Fari (farno 
žegnanje na roženvensko 
nedeljo)

Stara Loka, trg 
pred Marijino 
kapelico

10.00 Vodeni ogled stalne 
zbirke Škofjeloškega 
pasijona (s kustosinjo Nino 
Misson)

Loški muzej  
Škofja Loka

10.00 Redno mesečno vodenje 
po utrdbi Rupnikove 
linije na Golem vrhu

Goli vrh

11.00 32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine 
in 10. Teden kulturne 
dediščine 
Crngrob naokrog – za 
konec tedna spoznaj-
mo Crngrob! (sobotno 
vodstvo skozi zgodovino 
crngrobške cerkve)

Cerkev Marijinega 
oznanjenja v  
Crngrobu

18.00 Kino Sova: Zmajev 
jezdec (animirana pusto-
lovščina, sinhronizirano)

Kino Sora

19.30 Festival Loka da Camera 
Valvasor pod fresko 
(koncert)

Kapela Puštalskega 
gradu

1. in 7. 10. 
20.00

Art kino: Moonage Day-
dream (biografski film)

Kino Sora

nedelja
2. 10.

9.00–
15.00

VCS Virtual Maraton 
Teci za avtizem (s Toma-
žem lahko odtečete krog ali 
dva maratona, stojnica o 
avtizmu)

stadion OŠ Škofja 
Loka Mesto

10.00 Rdeči križ Gorenja vas - 
srečanje starejših 
(srečanje starejših nad 75 
let s kulturnim programom 
in pogostitvijo)

Gostilna Metka, 
Leskovica

12.00 Koline 
od pujsa do klobase

Turistična kmetija 
pri Štihlnu v Lajšah

17.00 Kino Sova: Zmajev 
jezdec (animirana pusto-
lovščina, sinhronizirano)

Kino Sora

19.00 Art kino: Orkester  
(komična drama)

Kino Sora

3., 6. in 7. 10. 
10.00–12.00

32. Dnevi evropske kul-
turne dediščine in 10. Te-
den kulturne dediščine:  
Loška smojka (pripovedo-
vanje pravljice in praktične 
življenjske veščine)

Sokolski dom 
Škofja Loka

3. do 7. 10. 
13.00–17.00

32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine in 10. 
Teden kulturne dedišči-
ne: Izdelava malega 
loškega kruhka

Osnovna šola 
Cvetka Golarja

3., 10., 17. in  
24. 10. 
15.00–18.00

Delavnica klekljanja 
(delavnice za odrasle)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

3., 5., 10., 12., 17. 
in 19. 10. 
19.00–20.00

Delavnica cestnopro-
metnih predpisov 
(učenje varnosti v prometu 
za mladostnike s težavami)

Splet (Zoom)

torek
4. 10.

16.00 Meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola

Rdeči križ Gorenja 
vas, Sestranska 
vas 14

17.00–
18.00

20. Teden podeželja na 
Loškem: Prva pomoč 
pri manjših nesrečah 
in telesnih poškodbah 
(praktična delavnica)

Kmetija  
Pr Bukovcu,  
Žirovski Vrh 44

17.00 Škofjeloške pravljice in 
pripovedke 
Karla Berčič Rihtaršič bo 
interpretirala Zupančevo 
pripovedko Lubnik

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja

4. 10.–9. 11. 
po urniku knjižnice

32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine 
in 10. Teden kulturne 
dediščine: Škofjeloške 
pravljice in pripovedke 
(odprtje razstave 4. oktobra 
ob 17.30)

Knjižnica Ivana 
Tavčarja,  
Kapucinski trg 4

5. in 19. 10. 
9.00

Trening možganov delav-
nica z Anito Thapa

Krajevna knjižnica 
Trata

sreda
5. 10.

9.00–
11.00

32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine 
in 10. Teden kulturne 
dediščine 
Zaključna prireditev: 
Ustvarjamo danes, 
ohranjamo za jutri

Sokolski dom 
Škofja Loka, Mestni 
trg 17

16.00–
19.00

20. Teden podeželja na 
Loškem: Kako izkoristiti 
Facebook za promocijo 
vaših izdelkov? (delavni-
co bo izvedla Tanja Ciglarič)

Upravna enota 
Škofja Loka (velika 
sejna soba), Poljan-
ska cesta 2

17.00 Ura pravljic (poslušanje 
pravljic za otroke)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

17.00 H kapucinom! 
(ogled pasijonske razstave 
in kapucinske knjižnice)

Kapucinska cerkev 
sv. Ane, Škofja Loka

18.00 #dama90 
(okrogla miza o preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti 
naše šole in šolstva pri nas)

OŠ Škofja Lo-
ka-Mesto, večna-
menski prostor

Prireditve v oktobru



37

Oktober 2022

5., 12., 19. in  
26. 10. 
17.00

Ura pravljic 
(za otroke od 4. leta starosti 
dalje)

Krajevna knjižnica 
Železniki

5., 12., 19. in  
26. 10. 
17.00–19.00

Šah v knjižnici 
(družabne igre)

Krajevna knjižnica 
Trata

četrtek
6. 10.

9.30–
12.30

20. Teden podeželja 
na Loškem: Potenciali 
za izvedbo aktivnosti 
ter investicij društev in 
nevladnih organizacij 
preko projektov LAS Lo-
škega pogorja (delavnica 
z manjšo degustacijo)

Dvorec Visoko 
(poročna dvorana), 
Visoko pri Pol-
janah 1

17.00 Pod mavričnim dežnikom 
(pravljica z ustvarjalnimi 
delavnicami na temo jeseni)

Vrtec Škofja Loka, 
enota Kamnitnik

18.00–
20.00

20. Teden podeželja na 
Loškem: Zeliščna delav-
nica: izdelava ognjiče-
vega mazila (delavnico 
bo izvedel lokalni zeliščar 
Miran Kavčič)

Bazen Železniki,  
Na Kresu 25

6. in 7. 10. 
17.00–19.00

32. Dnevi evropske kul-
turne dediščine in 10. Te-
den kulturne dediščine: 
Vodenje po razstavah 
Sokolskega doma Škofja 
Loka (ogled razstave Male 
Groharjeve kolonije, 6. ro-
kodelske kolonije in drugih 
razstav)

Sokolski dom 
Škofja Loka, Mestni 
trg 17

6. in 20. 10. 
17.00

Beremo s kužkom 
(za otroke od 7. leta dalje, 
potrebna prijava)

Krajevna knjižnica 
Železniki

6. in 20. 10. 
18.00

BRANKA – skupina za 
glasno branje 
(druženje ob knjigi)

Krajevna knjižnica 
Trata 
Splet (Zoom)

petek
7. 10.

9.00–
18.00

20. Teden podeželja 
na Loškem: Strokovna 
ekskurzija (predstavitev 
primerov dobrih praks 
dopolnilnih dejavnosti na 
Škofjeloškem z ogledom 
cerkve v Crngrobu)

Crngrob, Virmaše, 
Staniše, Sv. Florjan 
nad Škofjo Loko, 
Poljane

16.00–
19.00

Obnova lesenega pohi-
štva in drugih lesenih 
predmetov (delavnica z 
mojstrom restavratorjem 
in rokodelcem Matijem 
Hiršenfelderjem, potrebne 
prijave)

mojstrova delav-
nica Partizanska 1, 
Škofja Loka

17.00 Lovska večerja 
(vrhunske jedi kuharja iz 
Gostilne Pr‘ Matičk iz Kran-
ja, rezervacija potrebna)

dvorec Visoko

18.00 Salomonovi otoki 
(potopisno predavanje 
Iztoka Bončine)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

19.30 Strasti, laži in maček v 
žaklju (avtorska reciklaža 
Feydeaujeve komedije)

Loški oder  
Škofja Loka

7. 10.–7. 11. 
neomejeno

32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine 
in 10. Teden kulturne 
dediščine 
Svetovna dediščina v 
Sloveniji ob 50. obletnici 
Konvencije o svetovni 
dediščini (razstava)

Mestni trg Škofja 
Loka 
okno Loške hiše

7., 14., 21. in  
28. 10. 
8.00

Energijske vaje s tapkan-
jem (delavnice za odrasle)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

7., 14., 21. in 
28.10. 
10.00, 12.00 in 13.30

Vodenje po Šubičevi hiši Šubičeva hiša, 
Poljane

7. 10.–11. 11. 
po urniku muzeja

Klubska razstava FK An-
ton Ažbe Škofja Loka 
(odprtje razstave fotografij 
članov kluba 7. oktobra ob 
18.00)

Galerija muzej 
Železniki, Na pla-
vžu 58

sobota
8. 10.

8.00–
12.00

Obnova lesenega pohi-
štva in drugih lesenih 
predmetov (delavnica z 
mojstrom restavratorjem 
in rokodelcem Matijem 
Hiršenfelderjem, potrebne 
prijave)

mojstrova delav-
nica Partizanska 1, 
Škofja Loka

8.00–
12.00

20. Teden podeželja 
na Loškem: Tržnica 
kmetijskih pridelkov in 
izdelkov

trgovina Loške 
zadruge, Gorenja 
vas

9.00–
12.00

32. Dnevi evropske 
kulturne dediščine in 10. 
Teden kulturne dedišči-
ne: Vztrajam (dobrodelni 
tek z delavnicami)

vrt OŠ Cvetka 
Golarja

10.00 Tek na Lubnik 
(gorski tek)

Mestni trg, Lubnik

10.00 Redno mesečno vodenje 
po Dvorcu Visoko

dvorec Visoko

10.00–
12.00

Predstavitev Kmetije 
Jeran

dvorec Visoko

10.00–
12.00 in 
13.00–
15.00

20. Teden podeželja na 
Loškem: Dan odprtih 
vrat Doma čebelarjev 
Škofja Loka (predstavitev, 
ogled, delavnice in vodenje)

Dom čebelarjev 
Čebelarskega dru-
štva Škofja Loka, 
Brode 37

12.00 Lovska gostija (predstavi-
tev kulinarike, lovski golaž, 
kulturni program, potrebna 
rezervacija)

dvorec Visoko

18.00 Kino Sova: Najboljši 
rojstni dan (animirana 
pustolovščina, sinhroni-
zirano)

Kino Sora

20.00 Art kino: Sprostiti pesti 
(komična drama)

Kino Sora

8. in 22. 10. 
10.00

Otroške ustvarjalnice 
(delavnica za otroke od 4. 
leta dalje, zaželene prijave)

Krajevna knjižnica 
Trata

nedelja
9. 10.

10.15 Rdeči križ Gorenja vas – 
srečanje starejših 
(srečanje starejših nad 75 
let s kulturnim programom 
in pogostitvijo)

Picerija Marco Polo, 
Trebija
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17.00 Kino Sova: Najboljši 
rojstni dan (animirana 
pustolovščina, sinhroni-
zirano)

Kino Sora

torek
11. 10.

18.00–
19.30

Od kamna do novca 
(finančna delavnica za 
otroke in mladostnike)

Splet (Zoom)

19.00 Obrazi slovenskih pokra-
jin: Domen Slana (pogo-
vori z izbranimi osebnostmi 
iz spletnega leksikona)

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja 
YouTube kanal 
knjižnice

17.10 Beremo s kužkom 
(za otroke od 6. leta starosti 
dalje, prijave potrebne)

Krajevna knjižnica 
Gorenja vas

sreda
12. 10.

17.00 Živali jeseni (ustvarjalna 
delavnica za otroke)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

18.00 Mandale (delavnica za 
odrasle)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

četrtek
13. 10.

17.00 BRAT! Mladinska bralna 
skupina (druženje ob knji-
gi za mlade do 15. leta)

Krajevna knjižnica 
Trata

17.00 Otroške ustvarjalnice 
(delavnica za otroke od 4. 
leta dalje, zaželene prijave)

Krajevna knjižnica 
Trata

18.00 Bi se gnetli na isti metli 
(gostuje Vrtec Škofja Loka)

Loški oder Škofja 
Loka

13., 20. in 27. 10. 
17.30

Podpora družini pri 
zapletih vzgoje in odraš-
čanja (delavnice in indivi-
dualno svetovanje)

Prostori PUM-O, 
Mestni trg 38

14. do 16. 10. 
po urniku doma

Rokodelska razstava Po-
krajinska zveza društev 
upokojencev Gorenjske 
(razstava ročnih del)

Kulturni dom 
Železniki

sobota
15. 10.

10.00 Ogled kmetije in de-
gustacija na kmetiji Pus-
totnik (potrebna prijava)

Kmetija Pustotnik, 
Poljanska cesta 19, 
Gorenja vas

10.00 Otroški glasbeni abon-
ma: Mehurčki (opera za 
otroke)

Sokolski dom 
Škofja Loka

11.00 Javno vodstvo po razsta-
vi Od runa do volne

Okrogli stolp, Loški 
muzej Škofja Loka

13.00 Redno mesečno vodenje 
po Šubičevi hiši

Šubičeva hiša, 
Poljane

19.00 Turnir v pikadu za zlato 
čipko

Bazen Železniki

19.30 Festival Loka da Camera 
Zgodba o večnem ljubim-
cu (glasbena predstava)

Kristalna dvorana 
Sokolskega doma

20.00 Gasilska veselica s skupi-
no Mambo Kings

Športni park Rovn 
Selca

torek
18. 10.

18.30 1. Glasbeni vrtiljak – jav-
ni nastop učencev Glas-
bene šole Škofja Loka 
(koncert)

Kapela Puštalskega 
gradu

19.00 Borut Podgoršek in 
Marko Malec: Zaljubljeni 
v letenje, Stražar z neba, 
Na krilih poguma (pred-
stavitev knjig o slovenskih 
letalcih)

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja 
Loka

sreda
19. 10.

17.00–
20.00

E-mail marketing (Kjer 
se dogaja prava prodaja) 
(on–line delavnica, predava 
Mojca Babuder, prijave do 
13. oktobra)

Splet (Zoom)

17.00 Beremo z nasmehom z 
Živo in Nachom (za otro-
ke, potrebna je prijava)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

19. 10. 2022 do 
7. 5. 2023 
po urniku muzeja

Ive Šubic – ilustrator in 
kulturni delavec (odprtje 
razstave 19. septembra ob 
19.00)

Galerija na gradu, 
Loški muzej Škofja 
Loka

četrtek
20. 10.

17.00 Beremo s kužkom 
(za otroke od 7. leta dalje, 
potrebne prijave)

Krajevna knjižnica 
Trata

sobota
22. 10.

19.30 Festival Loka da Camera 
Sveti Tomaž bolan leži 
(koncert)

Kapela na Loškem 
gradu

19.30 Janusz Glowacki: 
Antigona v New Yorku 
(gledališka predstava)

Loški oder  
Škofja Loka

20.00 Vidra NI riba #6/2022: 
Tadej Vesenjak (koncert)

Bife bazen 
Železniki – terasa

torek
25. 10.

17.00 Jesenski piknik s kača-
linko čalapinko (v okviru 
nacionalnega meseca 
skupnega branja)

Mladinski oddelek 
Knjižnice Ivana 
Tavčarja

sreda
26. 10.

17.00 Pravljična joga (zabavne 
vaje posnemanja živali za 
najmlajše)

Krajevna Knjižnica 
Žiri, Tabor 2

četrtek
27. 10.

17.00 Ura pravljic za najmlajše 
(za otroke od 1. do 3. leta)

Krajevna knjižnica 
Trata

17.30 Ura pravljic (primerna za 
otroke od 4. leta starosti 
dalje)

Krajevna knjižnica 
Trata

18.00 Slovenska Jakobova pot 
Skriti svet lepot (poto-
pisno predavanje s Petro 
Nastran)

Krajevna knjižnica 
Železniki

18.30 2. Glasbeni vrtiljak – jav-
ni nastop učencev Glas-
bene šole Škofja Loka 
(koncert)

Kapela Puštalskega 
gradu

19.00 Bralni klub Divja Loka 
Andraž Rožman: Trije 
spomini: Med Hajfo, 
Alepom in Ljubljano 
(pogovor o prebranem in 
temah, ki jih odpira)

Splet (Zoom)

petek
28. 10.

18.00 Loške orglice (s kultur-
no-zabavnim programom)

dvorec Visoko

nedelja
30. 10.

16.00 Komemoracija ob dnevu 
spomina na mrtve

Dom ZB, Škofja 
Loka

ponedeljek
31. 10.

9.00 Valentinov pohod 
(rekreacija v naravi)

spodnja postaja 
šestsedežnice, 
Zgornja Luša

11.00–
13.00

Noč čarovnic (oblikovanje 
buč z animatorji)

lokal Zrajdnca, 
Poljanska cesta 
119, Gorenja vas
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Uporaba lokalne vode  
iz omrežja

Odstranjuje težke kovine, 
klor in vodni kamen

Vabljeni v razstavni salon BWT v Škofji Loki, kjer vas pričakujemo od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure. 
BWT operated by A-VODA d.o.o., Hafnerjevo naselje 125, Škofja Loka  •  M: 041 548 184  •  T: 05 90 20 015  •  E: info@avoda.si

AQA drink Pro 20
Z magnezijem mineralizirana voda za dom, gostinstvo in pisarno.

Navadna, ohlajena, z mehurčki ali vroča – samo s pritiskom gumba.

www.avoda.si

Ultrafiltracija  
bakterij in mikroplastike UF

UV-tehnologija 
za dezinfekcijo UV

Voda, ampak boljša!
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OBRAT ŠKOFJA LOKA:

ZBIRANJE PRIJAV:

OBRAT LJUBLJANA: 

SPLOŠNE SLUŽBE:

OBRAT TRATA: 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/-KE
V uspešnem mednarodnem podjetju s področja avtomobilske industrije vam nudimo dinamično, 
samostojno in fleksibilno delo z možnostjo dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega 
razvoja ter gradnje nadaljnje kariere.

Skenirajte kodo QR, preverite več informacij  
o posameznem delovnem mestu ter oddajte prijavo.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04/511 2125 (Tanja Šolar, Škofja Loka);  
04/511 2552 (Sabina Mohorič, Trata) in 01/500 1962 (Maja Koprivec, Ljubljana). 

Posluževalec stroja (CNC operater)
Livar
Vzdrževalec strojni
Voznik viličarja
Orodjar v vzdrževalni orodjarni

Posluževalec stroja (CNC operater)
Livar
Talilec
Vzdrževalec strojni
Vzdrževalec elektro
Vzdrževalec mehatronik
Voznik viličarja
Delavec na površinski zaščiti

www.lthcastings.com/zaposlitev

Orodjar na ročnih operacijah
Orodjar CNC strugar/programer
Orodjar CNC operater/programer

Strokovni sodelavec v računovodstvu
Skrbnik ključnih kupcev

Ponujamo ti dinamično delo v prijetnem 
kolektivu, stimulativno plačilo, topel 
obrok, možnost dodatnih izobraževanj 
in dolgoročnega sodelovanja.
Pomoč pri delu v proizvodnjiOsnovno delo s CNC strojiPregledovanje ulitkov in prepoznavanje napak

PRIJAVI SE ZDAJ! 

ŠTUDENTSKO DELO  V PROIZVODNJI
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Zaposlujemo nove sodelavce

• PROJEKTNI INŽENIR
• KONSTRUKTER

• TEHNOLOG

Tehnologija, ki uresničuje

BRINOX d.o.o. 
Sora 21, Medvode
+386 1 361 97 30
HR@brinox.eu

... več na: www.brinox.eu
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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           
4 2 2 0  Š k o f j a  L o k a             

 

BRNIK
2023

 

ŠKOFJA LOKA          ŽELEZNIKI          ŠENČUR     
 

Razvoj in fleksibilna proizvodnja tehnično zahtevnih elektromotorjev
in varilnih transformatorjev v majhnih in srednjih serijah.

PROSTA DELOVNA MESTA
 V PROIZVODNJI  IN PODPORNIH ODDELKIH

PR
ID

R
U
Ž I

TE
 S

E 
N

A
M

 Ž
E 

SE
D

A
J

 AKTUALNI RAZPISI

080 80 16
zaposlitev@bosch.com
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Nudimo tudi ŠtudENtSKo dELo. Prosta delovna mesta si lahko ogledate na naši spletni strani www.difa.si

V kolikor vas delo zanima vas vabimo, da prijavo in življenjepis pošljete do 16. 10. 2022 na elektronski naslov: zaposlitev@difa.si.

ZAPOSLUJEMO
V podjetju Difa d.o.o. iščemo nove sodelavce na oddelku obdelave ter na oddelku pranja, 
raziglanja in peskanja. Razpisujemo prosto delovno mesto

STRUGAR 1 (m/ž) 
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. 

Kaj pričakujemo: Natančnost, iznajdljivost , samostojnost, 
spretnost, odgovornost. 

Pogoji za opravljanje dela: Šolska izobrazba: IV. stopnja 
tehnične smeri (obdelovalec kovin, orodjar, strojni mehanik), 
alternativna izobrazba: III. stopnja ali manj, druga smer. 
Izkušnje niso potrebne. Poskusna doba je 3 mesece.

PRANJE, RAZIGLANJE IN 
PESKANJE (m/ž)
Opis dela in nalog: Peskanje kosov na peskalnem stroju, 
pranje in raziglevanje izdelkov. Pravilno in pravočasno 
izpolnjevanje zahtevane dokumentacije Izvajanje avto-
kontrole na procesu ter vpisi v avto-kontrolne karte. 
Poznavanje in upoštevanje FIFO metode. 

Kaj pričakujemo: Natančnost, iznajdljivost , samostojnost, 
spretnost, odgovornost. 

Pogoji za opravljanje dela: Šolska izobrazba: končana OŠ. 
Izkušnje niso potrebne. Poskusna doba je 3 mesece.

Kaj nudimo: Triizmensko delo, polni delovni čas, pogodba za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas
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SODELAVCE

• IQ/OQ testiranje lesnoobdelovalnih strojev/linij v naših 
prostorih 

• zagon in optimizacija strojev v podjetju in pri naročniku
• izdelava programske opreme za PLC/HMI
• izdelava dokumentacije

• izobrazba tehnične smeri (elektrotehnika, mehatronika, strojništvo...)
• izkušnje iz elektro projektiranja in programiranja krmilnikov (prednost, ni pogoj)
• želja po pridobivanju novih znanj, motiviranost za delo in sposobnost učenja
• sposobnost sodelovanja v projektnih timih
• pripravljenost na delo v tujini
• vozniški izpit B kategorije
• prebivališče v širši okolici Škofje Loke (prednost, ni pogoj)

• zanimive projekte, ki jih izvajamo za stranke po 
celem svetu 

• možnost napredovanja na različnih področjih
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim 

poskusnim obdobjem
• stimulativno in redno plačilo

SODELAVCE
SAWMILLING MACHINERY

MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B
4228 Železniki

T: 04 510 32 00
E: mebor@mebor.eu
W: www.mebor.eu

Prijave pošljite na e-poštni naslov mebor@mebor.eu do 14.10.2022

zlata  
Gazela

2018

PROGRAMER / AVTOMATIK

OPIS DELOVNEGA MESTA:

PRIČAKUJEMO:

PONUJAMO:

SODELAVEC V MEDNARODNEM MARKETINGU IN PRODAJI

OPIS DELOVNEGA MESTA: PONUJAMO:

• Dinamično in aktivno delovno okolje v hitro-
rastočem in inovativnem podjetju

• Raznoliko in zanimivo delo
• Delo z več državami po vsem svetu z 

možnostjo potovanj
• Interna in zunanja izobraževanja z več 

možnostmi napredovanja

• Komunikacija s strankami in prodajnimi zastopniki v tujini
• Obdelava povpraševanj in priprava ponudb po ceniku
• Priprava oz. urejanje marketinških materialov za spletno 

stran, kataloge in sejme v tujini
• Urejanje socialnih omrežij (Facebook, Youtube ipd.)
• Organizacija sejmov v tujini

PRIČAKUJEMO:

• Odlično pisno in govorno znanje angleškega jezika 
• Vsaj VI. stopnja izobrazbe iz smeri marketinga, lahko tudi strojništva
• Energičnost in veselje do dela
• Komunikativnost in samoiniciativnost

SODELAVEC V LOGISTIKI

OPIS DELOVNEGA MESTA:

PRIČAKUJEMO:

• Organizacija in priprava dokumentacije za odpreme blaga.

• Izkušnje na področju fakturiranja, izvoza in logistike
• Aktivno znanje angleškega jezika, dobrodošlo tudi znanje drugih tujih jezikov
• Napredno znanje Microsoft-ovih orodij (Word, Excel,…)



Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 
0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 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. BONUS STARO ZA NOVO velja za 
modele Corsa, Crossland, Mokka, Astra in Grandland z motorjem z notranjim izgorevanjem in iz zaloge. Opel financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s 
spremenljivo obrestno mero.
*Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, 
drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika 
je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM! 
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

ODLOČITEV 
JE LAŽJA
 

Največja zaloga
Hitra dobava
Fiksna obrestna mera


