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Za 1. november prižgimo virtualno svečo
Bliža se dan spomina na mrtve, ko bomo obiskali grobove preminulih svojcev in prijateljev, ki so nas zapustili.
Ob tem Slovenci tradicionalno množično prižigamo sveče, naša pokopališča pa se tako spreminjajo v kupe
odpadnih sveč.
Ali ste vedeli, da Slovenci v enem letu prižgemo do 23 milijonov sveč?

Odpadna nagrobna sveča je odpadek, ki ob gorenju in pri
obdelavi povzroča škodljive vplive na okolje.

Prižgimo svečo manj,
za čistejšo naravo in zrak.

Komunala Škofja Loka predlaga, da se umrlim na letošnji
praznik poklonite brez prižiganja nagrobnih sveč. V spomin
nanje lahko prižgete virtualno svečo preko naše spletne strani:
www.komunalaskofjaloka.si.

www.komunalaskofjaloka.si

Ob obisku grobov se, namesto s prižigom sveče, z znanci
spomnite na vse lepe trenutke, ki ste jih doživeli z vašimi
preminulimi prijatelji in sorodniki.
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S pravljično kačo na p
Anja Kralj Okorn / Foto: Bojan Okorn
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S septembrom je ugledala luč sveta prva slovenska jogijska pravljica z naslovom
Kačalinka Čalapinka išče prijatelja, v kateri njena avtorica Škofjeločanka Anja
Kralj Okorn govori tudi o sprejemanju drugačnosti, predvsem pa o sprejemanju
samega sebe.

Mateja Rant
Kako je dozorela ideja, da napišete
jogijsko pravljico?
Že od nekdaj sem si želela napisati pravljico; to je bila moja tiha
želja, ki se mi je zdela skoraj neuresničljiva, ker za to nikoli ni dovolj
časa. Ko sem začela brati z danes
štiriletno hčerko Vito, se je ta želja
še okrepila. Potem pa je v mojem življenju prišlo do prelomnega trenutka,
ko mi je pred dvema letoma v nesreči umrl oče – in takrat sem se še bolj
začela zavedati človeške minljivosti
in ugotovila, da je čas, da uresničim
stvari, ki si jih srčno želim.
Kaj je pravzaprav jogijska pravljica?
Gre za pravljico, v kateri skozi
zgodbo otrok posnema živali in tudi
rastline ter izvaja položaje iz pravljične joge. To so jogijski položaji,
prilagojeni otrokom, torej enostavnejši, a spominjajo na jogo in tudi
učinki so podobni. Pravljica vključuje tudi jogijske dihalne tehnike, podaljševanje izdiha, kar otroka umirja, pa tudi vrednote v pravljici so
jogijske; joga namreč pomeni pot k
sebi in pri moji zgodbi gre za to, da se
glavna junakinja kača nauči spreje-

Kdaj ste se sami prvič srečali s
pravljično jogo?
Prav tako je bilo povezano z očetovo smrtjo, po kateri sem se odločila narediti tečaj za učiteljico joge,
kar je bila še ena stvar, ki sem si jo
že dolgo želela, a sem pred tem ves
čas odlašala. In ko sem potem doma
vadila jogo, me je Vita posnemala
in tako sem začela raziskovati, ali
obstajajo vaje, ki bi bile prilagojene
otrokom. Tako sem odkrila delavnice pri Urški Božič Križaj, na katerih nama je bilo z Vito obema zelo
všeč, čisto naju je posrkalo. Tudi
Vita ima namreč zelo močno domišljijo. Potem sva začeli obiskovati
še pravljično jogo v Mestni knjižnici Kranj. In tako sem se odločila to
vključiti tudi v svojo pravljico, da bi
združila tako pozitivne učinke branja kot vsega drugega, kar prinaša
moja pravljica.
Je priporočljivo, da starši z otrokom prej obiščejo katero izmed
skupinskih vadb, da se naučijo pravilnega izvajanja jogijskih vaj, ali so
navodila v knjigi dovolj natančna?
Za izvajanje vaj predznanje ni
potrebno, saj je knjigi dodana še
posebna knjižica, v kateri so položaji dodatno razloženi in so opisani
njihovi pozitivni učinki ter na kaj

Omenjali ste tudi jogijske dihalne tehnike. Na kakšen način ste jih
približali otrokom?
Ravno to me je napeljalo do ideje,
da bo glavna junakinja kača, ker tudi
odrasli pri jogi podaljšujejo izdih s
pomočjo zvoka »sssss« ali »ššššš«.
Globoko, počasno dihanje stimulira
parasimpatični živčni sistem, kar
občutimo kot psihofizično sprostitev. Glede na to, da kača sika, jo otrok
lahko posnema in se ob tem spontano umiri in lažje sledi. Če z otrokom
beremo zvečer, lahko to tudi pomaga, saj ga uspava.
Katere so koristi pravljične joge?
Koristi lahko razdelimo v tri skupine. Najprej so koristi telesne, saj s
tem otroka spodbujamo h gibanju,
kajti danes otroci preveč sedijo, kar
se je med epidemijo covida-19 še
poslabšalo. Otrok spoznava svoje
telo ter krepi motorične in koordinacijske spretnosti. Potem je čustveni
in osebnostni razvoj: otrok spoznava in sprejema različna čustva,
pomaga mu spoznati, da ni vedno
vse samo »super«, da sta tudi žalost
in jeza v redu čustvi. Pomembno je,
da prek tega otroka začnemo sprejemati takšnega, kakršen je. Številne
gibalne aktivnosti so danes usmerjene v neke cilje, dosežke, tu pa gre

a pot k samemu sebi
mati samo sebe z vsemi svojimi posebnostmi, kar otroke uči, da morajo
najprej sprejeti sami sebe, da lahko
razvijejo uspešne odnose z drugimi,
obenem pa jih uči sprejemanja drugačnosti v družbi.

je treba posebno paziti, obenem pa
so dodane še nekatere zanimivosti.
Sicer pa so v knjigi res povsem enostavni položaji, ki jih lahko izvaja
vsak. Otroci ob tem zelo uživajo, ker
je vse skupaj zasnovano zelo igrivo.

res za to, da otrok položaje izvaja po
svojih zmožnostih, kar je dobro za
samopodobo. Opažam pa tudi, da
se otroci povsem vživijo v zgodbo,
postanejo del nje, ko recimo skačejo kot zajčki in podobno. In po svo-
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Obenem pravljica pomaga krepiti vez med
starši in otroki, saj ko izvajamo pravljično
jogo, morajo biti starši ali pa tudi babice,
vzgojiteljice in drugi, ki berejo pravljico,
stoodstotno prisotni, da lahko ob branju
izvajajo tudi določene gibe in odgovarjajo na
vprašanja. Otroci tako pri odraslih najdejo
neko varno zavetje, starši pa sploh v teh
covidnih časih dobijo priložnost, da se z
otrokom odpravijo na »izlet«, četudi samo v
pravljico.
jih izkušnjah tudi ugotavljam, da otroci zgodbo pogosto
zapeljejo v neko svojo smer, s čimer razvijajo domišljijo
in krepijo samozavest. Obenem pravljica pomaga krepiti
vez med starši in otroki, saj ko izvajamo pravljično jogo,
morajo biti starši ali pa tudi babice, vzgojiteljice in drugi,
ki berejo pravljico, stoodstotno prisotni, da lahko ob branju izvajajo tudi določene gibe in odgovarjajo na vprašanja. Otroci tako pri odraslih najdejo neko varno zavetje,
starši pa sploh v teh covidnih časih dobijo priložnost, da
se z otrokom odpravijo na »izlet«, četudi samo v pravljico.

Kako naj se torej starši skupaj z otroki lotijo pravljične
joge doma? Na kaj je treba biti pozoren, da ne bi namesto
pozitivnih učinkov dosegli ravno nasprotnega?
Priporočam, da nekajkrat samo preberejo zgodbo, ker
je v pravljici kar nekaj dogajanja in opisanih precej položajev. Obenem si lahko pogledajo natančneje razložene
položaje v priloženi knjižici in jih potem vključijo v zgodbo. Seveda pa lahko tudi samo skupaj berejo pravljico. Sicer pa so vse vaje zelo enostavne in jih je mogoče tudi
prilagoditi vsakemu posamezniku.
Pri kateri starosti vas je Vita začela posnemati pri izvajanju joge in kdaj je po vašem mnenju primeren čas,
da otroci začnejo izvajati pravljično jogo?
Vita me je prvič posnemala, ko je bila stara približno
dve leti in pol. Tudi ko sem raziskovala, kdaj naj bi se začel otrok s tem ukvarjati, se večinoma omenja, da naj bi
bil otrok star vsaj tri leta, Urška Božič Križaj, ki je med začetniki pravljične joge v Sloveniji, pa pravi, da načeloma
lahko to počnejo že v najnežnejših letih. Prav zato sem
se v pravljici izognila vsem položajem, ki bi bili lahko
na kakršenkoli način škodljivi, recimo zakloni, zasuki ...
Vsemu, kar je z vidika razvoja hrbtenice lahko škodljivo.
V katerem delu dneva je po vašem najprimernejši čas
za izvajanje jogijskih vaj iz vaše knjige?
Mi doma največ beremo zvečer, zato je pravljica zamišljena tako, da otroka umiri; ob zadnji vaji obleži na
hrbtu in opazuje trebušček, kako se dviga in spušča. Ni

S hčerko Vito pri izvajanju položaja želva iz pravljične joge / Foto: Katja Jemec
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pa seveda nič narobe, če jih izvaja
tudi v drugih delih dneva.
Najpomembnejše je verjetno to, da
si starši vzamejo čas in se tega lotijo
umirjeno?
Zagotovo, ker vaje zahtevajo kar
nekaj časa in energije, tako da ni
tudi nič narobe, če sodelujeta oba
starša – eden bere, drugi pa z otrokom izvaja položaje.
Kdo vse vam je pomagal pri ust
varjanju knjige – tega ste se namreč
lotili zelo premišljeno?
Najprej sem napisala zgodbo in
prosila Boštjana Gorenca - Pižamo,
da bi bil moj mentor. Čeprav mi je
dejal, da se s tem ne ukvarja, mi je
vseeno potem pomagal s koristnimi
nasveti, kako zgodbo izboljšati. Nekaj dobrih napotkov mi je dala tudi
mladinska pisateljica Maša Ogrizek. Glede same pravljične joge sem
vključila Majo Podpečan, ki pripravlja tečaje za učitelje pravljične joge
in tudi vodi tečaje za otroke. Pri psihologinji Maji Bajt, ki se ukvarja s
čuječnostjo, pa sem preverila, ali bo
pravljica sploh razumljiva otrokom,
na podlagi česar sem poenostavila
nekatere izraze.

Joga pomeni pot k sebi in
pri moji zgodbi gre za to, da
se glavna junakinja kača
nauči sprejemati samo sebe z
vsemi svojimi posebnostmi,
kar otroke uči, da morajo
najprej sprejeti sami sebe,
da lahko razvijejo uspešne
odnose z drugimi, obenem
pa jih uči sprejemanja
drugačnosti v družbi.
Kako to, da ste za glavno junakinjo
v knjigi izbrali kačo, čeprav prizna
vate, da se jih bojite?
Pogosto me sprašujejo, ali s tem
želim premagati svoje strahove, pa

Že pred desetimi leti, ko se je preselila v Škofjo Loko, si je predstavljala, kako pod Homanovo
lipo piše pravljice. / Foto: Bojan Okorn
v resnici ni bilo tako, ampak – kot
sem že omenjala – ker mi je kača
prišla prav pri izvajanju jogijskih
vaj. Sama se namreč resnično bojim kač, in ko je ilustratorka Tamara
Šenk narisala kačo z zobki, se mi je
zdela zelo grozna in tudi Vita me je
vprašala, ali nisem napisala, da je
to kača dobrega srca. Zato je popravila tako, da je videti povsem prijazna in neškodljiva.
Koliko časa se sami ukvarjate z
jogo?
Kot študentka sem se ukvarjala z orientalskimi plesi in že takrat
sem jogo vključevala telesno – za
ogrevanje, sproščanje ... Med enoletnim bivanjem na Novi Zelandiji pa
sem spoznala meditacijo in me je
zelo pritegnila predvsem čuječnost.
A ker je pri tem veliko sedenja, sem
želela vključiti tudi telo in tako sem
se začela zanimati za jogo. Ob smrti
v družini in sočasni izgubi službe
pa sem se odločila uresničiti svoje
srčne želje in se posvetiti osebnemu
razvoju.
Pri pravljici ste združili dve svoji
strasti, jogo in pisanje. Boste pisanje
nadaljevali?
To je moja velika želja, saj imam
občutek, da sem v prejšnjih poklicih

Sama se resnično bojim kač,
in ko je ilustratorka Tamara
Šenk narisala kačo z zobki,
se mi je zdela zelo grozna
in tudi Vita me je vprašala,
ali nisem napisala, da je
to kača dobrega srca. Zato
jo je popravila tako, da je
videti povsem prijazna in
neškodljiva.
pogrešala več sebe. Prej sem vedno delala stvari, za katere se mi je
zdelo, da bi jih tudi kdo drug dobro
naredil, to pa je res samo moje, kdo
drug bi to mogoče naredil čisto drugače. Spodbuda so mi tudi vsi pozitivni odzivi, tudi s strani vzgojiteljic
v vrtcu. Tako mi je ravno pred dnevi ena od vzgojiteljic sporočila, da
bodo knjigo obravnavali v vrtcu, da
bi se ob tem otroci učili tudi sprejemanja drugačnosti, ker imajo v
skupini otroka z avtizmom. Res mi
je v veliko zadovoljstvo, da lahko k
svetu prispevam na svoj način, zato
bi si vsekakor želela nadaljevati.
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Vinogradništvo in vinarstvo na Loškem
v srednjem veku
Tako kot v različnih delih sveta tudi v vinorodnih predelih Slovenije uspevajo
najrazličnejše žlahtne sorte vinske trte. Iz njihovih plodov vinogradniki že
stoletja pridelujejo vino, nam vsem dobro znano in priljubljeno alkoholno pijačo.

Grad Klevevž, zgrajen leta 1265, je bil sedež freisinškega dolenjskega gospostva.

Jože Štukl

M

arsikdo pa se bo začudil ob dejstvu, da je med
vinorodne okoliše v srednjem veku sodila tudi
Škofja Loka z okolico. Freisinški škofje so namreč na gospoščinskih vinogradih, ki so se nahajali v
neposredni okolici Škofje Loke, in sicer v Binklju, Moškrinu, na Trnju in v Vincarjih, gojili vinsko trto. V okviru
tlake jih je obdelovalo 16 na hubah naseljenih viničarjev.
Gospoščinske vinograde srečamo tudi v Stražišču pri
Kranju.
Glavna naloga viničarjev je bila obdelovati vinograde
in spraviti pridelek v grajsko klet. Že v 13. stoletju, zelo
občutno pa proti sredini 14. stoletja, je začelo na Loškem
vinogradništvo nazadovati. Kakovost loških vin se ni
mogla meriti z vini freisinške dolenjske posesti, zato so

vinograde na Loškem postopno opuščali. Najprej so jih
opustili v neposredni mestni okolici. Tako se proti sredini 14. stoletja omenja le še vinograd na Kamnitniku,
za katerega je moral vsak od loških viničarjev oskrbeti
po dvesto količkov, ter dvanajst vinogradov na Šmarjetni
gori, ki so jih obdelovali stražiški viničarji. V naslednjih
obdobjih se je vinogradništvo tod močno skrčilo. Leta
1423 se tu še omenja zemljiškogosposki vinograd, v urbarju 1501 pa ni več sledu o tukajšnjih škofovih vinogradih. V 16. stoletju je bilo vinogradništvo na tleh Loškega
gospostva popolnoma opuščeno.
Freisinški škofje so vse več vina pridelovali na svojih dolenjskih posestih, ki se prvič omenjajo leta 1074,
v času škofa Elenharda (1053–1078). Freisinško dolenjsko gospostvo se je razprostiralo na obeh straneh reke
Krke med današnjo Šmarjeto, Šmarješkimi Toplicami,
Škocjanom in Šentjernejem vse do vznožja Gorjancev.

ZNAMENITOSTI TISOČLETNEGA MESTA 9

Zmernost je lepa čednost tudi pri pitju vina, Hugo von Trimberg, Tekači, 1300

V srednjem veku je tudi
Škofja Loka z okolico sodila
med vinorodne okoliše.

Pivci v vinski kleti, Pellegrino Cocharelli,
Razprava o slabostih in vrlinah, 1330–1340

Leta 1265 je bil zgrajen grad Klevevž kot sedež freisinškega dolenjskega gospostva. Zemlja tod
okoli je bila najprimernejša za
vinogradništvo. Da je bilo to res
tako, meni tudi naš znani polihistor Janez Vajkard Valvasor,
ki ob koncu 17. stoletja z območja
Klevevža omenja vinske gorice:
»… kjer raste sovražnik žalosti,
dobro in srčno vino …« Tod pridelano vino so v Škofjo Loko v okviru tlake tovorili loški podložniki.
Kljub vinu z dveh območij je
freisinški škof za svoje potrebe
kupoval kakovostnejša, predvsem sladka vina. Nabavljali so
jih na Primorskem, predvsem v
Vipavi in Trstu, v letni količini od
deset do dvanajst tovorov. Poleg
manjših količin muškatelca in
vipavca so kupovali predvsem
rebulo. Tovornike je spremljal poseben gospoščinski uslužbenec
– vinski mojster, ki je naenkrat
kupil za tisto leto določeno količino vina. Vino so tovorili v sodčkih. Med vsakoletne stroške,
povezane s transportom vina, je
sodilo tudi 24 soldov za slikarja,
ki je opremil sodčke s freisinškim

grbom. Vino so loški podložniki
tovorili vse do Maunterndorfa v
Lungauu na Salzburškem, kjer so
ga prevzeli freisinški podložniki
in je potovalo dalje v Freising.
Nakupljeno vino se je pred
končnim transportom zbiralo v
Škofji Loki oziroma na Loškem
gradu, kjer se vino in embalaža
zanj omenjata že v treh inventarnih popisih z začetka 14. stoletja,
nastalih ob obiskih freisinškega
škofa Konrada III. (1314–1322) v
Škofji Loki. Tako so leta 1315 popisali v kaplanovi sobi enajst vrčev
in večjo vinsko mero, v sobi na
oboku stolpa 16 vrčev, medtem ko
so bili v kleti štirje veliki sodi in
dva majhna, tri merilne posode,
četrtinka ter dvajset transportnih sodov. Še zgovornejši je popis iz leta 1321, ki navaja, da se
je v zgornji kleti nahajalo poleg
osmih polnih tudi osem praznih
vinskih sodov, v spodnji kleti sta
bila dva polna vinska soda, šest
praznih sodov ter 48 transportnih sodov. Poleg konjušnice so
zabeležili šest vinskih vrčev, v
Janezovi sobi pa enajst manjših
sodčkov.
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Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
V desetletju realizirali več kot dvesto konkretnih ukrepov za izboljšanje
prometne varnosti na občinskih in državnih cestah
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: osebni arhiv
Roberta Straha

L

eto 2020 je bilo z vidika prometne varnosti specifično, saj so z vidika prometne statistike zabeležili
najnižje število prometnih nesreč od leta 1954, kar
je bila posledica omejitve gibanja med regijami in občinami zaradi pandemije covida-19. Žal pa je po besedah
podžupana Roberta Straha, ki je tudi predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja
Loka, letošnja statistika alarmantna.
»V okviru omenjenega sveta poleg preventivnih dejavnosti izvajamo tudi tehnične preglede izpostavljenih
točk v cestnem prometu, na osnovi katerih se potem s
strani pristojnih občinskih služb izvede izboljšava stanja na cestni infrastrukturi, signalizaciji in opremi. Tako
je bilo od leta 2011, ko smo začeli delovati sistemsko in
organizirano, realiziranih več kot dvesto konkretnih
ukrepov za izboljšanje prometne varnosti tako na občinskih kot tudi na državnih cestah,« je povedal Strah.
V občini je na državnih in lokalnih cestah nameščenih 22 prikazovalnikov hitrosti, ki služijo dodatnemu
umirjanju prometa, obenem pa so koristni tudi z vidika
prikaza povprečnih hitrosti in prekoračitev. »Letos smo
na Bukovici v sklopu ureditve šolskih poti namestili dodatno svetlobno signalizacijo, ki bo delovala v času večje frekvence pešcev in prisotnosti šolarjev na območju
šole. Veliko pozitivnih odzivov je bilo tudi na namestitev

Dodatna označitev prehoda za pešce na barvni kontrastni podlagi
preventivnega merjenja in opozarjanja voznikov glede upoštevanja varnostne razdalje na območju vstopa
v naselje Forme. Podobne vzgojno-preventivne ukrepe
nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje na drugih lokacijah,« je o zadnjih novostih in prihodnjih načrtih še
povedal Strah.
Bo pa omenjeni svet pregledal tudi vseh osem semaforiziranih križišč na regionalnih cestah z vidika možnosti uvedbe prometne ureditve zavijanja desno ob rdeči
luči in zeleni puščici kot prometnemu znaku ter o ugotovitvah obvestila Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Pri pregledu bodo upoštevali, da v območju
križišč ne prihaja do ogrožanja oziroma blokade pešcev
in kolesarjev ter da je zagotovljena dobra preglednost na
priključkih.

Prispevajte svoje mnenje
Klavdija Škrbo Karabegović

V

teku je javna obravnava dokumenta Strategija trajnostnega razvoja turizma za
Škofjeloško območje 2027. Vse do 15.
oktobra vabljeni, da tvorno prispevate k oblikovanju uspešne skupne tu-

ristične zgodbe Škofjeloškega. Svoje
predloge oziroma komentarje lahko
oddate na elektronski naslov andreja.kriznar@visitskofjaloka.si.
Medtem ko je dosedanja razvojna vizija v ospredje postavljala predvsem pozicioniranje destinacije v
smislu doseganja želenega položaja,
pa nadgrajena in novi normalnosti
prilagojena vizija temelji na krepit-

vi odporne (zelene, butične, digitalne) in dolgoročno vzdržne panoge.
»Naše temeljno poslanstvo je, da
prebivalcem Škofjeloškega zagotavljamo kakovostno okolje za bivanje,
podjetjem v turizmu in s turizmom
povezanih dejavnostih priložnosti
za razvoj, obiskovalcem pa kakovostno in avtentično izkušnjo Škofjeloškega,« je med drugim zapisano
v predlogu dokumenta. Škofjeloško
območje je vsekakor potencial za razvoj turizma, a kakšnega si želimo?
Vaši predlogi so dobrodošli.

Izberimo trajnostno
mobilnost
Na Občini Škofja Loka dajejo velik
pomen trajnostni mobilnosti. V brošuri,
ki so jo vsa gospodinjstva prejela
brezplačno, predstavljajo različne
možnosti gibanja po mestu.
Klavdija Škrbo Karabegović, foto: Gorazd Kavčič

E

na od možnosti je mestna avtobusna linija od
Podlubnika do Lipice, ki ima 15-minutni interval
odhodov. Tej sta se nedavno pridružila električna
minibusa Agata in Jurij, ki sta naletela na odličen sprejem; starejši pa vedno pogosteje posegajo tudi po prevozu
v okviru projekta Prostofer. Mlajši učenci so navdušeni
nad tako imenovanim pešbusom, ko jih starejši v družbi
drugih otrok varno pospremijo do šole. Prihodnje leto pa
bodo vzpostavili še verigo izposoje električnih in navadnih koles na kar osmih lokacijah po Škofji Loki. »Verjamem, da se Ločani vedno bolj zavedajo, da ne gre za neke

V Škofji Loki je kolesarstvo zelo priljubljeno. Na tem območju je zato
v bližnji prihodnosti načrtovanih več različnih investicij.
kaprice, ampak za razvojne izzive prometa. Da gre tako
za naše zdravje in zdravo življenjsko okolje kot za boljše, prijaznejše in prijetnejše mesto, če po njem potujemo
na različne, bolj trajnostne načine. Z zloženko smo želeli
predstaviti nabor možnosti, ki so na voljo, in aktivnosti,
ki jih še pripravljamo. Beležimo vedno več potnikov, tako
v Prostoferju kot v Juriju in Agati. Seveda pa je na naših
cestah videti tudi ogromno kolesarjev, kar pa je na moje
veliko veselje pri nas že tradicija,« je povedal župan Tine
Radinja in dodal: »Ravno pripravljamo veliko novo investicijo od starega Petrola do železniške postaje z urejeno,
moderno kolesarsko stezo po obeh straneh Kidričeve
ceste in v sklopu tega smo tudi za spodbudo in promocijo
kolesarjenja postavili dva kolesarska števca. Predvsem
proti Škofji Loki na lokaciji pri bencinski črpalki smo v
manj kot pol leta prešteli 26 tisoč kolesarjev, kar je že kar
lepa številka. Precej manj jih je mimo Petrola proti železniški postaji, kar pa si tudi želimo izboljšati.«

Končno višja povprečnina
Konec septembra podpisali dogovor o višji
povprečnini za leti 2022 in 2023
Klavdija Škrbo Karabegović

P

ovprečnina za letošnje leto
znaša 628,20 evra. Gre za znesek, ki ga na prebivalca prejme
občina za nujne naloge, ki ji jih nalaga država. Že dalj časa si različna občinska združenja prizadevajo za zvišanje povprečnine, saj takšen znesek
ne pokrije vseh nalog, ki jih po zakonu mora pokriti občina, zaradi česar
trpijo drugi projekti.

Ravno iz tega razloga je razveseljiva novica, da je vlada za prihodnji
dve leti določila višjo povprečnino,
in sicer 645 evrov za prihodnje leto
ter za leto 2023 dva evra več. Skupnost občin je pozdravila zvišanje
in konec septembra tudi podpisala
dogovor. »To je pomembno za vse
občine zato, ker je bil izračun povprečnine izrazito pod stroški, ki jih
imajo občine z opravljanjem svojih
obveznih nalog. Se pravi ne tistih, ki
jih lahko izbiramo, ampak tistih, ki
nam jih neposredno nalaga državna

zakonodaja in jih moramo izvesti. In
ker v prejšnjih letih povprečnina ni
dosegala stroškov, ki smo jih imeli s
tem, je to vsako leto povzročalo velike minuse občinskim proračunom.
Stroški so rasli, na drugi strani pa se
povprečnina ni tako zviševala. Tako
da je izredno prav in pozdravljam to,
da se zdaj približujemo tisti pozitivni
ničli, ko na prebivalca dobimo znesek, kolikor znašajo obvezne naloge
občin. Lahko še ponazorim, da teh
628 evrov oziroma 645 evrov na prebivalca pomeni zelo različne stvari.
Stroški otroka, vključenega v vrtec,
so brez tega, kar vplačajo starši, za
občino med tri in štiri tisoč evri na
leto. Tudi za starejše v marsikaterem
primeru prispeva občina in tudi za
oskrbo živali itn.,« je o pomenu zvišanja povprečnine povedal župan
Tine Radinja.
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Novosti tudi na turističnem področju
Turistično-informacijski center se seli na novo lokacijo. V teku je posodabljanje
turistično-obvestilne signalizacije. Škofji Loki je uspelo zadržati oznako
Slovenia Green Destination Silver.

Klavdija Škrbo Karabegović,
Foto: Gorazd Kavčič

Na dan športa sta Zavod za šport
in Športna zveza Škofja Loka slavnostno podelila priznanja, nagrade
in svečane listine športnikom in
športnim delavcem v občini Škofja
Loka. Šport je še kako živ v našem
okolju. Katere investicije in novosti
pa se obetajo v bližnji prihodnosti
pri sami športni infrastrukturi?
Najprej še enkrat iskrene čestitke
vsem nagrajenkam in nagrajencem
ob jubilejih in dosežkih na področju
športa. Vsakič poudarim, da je toliko
različnih uspešnih športnih sredin
v relativno majhnem okolju, kot je
Škofja Loka, prava redkost. Ne glede
na to, ali smo mladi ali stari, ali želimo to delati rekreativno ali tekmovalno, imamo res veliko priložnosti.

Tine Radinja

Tudi zato, ker imamo toliko zavzetih
športnih delavcev in delavk v številnih društvih. Seveda za to, da lahko
kakovostno delajo, potrebujemo tudi
kakovostno športno infrastrukturo. Prav to je bil eden od poudarkov
naše strategije oziroma načrtov, da
poleg zaprtih površin, kjer smo med
vodilnimi v Sloveniji, dobimo tudi
veliko več zunanjih, odprtih športnih površin. Nekaj novih telovadnic
v naravi že imamo, pripravljamo pa
še dodatne investicije v nove športne parke in telovadnice v naravi.
Velika želja je atletski stadion, ki ga
z občinskim prostorskim načrtom
umeščamo na kar dve lokaciji, da
bomo potem videli, katera bo hitreje izvedljiva. Od zaprtih objektov pa
je najbolj potrebna, predvsem zaradi
šolske dejavnosti, nova telovadnica
Osnovne šole Škofja Loka-Mesto.«
Turistično-informacijski center
oziroma TIC Škofja Loka se seli na
novo lokacijo, in sicer na Cankarjev
trg. S kakšnim namenom in kakšne
novosti to prinaša?
Prostori Turistično-informacijskega centra so bili v najemu, nato
pa je občina v ta namen kupila nove
prostore, zato da bomo turiste pozdravili na samem vhodu v mestno
jedro. Tako pravzaprav ne bodo
mogli zgrešiti informacij, kaj vse
lahko vidijo in doživijo v Škofji Loki.
Novost pa je sodelovanje. Vsi štirje
župani škofjeloških občin smo se
dogovorili, da bomo na tem prostoru uredili TIC za celotno območje, ki
bo postregel ne samo z informacijami o Škofji Loki, ampak o celotnem
območju, namestitvah, možnostih
doživetij. Znotraj tega bo oblikovana

tudi informacijska točka Škofjeloškega pasijona, ki bo goste posebej
opozarjala na to našo dragoceno
nesnovno kulturno dediščino. Predvsem si želim, da bi dobili odprt, svetel prostor, ki bo privabil tudi občane
in bodo potem raziskali kakšne bolj
skrite kotičke našega območja. Teh
zares ne manjka.
Posodabljate turistično signalizacijo. Kakšni so prvi odzivi?
Turistično-obvestilna
signalizacija je kar dolgotrajen projekt. To
področje je bilo v Škofji Loki res neurejeno. Najprej smo morali izdelati
elaborat usmerjanja za vse državne
ceste in pridobiti soglasje države za
vsako tablo, ki jo želimo postaviti. Držimo se relativno stroge zakonodaje,
ki to predpisuje, zato smo tudi začeli
urejanje najprej na državnih cestah,
kjer je to najbolj zahtevno. Nadaljevali pa bomo na vseh državnih cestah skozi občino, se pravi, proti Selški dolini, proti Poljanski dolini, proti
Kranju in proti Ljubljani. Najprej bolj
v središču mesta, v industrijski coni,
potem pa še v vseh preostalih naseljih. Potem pridejo na vrsto še oznake na občinskih cestah, kjer so stvari mogoče malo manj predpisane in
bolj fleksibilne in bo zato tudi lažje.
S tem želimo polepšati našo občino,
poenotiti obvestilno signalizacijo,
da obiskovalke in obiskovalci hitreje najdejo tiste ključne točke, javne
institucije in prostore ter storitve, ki
so jim namenjene. Veliko večino navigacije danes prevzemajo elektronske naprave, tisto, kar še ostaja, pa
naj bo čim bolj čisto, minimalistično, poenoteno. Predvsem tam, kjer
smo odstranjevali stare table in jih
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nadomeščali z novimi, smo doživeli
veliko pozitivnih odzivov.
Pa ostaniva na področju turizma.
Ali imate kakršnokoli informacijo,
kaj se dogaja s Hotelom Transturist,
ki bi, če ne bi bil zaprt, letos praznoval petdeset let?
Da, če ne bi bil zaprt, bi praznoval petdeset let. Če ne bi bilo korone,
bi bil verjetno že prenovljen ali vsaj
blizu tega. Lastnik hotela mi je v pogovorih povedal, da ima še vedno
željo, da tukaj vzpostavi hotelsko in
še kakšno drugo dejavnost. Močno
upam, da bo načrte uresničil.
Škofji Loki je uspelo zadržati
oznako Slovenia Green Destination
Silver.
Zelo smo zadovoljni, da nam je
to uspelo. Naša ambicija je, da pridobimo zlati znak trajnostnega turizma in k temu moramo stremeti
vsi skupaj. Vesel sem, da s pomočjo
Turizma Škofja Loka, ponudnikov in
vseh, ki so vključeni v zeleno shemo
slovenskega turizma, ohranjamo in
bomo še dvigovali raven.
Na zadnji seji ste obravnavali rebalans proračuna. Katere bistvene
spremembe prinaša? Kakšna je zadolženost občine?
Zadolženost občine se znižuje že
drugo leto zapored, saj si želim, da
dolgove občine čim bolje odplačamo,
saj se bomo kaj hitro znašli sredi novega investicijskega cikla, ko bomo
tudi potrebovali dodatna sredstva.
Mislim pa, da je prav, da ohranimo
zdrave finance, ki so na zeleni veji.
In trenutno imamo priložnost za
to. Na drugi strani pa z rebalansom
namenjamo precej več denarja za
obnovo cest, ogromno se zdaj vlaga
v podeželje in podeželske ceste, ker
je bila marsikatera resnično dotrajana. Vlagamo tudi v nakupe zemljišč,
ki bodo omogočali nadaljnjo stanovanjsko gradnjo. Pa seveda z rebalansom smo prerazporedili denar
tako, da podpira vse tiste projekte, ki
so bili izglasovani znotraj participativnega proračuna – projekta Naša
Loka.

Turistično-informacijski center Škofja Loka se seli na novo lokacijo na Cankarjev trg,
v prostore, kjer je bila nekoč knjigarna Založbe Modrijan.
Potrdili ste imenovanje direktorice
Zavoda 973. Kakšna je funkcija omenjenega zavoda? S čim se ukvarja?
Zavod 973 smo ustanovili pred
slabima dvema letoma za izvajanje
občinskih prireditev. To je zavod, ki
organizira ogromno prireditev, veliko večino predvsem v Sokolskem
domu Škofja Loka, kjer na leto poteka več kot 250 različnih dogodkov.
Poleg tega bi bila oziroma je njegova
glavna funkcija organizacija Škofjeloškega pasijona. Zavod je namreč
glavni pravni subjekt, preko katerega tečejo tako zaposlitve kot vse
ostalo, kar je povezano s Škofjeloškim pasijonom. V vmesnem času
pa organizira tudi večje in manjše
dogodke zunaj Sokolskega doma in
skrbi za del kulturne infrastrukture.
Delati pa je začel tudi medobčinski inšpektor. Kakšne so njegove
dolžnosti in pristojnosti?
Izredno smo veseli, saj smo medobčinski inšpektorat zelo potrebovali. Zdaj smo na občinskem svetu
potrdili še pristop k medobčinskemu
inšpektoratu naše ter občin Medvode, Naklo in Radovljica. To nam bo
omogočilo bistveno boljše delovanje
na tem področju. Inšpektorja smo na

občini že zaposlili, tako da ima zdaj
prve delovne dni. Njegova pristojnost
pa je nadzor, svetovanje in tudi kaznovanje, če drugače ne bo možno,
na področju okoljske in gradbene zakonodaje, prometne, kmetijske zakonodaje ...
Po premoru zaradi covida-19 bo
v Sokolskem domu Škofja Loka
končno organiziran Kristalni in
Otroški glasbeni abonma …
Zelo sem vesel, da se kulturno
in športno življenje ne prekinja več.
Da se imamo v Škofji Loki spet priložnost vpisati v kulturni in otroški
abonma, da sta gledališče in kino
odprta, da lahko obiskujemo knjižnico pa tudi športne prireditve … Zato
vsi lepo povabljeni, da se srečamo na
kakšnem od dogodkov.
Občina Škofja Loka je bila izbrana za pilotno izvedbo projekta Hrana svoje mesto najde. Kakšna bo tu
pravzaprav vloga občine?
Vloga občine je predvsem, da
skozi to akcijo spodbudimo institucije, javne zavode, vrtčevsko kuhinjo, šolske kuhinje in vse druge, da
posebno pozornost namenjajo tudi
temu, da zmanjšajo količino zavržene hrane na minimum.
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Prihodnje leto ureditev krožišča na Lipici
S podžupanom Robertom Strahom, ki je med drugim na Občini Škofja Loka
zadolžen za področje prometa, smo se pogovarjali o tekočih investicijah
v cestno infrastrukturo, o kratkoročnih in dolgoročnih načrtih ter o kolesarskih
poteh.

Klavdija Škrbo Karabegović

Občina Škofja Loka daje velik poudarek izboljšavi obstoječe in gradnji
nove kolesarske infrastrukture. Kaj
je bilo torej v zadnjem času urejenega?
V okviru projektne skupine za
kolesarske povezave in infrastrukturo, ki jo vodim, spodbujamo, koordiniramo in analiziramo ukrepe
ter dosežene cilje. Nedavna izvedba
kolesarske povezave Zminec–Bodovlje–Škofja Loka, ureditev kolesarskih površin med starim Petrolom in Starim dvorom s števci za
kolesarje, povezava Gabrk–Brode z
novo brvjo, postavitev kolesarskih
stojal in stebričkov za servisiranje
koles na šestih lokacijah in nove kolesarske površine v sklopu ureditve

Robert Strah / Foto: osebni arhiv

državne ceste skozi naselje Godešič
so konkretni in vidni premiki. Kar
nekaj pa jih je tik pred izvedbo ali pa
se načrtujejo.
In kaj je še v načrtu?
S strani ministrstva za infrastrukturo smo prejeli odločitev o
podpori regionalne kolesarske povezave Škofja Loka–Virmaše. To pomeni, da bomo v sklopu rekonstrukcije Kidričeve ceste od Starega dvora
do železniške postaje dobili sodobne
kolesarske površine. Naslednje leto
nadaljujemo izgradnjo krožišča Lipica, kjer bomo pešce in kolesarje
navezali na rondo Industrijska cona
Trata in novo ureditev skozi naselje
Godešič. Na ta način bo Škofja Loka
dobila nove kolesarske površine in
zveznost na relacije Reteče–Godešič–Lipica–Kidričeva cesta–center
mesta. V planu je tudi izgradnja kolesarske poti ob obstoječi dovozni

cesti v Industrijsko cono Trata. V
prihodnjem letu bomo vzpostavili kolesarsko verigo izposoje koles,
in sicer osem terminalov. Lokacije
bodo pretežno ob obstoječi mestni
liniji od Podlubnika do Lipice. V nadaljevanju sledi širitev na podeželje,
in sicer tam, kjer bo zagotovljena
zveznost kolesarskih poti.
Omenili ste pomen zveznosti kolesarskih poti. Ta zveznost je pa za
kolesarje pomembna tudi proti drugim občinam.
Res je. Ravno konec avgusta smo
predstavniki štirih občin škofjeloškega območja ter občin Kranj in
Medvode imeli uspešen sestanek
z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo. V sklopu državnega
projekta Loške kolesarske poti bomo
gradili ločene kolesarske poti v smeri obeh dolin, tako imenovani selški
in poljanski krak. Kolesarska povezava v selški smeri bo potekala po
obstoječih lokalnih poteh do Veštra,
kjer se v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste, kjer se trenutno odkupujejo zemljišča, načrtuje ločena
kolesarska pot ob Selški Sori, ki pred
mostom na Praprotnem preči državno cesto in se po gozdnih in lokalnih
poteh naveže na Ševlje. Poljanski
krak je iz mesta do Zminca že izveden. Z ločeno kolesarsko potjo in po
dveh premostitvenih objektih ta pot
poveže kraje Brode, Gabrk in Log nad
Škofjo Loko z Visokim.
V smeri Kranja imamo urejeno
kolesarsko pot do Starega dvora, nadaljujemo rekonstrukcijo Kidričeve
ceste do železniške postaje, od tam
pa sledi nadaljevanje po obstoječih
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javnih poteh Virmaše–Sv. Duh–Sorško polje do občinske meje s Kranjem. Podobno imamo že sedaj nakazano
kolesarsko pot v smeri Drage in Medvod. Tukaj bomo s
sosednjo Občino Medvode pristopili k celostni ureditvi
kolesarskih površin s pomožnim kolesarskim pasom.
Kolesarske površine je moč urejati na različne načine.
Kako se odločate, kateri je najustreznejši?
Vrsta kolesarske površine se določi na podlagi največje dovoljene hitrosti in urne prometne obremenitve
ceste, ki poteka ob kolesarski površini. Na kratko to pomeni, da se na zelo prometnih cestah, kjer je prisoten
tudi tovorni promet, kolesar vodi ločeno – bodisi z ločeno kolesarsko potjo ali kolesarsko stezo s predpisano
varnostno širino in je višinsko ločena od vozišča, kot
na primer na Godešiču. Tam, kjer so prometne obremenitve in hitrosti nižje, pa se lahko kolesarske površine
umestijo s kolesarskim pasom na vozišču, kot je primer
Poljanske ceste proti Zmincu. Možen pa je tudi način, ki
je zaradi omejitev v prostoru na občinskih cestah kar pogost, to je souporaba prometnega pasu ali tako imenovani sharrow, kot ga imamo na Spodnjem trgu.
Ureditev državne ceste skozi Godešič je tik pred zaključkom.
Da, smo v samem zaključku ureditve tega odseka.
Gre za pomembno investicijo z vidika prometne varnosti,
predvsem za krajane Godešiča, na eni najbolj prometnih
dvopasovnih državnih cest. Približno šest let smo potrebovali, da smo to milijonsko investicijo, ki jo večinoma
financira država, uspešno pripeljali na Godešič. Ogromno
časa je bilo namenjenega predvsem za usklajevanje projekta z lastniki zemljišč, kjer so bile potrebne tudi določene
prilagoditve projekta predvsem na širini mešanih površin
za pešce in kolesarje ter na območju priključkov. Posledično je zaradi pomanjkanja zemljišč izostalo tudi krožišče,
ki ga bo nadomestil prometno odvisni semafor. Sicer pa je
ureditev sestavljena iz številnih elementov umirjanja prometa (širina vozišča s pločniki oziroma mešano površino,
otoki, urejena avtobusna postajališča, prehodi za pešce,
prikazovalniki hitrosti, optične ovire, urejene šolske poti)
in je prvenstveno namenjena večji prometni varnosti.
Obenem je velika pridobitev tudi varčnejša in sodobnejša
javna razsvetljava. Poskrbljeno bo tudi za zasaditev avtohtone vegetacije, in sicer bomo posadili tiso.
Kateri infrastrukturni projekti pa so še bili izvedeni v
zadnjem času?
Vsekakor velja omeniti turistično cesto na Stari vrh,
ki je z zaključkom zadnje etape pridobila dodatno varnost in prevoznost. Lokalna cesta Ševlje–Bukovščica je
po rekonstrukciji štirih mostov in precejšnjega dela ceste dobila še ureditev odseka do Podružnične šole Bukovščica. Komunalna ureditev z ureditvijo zgornjega ustroja
Grajske poti se sicer z zamikom, pa vendarle zaključuje.
Zaključena je ureditev v Zabrajdi. Poleg preplastitve šte-

Ureditev krožišča na Lipici bo zajemala tudi ureditev obračališča
za mestno linijo in cestno navezavo na sosednji rondo IC Trata.
/ Foto: Gorazd Kavčič

vilnih odsekov državnih cest smo bili uspešni tudi na
občinskih cestah. Kar nekaj del se še izvaja. Po različnih krajevnih skupnostih bomo v tem letu v zadovoljstvo
prebivalcev preplastili okoli pet kilometrov občinskih
cest in sanirali sedem plazov.
Kakšni pa so načrti za naprej? Omenili ste krožišče
Lipica …
Kot omenjeno, je v prihodnjem letu načrtovana investicija ureditve krožišča na Lipici z obračališčem za mestni avtobusni promet in navezave na sosednji rondo za
Industrijsko cono Trata. Na državnih cestah planiramo
ureditev avtobusnih postajališč s površinami za pešce
in javno razsvetljavo v Ševljah z navezavo na lokalno
cesto; ureditev z ukrepi umirjanja prometa v naselju Brode; izvedbo krožišča pri starem Petrolu, ki bo nakazal
ureditev kolesarske poti proti glavni avtobusni postaji.
Pri lokalni cesti čez Gorajte v tem trenutku pripravljamo
razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca. Tukaj smo
morali veliko časa nameniti usklajevanju ukrepov za
zaščito dvoživk. Tudi na tej cesti je pozicioniran kolesar
s pomožnim kolesarskim pasom in elementi za umirjanje prometa, kot so otoki in signalizacija.
Mimo dolgoročnega cilja – navezave na avtocestno
omrežje – ne gre. Kako daleč ste pri tem?
Cesta Trata–Meja se umešča v prostor s strani obeh
občin, Kranja in Škofje Loke, poteka pa tudi postopek recenziranja novelacije strokovnih podlag. Investicijo bo
prevzela Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
za nadaljnje odkupe zemljišč ter izvedbo te navezovalne
regionalne povezave. Od Meje naprej v smeri Vodic smo
na ravni občine že pripravili določene strokovne podlage in predlog trase predstavili ministru Vrtovcu, ki ga je
pozdravil in se zavzel za nadaljnje korake. Pomen te cestne navezave na avtocestno omrežje so prepoznali vsi
župani loških občin, Kranja, Medvod in Vodic v skupni
pobudi ministru.
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Delavnica o
spletnih vsebinah

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani
Občine Škofja Loka objavljeno

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi z oznako
A 389 (EUP KE-20) v Občini Škofja Loka.
Javna razgrnitev bo potekala od 1. oktobra do vključno
15. oktobra 2021, in sicer bo Elaborat v času javne razgrnitve dostopen na spletni strani Občine Škofja Loka, pod
rubriko O občini: Občinski prostorski akti: V pripravi, na
e-naslovu: www.skofjaloka.si.
Datum: 27. 9. 2021

NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Tine Radinja l.r.,
župan

Klavdija Škrbo Karabegović

V

okviru projekta Spodbujanje podjetništva na
Loškem Razvojna agencija Sora organizira
delavnico z naslovom Poskrbimo za spletno
vsebino, ki bo pritegnila vaše stranke.
Delavnica bo potekala 3. novembra od 17. do 20.
ure preko videokonferenčne platforme Zoom. Vodila
jo bo Živa Kovačević, pripovedovalka zgodb, tekstopiska, ljubiteljica digitalnega marketinga in podjetnica,
ki ljudi uči o pisanju vsebin za splet na zabaven in
berljiv način. Na delavnici se bo tako moč naučiti zlatih osnov tekstopiscev, bolje razumeti vlogo pisane
besede v spletnem okolju, kako se lotiti predstavljanja
svoje blagovne znamke itd. Delavnica je namenjena
podjetjem, potencialnim podjetnikom in vsem, ki jih
omenjena tematika preprosto zanima in prihajajo ali
pa so zaposleni v občinah Upravne enote Škofja Loka.

SVETNIŠKA MNENJA17

IGOR SADAR
SDS

JELKA DAGARIN
SDS

Ob vsem »bombardiranju« z negativnimi novicami s
strani osrednjih medijev in opozicijskih strank pa se na
lokalnih ravneh odvija povsem druga slika. Poleg tega,
da nas veseli povečanje povprečnih plač in pokojnin in
rekordno nizka brezposelnost po letu 2008, je Slovenija
ta trenutek v prvi četrtini najuspešnejših držav Evropske unije. Veseli nas lahko predvsem dejstvo, da imamo
sedaj po dolgem času jalovih vladavin – Bratušek, Cerar, Šarec – končno neko realno podlago za povečanje
blaginje. Kazalci so ugodni kljub zdravstveni krizi, ki je
prizadela celotni svet.
Realne podlage za povečanje blaginje se zaveda vsak,
ki razmišlja neobremenjeno in na osnovi zdrave kmečke
pameti, brez političnih kalkulacij in dobičkarstva. Slednje poudarjajo tako župani leve kot desne politične opredeljenosti, gospodarstveniki, kmetje ... Finančne podpore
države za delovanje lokalnih skupnosti še nikoli ni bilo
toliko kot sedaj. Veseli nas lahko tudi dejstvo, da je Vlada
RS podpisala dogovor z občinami, da v letu 2022 dvigne
povprečnine na 645 evrov in v letu 2023 na 647 evrov. To
pomeni, da bomo na občinski ravni v naslednjem letu še
bolj intenzivno vlagali v infrastrukturo in občinske programe, ki plemenitijo naše mesto in podeželje. Obenem
bomo lahko s pripravljenimi projekti kandidirali na razpisih, tudi iz naslova sklada za okrevanje in odpornost.
Področje spodbudnega lokalnega okolja pa moramo
okrepiti tudi na področju stanovanjske politike, kjer primanjkuje stanovanjskih kapacitet. Zato me veseli dejstvo, da se krepijo privatne investicije na tem področju.
Po Dolenčevih vrtovih je na vidiku stanovanjska soseska v Žovščah, kjer bo občina zagotovila komunalno
opremljanje zemljišč, obeta se tudi gradnja stanovanj v
nekdanji vojašnici, kjer bodo na razpolago tudi varovana
stanovanja. Poleg zasebne iniciative se krepi tudi državna iniciativa gradnje stanovanj (tudi najemnih). Lokalni
nivo mora torej temu slediti, tudi s pobudami na Stanovanjski sklad RS, in strateško usmerjati svoja sredstva
ter voditi plane v smeri zagotavljanja komunalno urejenih zemljišč za namen gradnje enostanovanjskih hiš in
sistemsko krepitvijo stanovanjskega fonda novih občinskih stanovanj v kombinaciji z obnovo ter prodajo obstoječih občinskih stanovanj.

Na zadnji občinski seji v začetku septembra smo bili
svetnice in svetniki pri pregledu in potrditvi proračunskih dokumentov za leta 2019, 2020 in 2021 med drugim
seznanjeni tudi s stanjem izvedenih oz. neizvedenih
planiranih del pri nekaterih projektih, ki so se in se še
izvajajo v občini skozi ta leta.
Naj poudarim kolesarske povezave, ki so v teku – trenutno največji projekt je lokacija Godešič, kjer se je z izvedbo grobega asfalta končno malo izboljšala pretočnost
vozil. Zaključek del je predviden ta mesec, v oktobru 2021.
Na dolžino izvedbe, na katero je največ pripomb s strani
krajanov in uporabnikov ceste, je bistveno vplivala visoka
obremenitev ceste s prometom med samo izvedbo, vreme,
situacija zaradi covida-19 in ne nazadnje tudi usklajevanje projekta z lastniki zemljišč ter posledično potrebne
prilagoditve projekta. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč je širina kolesarske površine zunaj naselja izvedena v minimalni predpisani varnostni širini en meter z
varnostnim pasom granitnih kock in robnikov.
Naslednje leto se bodo nadaljevala dela na Lipici, kjer
bomo dobili novo krožišče z zveznostjo kolesarskih poti
in pešpoti. Manjka pa še povezava kolesarske poti in
pešpoti od predvidenega krožišča Lipica do križišča na
južno obvoznico. Upam, da ta odsek zaradi težav s pridobivanjem zemljišč ne bo »pozabljen«. Drugi večji projekt je Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore
do sotočja s Selško Soro in naprej Sore do Suhe, ki pa je
trenutno zastal, in sicer zaradi težav s pridobivanjem
zemljišč, saj se lastniki tangiranih zemljišč ne strinjajo več s predlaganimi rešitvami protipoplavne ureditve
in z odkupom dela njihovih zemljišč na obravnavanem
območju. Kot da bi pozabili, kako je bilo, ko je voda zalila
njihove domove!
Velik korak pa je bil narejen s sprejetjem odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva, h kateremu so pristopile skupaj z našo še tri občine: Radovljica, Medvode in
Naklo. Z začetkom delovanja tega organa, ki bo možen
s potrditvijo tega odloka s strani vseh štirih občin, bodo
končno imeli inšpektorji potrebna pooblastila za ukrepanje proti kršilcem predpisov s področja ravnanja s komunalnimi odpadki (divja odlagališča, ločevanje odpadkov, ekološki otoki).
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Matički z Loškega odra
Na Loški oder so z Linhartovega srečanja pripotovali trije matički v družbi
posebnega priznanja.
Igor Kavčič

M

atiček, Matiček, Matiček,
povej, katero ljubiteljsko
gledališče je najboljše v
deželi tej? Seveda ne gre za kakršnokoli povezavo z znano pravljico, je
pa matiček neke vrste »ogledalce«,
ki potrjuje, na katerem ljubiteljskem
odru se je v preteklem letu najbolje delalo, kje so nastajale najboljše
predstave in so v njih igrali najboljši
igralci in igralke.
Podajmo se torej po sledi matičkov. Konec septembra je v Postojni
potekalo že 59. Linhartovo srečanje,
tradicionalni festival ljubiteljskega
gledališča pod okriljem JSKD. Letošnji selektor, igralec Miha Golob,
si je skupaj ogledal 32 predstav iz
Slovenije in zamejstva v tekmovalni program – lani je Linhartovo
srečanje zaradi epidemije odpadlo –
izbral najboljše ljubiteljske predstave

dveh gledaliških sezon 2019/2020 in
2020/2021. V Postojni je bilo tako v
tekmovalnem sporedu na ogled sedem predstav, ki jih je ocenjevala
strokovna žirija v sestavi Marijana
Brecelj, gledališka in filmska igralka,
Zala Dobovšek, dramaturginja, ter Tatjana Peršuh, gledališka režiserka.
Tu v polnem sijaju v zgodbo in v
ospredje stopi Loški oder, ki se je tokrat predstavil s predstavo Antigona
v New Yorku Janusza Glowackega v

Linhartovi listini za
ustvarjalno delo v gledališču
sta prejela Bojan Trampuš
(2020) in Andrej Šubic (2019).
režiji Matjaža Šmalca – na domačem
odru so jo uprizorili lansko jesen.
Predstavi je strokovna žirija namenila matička za najboljšo predstavo

Matej in Bojan, Bouhca in Saša, oba pa matička / Foto: Aljaž Hafner

v celoti in jo tako razglasila za najboljšo na festivalu. Sledili sta še dva
igralska matička za dosežke v taisti
predstavi, Jan Bertoncelj ga je prejel
za vlogo Policista ter Bojan Trampuš
in Matej Čujovič za igralski dvojec v
vlogah Saše in Bouhce. Poleg tega si
je Petra Krančan za vlogo Anite priigrala še posebno priznanje. Škofjeloška Antigona je tako postala najboljša predstava festivala, naj dodamo,
da so tudi preostale nagrade šle na
Gorenjsko, in sicer še en matiček ter
dve priznanji ustvarjalcem v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.
»Predstava tudi po tridesetih letih od njenega nastanka izvrstno
ujame aktualnost te drame. Adut
uprizoritve je med drugim njena dramaturška večplastnost, saj
vzporedno problematizira aktualna
družbenopolitična vprašanja o socialni izključenosti manjšin in nasilja,
sočasno pa razkriva tudi skrajno
intimne in temeljne postulate človekove eksistence,« je o najboljši
predstavi med drugim zapisala žirija, k matičku Jana Bertonclja pa:
»Njegova vizualna uniformiranost
in izčiščena dikcija sta predirljivi in
surovi, a vendar nadvse verjetni.«
Nedvomen igralski presežek sta v
Antigoni v New Yorku po mnenju žirije prikazala tudi Bojan Trampuš in
Matej Čujovič, ki sta si priigrala matička za igralski dvojec za vlogi dveh
newyorških brezdomcev, ki sta kot
karakterja, kot dan in noč, a ravno
v tej raznolikosti najdeta impulz za
igralsko prepletanje in dopolnjevanje. »Vlogi sta ustvarila z navidezno
lahkotnostjo, ki pa jo poganja izjemno natančna in premišljena notranja razčlenjenost zapletenih psiholoških stanj,« je menila žirija. Ob
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igri Bojana in Mateja sem ob lanski
premieri zapisal: »Bojan, ki s to vlogo beleži trideset let umetniškega
ustvarjanja, in Matej sta preprosto
izjemna. Kot odrska partnerja sta
večji del predstave v središču pozornosti, Bojan umirjen, izobražen,
zanesljiv, Matej vzkipljiv, prebrisan,
prilagodljiv, nagnjen k nakladanju.
Kakšen tandem! Imamo občutek,
da v vživljanju v lika podzavestno
vplivata eden na drugega, da iz sebe
iztisneta najboljše.« Ob tem ni ostala
neopažena igra celotnega ansambla, še posebej vseh nagrajencev: »V
predstavah Loškega odra običajno
zaznavam homogeno ansambelsko
igro, občutek, da so vsi eno v gradnji
in podreditvi skupinske igre. Dodajam še eno dimenzijo – dobro celoto lahko sestavljajo le odlični posamezniki.« Tokrat so bili to še posebej
Jan, Petra, Bojan in Matej.
Ustvarjalci Loškega odra so
bili seveda veseli uspeha. »Čeprav

Na Loškem odru se matički počutijo kot doma.
predstava govori o njujorških brezdomcih, je aktualna tu, sedaj. Prižgite televizijo in si oglejte predstavo, pa
boste razumeli njeno brezčasnost,«
je ob nagradi povedal predsednik
KD Loški oder Matej Čujovič in vas

NOVI UGODNI PAKETI
UPRAVNIŠKIH STORITEV!

prav vse lepo povabil na prihajajoči
ponovitvi Antigone v New Yorku, ki
bosta v soboto, 16., in v ponedeljek,
18. oktobra, obakrat ob 19.30 na Loškem odru. Ne, matički z Loškega
odra niso pravljica, so resničnost.

Smo zaupanja vreden upravnik
z dolgoletno tradicijo upravljanja in
vzdrževanja večstanovanjskih stavb.
S svojimi strokovnimi storitvami
znižujemo redne mesečne stroške
in ohranjamo ter plemenitimo
vrednost vaših nepremičnin.
Sedaj tudi na območju Škofje Loke
z okolico nudimo izredno ugodne
pakete upravniških storitev.
Pokličite nas in se prepričajte
o prednostih, ki jih zagotavljamo
našim strankam.
Odgovorno upravljamo z vašo
lastnino. Že več kot 65 let.
Domplan, d.d., Enota Škofja Loka
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
| www.domplan-upravljanje.si

Roman Hafner, vodja pisarne
T 04 5110 830 M 030 605 759
E roman.hafner@domplan.si
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T 04 20 68 800, F 04 20 68 701
| www.domplan.si
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Razstavljajo mladi fotografi
V avli Gimnazije Škofja Loka si je mogoče ogledati mladinsko fotografsko
razstavo z naslovom Jabolko ne pade daleč od drevesa.
Mateja Rant, foto: arhiv šole

N

a fotografskem natečaju, ki so
ga pripravili Gimnazija Škofja
Loka, Foto klub Anton Ažbe in
Klub Klik, je sodelovalo 56 avtorjev v
starosti do 19 let iz dvajsetih slovenskih šol. Na dve temi so prejeli 314
del, izbor 141 del pa je opravila žirija,
ki so jo sestavljali: akademski kipar in
profesor Gimnazije Škofja Loka Matej
Plestenjak, podravnateljica Gimnazije Škofja Loka Ana Prevc Megušar,
mojster fotografije Fotografske zveze
Slovenije (FZS) Izidor Jesenko in kandidat mojstra fotografije FZS Peter
Pokorn ml. Najboljše avtorje so konec
septembra ob odprtju razstave, ki so
jo pripravili ob 70-letnici Gimnazije
Škofja Loka in Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD), nagradili z
medaljami in diplomami FZS.
Za fotografije na temo Jabolko ne
pade daleč od drevesa je prvo nagrado prejel Rene Kračun (Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje)

Udeleženci natečaja z Gimnazije Škofja Loka ter Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje na odprtju razstave
za fotografijo Modro okno z jabolkom,
drugo nagrado Jan Rojc (Šola za lesarstvo, Škofja Loka) za fotografijo Dobra
letina in tretjo nagrado Matej Borjančič (OŠ Srečka Kosovela Sežana)
za fotografijo Osamljen. »Omenjeno
temo smo izbrali, ker se kot Unescova šola pridružujemo obeleževanju
letošnjega mednarodnega leta sadja
in zelenjave,« je pojasnila Ana Prevc

Za fotografije na temo Jabolko ne pade daleč od drevesa je prvo nagrado prejel Rene Kračun
za fotografijo Modro okno z jabolkom.

Megušar in dodala, da je omenjena
tematika letos izpostavljena tudi v
okviru DEKD. »Motive so mladi fotografi iskali ne samo v sadovnjakih in
sadežih, ampak tudi v metaforičnem
smislu, recimo očetje in sinovi.« V
prosti temi pa so nagrade za svoje fotografije prejeli: Tomaž Lenarčič (Šolski center Srečka Kosovela Sežana)
za fotografijo Samota, Nika Ermenc
(OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad) za
fotografijo Gospodar in Marko Pleterski (fakulteta za elektrotehniko) za
fotografijo Snop prostosti.
Z Gimnazije Škofja Loka je na
natečaju sodelovalo 13 mladih fotografov: Lan Mohorič Bonča, Hana
Karabegović, Ines Bitenc, Manca Novak, Mark Gazvoda, Neža Kržišnik,
Amadej Zalokar, Ema Rozman, Lucija Deželak, Žan Mai Matjašec, Alina
Smirnov, Jan Oman in Tilen Pokorn,
ki se na razstavi predstavljajo vsak
s po eno fotografijo. Amadej Zalokar
in Lan Mohorič Bonča pa sta za svoji
fotografiji prejela diplomi, je še pojasnila Ana Prevc Megušar.
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Slikali mestne
znamenitosti

opaža, da se učenci, ki so v preteklosti sodelovali na Mali
Groharjevi koloniji, zdaj vračajo kot mentorji mladim likovnim ustvarjalcem. Poleg del, ki so nastala letos, si je v
Sokolskem domu mogoče ogledati tudi razstavo del najboljših desetih mladih likovnih ustvarjalcev iz preteklega leta, ki jih vsako leto upodobijo tudi na razglednicah,
ki jih v dar prejme vsak udeleženec kolonije.

Na Mali Groharjevi koloniji je letos
ustvarjalo okrog sto mladih likovnih
ustvarjalcev iz 32 osnovnih šol.
Mateja Rant

U

stvarjanje v okviru Male Groharjeve kolonije so
letos zaradi razmer v zvezi z epidemijo covida-19
raztegnili na štiri dni. »Največ jih je sicer še vedno
prišlo v petek, približno polovica vseh udeležencev, ostali
pa so se razporedili še v ostalih treh dneh,« je pojasnil
Janez Jocif iz škofjeloške izpostave Javnega sklada za
kulturne dejavnosti. Skupaj se je v Škofji Loki zvrstilo 128
učencev višjih razredov in njihovih mentorjev iz 32 šol.
Razstavo nastalih del si bo v Sokolskem domu v Škofji
Loki mogoče ogledati do 2. novembra.
Janez Jocif je zadovoljen, da jim je letos dogodek
znova uspelo izpeljati v živo, pa čeprav v prilagojeni obliki. »Za mlade ustvarjalce je izrednega pomena, da imajo
možnost svoja dela predstaviti tudi širši javnosti, saj se
to navadno konča na šolskih hodnikih. Zato jim veliko
pomeni, da lahko sodelujejo na razstavi, ki si jo ogleda
tudi širši krog občinstva.« Prepričan je, da je to spodbuda tudi za nadaljnje ukvarjanje z likovno dejavnostjo, saj

Naziv delovnega mesta:

PROGRAMER NAMENSKIH
STROJEV IN OPREME

Mladi likovniki so tudi letos ustvarjali na Mali Groharjevi koloniji.

MATECH D.O.O., BRITOF 395, KRANJ

Opis delovnega mesta:
	programiranje strojev v Siemens Step 7, TIA portal, Win
CC in WinCC Flexible,
programiranje podatkovnih baz,
programiranje robotov (ABB, Yaskawa, Epson),
priprava (tehnične) dokumentacije in navodil za uporabo,
zagon, testiranje strojev in servis,
izobraževanje končnih uporabnikov.
Nudimo:
zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo,
dinamično delo v prijetnem in izkušenem kolektivu,
zanimive projekte in izzive,
možnost strokovnega in osebnega razvoja,
delo bo potekalo v Kranju, občasno na terenu.
Prijave pričakujemo na: zaposlitev@matech.si
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Največkrat
potrebovali prevoz
do zdravnika
V Škofji Loki je pred letom dni zaživel
projekt Prostofer, v sklopu katerega
nudijo brezplačne prevoze
za starostnike.
Oktobra je minilo natanko leto dni, kar je Občina Škofja Loka
pristopila k projektu Prostofer.
Mateja Rant, foto: Primož Pičulin

O

ktobra je minilo natanko leto dni, kar je Občina Škofja Loka pristopila k projektu Prostofer, v okviru katerega so do začetka oktobra opravili že 271 prevozov
starostnikov in skupaj prevozili okrog 14 tisoč kilometrov, je
pojasnila koordinatorka projekta na občini Sabina Gabrijel.
»S tem, ko manj mobilnim upokojencem in uporabnikom iz
oddaljenih krajev s slabšo mrežo javnih prevozov ali nižjimi prihodki nudimo personaliziran prevoz na klic, bistveno
izboljšujemo kakovost njihovega življenja in skrbimo za
njihovo varnost v prometu.« Najpogosteje so starejši potrebovali prevoz do bolnišnic oziroma zdravstvenega doma.
Po besedah župana Tineta Radinje je veliko število
doslej opravljenih prevozov dokaz, da so v občini ta projekt resnično potrebovali. Zato se je posebej zahvalil voznikom, ki to delo opravljajo prostovoljno. Projekt je tako
dobro zaživel prav po njihovi zaslugi, je še poudaril. S
projektom jim je uspelo povečati udeležbo starejših v cestnem prometu in obenem izboljšati njihovo mobilnost, in
to kljub omejitvam, ki jih prinaša epidemija covida-19, je
poudarila Sabina Gabrijel. Na mesec povprečno opravijo

okrog trideset prevozov, včasih tudi dva ali tri na dan, je
še dodala. Ta čas pri projektu sodeluje devet voznikov prostovoljcev, ves čas pa vabijo tudi nove. »Z veseljem pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč pri prevozu,« je poudaril
75-letni voznik prostovoljec Jože Krek. Z električnim avtom, ki ga je zelo navdušil, je že opravil prevoz celo do Dolenjskih Toplic. Med prvimi se je projektu pridružila tudi
Sanela Jahič. »Včasih prav pride, da za 'odmor' opravim
kakšen prevoz, saj kot samozaposlena v kulturi navadno
ves dan delam.« Tako po njenih besedah obenem dobro
izkoristi vozniški izpit, saj se ne vozi zgolj za svoje potrebe, ampak s tem tudi drugim olajša življenje. »Starejši
tako nimajo občutka, da so pozabljeni,« je poudarila in dodala, da se tako bolj začneš zavedati ljudi, s katerimi sobivaš. »Slišiš mnoge težke zgodbe, a tudi zelo navdihujoče.«
Kot prostovoljna voznica pri projektu sodeluje tudi Ela Dolinar, ki ji ni bilo odveč prevoza opraviti niti z lastnim avtom, ko Prostoferjevega ni bilo na voljo. »Starejša gospa, ki
sem jo že peljala po opravkih in ji ob tem pokazala, kje živim, je namreč kar sama prišla do mene, ko je ostala brez
prevoza do doma na Gabrško Goro,« se posmeje. Veseli jo,
da ji ljudje zaupajo in v klicnem centru včasih že kar sami
izrazijo željo, da bi jih spet peljala ona.

ZAPOSLIMO:
DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž)
Kontakt: 04 515 60 33
Nenehno stremljenje k izboljšavam, prava pomoč kupcu s pravimi rešitvami in
proizvodi ter vrhunske komponente so v sodobnem času ključni za uspešno
širjenje zaupanja in sodelovanja s partnerji. V podjetju INES, d. o. o., ki na trgu
obstaja že več kot 30 let, s svojim nenehnim vlaganjem v strojni park in krepitvijo
kolektiva uspešno poslujemo tudi na mednarodnem področju. Vse to pa nam
omogočajo tudi visoki standardi kakovosti in nenehne izboljšave, predvsem pa
motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci.
Več o nas in ostalih razpoložljivih delovnih mestih si lahko preberete na naši
spletni strani: www.ines.si.

Naloge in odgovornosti:

·	samostojno izvajanje ponavljajočih se ter enostavnih tehnoloških
procesov in operacij z različnimi stroji, orodji in napravami
· občasno opravljanje prevoza blaga
· prejemanje naročil, sledenje in realizacija
· vodenje in izpolnjevanje dokumentacije
· izvajanje avtokontrole kakovosti proizvodov
·	zadolženost, da se ob zaključeni fazi postopka prenese proizvod
v naslednjo fazo
· pakiranje izdelkov
· upravljanje viličarja
· nalaganje in razlaganje materiala in izdelkov
· manjša tekoča vzdrževalna dela in popravila
· priprava in čiščenje delovnega okolja
· opravljanje raznih pomožnih fizičnih del

Pričakujemo:

·	dinamičnost in veselje do dela ter željo po pridobivanju novih znanj
·
·
·
·
·

in srečevanju z novimi izzivi
spoštljiv odnos do sodelavcev
učinkovitost dela
prilagodljivost in zmožnost timskega dela
poštenost in pripadnost podjetju
stopnja izobrazbe: ni posebnih zahtev

Ponujamo:

·
·
·
·
·
·

delo za nedoločen čas
dober kolektiv
dinamično delo
možnost napredovanj
stimulativno nagrajevanje
priložnost za osebni in karierni razvoj

Če želite postati član naše ekipe, vas vabimo, da pošljete pisno prijavo, ki naj
vsebuje dokazila o izobrazbi ter kratek življenjepis najkasneje do 7. 11. 2021 po
eni od ponujenih prijavnih možnosti: po e-pošti na zaposlitev@ines.si ali na
naš naslov INES, d. o. o., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka.
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Večer v spomin Milana Komarja
Čeprav je dr. Milan Komar v Škofji Loki preživel zgolj svoja rosna leta in ga
je življenjska pot odnesla na tuje, ga je mesto zelo zaznamovalo, posvetil pa
mu je tudi Škofjeloške sonete. Da bi o njem izvedeli več, so mu v Muzejskem
društvu Škofja Loka posvetili Blaznikov večer, ki so ga poimenovali Dr. Milan
Komar – glasnik lepega in resničnega med Škofjo Loko in svetom.
Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl

M

ilan Komar je v filozofski misli pustil velik pečat,
v Sloveniji pa je bil do osamosvojitve skoraj neznan. »Da ga predstavimo na Blaznikovem večeru, ni naključje, saj je letos sto let od njegovega rojstva.
Rodil se je sicer v Ljubljani, ker je oče dobil službo v Škofji
Loki, pa je nato do osmega leta živel v Škofji Loki. Družina je stanovala v stavbi upravne enote in Milan Komar se
je na mesto izjemno navezal. Škofjo Loko je omenjal celo
življenje,« je ob predavanju povedala predsednica Muzejskega društva Škofja Loka Helena Janežič in dodala, da se
v društvu pogovarjajo tudi o tem, da bodo predlagali, da bi
na stavbo upravne enote postavili obeležje v njegov spomin. »Mesto pod gradom je Milan Komar vse življenje
čutil kot svoj popek sveta, saj je tukaj preživel najlepša
otroška leta. V Škofji Loki so bile njegove korenine. Iz
njih je rastel in vse življenje je gradil na drobnih spoznanjih iz tistih let. Tako je med drugim zapisal njegov tesni sodelavec in prijatelj akademik Zorko Simčič,« je tudi
povedala Janežičeva. Predstavitev Milana Komarja so v
Muzejskem društvu Škofja Loka pripravili v sodelovanju

Delo in življenje Milana Komarja so poleg sina Jureta, ki se je oglasil
po video povezavi, v Sokolskem domu predstavili Blaž Karlin, Erika
Jazbar, Helena Janežič in Matija Ogrin.

z Juretom Komarjem, sinom Milana Komarja, ki je očeta
predstavil kar iz Buenos Airesa. Povedal je, da se je rodil 4. junija 1921 v Ljubljani kot sin primorskih beguncev,
prav zaradi mladosti, ki jo je preživel v Škofji Loki, pa se
je vedno počutil Ločana. Klasično gimnazijo je obiskoval
v Ljubljani, kjer je tudi študiral pravo. Med drugo svetovno vojno je živel tudi v Gorici in bil med drugim tudi urednik Goriškega lista. Da bi se umaknil komunističnemu
pregonu, je konec aprila leta 1945 odšel v Italijo, nato pa v
Argentino. Že med vojno se je v Ljubljani poročil z Majdo
Ahačič, s katero sta najprej živela v Gorici, nato pa v Italiji,
kjer sta se jima rodili dve hčerki. V Argentini sta se jima
nato rodila še ena hčerka in dva sinova. Sin Jure je, tudi po
spominih očeta in matere, natanko opisal njihovo potovanje in življenje v Argentini, kjer je oče med drugim opravil
izpit za srednješolskega profesorja filozofije in pedagogije
in začel predavati na Instituto de Cultura Religiosa Superior, kjer je leta poučeval grščino in filozofsko antropologijo.
Poučeval je tudi klasične jezike na učiteljišču in filozofsko
antropologijo. Ko je bila ustanovljena katoliška univerza,
so ga poklicali kot profesorja za branje antične filozofije,
kmalu pa je bil imenovan za titularnega profesorja moderne filozofije. Pozneje je postal tudi ordinarij iste stolice. Nekaj let je bil dekan filozofske fakultete. Bil je tudi ustanovni
član Slovenske kulturne akcije in njen najvidnejši filozofski sodelavec. Čeprav je zelo veliko predaval, pa ni izdal
veliko knjig, so pa njegovi študenti razmnoževali njegova
predavanja. Z osamosvojitvijo smo tudi v Sloveniji začeli
izdajati njegova dela, Milan Komar pa je tudi doma prejel
več priznanj. Umrl je v Argentini leta 2006, njegovi študentje pa so tam ustanovili Fundacijo Milana Komarja.
O Milanu Komarju kot mislecu in učitelju je na letošnjem Blaznikovem večeru spregovoril tudi dr. Matija Ogrin, velik poznavalec Komarjeve philosophie perennis
– večne filozofije, Komarjevo življenje v Gorici, kjer je
»pustil pol srca«, pa je opisala Erika Jazbar, publicistka
in kulturna delavka iz Gorice. Obe mesti, tako Škofja
Loka kot Gorica, sta ga zaznamovali, obema pa je posvetil sonete: v sedemdesetih so nastali Škofjeloški soneti,
leta 1988 pa sonet Gorica. Njegove pesmi je na prireditvi
v Sokolskem domu bral Blaž Karlin.
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Poskušali bodo zmanjšati zavržke hrane
Za sodelovanje v pilotnem projektu Hrana svoje mesto najde so Ekologi brez
meja v sodelovanju z Lidlom Slovenija med občinami iz mreže Zero waste
Slovenija izbrali občino Škofja Loka.

Dan gasilcev
Gasilci Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka
bodo v soboto, 23. oktobra, pripravili Dan gasilcev.
Na parkirišču Štemarje nasproti glavne avtobusne
postaje v Škofji Loki bodo med 9. in 15. uro prikazali
gasilsko opremo, vozila in postopke pri opravljanju
svojega dela ter še vrsto drugih zanimivosti.

Izlet na Kras

Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka bo v soboto, 16. oktobra, pripravilo izlet na Kras z ogledom
Mirenskega gradu in obiskom pomnika miru na Cerju. Zbor za člane je ob 7. uri na avtobusni postaji Škofja Loka, prijave pa zbirajo do četrtka, 14. oktobra.

Harjen d.o.o., Škofja Loka, Frankovo naselje 165, Škofja Loka

K

onec septembra, ko zaznamujemo mednarodni
dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, so v društvu Ekologi brez meja v sodelovanju z
Lidlom Slovenija začeli aktivnosti za celostno preprečevanje in zmanjševanje količin zavržene hrane na ravni
lokalnih skupnosti. V pilotnem projektu bo sodelovala
Občina Škofja Loka.
V okviru projekta bodo iskali možnosti za zmanjšanje zavržkov hrane znotraj treh ciljnih skupin: javnega
sektorja, gospodarskih subjektov in gospodinjstev, obenem pa bodo veliko pozornosti namenili ozaveščanju
o tej tematiki. »Na poti proti zero waste iniciativi smo v
Škofji Loki veseli, da lahko v sklopu tega projekta posvetimo posebno pozornost zavrženi hrani, ki od nas ne
zahteva globokih prilagajanj, le našo odločitev in nekaj
sprememb vedenja,« je poudaril župan občine Škofja
Loka Tine Radinja, ki verjame, da tako lahko hitro naredimo razliko, ki je pomembna. Po besedah predsednice
društva Ekologi brez meja Urše Zgojznik so v preteklosti
pripravili že več projektnih, raziskovalnih in promocij-

skih aktivnosti na temo zavržene hrane, zato imajo veliko znanja, izkušenj in idej, zdaj pa si to želijo udejanjiti
v praksi. V pilotnem projektu bodo oblikovali konkreten
model sodelovanja z lokalno skupnostjo na področju
ravnanja in predvsem zmanjšanja zavržene hrane in
ga nato ponudili v izvajanje tudi drugim občinam. Kot je
poudarila vodja področja korporativnega komuniciranja
v Lidlu Slovenija Tina Cipot, s pilotnim projektom Hrana
svoje mesto najde v Škofji Loki ustvarjajo poligon za lokalno okolje, da najprej razišče svoje potenciale na tem
področju, nato pa vpelje tudi potrebne rešitve.
Projekt se bo sklenil s Slovenskim dnem brez zavržene hrane, ki smo ga na pobudo Lidla Slovenija prvič
zaznamovali 24. aprila in je bil tudi glavni povod za začetek konkretnega sodelovanja med trgovcem in okoljevarstveniki, so še pojasnili v društvu Ekologi brez meja.

Harjen d.o.o., Škofja Loka, Frankovo naselje 165, Škofja Loka

Mateja Rant
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Svečani listi Jožetu Hafnerju in Jaku Šinku
Dan slovenskega športa, ki je bil letos drugo leto tudi državni praznik, so mnogi
izkoristili za ozaveščanje o pomenu športa, Zavod za šport in Športna zveza
Škofja Loka pa sta v športnem in prazničnem vzdušju pripravila podelitev
priznanj športnikom in športnim delavcem.

Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin

D

a je prireditev res namenjena športnikom in bo potekala v športnem duhu, je bilo slutiti že iz vabila,
saj je bila v njem zapisana prošnja organizatorjev,
da v Sokolski dom nagrajenci pridejo v športnih oblačilih, najbolje trenirki in športnih copatih. Športna oblačila
na slovesnosti pa niso imela zgolj simboličnega pomena,
saj je predsednica odbora za priznanja Saška Benedičič
Tomat med programom poskrbela, da so se zbrani tudi
malce razmigali. Hkrati je spomnila, da državni praznik
športa obeležujemo ob dnevu, ko je na olimpijskih igrah
v Sydneyju 2000 v čast zmagovalcem prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. Veslača Iztok Čop in Luka Špik
ter strelec Rajmond Debevec so 23. septembra postali
olimpijski prvaki. Seveda pa dan slovenskega športa ni
namenjen zgolj praznovanju vrhunskih dosežkov naših
športnikov, ampak je namenjen spodbujanju vseh nas k
rednemu športnemu udejstvovanju. Prav tako je spodbuda k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu.
»Četudi dan športa praznujemo šele kratek čas, pa sta
telovadba in šport področji, ki sta v našem kraju organizirani že 115 let. Loški športniki so s svojo delavnostjo in

Svečano listino si je zaslužil vsestranski športnik Jože Hafner
z Godešiča, podelil pa mu jo je župan Tine Radinja.

Župan Tine Radinja je svečano listino izročil nogometnemu delavcu
Jaku Šinku od Svetega Duha.
zagnanostjo vseskozi dosegali rezultate, na katere smo
lahko zelo ponosni,« je na prireditvi poudaril predsednik
Športne zveze Škofja Loka Blaž Pipp in dodal, da smo
narod, ki mu zaradi uspehov naših športnikov vsi drugi
narodi na svetu priznavajo, da smo najbolj športen narod
na svetu.
Blaž Pipp je nato podelil pet bronastih plaket. Za dvajsetletno delo na področju športa, zlasti na področju smučanja, kjer je bil najprej tekmovalec, nato pa je v Smučarskem klubu Alpetour prevzel pripravo prog za različna
tekmovanja, jo je prejel Martin Bogataj. Bronasto plaketo
si je zaslužil še en član Smučarskega kluba Alpetour,
Nejc Rebec, ki je bil prav tako sprva tekmovalec, nato pa
je postal trener.
Prav tako sta si bronasti plaketi zaslužila člana Atletskega kluba Škofja Loka Jurij Demšar (v letu 2012 je prevzel tudi funkcijo predsednika kluba) in Anže Jurgele, ki
sta bila najprej tekmovalca, nato pa trenerja.
Za več kot dvajsetletno delo je bronasto plaketo prejel
tudi član Balinarskega društva Trata Matej Korenčič.
Saška Benedičič Tomat je nato segla v roke dobitnikom srebrnih plaket. Za dvajsetletno delo pri Jadralnem klubu Loka Timing pa tudi za svoje podvige v gorah si jo je zaslužil Miloš Četrtič. Za uspehe v balinanju
si je srebrno priznanje zaslužil Dejan Mlinar, predvsem
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za sodelovanje pri organizaciji
smučarskih tekmovanj pa je srebrno priznanje prejel Leon Tušar. Za
dvajsetletno delo so si priznanje
prislužili tudi člani Atletskega kluba Škofja Loka in Jadralnega kluba
Loka Timing.
Predsednik sveta Zavoda za
šport Marko Primožič je podelil dve
zlati plaketi. Eno si je za več kot tridesetletno aktivno delovanje na področju športa zaslužil Andrej Franko, drugo pa za dolgoletno uspešno
delo Športno društvo Partizan.
Škofjeloški župan Tine Radinja
je nato podelil še najvišji športni
priznanji v občini, svečani listini.
Najprej je čestital Jožetu Hafnerju,
ki je s športom povezan že vse življenje. Na Godešiču je v Športnem
društvu Kondor igral nogomet, namizni tenis in hokej. Pri 17 letih je
začel trenirati kajak na divjih vodah
in leto kasneje postal mladinski državni prvak in peti v članski konku-

renci nekdanje Jugoslavije. Postal je
reprezentant, a mu je žal poškodba
hrbta preprečila nastop na svetovnem prvenstvu. Po okrevanju se je
vrnil k rekreativnemu igranju nogometa in namiznega tenisa, ukvarjal pa se je tudi z gorskim tekom,
gorskim in cestnim kolesarjenjem,
hokejem in tekom na smučeh. Ko
je Športno društvo Kondor leta 1992
organiziralo gorski tek na Osolnik,
je bil Jože seveda zraven. Že četrto
leto po prvi izvedbi teka je prevzel
organizacijo dogodka. V Športnem
društvu Kondor je že dolga leta v
Upravnem odboru, od 2006 pa predsednik. Delo svojih predhodnikov je
nadgradil z izboljšanjem pogojev za
igranje nogometa na področju infrastrukture in tudi na področju organiziranosti in povezanosti nogometa v vsej občini.
Svečano listino je prejel tudi
Jaka Šink, ki je že v osnovni šoli začel igrati nogomet pri škofjeloškem

klubu in ga igral aktivno do sedemintridesetega leta. Ko si je dom z
družino ustvaril pri Svetem Duhu,
je bil s krajevnimi nogometnimi
zanesenjaki soustanovitelj Nogometnega kluba Polet. V klubu je bil
najprej igralec, po koncu aktivnega igranja pa že več kot dvajset let
skrbi za mladinske kategorije kot
trener, šestnajst let pa je že predsednik kluba. Kot trener je z igralci
dosegel drugo mesto pri pionirjih,
prvo mesto pri kadetih, mladincih
in članih na tekmovanjih, ki jih je
organizirala Medobčinska nogometna zveza Gorenjske. Pri tej organizaciji je bil več kot dvajset let aktiven funkcionar, do leta 2015 tudi
kot član Izvršnega odbora, večji del
tega časa kot podpredsednik. Kot
član komisij je več let deloval pri
Nogometni zvezi Slovenije. Danes
se še vedno rad poda med nogometaše na nogometna igrišča kot delegat na tekmah.

Vrhunske toplotne črpalke
MIDEA – DC split inverter – za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode
moči od: 6 do 16 kw
Cena z osnovno montažo:
od

4.599,99 €
z vključeno
EKO SUBVENCIJO
proizvajalca,
montažo in ddv.

MIDEA je toplotna črpalka najvišje kakovosti, za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode,
energetska učinkovitost A +++ in z izjemno tihim delovanjem.

IZE d.o.o. Golniška c. 68 a, 4000 KRANJ 041 669 742, e-mail: pts@siol.net
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Že prvo leto državna prvakinja
Nika Bobnar, osemnajstletnica z Godešiča, je v kolesarstvu slabo leto.
Prikolesarila si je že majico državne prvakinje, ki jo je osvojila v vožnji na čas
med starejšimi mladinkami, nastopila je na evropskem in svetovnem prvenstvu.

Maja Bertoncelj

V kolesarstvu ste pravzaprav novinka. Ste prej trenirali kakšen drug šport?
Najprej sem tekla na smučeh, a krajše obdobje, potem
sem plesala, najdlje pa sem trenirala atletiko. Lani med
epidemijo in omejitvijo gibanja mi je bilo dolgčas in sem
začela kolesariti. Jeseni me je oče prvič peljal v ekipo
BTC City Ljubljana in začela sem trenirati – resneje potem januarja letos. Vsi so me lepo sprejeli in zato so bili
začetki nekoliko lažji. Je pa bilo zame seveda vse precej
novo. Po dveh tednih smo šli že na priprave. Kolo sem
hitro vzljubila. Tudi način treninga mi je všeč.
Kakšni so spomini na prvo tekmo? Hitro so prišle tudi
prve stopničke.
Prva tekma je bila za svetovni pokal v Italiji. Povabila trenerja Martina Kraška nisem pričakovala. To je bila
zame odlična izkušnja. Dirke nisem končala, saj sem v
zadnjem delu padla. Kljub temu je bil trener presenečen,
da se nisem bala voziti v skupini, čeprav so mi prej vsi
govorili, da bom potrebovala nekaj časa, da se bom nava-

Nika Bobnar je že v prvi sezoni dobila izkušnje z nastopov na velikih
tekmovanjih. / Foto: osebni arhiv

dila. Nisem se obremenjevala. Prva dirka mi bo zagotovo
ostala v spominu, tako kot tudi prve stopničke. Dosegla
sem jih na VN Komenda. Bila sem tretja. Za vedno mi bo
v spominu ostala tudi prva zmaga, in sicer na državnem
prvenstvu v vožnji na čas v Kopru. Kolo za kronometer
sem nekaj prej dobila v klubu, da sem lahko trenirala.
Kronometer mi je bil vselej najbolj všeč. V Kopru je bil
ravninski, meni bolj pisan na kožo. Nisem vedela, kaj pričakovati, tako da sem bila zelo vesela in presenečena.
Majico državne prvakinje imam v sobi v omari. Vedno
bo imela svoje mesto.
Vrhunec sezone sta bila evropsko in svetovno prvenstvo. Kako ste zadovoljni?
Nad nastopoma na evropskem prvenstvu, ki je bilo v
Italiji, sem bila razočarana, zato sem šla na svetovnega v
Belgijo brez pričakovanj, seveda z upanjem na najboljše.
Kronometer mi je bil pisan na kožo, saj je bil ravninski,
tehnično nezahteven. S 23. mestom sem bila najboljša
slovenska mladinka. Vedno je lahko tudi še bolje, a zame
je to odličen rezultat. Na cestni dirki nisem dosegla vidnejše uvrstitve, dvakrat sem tudi padla.
Kakšna izkušnja je bila to za vas? V Belgiji je bilo
vzdušje izjemno.
V Belgiji res živijo za kolesarstvo. Že na uradnem treningu za kronometer so bili povsod navijači, čeprav še ni
šlo zares. Cestno dirko smo imele mladinke že ob osmih
zjutraj. Kljub zgodnji uri je bilo ob progi polno ljudi. Tako
v Italiji kot v Belgiji so zame ob progi navijali tudi starši. Nepozabno je bilo tako prvenstvo kot sama Belgija.
Vmes smo praznovali tudi rojstni dan Tadeja Pogačarja.
Nisi ravno vsak dan na rojstnem dnevu tako vrhunskega
športnika.
Koliko kilometrov boste imeli ob koncu prve sezone?
Sezone je skoraj konec. Pred nami je le še državno prvenstvo na velodromu. Na koncu sezone bom imela okrog 12 tisoč kilometrov. Na kolesu sem skoraj vsak dan.
Vaši cilji?
Cilje imam visoke, tako za naslednjo sezono, v kateri
bom tekmovala v konkurenci do 23 let, kot tudi za naprej.
Želim si nastopov na največjih tekmovanjih, čim večkrat
tudi na dirkah v tujini, ki prinašajo potrebne izkušnje, izboljšati tehniko, saj se mi pozna, da v kolesarstvu nisem
od mlajših let, in biti boljša tudi na vzponih.

Desetič
kolesarili na
Lubnik
Na jubilejnem vzponu
sta bila najhitrejša Matej
Drinovec in Lara Rajterič.
Najhitrejši trije v absolutni ženski in moški konkurenci na desetem kolesarskem Vzponu na
Lubnik / Foto: arhiv organizatorjev
Maja Bertoncelj

V

zpon do okrepčevalnice Nace
pod Lubnikom je med kolesarji eden bolj priljubljenih.
Enkrat letno se na njem pomerijo za
zmago. Tako je že zadnje desetletje.
Na Mestnem trgu v Škofji Loki je bil
12. septembra namreč start jubilejnega, desetega kolesarskega Vzpona
na Lubnik.
Vzajemnost .pdf 1 18.06.2021 14:49:01

Udeležilo se ga je 115 kolesarjev
in 19 kolesark. Podali so se na 10-kilometrsko traso, skupna dolžina
vzpona od Podpulfrce do Breznice
pod Lubnikom, ki šteje za rezultat, pa je 7,2 kilometra. V absolutni
konkurenci pri moških so bili najhitrejši Matej Drinovec (16:49), ki je
prehitel domačega favorita Andreja
Drakslerja (16:55, ŠD Koloka), in Miran Kovačič (17:43, ŠD Vitalgo), pri
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TERME
CERKNO
SENIOR
SENIOR PAKET
PAKET
SS PREVOZOM
PREVOZOM
Paket vključuje:
• 4 x nočitev v dvoposteljni sobi
• 4 x bogat zajtrk
• prevoz do Hotela Cerkno in nazaj
• brezplačen vstop v terme Cerkno
• brezplačen vstop v ﬁtnes
• brezplačen wi-ﬁ v sobah

Seniorji, nimate prevoza? Pridemo po vas!
Informacije in rezervacije:
05 37 43 400, info@hotel-cerkno.si
www.terme-cerkno.si

ženskah pa Lara Rajterič (20:29, BTC
City Ljubljana Scott), Špela Škrajnar (20:31, Ganesha team) in Regina Laznik (23:58, KK Zapravljivček).
Vzpon na Lubnik je štel tudi za Pokal polanskih puklov, ki se je teden
kasneje zaključil na Blegošu.
Za organizacijo sta tudi letos poskrbela Društvo Tek 4 mostov na čelu
z vodjo prireditve Igorjem Drakulićem in Športna zveza Škofja Loka.

5 DNI
I
4 NOČ
samo

200 €
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Pumpaj Slovenija v Škofji Loki
Škofja Loka je bila tretja postaja letošnje serije Pumpaj Slovenija, državnega
pokala v disciplini pumptrack (grbinasti poligon). Sodeloval je tudi Filip Flisar.
Maja Bertoncelj

P

umpaj Slovenija je nacionalna
tekmovalna serija, ki poteka
pod okriljem Kolesarske zveze
Slovenije in je organizirana s strani
kolesarskih društev na različnih prizoriščih po Sloveniji od leta 2018. Več
kot tisoč tekmovalcev se je udeležilo
vseh dosedanjih tekmovanj in v letu
2020 so premierno okronali tudi prve
državne prvake.
Za to atraktivno tekmovanje, ki
vključuje tudi spremljevalni program za otroke Grbine so fine, je
vsako leto več zanimanja. Letošnja
serija se je 26. septembra ustavila tudi v Škofji Loki, ki je bila tretja
postaja, po Zagorju in Laškem. Dogodek na pumptracku oziroma grbinastem poligonu na območju nekdanje vojašnice je bil celodnevni. Je
kombinacija zabave in tekmovanja.
Že dopoldan je privabil veliko družin. V Foksijevi kolesarski šoli in
Foksijevih izzivih so se zvrstile tri
skupine mladih kolesark in kolesar-

V Foksijevi kolesarski šoli in Foksijevih izzivih so se zvrstile tri skupine mladih kolesark in
kolesarjev, skupaj jih je bilo blizu petdeset. / Foto: Maja Bertoncelj
jev, skupaj jih je bilo blizu petdeset.
Pod vodstvom ambasadorja programa Grbine so fine Filipa Flisarja in
inštruktorja Davida Ivartnika so
usvojili vrsto osnovnih kolesarskih
veščin, ki jim bodo prišle prav na katerem koli kolesu. Program Grbine so
fine vključuje tudi dobrodelno akcijo
En krog za razvoj. Dvajseterica je s
85 krogi, opravljenimi na poligonu,
zbrala 170 evrov, še 370 so jih prislu-

Otroci so pod vodstvom ambasadorja programa Grbine so fine Filipa Flisarja (na sliki desno)
in inštruktorja Davida Ivartnika usvojili vrsto osnovnih kolesarskih veščin.

žili tisti, ki so skakali v višino. Boris
Režabek je preskočil letev na višini
90 centimetrov. Skupno 540 evrov za
izvedbo športnega dne škofjeloških
osnovnošolcev na poligonu bo podarilo podjetje Invida.
Veliko gledalcev je privabil tudi
tekmovalni del dogodka. Udeležilo
se ga je 42 kolesark in kolesarjev iz
različnih krajev Slovenije, še po trije
so se pomerili v odprtih kategorijah
na skirojih in rolerjih. Lokalni organizatorji Pumpaj Slovenija v Škofji
Loki so bili: Društvo T4M, Občina
Škofja Loka, Športna zveza Škofja
Loka in Ekstremni športni klub Mungo. Dogodek si je ogledal tudi škofjeloški župan Tine Radinja, ki je
poudaril, da je grbinasti poligon na
območju nekdanje vojašnice odlična
pridobitev predvsem za otroke in da
si tam želijo razviti cel center urbanih športov.
Serija Pumpaj Slovenija je po
Škofji Loki gostovala še v Apačah,
zadnje, peto prizorišče pa bo 30. oktobra v Ljubljani.
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Svetila z novo energijsko nalepko
Gospodinjskim aparatom in izdelkom, ki so od marca letos opremljeni
z novo energijsko nalepko (pomivalni stroji, pralni in pralno-sušilni stroji,
zamrzovalniki, vinske vitrine in zasloni), so se 1. septembra pridružila še svetila.

Suzana P. Kovačič

P

roizvajalci svetil so sicer morali z novo energijsko nalepko
že opremiti vsa nova svetila,
ki so na trg prišla po 1. maju letos, na
prodajnih mestih pa je za potrošnike
vidna od 1. septembra. “Če ne boste
našli svetila v energijskem razredu
A, to ne pomeni, da so svetila postala manj učinkovita. Nova razvrstitev
preprosto odraža sedanjost,” so poudarili na Zvezi potrošnikov Slovenije
(ZPS). Razred A zato za zdaj večinoma ostaja prazen in pušča prostor
prihodnjim inovativnim izdelkom.
Za vsa »stara« svetila, ki so v trgovinah na voljo že od prej, velja osemnajstmesečno prehodno obdobje,
ko se bodo lahko še vedno prodajala

s staro nalepko. Prehodno obdobje
se bo zaključilo 28. februarja 2023.
Na novi nalepki za svetila sta le dve
spremembi: poenostavljena lestvica od A do G in koda QR v spodnjem
desnem kotu, ki potrošniku omogoča,
da dobi dodatne informacije o izdelku, in sicer tako, da jo poskenira s
pametnim telefonom. “Nova energijska nalepka potrošnikom pomaga pri
izbiri varčnejših aparatov in s tem
pripomore k zmanjšanju stroškov za
energijo. Hkrati odpravlja zmedo, ki
jo povzroča označevanje energijskih
razredov s plusi, ki se je uveljavilo
pred nekaj leti. Prenovljena nalepka
je ukinila podrazrede (označene z
znakom oziroma znaki +), najpomembnejša novost pa so zaostreni
pogoji energijske učinkovitosti za
vstop izdelka v posamezen energijski razred,” so pojasnili na ZPS.

Za izračun porabe energije glede
na označen energijski razred lahko
potrošniki uporabijo spletno orodje
BELT, ki so ga razvili na ZPS. Orodje
podatek o energijskem razredu »prevede« v konkretne podatke o porabi
in strošku električne energije, izpustih CO2, številu dreves, potrebnih za
absorpcijo te količine CO2 ...

Dom je, kjer se počutimo varne
Hörmann partner
za prodajo in
montažo vrat
Matjaž Hartman s.p.
Škofja Loka
031 775 401
www.matjazhartman.si
hartman@hormannpartner.si
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Poskusno zbiranje
zelenega odreza
Komunala Škofja Loka organizira
poskusno zbiranje zelenega odreza.
Suzana P. Kovačič

Z

biranje zelenega odreza Komunala Škofja Loka izvaja vsak četrtek v oktobru pri predhodno prijavljenih gospodinjstvih, ki so vključena v redni odvoz
odpadkov v občini Škofja Loka. Odvoz zelenega odreza je
za vsa prijavljena gospodinjstva brezplačen.
Med zeleni odrez spadajo trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta, odcvetele rože pa tudi lesni sekanci, slama, seno, suho listje, veje iz mehkega lesa, lubje
in iglice … Uporabniki, ki bi želeli, da vam zeleni odrez
brezplačno odpelje Komunala Škofja Loka, storitev lahko
naročite osebno na sedežu Komunale Škofja Loka ali pa

Naj zeleni odrez ne bo vnemar odložen v naravi.
to predhodno prijavite na posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Komunale Škofja Loka in kjer lahko
izberete tudi sebi najustreznejši termin odvoza. Zeleni
odrez tako pripravite na mesto, kamor postavite zabojnike za odvoz, in ga bodo na vaš izbrani datum pobrali
ob smetarski trasi. Na izbrani termin do 7. ure zjutraj ob
smetarsko traso pripravite do največ dva kubična metra
zelenega odreza. Vabljeni, da se poskusnega zbiranja
zelenega odreza udeležite in naredite nekaj dobrega za
okolje.

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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»Papagajčkov« ne smemo
imeti na vrtu
Stanje slovenske narave je po mnenju Zavoda RS
za varstvo narave slabo, pri čemer vse večjo težavo
predstavljajo tudi invazivne tujerodne vrste. Rastlina
sirska svilnica ali »papagajčki« je tako zelo invazivna,
da jo je prepovedano imeti celo na vrtovih.
Maša Likosar

S

irska svilnica, ki izvira iz Severne Amerike in je bila v Evropi gojena ob koncu 19. stoletja,
je do dva metra visoka trajnica s podzemnimi pritlikami in številnimi pokončnimi stebli. V Sloveniji za zdaj

še ni zelo pogosta, večinoma se pojavlja posamezno ali v manjših sestojih, predvsem v osrednji in vzhodni
Sloveniji. Kot pojasnjujejo na Zavodu
RS za varstvo narave, sirske svilnice,
ki se je je zaradi oblike plodov prijelo
ime papagajčki, ne smemo imeti na
vrtovih, saj zaradi njenega načina
razmnoževanja prav zlahka zaide v
naravo, kjer dela škodo.

Sirska svilnica, ki ji zaradi oblike plodov
rečemo tudi papagajčki, je izjemno invazivna
tujerodna rastlina. / Foto: arhiv ZRSVN

Izkoristite

jesensko ponudbo!

BREZPLAČNA IZMERA

Izberite kvaliteto
po super cenah!

34 DOM IN DRUŽINA
Od leta 2017 je uvrščena na
evropski seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki so škodljive za naravo, gospodarstvo ter zdravje ljudi.
Rastlina uničuje pestrost travnikov,
ki z njeno razširitvijo postanejo
neprimerni celo za kmetijsko rabo.
Za to invazivno tujerodno vrsto kot
tudi druge s seznama EU veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa
in širjenja.
Sirsko svilnico odstranjujemo
tako, da jo izkopljemo skupaj s korenino. Najbolje je to storiti, preden
se razvijejo plodovi, kjer so številna
semena z dolgimi laski, ki jih nato
veter raznaša na velike razdalje. Na
ta način rastlina iz vrtov hitro »pobegne« v naravo. Košnja oziroma rezanje stebel se odsvetujeta, saj s tem
le spodbujamo rast iz podzemnih brstov in celo pospešujemo razraščanje. Rastlino je treba odstranjevati
več let zapored, dokler se popolno-

ma ne iztrebi. Nadzemne dele, razen
plodov, lahko kompostiramo na domačem vrtu, korenine pa oddamo v
zeleni odrez ali sežgemo, da ne bodo
iz njih zrasle nove rastline. »Ostankov rastlin z vrta nikoli ne odlagamo
v naravo,« poudarjajo na zavodu.
Pomembno je, da sirsko svilnico odstranimo v čim večjem številu. »Na sosednjem Madžarskem je
rastlina v naravi prisotna že v velikih strnjenih sestojih, zato je njeno
odstranjevanje izjemno težavno, dolgotrajno, škoda zelo velika, odstranjevanje pa zelo drago,« so pojasnili
na zavodu; in še: »Če se problema invazivnih tujerodnih vrst lotimo že v
zgodnji fazi razraščanja vrste, je mogoča popolna odstranitev in stroški
so bistveno nižji.«
Lokacije sirske svilnice lahko
najdemo na spletnem portalu Invazivke, kjer je razvidno, da v Škofji
Loki in okolici za zdaj še niso zazna-

Rastlina uničuje pestrost travnikov, ki z
njeno razširitvijo postanejo neprimerni celo
za kmetijsko rabo. / Foto: arhiv ZRSVN
li in javili najdbe, a kot dodajajo na
zavodu, je težko z gotovostjo trditi,
da na škofjeloškem območju »papagajčkov« ni. Ob tem vabijo vse, da
morebitne najdbe v naravi sporočijo
s pomočjo mobilne ali spletne aplikacije Invazivke ali pišejo na elektronski naslov ana.dolenc@zrsvn.si
oziroma pokličejo na 05 90 89 640.

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si

Promo

Kaminski etažni kotel

TOBY H

– ogrevajte se drugače
Pomlad je tu, kmalu bo tudi poletje, a v vročini se nam ne bo
ljubilo razmišljati o zimskem ogrevanju. A tako kot poletje hitro
pride, tudi hitro mine, na hladne dni pa se je dobro vnaprej
pripraviti. Spomladanski čas lahko izkoristite za investicijo v
ogrevalni sistem: ogrevanje na pelete s kotlovskimi kamini Toby
je učinkovit in ekološko sprejemljiv način ogrevanja v jesenskih
in zimskih mesecih.
H 24
Čeprav je sobna peč klasični izdelek, je
kaminski kotel Toby H moderen izdelek.
Regulacija poteka z zaslonom na dotik, z
menijem in nastavitvami v slovenskem jeziku, kar je še ena komparativna prednost
v primerjavi z večino podobnih izdelkov
na trgu. Kotel je mogoče povezati s sobnim termostatom, z nakupom dodatnega
usmerjevalnika pa ga je po brezžični povezavi mogoče povezati tudi z internetom:
z aplikacijo na mobilnem telefonu (za platformi android ali iOS) je kotel mogoče daljinsko prižgati in nadzorovati ter tako priti
domov v že ogreto stanovanje.

H 20
H 15

H15 -1699€

H 20 -1799€

Kamini znamke Toby serije H, ki jih slovenskim kupcem ponuja podjetje KIP
KOP, so namenjeni izključno uporabi v
stanovanjskih prostorih. Gre za kotle etažnega tipa in postavitev znotraj stanovanjskega območja. Kamini so brez izolacije, tako da prenašajo toploto ne samo v
napeljavo centralnega ogrevanja, temveč
z neposrednim toplotnim sevanjem tudi v
okolico. KIP KOP strankam ponuja tri modele različnih moči in dimenzij, primerne
za različne uporabnike: H 15 (za ogrevanju površin do 100 kvadratnih metrov), H
20 (do 125 m 2) in H24 (do 160 m 2).
V primerjavi s prejšnjimi različicami so kamini serije H popolnoma izboljšani in preoblikovani, med drugim je toby H sploh
prvi kotel z avtomatskim čiščenjem gorilnika na slovenskem trgu. Tak kamin ima
več prednosti: zaradi boljšega izgoreva-

H 24 -1999€

nja je učinkovitejši; »odpornejši« je proti peletom spremenljive kakovosti (to se
na domačem trgu pogosto dogaja);čistiti
pa ga je treba redkeje kot kotle drugih
proizvajalcev. Toby H izpolnjuje tudi najstrožje okoljske zahteve glede izpustov
škodljivih delcev. Vse vrednosti izpustov
so v okviru referenčnih vrednosti, ki jih
predpisujejo stroga pravila nekaterih držav EU.
Vsi delovni procesi tobyjev H (vžig, zgorevanje, izklop gorilnika) so avtomatski.
Kontrola zgorevanja je večstopenjska s
pomočjo delovnega režima pri minimalni
moči (»modulacija«). Kotel odlikuje tudi
tiho obratovanje. V kotlu so že nameščeni
glavni elementi kotlovnice: cirkulacijska
črpalka, ekspanzijska posoda, varnostni
ventil. Vrata kotla in rešetka gorilnika sta
izdelani iz kakovostne litine.

Dovažanje peletov iz rezervoarja poteka
preko notranjega transportnega traku, ki
je nameščen v rezervoarju in nato s prostim padom skozi ustrezno cev do gorilnika. Tako sta rezervoar za pelete in peč
kotla fizično popolnoma ločena in med
njima ni medsebojne mehanske povezave, s tem je preprečen prenos plamena
proti rezervoarju kotla. Dodatno varovalo
je varnostni termostat na notranjem transporterju, ki preprečuje morebiten povratni plamen. Hitro in varno zažiganje peletov omogoča keramični grelnik.

Informacije:
030 671 650
040 974 470
030 671 651

www.kipkop.si

www.kaminnapelete.si

Čivkarije.

Da bo Škofja Loka kmalu dobila trgovino, kjer
boste lahko kupovali hrano brez klasične plastične
embalaže, smo izvedeli pred kratkim. To naj bi
se zgodilo konec oktobra, nam je zaupala njena
pobudnica Kristina Primožič, sicer iz Stare Oselice.
A. B. / Foto: A. B.

Tudi kranjski Cineplexx je gostil težko pričakovano premierno projekcijo najnovej
šega
filma o Jamesu Bondu, kjer v glavni vlogi lahko ponovno spremljamo Daniela
Craiga. Na
projekciji ni manjkalo glamurja, Bondovih deklet, metuljčkov. Zanimanje za ogled
filma med
znanimi slovenskimi obrazi je bilo veliko, med prvimi pa si je film ogledal tudi
telovadec Sašo
Bertoncelj. A. B. / Foto: arhiv Cineplexxa

Godalkanje – Transilvanija prihaja konec meseca v Ljubljano in Sevnico, obiskalo pa
bo tudi štajersko prestolnico. Sicer pravijo, da se v Škofji Loki večkrat ustavijo, a tokrat
so Barja Drnovšek, Bojan Cvetrežnik in Ajda Cvek v uličnem preigravanju mimoidočim
poskušali približati omenjeni prihajajoči dogodek, ki bo tokrat publiki približal zvoke
severovzhodnega Balkana. A. B. / Foto: A. B.

Na letošnji Popevki je na koncu prepričala
Raiven alias Sara Briški Cirman s skladbo
Volkovi. Na festivalu pa so podelili še nekaj
nagrad strokovne žirije. Med nagrajenci je bil
tudi Tomaž Hostnik, ki je na tokratni Popevki
do
nastopil dvakrat (še v solo izvedbi), a nagra
bo
sklad
za
ilo
besed
je prejel za najboljše
ev.
Podaril si mi svoje srce v izvedbi Vudlenderj
B.
A.
Foto:
/
B.
A.
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Znana gostilna iz Reteč, sedaj Danilo – gostilna in vinoteka, je
pred kratkim praznovala šestdesetletnico. Domači so jo obeležili
s povabljenimi ob umirjenem druženju. Zgodba gostilne Danilo je
zgodba o dolgoletni tradiciji, ki jo danes uspešno nadaljujeta sestra in
brat Nina in Gašper Čarman. Na fotografiji sta v družbi staršev, Vesne
in Dušana Čarmana. A. B. / Foto: A. B.

MASLO SUROVO,
250 g,
LJUTOMERSKO,
POM. MLEK.
1,89 EUR

SMETANA
ZA STEPANJE,
33%, 1 l BP
POM. MLEK.,
3,49 EUR

Eva Vrevc Jenko je sicer iz Tacna, ljubezen pa jo je
pripeljala na
Kmetijo pr' Matevž v Reteče. Srečali smo jo na tržnic
i, ki vsako
prvo soboto v mesecu poteka v centru Škofje Loke.
Ljudje so
z velikim veseljem povpraševali po »zlati« domači moca
reli. Ta
mocarela iz Reteč je namreč do danes prejela kar nekaj
visokih
priznanj, mlada gospodarica pa pravi, da če se vam
zljubi sladkega,
se k njej izjemno dobro podajo fige in med. A. B. / Foto:
A. B.

PIVO SMILE 4,5%,
0,33 l, stek.
0,99 EUR

VINO JANŽEVEC, 1l
PAKET 6/1 + 6 KOZARCEV

SIR TRAVNIŠKI
BELI V SLANICI
800 g

19,99 EUR

6,49 EUR

MLEKO
POMURSKO
3,5%, 1 l
0,75 EUR

PIVO GUINNESS
0,44 l, ploč.
1,79 EUR

TRAVNIŠKI
KAJMAK, 500 g
4,99 EUR
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nakupu
prejmete
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Če ti rečejo, da se imenujejo Jemc band, potem se najprej
vprašaš, ali so si v sorodu. In tale moška zasedba je, celo v ožjem.
Priimek Jemc v Škofji Loki, ko omeniš glasbo, ni neznan, njihova
virtuoznost pa postaja prepoznavna tudi izven občinskih meja.
A. B. / Foto: A. B.

prepoznaven tudi v
Berko je znan škofjeloški slikar, kot odličen hiperrealist
ru. Njegove slike
prosto
kem
ovans
jugosl
njem
širšem slovenskem in nekda
in po svetu. Na 10.
in grafike so del stalnih zbirk pomembnih galerij doma
nedavnim iz
pred
je
Mednarodnem festivalu likovne umetnosti v Kranju
la, prejel
festiva
vodje
iškega
umetn
rok slikarskega kolega Klavdija Tutte,
e krajine.
urban
pov
princi
je
sleden
jsko
življen
za
žirije
priznanje mednarodne
I. K. / Foto: Igor Kavčič
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SPECIALISTI ZA OČALA IN KONTAKTNE LEČE
TIK A
OP

O

MAN

300 x 50 cm

300 x 50 cm

Gorazd Porenta
Sv. Duh 112, 4220 Škofja Loka
T: 04 51 32 045
GSM: 041 829 877
drevesnica.porenta@gmail.com
http://www.drevesnica-porenta.com
odprto od 9. do. 17. ure

ponedeljek–petek od 8. do 18. ure
Kidričeva cesta 3, Škofja Loka
Tel.: 04 511 17 16
optika.oman@gmail.com

Gorazd Porenta n.d.d.k.

∙ SADIKE V LONCIH

300 x 50 cm

STROKOVNI PREGLEDI VIDA

∙ PRODAJA VSEH VRST
SADNEGA DREVJA:
jablane in hruške (tudi na sejancu),
slive, marelice, breskve, češnje, ribez, josta,
maline, ameriške borovnice ...

fasada
150 cm

fasada
150 cm

DIOPTRIJSKA
OČALA S KLIPOM
IZ TRAJNEJŠIH MATERIALOV

100 % UV ZAŠČITA
IN POLARIZIRANA

300 x 50 cm
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V Evropi je bencin še vedno na prvem mestu
Študija ACEA: Kupci avtomobilov še niso pripravljeni na alternativne
vrste pogonov.

Z

druženje evropskih proizvajalcev avtomobilov (ACEA), ki združuje najpomembnejše proizvajalce avtomobilov, njegov poglavitni
cilj pa je hitrejša evropska preobrazba
mobilnosti, je pred kratkim postreglo z
novimi podatki o registracijah novih
avtomobilov in stanju električne avtomobilske infrastrukture po Evropi.
Čeprav delež klasično gnanih
avtomobilov iz leta v leto vztrajno
pada, se še vedno najbolje prodajajo
avtomobili z vgrajenimi bencinskimi
motorji. Lani se je za tovrstne avtomobile odločila večina kupcev (47,5
%), sledijo kupci avtomobilov z motorji
na dizelski pogon (28 %, dizli so si z

novimi, čistejšimi motorji popravili neslavni ugled »umazancev«) in le
slaba četrtina kupcev novih vozil se
je odločila za vozilo na alternativni
pogon. V tem segmentu je 10,5 % vozil na električni pogon (od tega 5,4 %
vozila na baterijski pogon in 5,12 % t. i.
plug-in oziroma priključnih vozil).
Po mnenju predstavnikov združenja ACEA je za slabo motiviranost
kupcev za nakup električnih avtomobilov kriva predvsem premajhna
mreža polnilnic, kot drugi razlog pa
navajajo kupno moč, sploh na območju Vzhodne Evrope in Balkana, saj so
električno gnani avtomobili še vedno
veliko dražji. Zato ne preseneča, da je

število novo registriranih električnih
avtomobilov neposredno povezano
z višino bruto družbenega proizvoda
(BDP) po državah EU. Države s tržnim deležem električnih vozil pod
tremi odstotki imajo povprečni bruto
domači proizvod (BDP) na prebivalca
pod 17.000 EUR. To vključuje nove države članice EU v Srednji in Vzhodni Evropi pa tudi Grčijo. Električni
avtomobili predstavljajo več kot 15 %
celotne prodaje avtomobilov le v bogatih državah s povprečnim BDP nad
46.000 EUR. Študija kaže, da je 73 %
celotne prodaje električnih avtomobilov koncentrirano samo v štirih zahodnoevropskih državah z najvišjim

DOBAVLJIVA TAKOJ
DOBAVLJIVA TAKOJ
Peugeot je v Sloveniji
član skupine Emil Frey

peugeot.si

PEUGEOT 2008

Peugeot je v Sloveniji
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po
član skupine Emil Frey
peugeot.si
WLTP ciklu: od 0,0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja:
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0507 g/km.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje po
MOČ IZBIRE
Emisije trdnih delcev: od 0,0
do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,0 do 3,98. Poraba
WLTP ciklu: od 0,0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja:
električne
energije
priemisije
električnih
izvedenkah
(Wh/km)
pri g/km.
kombinirani vožnji: 169–183.
EURO
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0,0 do 0,0507
BENCIN, DIZEL, ELEKTRIKA ALI HIBRI
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g/km. Število delcev: od
0,0 do 3,98. Poraba
Ogljikov
dioksid
je najpomembnejši
toplogredni
plin, ki povzroča globalno
2
električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 169–183.
BENCIN, DIZEL, ELEKTRIKA ALI HIBRID
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BDP (Nizozemska, Švedska, Danska,
Finska). Na dnu lestvice je Ciper, kjer
so leta 2020 prodali le 42 električnih
avtomobilov.

Mreža polnilnic na splošno še
vedno slaba
Deset evropskih držav nima niti
ene polnilnice na sto kilometrov, 18
držav članic EU ima na sto kilometrov ceste manj kot pet polnilnih
mest in le štiri države imajo več kot
deset polnilnih postaj na vsakih sto
kilometrov cest. Kontrasti so veliki,
najslabše stanje je denimo v Grčiji in
Litvi (0,2 postaje na sto kilometrov),
najboljše pa na Nizozemskem, kjer je
električnih polnilnic daleč največ (47
na sto kilometrov). Za Slovenijo navajajo podatek 1,6 polnilnice na sto kilometrov cest. Slabše stanje je le še na
Poljskem, Češkem, Madžarskem, v
Romuniji, Bolgariji, Litvi, Latviji, Estoniji, Španiji, Irski in na Cipru. »Če mo-

rajo državljani Grčije, Litve, Poljske in
Romunije še vedno potovati dvesto
kilometrov ali več, da bi našli polnilno postajo, ne moremo pričakovati,
da bodo pripravljeni kupiti električni
avto,« je opozoril Huitema, generalni
direktor združenja ACEA.
Da bi dosegli zahtevne cilje na
področju zmanjševanja emisij CO2
(za 55 % do leta 2030), bodo morali
evropski proizvajalci avtomobilov
v naslednjih letih na trg pripeljati
milijone električnih avtomobilov in
močno okrepiti mrežo polnilnic.

In kakšno je stanje v Sloveniji
Po mnenju Združenja še nismo
pripravljeni na elektromobilnost,
čeprav nam trgovci tako rekoč iz meseca v mesec servirajo nove električne avtomobile. Trenutni tržni delež
povsem električno gnanih vozil v
Sloveniji je zanemarljiv, znaša samo
3,0 odstotka, polnilnih postaj pa je 1,6

na sto kilometrov cest. V deželah z
višjim standardom, kjer, denimo, tudi
bolj razumejo prednosti električnih
avtomobilov, znaša trenutni tržni delež električnih vozil že več kot dvajset odstotkov.
Države z najnižjim deležem
električnih avtomobilov
v EU v povezavi z BDP
Ciper:
Litva:
Estonija:
Hrvaška:
Poljska:

0,5 % 23.580 EUR
1,1 % 17.460 EUR
1,8 % 20.440 EUR
1,9 % 12.130 EUR
1,9 % 13.600 EUR

Države z najvišjim deležem
električnih avtomobilov v EU
v povezavi z BDP
Švedska:
32,2 % 45.610 EUR
Nizozemska: 25,0 % 45.790 EUR
Finska:
18,1 % 42.940 EUR
Danska:
16,4 % 53.470 EUR
Nemčija:
13,5 % 40.070 EUR

NOVI
RENAULT
RENAULT CLIO LIMITED

MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

PHOTO : JAN STEINHILBER

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

že za

*

paket zimskih pnevmatik
5 let podaljšanega jamstva**
*Navedena maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča
priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Renault CLIO Limited SCe 65 in že vsebuje redni popust v
OMEJENA
višini 500
€ terpri
dodatni
popustciklu:
v višini
400 €,l/100
ki velja
obEmisije
nakupu CO
z Renault
Financiranjem.
**Ob nakupu
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z Renault
Financiranjem
kupec prejmeg/km.
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Poraba
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4,9–6,1
km.
: 111–138
g/km. Emisijska
stopnja:
EURO6DFULL.
Emisija
NOx: 0,0003–0,0222
Emisija trdnih
delcev:
0,00–0,00016 g/km. Število delcev
2
kasko zavarovanje
za 99 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km,
karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje za motor po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je
11
(x10finančne
): 0,00–1,04.
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porabevrednostjo
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prizemnega ozona, delcev
kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Poraba pri mešanem ciklu: 5,1 - 7,8 l/100 km. Emisije CO 2 : 116 - 136 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0115 - 0,0338.
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d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
*Velja ob nakupu
preko Renault Financiranja
in vključuje
5 let podaljšanega
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za pridobitev paketa
zimskih
pnevmatik.
Več
informacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacijleto
o ponudbi,
nakupu
pogojih
nakupa
na velja
voljo
na
Slika
simbolna.
Renault
Nissan
d.o.o.,
Dunajska
22,
1000
Ljubljana.
www.renault.si
Renault
Slika je
simbolična.priporoča
Več informacij o ponudbi
in pogojih
nakupa
je na
renault.si.
Renault
Slovenija,
o. o., Dunajska
1511 NOx:
Ljubljana.
si pravico
napak.
Poraba
pri mešanem
ciklu
3,3voljo
– 5,6 na
l/100
km. Emisije
CO 85 -Nissan
127 g/km.
Emisijskad.stopnja:
EURO 6b. 22,
Emisija
0,0158Pridržujemo
– 0,08 g/km. Emisija
trdnihdo
delcev:
0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):

SERIJA

www.renault.si

2

Renault priporoča

0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

AVTOHIŠA IN NJENO
URADNO IME
Vaš trgovec v Kranju

Vaš trgovec
v AVTOHIŠA
KRANJU
AH REAL,
d.o.o. PE REMONT Kranj
naslov
trgovca
avtohiša
in njeno
uradno REAL,
ime
d. o. o., PE Remont Kranj
naslov
trgovcac. 22,
Ljubljanska
tel.: 04
20 22,
15 Kranj,
223 04 2015 223
Ljubljanska
cesta

www.renault.si

renault.si

www.renault.si

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

12.690 €

Prvih tisoč
kilometrov
Ni lepšega kot vonj »po novem«. Vznemirjenost
in občutki, ko se z novim avtom zapeljemo v prve kilometre, so neponovljivi. Ima nas, da bi pritisnili na
plin in avto preizkusili v vseh njegovih zmogljivostih
... Toda pozor, strokovnjaki priporočajo, naj voznik
z novim avtom prvih tisoč kilometrov vozi čim bolj
umirjeno – motorja naj ne priganja v visoke vrtljaje, vožnja pa naj bo brez pretiranega pospeševanja
in sunkovitega zaviranja. Če je le mogoče naj ne bi
presegali 4.500 vrtljajev na minuto pri bencinskem in
3.500 vrtljajev na minuto pri dizelskem motorju.
Prvo menjavo olja je priporočljivo opraviti prej,
kot je predvideno v periodičnih rednih servisih. Med
prvimi tisoč in tri tisoč kilometri je priporočljivo povečati hitrost in obremenitve motorja in tako motor
navaditi na delovne pogoje v prihodnosti. Novi blažilniki so lahko tovarniško trše nastavljeni, zato se
je takrat dobro izmikati slabšim cestam in luknjam.
S prevoženo razdaljo se poveča tudi udobje vozila.

#HibridnaSreča

NOVA TOYOTA
YARIS CROSS

119
ŽE OD

€

NA
MESEC

Cesta Staneta Žagarja 65 b,
4000 Kranj | 04 280 90 00

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije
CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0033
do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 1 Izračun je
informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev posla. Mesečni obrok je izračunan na
osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan
obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična.

HITRI KREDIT BREZ POLOGA
NA OBROKE - ODOBRITEV TAKOJ

Spodnja Senica 20, Medvode

01/23-55-665

56,83€/mesec -2 leti
39,19€/mesec -3 leta
30,38€/mesec -4 leta

VELIKA PONUDBA
RABLJENIH VOZIL
VSEH ZNAMK

z znano zgodovino in garancijo
KLIKNI NA

www.cresnik.si (rabljena vozila)
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Do 31. 10.

Galerija na gradu, po urniku muzeja

Foto Loka, razstava o ustvarjanju zgodovine fotografije
Škofje Loke

13. 10.

Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 19.00

Pod lupo | Tricikel športno-literarnih pogovorov:
Evforija, Petra Vladimirov

info@loski-muzej.si, 04 517 0400

anja.een@gmail.com, 040 382 386

Okrogli stolp Loški grad in Center DUO,
15. 9.– 31. 12.
po urniku muzeja in centra DUO

14. 10.

Pletarstvo – oplet časa, razstava

info@loski-muzej.si, 04 517 0400, rokodelskicenter@
visitskofjaloka.si, 04 511 2460
17. 9.–17. 10.
Sokolski dom Škofja Loka, po urniku
Sokolskega doma

Dnevi evropske kulturne dediščine | Razstava Cvetoča
Jablana
Razstava likovnih izdelkov otrok

Krajevna knjižnica Trata, 17.00–17.30

Ura pravljic za najmlajše
Od 1. do 3. leta starosti

trata@knjiznica-skofjaloka.si
14. 10.

Online po spletu, 17.00–20.00

Inovativno na pot podjetništva | Razumevanje
finančnega poslovanja malega podjetja
Delavnica z mag. Natašo Pustotnik
info@ra-sora.si, 04 506 0220

info@sokolskidom.si, 04 511 2335
Sokolski dom Škofja Loka, po urniku
17. 9.–2. 11.
Sokolskega doma

Mala Groharjeva kolonija

Razstava likovnih izdelkov otrok
info@sokolskidom.si, 04 511 2335
Preddverje Sokolskega doma Škofja Loka,
21. 9.–17. 10.
po urniku Sokolskega doma

Dnevi evropske kulturne dediščine | Zlati most

14. 10.

Krajevna knjižnica Trata, 17.30–18.00

Ura pravljic za najmlajše
Od 4. leta starosti dalje

trata@knjiznica-skofjaloka.si
16. 10.

Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 16.00

Jesenski piknik z delavnico | Od jabolka do mošta
Delavnico za otroke vodi Katka Žbogar.
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506

Razstava ročno izdelane uporabne keramike
info@sokolskidom.si, 04 511 2335

16. 10.

Loški oder, 19.30

Loški oder | Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku
18. in 25. 10.

Krajevna knjižnica Trata, 17.00–19.00

Šah v knjižnici

Za izven, gledališka predstava
gledalisce@kd-loskioder.si, 041 730 982

Šah s člani Šahovskega kluba Škofja Loka
trata@knjiznica-skofjaloka.si, 04 515 1390

18. 10.

Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja, 17.00

Pravljična joga
12., 19. in 26. 10.
Tavčarja, 17.00

Mladinski oddelek Knjižnice Ivana

Ura pravljic | Zlate pravljice
Za otroke od 4. leta dalje
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506
12. 10.

Online po spletu, 17.00–20.00

Inovativno na pot podjetništva | Business model canvas
Delavnica s Tomažem Stritarjem
info@ra-sora.si, 04 506 0220
12. 10.

Kapela Puštalskega gradu, Škofja Loka, 18.30

1. Glasbeni vrtiljak
Javni nastop učencev Glasbene šole Škofja Loka

Jogo za otroke bo vodila Tina Matanovič.
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04 511 2506
18. 10.

Loški oder, 19.30

Loški oder | Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku
Za izven, gledališka predstava
gledalisce@kd-loskioder.si, 041 730 982
19. 10.

Online po spletu, 17.00–20.00

Inovativno na pot podjetništva | Socialna omrežja in
digitalizacija poslovanja
Delavnica z Matejem Kalanom
info@ra-sora.si, 04 506 0220

pomocnik@gsskofjaloka.si, 041 579 260
20. 10.
12. 10.

FB-stran in YouTube kanal knjižnice, 19.00

Obrazi slovenskih pokrajin | Darko Đurić
Pogovorni večer
tanja.erlah@knjiznica-skofjaloka.si

Krajevna knjižnica Trata, 10.00–11.00

Trening možganov

Delavnica vaj za koncentracijo, spomin, logiko,
domišljijo … z Anito Thapa
anita@zavodo.org, trata@knjiznica-skofjaloka.si

PRIREDITVE 43
20. 10.

Online po spletu, 17.00–19.15

26. 10.

Dobri odnosi, dobri rezultati

Krajevna knjižnica Trata, 16.30–18.30

Dan lego robotike | Za osnovnošolce

Podjetniško delavnico vodi Aleksander A. Gregorč

Prijave v knjižnici Trata

jana.sifrar@ra-sora.si, 04 506 0220

trata@knjiznica-skofjaloka.si

20. 10.

26. 10.

Loški muzej Škofja Loka, 18.00

Vsa življenja Toneta Mlakarja

Online po spletu, 17.00–20.00

Pogovor s Simonom Mlakarjem in ogled filma

Inovativno na pot podjetništva | Marketing, trženje,
storytelling, branding

info@loski-muzej.si, 04 517 0400

Delavnico vodi Blaž Branc.
info@ra-sora.si, 04 506 0220

21. 10.

Krajevna knjižnica Trata, 17.00

Brat! Mladinska bralna skupina

Prijavnico najdete na spletni strani KIT in FB strani KD
Grable.
drustvograble@gmail.com
21. 10.

Online po spletu, 19.00

Pogovor z Matejem Vozličem

27. 10

Online po spletu, 19.00

Bralni klub Divja Loka | Ahmed Burić: Ti je smešno, da
mi je ime Donald

Prijave na društvo Grable
drustvograble@gmail.com

drustvograble@gmail.com

Sokolski dom Škofja Loka, 10.00

28. 10.

Otroški glasbeni abonma | Repki

Krajevna knjižnica Trata, 17.00

Delavnica za spretne prste | Barve jeseni

Raperski koncert za otroke

Ustvarjalna delavnica za otroke od 4. leta starosti dalje

info@sokolskidom.si, 04 511 2335
25. 10.

Loški muzej Škofja Loka, 18.00

Prvi slovenski umetniški fotograf Avgust Berthold
info@loski-muzej.si, 04 517 0400

Skupina za glasno branje – Branka

23. 10.

27. 10.

trata@knjiznica-skofjaloka.si

Online po spletu, 17.00–20.00

Inovativno na pot podjetništva | Registracija s. p.-ja ali
podjetja, Podporno podjetniško okolje
Delavnici vodita mag. Jerneja Klemenčič Lotrič in Nives
Justin.
info@ra-sora.si, 04 506 0220

28. 10.

Online po spletu, 17.00

Inovativno na pot podjetništva | Individualno
mentorstvo pri pripravi poslovnih načrtov
Delavnica s Tomažem Stritarjem
info@ra-sora.si, 04 506 0220

Splača se
biti naročnik
Gorenjskega
glasa

04 201 42 41 ali
narocnine@g-glas.si

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26 I Škofja Loka, SPAR partner Čadež v Nami I Bohinjska Bistrica,
SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36 I Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6. Mesnine Čadež lahko kupite
tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.
www.mesarstvo-cadez.si

44 RAZVEDRILO

Starodavni Kamniti oziroma Kapucinski most je minuli teden najprej zažarel v zeleni barvi, nato pa še v rožnati. Z zeleno barvo so se v sredo, na
dan, ko zaznamujemo svetovni dan cerebralne paralize, skupaj z Zvezo Sonček pridružili aktivnostim, s katerimi družbo ozaveščajo o cerebralni
paralizi in s katerimi želijo posameznikom s cerebralno paralizo zagotoviti enake pravice, dostopnost in enake možnosti, kot jih imajo drugi
ljudje. V znak podpore in solidarnosti ter z namenom ozaveščanja pa so most v petek ob začetku rožnatega oktobra – mednarodnega meseca
ozaveščanja o raku dojk obarvali še rožnato. M. R. / Foto: Tina Dokl

Razgibajmo možgane

Naj ne plava daleč

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne
bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.

Rjavolaska reče svojemu malemu sinu:
»Ne plavaj daleč, da te ne bo zgrabil krč!«
To sliši blondinka in reče svojemu sinčku:
»Ne plavaj daleč, tam so sami krči!«

sudoku_TEZJI__LO_21_09
NALOGA

Pacient: »Ste zmešani, 150 evrov za puljenje zoba?«
Zobozdravnik: »Zato, ker ste se tako drli,
da so mi medtem trije pacienti ušli!«
Rešitve
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Cvek pri geografiji
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»Zakaj je naš Lukec dobil cvek iz geografije?«
»Zato, ker je Veliko Nedeljo in Mursko Soboto iskal na koledarju.«
REŠITEV
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OVEN
21. marec–21. april
Če ni belo, je črno – in obratno. Nikoli
se ne ustavljate pri nepomembnih
stvareh in tudi tokrat se ne boste. Morda
zato niste vedno razumljeni, a prav nič
vam ne bo mar. Vedno greste svojo pot,
kar je prav. V krogu domačih se boste
imeli lepo in tudi sami se boste nadvse
potrudili. Presenečenje vas čaka pri
financah.

BIK
22. april–20. maj
Vsaka šola nekaj stane in včasih je cena
za to lahko zelo visoka. Ni kaj, prihaja
čas, ko boste morali ločiti zrnje od plev.
Ne pomaga vam nič, če imate veliko
prijateljev, ki pa v resnici to niso. Lahko
je samo eden ali dva, a tista prava. In to
so ljudje, ki jih potrebujete v trenutkih, ko
je pomembna iskrena pomoč in podpora.

DVOJČKA
21. maj–21. junij
Kadar hodite pokončno, dobite občutek,
da vas noben še tako močen veter ne
more zlomiti in podreti. A tega vedno
ne zmorete, saj ste tudi vi samo človek.
Pustili boste čustvom prosto pot in se
predali sprotnim trenutkom, ne glede
na to, kakšni bodo rezultati. Pustite se
presenetiti – zadovoljni boste.

RAK
22. junij–22. julij
Še bolj kot običajno boste vse svoje
misli in energijo usmerili v poslovne
zadeve, saj je skrajni čas, da se vam
začne dogajati. Denarja pri vas sicer ni
na prvem mestu, a brez njega ne ne gre
in ne moremo ustvarjati po svojih željah.
Nad izjavami strani prijateljev boste
šokirani, a dobro bo vplivalo na vas.

LEV
23. julij–23. avgust
Še bolj kot običajno boste vse svoje
misli in energijo usmerili v poslovne
zadeve, saj je skrajni čas, da se vam
začne dogajati. Denarja pri vas sicer ni
na prvem mestu, a brez njega ne ne gre
in ne moremo ustvarjati po svojih željah.
Nad izjavami strani prijateljev boste
šokirani, a dobro bo vplivalo na vas.

DEVICA
24. avgust–23. september
Dnevi bodo kljub vsemu vloženemu
trudu za vas prekratki. Okoli sebe
imate kar nekaj ljudi, ki se opirajo na
vas, in vi za zdaj še nimate namena,
da bi temu naredili konec. Kajti tudi vi
dobite določene koristi, čeprav si tega
ne priznate. Presenečenje vas čaka na
področju dela, razočaranje se spremeni
v veselje.

TEHTNICA
24. september–23. oktober
Ne smete prehitro narediti zaključkov,
vsaj toliko časa ne, dokler ne slišite
zgodbe obeh strani. Biti sodnik ni lahka
naloga in hitro lahko pride do zamer. Še
pravi čas boste postavili svoje temelje
in se umaknili. Čeprav si tega morda ne
želite, je pred vami še daljše potovanje.
Zelo zanimivo bo.

ŠKORPIJON
24. oktober–22. november
Besede imajo svojo težo, zato morate biti
previdni, kaj vse rečete v afektu, da vam
kasneje ne bo žal. Planeti se ne obračajo
vedno tako, kot si želimo in takrat je
treba počakati na ugodnejše dneve, ki pa
vsekakor pridejo. Nekdo, ki vam veliko
pomeni, vas bo presenetil s svojimi
dejanji, ki jim ne bo konca.

STRELEC
23. november–21. december
V sebi skrivate veliko zalogo energije,
ki vam bo v tem obdobju prišla še kako
prav. Podpirali boste vse štiri vogale.
Ne samo v družinskem krogu, tudi v
poslovnem svetu boste nenadomestljivi.
Občutek, da ne morejo brez vas, vam bo
dobro del in nobene stvari vam ne bo
težko opraviti. Sledijo dobre novice.

KOZOROG
22. december–20. januar
Vse se bo dogajalo hitro in sproti ne boste
vedeli, kaj bi postavili v ospredje in na
prvo mesto. Še pred kratkim ste mislili,
da se nič ne bo razrešilo, zato boste še
toliko bolj presenečeni. Daljša pot, ki je
pred vami, bo prinesla dobre rezultate in
tudi finančno se vam bo poznalo, česar
boste zelo veseli. Vse gre v pravo smer.

VODNAR
21. januar–19. februar
Edina stalnica v življenju so spremembe
in teh imate pred seboj več, kot si mislite.
Situacija vas bo prisilila, da boste končno
stopili več korakov naprej. Vsega tega se
že dolgo zavedate, le niste verjeli vase
in v svoje sposobnosti. Še dobro, da vas
drugi poznajo in verjamejo v vas. Tudi
čustveno se boste odprli.

RIBI
20. februar–20. marec
Kljub vsem dobrim stvarem, ki so se vam
zgodile v zadnjem času, ne upate verjeti,
da se bo vse dobro izšlo. Nikoli ne smete
pričakovati manj, ampak vedno več.
Ker to je sila, ki nas vodi naprej. Naprej
v vedno nove zmage. Ste vrhunski
zmagovalec in prav kmalu boste prevzeli
nove zahtevne projekte in odgovornosti.

www.gorenjskiglas.si

46 NAGRADNA KRIŽANKA

Potica je slovenska znamenitost, kulinarična posebnost, ki jo
poznajo vse naše pokrajine. V dvojezični knjigi spoznamo zgodbo
o tem prazničnem pecivu, navodila za peko, vrste testa in recepte
za številne nadeve. Uporabna knjiga in lepo darilo tudi za turiste.

Trda vezava, 21 cm x 21 cm, 112 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 29. oktobra 2021, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

toplina v vašem domu...les

Les 3 plus

Gotovi parketi in
masivni oljeni parketi
Laminatni podi

VINIL plošče, klik ali za lepiti
Notranja vrata
Lesena in pvc okna
Zaključne talne letvice
Pohištvo po meri

€

48,90 /m2

Panelni parket hrast RUSTIK
krtačen, lakiran ali oljen
1900x190x14 mm
Redna cena: €59,90/m2

Keramične ploščice
Vse za mizarje
Ploskovni material

na ZALOGI

HOBI RAZREZ

€
na ZALOGI

Panelni parket hrast NATUR
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm
€

33,90 /m2

€

Panelni parket jesen rustik
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm

31,90 /m2

na ZALOGI

Panelni parket hrast robust
lakiran, 3-strip
2200x192x14 mm

Les 3 plus d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj - IBI CENTER

E: les3plus@gmail.com

29,90 /m2

www.les3plus.si, www.razrezipomeri.si, www.masivni-podi.si

T: 040 418 251, 04 204 27 14

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in cen, ki bi bili zaradi morebitnih tiskarskih ali drugih napak na tej strani napačno navedeni.
Popusti se ne upoštevajo pri že sklenjenih naročilih in izdelkih v trenutnih akcijah. Akcijske cene veljajo za določene in označene materiale do 31.10.2021 oziroma do
odprodaje zalog. Cene so z 22% ddv-jem. Popusti se ne seštevajo.

PRIPRAVITE
SE NA ZIMO

Top cena

199,99
www.obi.si

Kaminska peč »Magna 4.0«
Peč za polena. Cevni priključek zgoraj, Ø: 150 mm. Mere: š 46 x v 97 x g 41 cm,
65 kg. 7 kW. Razred energijske učinkovitosti A 1. Št. art.: 1663749

Top cena

Top cena

79,99

9,99

komplet

Drva za kamin

Set sveč 5+1

Polsuha bukova drva v lesenem zaboju. Št. art.: 1016021

Set plastičnih sveč. Št. art.: 2123768

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28; email: trgovinasi774@obi.si

Akcija velja do 31. 10. 2021 oz. do razprodaje zalog.
Cene so v EUR z vključenim DDV.

