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Občina Škofja Loka
Z miško v svet
Samo Lesjak

Foto: arhiv tekmovanja

Škofja loka – Osnovna šola
Jela Janežiča je v sodelovanju
z Zvezo za tehnično kulturo
Slovenije sredi maja gostila
7. Državno računalniško tekmovanje za posebni program
vzgoje in izobraževanja, imenovano Z miško v svet. Tekmovanja se je udeležilo devetnajst tekmovalcev iz trinajstih
šol, ki so v aprilu blesteli na
šolskih tekmovanjih. Mlajši
so se izkazali pri delu z osnovnim urejevalnikom v progra-

in ocenila naloge. V mlajši
kategoriji sta si prvo mesto
delila Erik Oblak iz OŠ Poldeta Stražišarja z Jesenic in Jana
Cevec iz OŠ Jela Janežiča, v
starejši kategoriji pa je zmagala Mateja Planinšek iz OŠ
Litija. Na slavnostni podelitvi
priznanj so tekmovalcem za
prikazano znanje in trud čestitali loški župan Miha Ješe,
glavni tajnik ZOTKS Jožef
Školč, predstavnica ZOTKS
Mija Kordež in ravnateljica
šole prirediteljice Marjeta
Šmid. Pomemben vidik tovr-

najboljšim so podelili priznanja, zmagovalci pa so bili vsi.
mu Word, dvanajst tekmovalcev, starejših od šestnajst let,
pa se je spoprijelo z nalogami
iz naprednega znanja uporabe programa Word. Šolski
organizacijski odbor v sestavi
Marjeta Šmid, Andreja Rihtaršič Mladenovič, Damjan
Kojzek in Jana Dolenec je pripravil vse potrebno za tekmovanje, poskrbeli pa so tudi za
topel sprejem vseh udeležencev. Po petinštiridesetih minutah je komisija pregledala

stnih tekmovanj pa je tudi
druženje ter krepitev prijateljskih stikov. Tako so udeleženci po tekmovanju družno odšli na kegljanje v športno dvorano Poden ter na sproščen
sprehod po Škofji Loki, ob
podelitvi pa uživali v koncertu
kar štiriindvajsetih harmonikarjev Glasbene šole Tonija
Omahna. Prireditev se je tako
zaključila v prijetnem vzdušju z željo po ponovnem snidenju prihodnje leto.

Lepote in pasti pešpoti
v stari loki je veliko zanimivega, kakšne lepote in tudi zadrege pa čakajo pešce, ki po tem delu
pešačijo, pa je ugotavljalo več kot sto udeležencev letošnjega urbanega sprehoda.
Vilma Stanovnik
Zadnja leta so se tako imenovani urbani sprehodi
Jane© s Walk uveljavili tudi
pri nas. Z njimi namreč organizatorji skušajo ozaveščati pomen pešačenja po
vsakdanjih opravkih in
hkrati poudarjajo učinek, ki
ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora.
Prav tako so sprehodi namenjeni povezovanju domačinov s sosedi in spodbujanju pripadnosti območju bivanja.
Tako so se na sončno majsko soboto zbrali krajani
Stare Loke in ostalih delov
mesta, pridružili pa so se
jim tudi gostje in skupaj so
prepešačili starološke poti.
Prišli so v res velikem številu, vzrok za to pa je gotovo
zadnje čase zelo delavno
kulturno-zgodovinsko društvo Lonka, ki je bilo tudi
pobudnik, da je urbani
sprehod potekal prav po
Stari Loki.
»Cilj Škofje Loke je, da kjer
je le mogoče povečamo kvaliteto življenja, ne da bi jo na
ta račun zmanjšali drugim,«
je poudaril župan Ješe, ki je
na začetku sprehoda še posebno pozdravil Prfarce in
otroke iz vrtca Sončni žarek.
»Lani smo za Škofjo Loko
pripravili ureditev starega
mestnega jedra, tudi za Staro Loko pa načrtujemo izve-

Pred starološkim gradom se je zbralo kar 120 udeležencev urbanega sprehoda.
sti natečaj, na katerem bo
čim več strokovnjakov upoštevalo tudi mnenja domačinov, ki so za nas zelo dobrodošla,« je poudaril župan
Miha Ješe.
Sprehajalci, ki so se zbrali
pred starološkim gradom,
žal niso mogli pokukati v
njegovo notranjost. »Grad je
kulturni spomenik državnega pomena, vendar na žalost
sameva. Poštni muzej, ki je
bil v njem, se je preselil drugam. Slišimo za različne načrte, vendar bi ob tem želel

izpostaviti dejstvo, da dediščino še prevečkrat vidimo
kot breme. Bolj pravi pogled
bi bil, da bi jo videli kot razvojno priložnost, kot potencial. Najti bi morali pravo
vsebino, ki bo tukaj živela in
hkrati prispevala, da bo kraj
z njo tudi živel,« je poudaril
predsednik Društva Lonka
Stara Loka Klemen Karlin in
napovedal, da naj bi 24. junija v atriju gradu pripravili
akustični koncert.
Udeleženci urbanega sprehoda, ki sta ga vodili Anja

Musek in Darja Matjašec, so
se skozi grajski park in podhod odpravili do semaforiziranega križišča, nato pa proti cerkvi, centru slepih, slabovidnih in starejših, vrtcu
Sončni žarek, na starološke
štenge, k Marijini kapelici,
Dolenčevim vrtovom in ga
končali na turistični kmetiji
Turizem Loka. Vmes so videli še precej zanimivega,
vnovič pa so ugotovili, kako
slaba in za pešce neprijazna
je zlasti cesta skozi središče
Stare Loke.

teden podeželja na loškem
Škofja loka – Od od 31. maja do 7. junija bo potekal že
dvanajsti Teden podeželja na Loškem. Začenja se s sobotno Tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov ter Sejmom starin v Škofji Loki in vodenim ogledom tematske poti v Crngrob, z nedeljskim pohodom po čebelarski poti mimo Sv.
Urbana in srečanjem harmonikarjev. Med tednom bo več
delavnic, prihodnjo soboto pa sklepno srečanje s piknikom
v okviru projekta Moj vrt in likovno-glasbeno popoldne z
odprtjem razstave v Sorici.

Javni prevoz odslej bolj ekološki
na mestni avtobusni liniji Podlubnik–Škofja loka je v maju začel voziti povsem nov mestni avtobus
Mercedes connecto. Odlikuje ga poseben tip motorja eurO 6, ki izpolnjuje najvišje predpisane
ekološke standarde.
Mateja Rant
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Škofja loka – S tem v Škofji
Loki nadaljujejo aktivnosti
trajnostne okoljske akcije Loško je ekološko, v okviru katere so že pred tremi leti zastavili posebno akcijo Vsi na
mestni avtobus. Vpeljali so
pogostejši režim vožnje mestnega avtobusa z intervalom
na 15 minut, kar so zdaj nadgradili še z novim sodobnim
avtobusom na liniji Podlubnik–Škofja Loka.
»Naše prometne zmogljivosti posodabljamo tudi v ekološkem smislu. Dobili smo
nov avtobus, ki je tih in udoben, izpusti pa so minimalni,« je ob novi pridobitvi
pojasnil župan Miha Ješe.
Direktorica Alpetour potovalne agencije Ivanka Gaber
Zupančič je ob tem poudarila, da občina Škofja Loka odgovorno pristopa k ureditvi
javnega prevoza, kar se pozna tudi pri povečanem šte-

na območju železniške postaje na trati so poskrbeli za
varnejše odvijanje prometa. / Foto: Tina Dokl
vilu potnikov na linijah, na
katerih Občina subvencionira del cene avtobusne vozovnice. Župan verjame, da se
bo za vožnjo z novim sodobnim avtobusom odločilo še
več občanov, saj je zelo udoben. »Poleti je hladen, pozi-

mi pa topel,« je poudaril.
Nizkopodna mestna izvedba
avtobusa omogoča lažji
vstop oziroma izstop potnikov v višini pločnika, opremljen je tudi z vstopno rampo
za invalidske in otroške vozičke.

Sočasno s predstavitvijo novega avtobusa so na Trati
predstavili še eno pomembno pridobitev. Občina Škofja Loka in Slovenske železnice sta namreč zaključili
skupen projekt ureditve varnega prometa na območju
železniške postaje na Trati
pri Škofji Loki. V sklopu investicije so zgradili nov 2,5
metra širok pločnik ob Kidričevi cesti v skupni dolžini
136 metrov, obnovili dotrajano meteorno kanalizacijo in
preplastili polovico vozišča
Kidričeve ceste. S tem so po
besedah vodje oddelka za
prometno infrastrukturo pri
škofjeloški občini Miloša
Bajta pridobili tudi 15 novih
parkirnih mest. Celotna naložba, s katero so po županovih besedah predvsem
pešcem zagotovili urejen in
varen dostop do železniške
postaje iz smeri železniškega prehoda na Trati, je bila
vredna 68 tisoč evrov.

