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Najboljše sobe v mestu
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Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana 10
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Opremljamo s srcem.

MLADINSKE SOBE 
MAGNET  ... ko stanovanje 

    postane dom.

NOVO

Vsaj enkrat na 14 dni na vseh pipah snamemo in
očistimo mrežice ali druge nastavke. Očistimo jih tako,
da jih speremo s pitno vodo, ki teče iz pipe, in po potrebi
odstranimo vodni kamen.

Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, 1x tedensko
izvajamo spiranje do stabilizacije temperature vode. 

Spiranje vode izvajamo po naslednjih navodilih:

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja v času
dopustovanja
Po več kot tednu odsotnosti se lahko v hišnem vodovodnem omrežju že razvijejo mikroorganizmi, ki poslabšajo kakovost pitne
vode. Komunala Škofja Loka vam svetuje, da v vaših objektih nekdo poskrbi za tedensko izmenjavo vode. 
Če te možnosti nimate, po daljši odsotnosti poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja s točenjem vode
iz pip do stabilizacije temperature vode.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04/50 23 500

Pred prvo uporabo naj voda iz vsake
pipe teče vsaj 2 minuti (curek naj bo
enakomeren, srednje jakosti, debeline
svinčnika) oziroma toliko časa, da se
njena temperatura ustali.
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Dijakom pokazati pot do znanja

Jože Bogataj / Foto: Tina Dokl
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ͰͰ Kmalu bodo znani rezultati le-
tošnje mature. Kakšna so letos vaša 
pričakovanja – gre namreč za gene-
racijo, ki jo je zaznamovalo šolanje 
na daljavo?

Obenem pa je to tudi ena redkih 
generacij, v kateri so vsi dijaki že v 
maju uspešno končali četrti letnik, 
kar se ne zgodi pogosto, zato razum-
ljivo pričakujemo tudi dober uspeh 
pri maturi. Vseh 126 dijakov zadnje-
ga letnika je opravljalo maturo, a sta 
dva vmes zbolela, tako da pričakuje-
mo rezultate za 124 dijakov. Glede na 
to, da so bile zadnje tri generacije na 
maturi stoodstotne, tudi tokrat upa-
mo na najboljše.

ͰͰ Znova se lahko pohvalite tudi z 
več dijaki, ki se jim je uspelo uvrstiti 
na olimpijade iz znanja ...

Imamo štiri olimpijce. Dijak 
drugega letnika Jakob Žorž bo na-
stopil na srednjeevropski matema-
tični olimpijadi v Švici, na 34. med-
narodni računalniški olimpijadi v 
Indoneziji in evropski računalniški 
olimpijadi v Varaždinu. Ekipo, ki bo 
Slovenijo zastopala na mednarodni 

kemijski olimpijadi na Kitajskem, 
pa sestavljajo Dane Jemc, Matej 
Nastran in Patrik Potočnik, v ekipi 
pa je še Nina Cankar z Gimnazije 
Kranj, ki se je prav tako pripravljala 
pod mentorstvom našega nekdanje-
ga dijaka Martina Rihtaršiča.

ͰͰ Ali rezultati mature še predsta-
vljajo glavno merilo ugleda posame-
zne šole ali na to vplivajo še drugi 
dejavniki?

Absolutno tudi drugi dejavni-
ki. Matura je res pregled celotnega 
štiriletnega znanja, ampak mislim, 
da dijaki v štirih letih dobijo še šte-
vilna druga znanja, ki jih matura 
ne preverja. Gre za različne kom-
petence, sposobnosti, spretnosti 
in druga znanja, ki jih mlad človek 
pridobi v srednji šoli, sploh na gim-
naziji. Obstajajo sicer želje, da bi se 
šole razvrščale glede na uspeh na 
maturi, a to vsekakor ne odraža de-
janskega uspeha. Ob zavedanju, da 
vpisujemo različno sposobne dijake, 
ki ob vpisu dosegajo od 130 do 174 
točk, nekateri posamezniki pri nas 
tudi manj, in se po štirih letih vsi 
udeležijo mature, pomeni, da smo v 
štirih letih naredili ogromno. In to 
je zasluga učiteljskega zbora, pa tudi 
medsebojnega sodelovanja dijakov 
in na splošno šolske klime – če smo 
v šoli pripravljeni komunicirati ter 
pomagati in se prilagoditi potrebam 
dijakov, potem bo dijak zagotovo iz-
koristil svoj potencial in bil motivi-
ran za uspešen zaključek šolanja. In 
ravno v času covida-19 se je poka-
zalo, kakšen primanjkljaj nastane, 
ko jim lahko nudiš samo vsebine iz 
učnega načrta – ko niso mogli op-
ravljati laboratorijskih vaj, ko ni bilo 
ekskurzij  ... V tem času se je najbolj 
pokazalo, da šola ni samo pouk.

ͰͰ Katere so najbolj vidne posledice 
šolanja v času covida-19?

Pomanjkanje socializacije. Dija-
ki so izgubili občutek za komunici-
ranje in to smo najbolj občutili, ko 
so se vrnili v šolo. Obenem pa po-
manjkanje samokritičnosti, saj niso 

imeli povratne informacije o svojem 
znanju niti primerjave s sovrstniki. 
Zato resnično upamo, da se to ne bo 
ponovilo.

ͰͰ Pred časom ste zaključili prazno-
vanje sedemdesetletnice šole. Kako 
ste izbrali moto praznovanja, to je 
vzklik italijanskega znanstvenika 
Galileja, s katerim je podkrepil svojo 
teorijo o gibanju nebesnih teles: »In 
vendar se vrti!«?

Ta moto nam je predlagal obliko-
valec logotipa in se nam je zdela po-
srečena rešitev, saj smo v tem izreku 
videli našo šolo. To je lahko skupni 
imenovalec našega sobivanja na 
šoli, izraža našo pestrost, barvitost, 
večplastnost, heterogenost intere-
sov in znanj, pluralnost odnosov, še 
vedno pa v harmoniji in v skladnem 
odnosu z vsemi deležniki izobraže-
vanja: učitelji, dijaki in starši.

ͰͰ V Škofji Loki pred drugo svetovno 
vojno gimnazije še niso imeli, kar je 
za tisočletno mesto, v katerem ima 

Dijakom pokazati pot do znanja

Mateja Rant

Gimnazijo Škofja Loka, v kateri so lani zaznamovali sedemdeseto obletnico 
ustanovitve, zadnjih trinajst let vodi ravnatelj Jože Bogataj. O gimnaziji nekoč, 
danes in jutri je spregovoril minuli teden, slab teden pred objavo letošnjih 
rezultatov mature, ki so bili znani včeraj.

Obstajajo sicer želje, da bi 
se šole razvrščale glede 
na uspeh na maturi, a 
to vsekakor ne odraža 
dejanskega uspeha. Ob 
zavedanju, da vpisujemo 
različno sposobne dijake, 
ki ob vpisu dosegajo od 
130 do 174 točk, nekateri 
posamezniki pri nas tudi 
manj, in se po štirih letih vsi 
udeležijo mature, pomeni, 
da smo v štirih letih naredili 
ogromno.
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šolstvo tudi po zaslugi freisinških 
škofov več kot 600-letno tradicijo 
(najstarejšo na Gorenjskem in eno 
najstarejših na Slovenskem), prese-
netljivo, ste poudarili pred desetimi 
leti, ob šestdesetletnici gimnazije. 
Kako torej, da je do ustanovitve gi-
mnazije v Škofji Loki prišlo tako po-
zno?

Tega tudi sam ne vem, tudi iz šol-
skih kronik se tega ne da razbrati, 
saj so bile do leta 1992, ko smo dobili 
prvi Letopis, zelo pomanjkljive oziro-
ma jih za posamezna obdobja sploh 
ni bilo, le kakšna črno-bela fotogra-

fija se je našla. Od leta 1991 sem bil 
potem sam slabih dvajset let šolski 
kronist in zdaj je zgodovina zelo na-
tančno popisana, za kar gre zasluga 
tudi sedanji pomočnici ravnatelja. 
Za samo ustanovitev gimnazije pa 
je imel sicer največ zaslug takratni 
poslanec skupščine Boris Ziherl.

ͰͰ Šolo vodite že trinajst let. Kaj se je 
v tem času najbolj spremenilo?

Sploh v zadnjih dvajsetih letih 
zelo veliko. Že v času nekdanjega 
ravnatelja, ko sem delal kot njegov 
pomočnik, smo začeli uvajati mobil-
nost, ki je prej gimnazijski program 

ni poznal. Potem smo prisluhnili di-
jakom ter njihovim potrebam in že-
ljam po znanjih in aktivnostih, ki jih 
je bilo zelo malo. V mojem mandatu 
pa smo večji poudarek začeli name-
njati izbirnosti, ki je je v okviru dr-
žavnega kurikula na gimnaziji sicer 
premalo. Mi smo ponudili možnost 
izbora drugega tujega jezika. Pred 
osmimi, devetimi leti smo v sklopu 
prostega kurikula v 2. in 3. letniku tri 
ure po izboru šole namenili dijakom, 
ki jih bolj zanimajo določena pod-
ročja, tako sta nastala naravoslov-
ni in športni oddelek, od leta 2006 
pa smo v okviru pilotnega projekta 
uvedli tudi evropski oddelek, ki se je 
zelo dobro prijel, zato smo ga lahko 
obdržali tudi po koncu poskusnega 
obdobja.

ͰͰ Izvajate pa tudi program klasične 
gimnazije ...

Od leta 2000 smo vključeni tudi 
v mrežo petih šol, ki ob splošnem 
ponujajo tudi program klasične gim-
nazije, in ta program je res nadstan-
dard – gre za zelo prestižno kombi-
nacijo humanističnih predmetov, 
latinščine, zgodovine in filozofije, 
pa tudi drugačnih oblik dela. Žal pa 
v prihodnjem šolskem letu tega pro-
grama ne bomo izvajali, ker ni bilo 
vpisa, saj ima sloves težkega progra-
ma. Kljub temu se trudimo javnost 
še naprej seznanjati s tistim naj-
boljšim, kar ponuja ta humanistični 
program, in upamo na ponovni vpis 
vanj.

ͰͰ Ob šolskem delu se dijakom tru-
dite ponuditi tudi številne druge 
dejavnosti, ki prav tako pripomorejo 
k oblikovanju mladih osebnosti. Se 
vam zato zdi pomembno, da imajo 
dijaki veliko izbire?

Zagotovo, čim več, tem bolje. Na 
srečo nas pri tem podpirajo tudi star-
ši, ki morajo to financirati. Določene 
dejavnosti, v katere se vključujejo 
nadarjeni dijaki, pa so tudi brezplač-
ne, kot recimo pevski zbor, gledali-
ška skupina, šolsko glasilo, program 
Mepi, tekmovanja v znanju ...

Gimnazijo Škofja Loka, v kateri so lani zaznamovali sedemdeseto obletnico ustanovitve, 
zadnjih trinajst let vodi ravnatelj Jože Bogataj. / Foto: Tina Dokl

Od leta 2000 smo vključeni tudi v mrežo petih šol, ki ob 
splošnem ponujajo tudi program klasične gimnazije, in 
ta program je res nadstandard – gre za zelo prestižno 
kombinacijo humanističnih predmetov, latinščine, zgodovine 
in filozofije, pa tudi drugačnih oblik dela.
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ͰͰ Zakaj se vam zdi pomembno, da 
dijaki razvijajo tudi druge talente?

Zdi se mi pomembno, da imajo 
dijaki v letih, ko vstopajo v odraslo 
dobo in se še »iščejo«, več različnih 
možnosti za osebnostno rast, saj je 
tako tudi bolj verjetno, da bodo našli 
pravo smer. V srednji šoli se odločajo 
tudi o svoji prihodnosti.

ͰͰ Velik poudarek namenjate tudi 
mednarodnemu sodelovanju …

V vsakem primeru je treba pog-
ledati »čez planke«, kako se dela pri 
sosedih, pa ne zato, da bi jih posne-
mali, ampak da dobimo izkušnje, 
ki jih lahko uporabimo tudi pri nas. 
Zato smo leta 1997 odprli partnerska 
vrata šolam po Evropi in dijakom 
omogočili, da so šli za kakšen teden 
v tujino. Ta čas imamo v šoli štiri 
projekte  Erasmus+. Leta 2004 smo 
med prvimi šolami v državi vpeljali 
tudi mednarodni program za mlade 
Mepi. Vse to je znanje, ki je včasih še 
več vredno kot sam pouk.

ͰͰ Katere vrednote želite prenašati 
na mlade?

Vztrajamo, čeprav se mogoče 
sliši staromodno, da je znanje še 
vedno vrednota. Zato so dijaki tukaj, 
od kolektiva pa pričakujem, da go-
vorimo tudi o drugih vrednotah, kot 
so poštenje, prijateljstvo, empatija, 
sprejemanje drugih in drugačnih  ... 
V tem smislu vzgajamo dijake. Tudi 
sama šolska klima pripomore, da 
dijaki radi prihajajo v šolo, ne samo 
zaradi znanja, ampak predvsem 
druženja. Trudimo se tudi za korek-
ten odnos s starši.

ͰͰ Kako se vi spominjate srednješol-
skega obdobja na tej gimnaziji, kate-
ri je vaš najljubši spomin?

To so bila štiri res lepa leta, z nek-
danjimi sošolci se še vedno sreču-
jemo. Bili smo prva generacija, ki je 
obudila gledališče: Andrej Šubic iz pa-
ralelke je na oder postavil Cankarjeve 
Hlapce, jaz pa z mojim razredom reci-
tal, s katerim smo nastopili celo v Sr-
biji. Spominjam se tudi prostih ur, ob 
katerih smo se dobivali na Nami … Gi-

mnazijski kolektiv pa je bil tipičen za 
tisti čas – profesorji so bili strogi, zah-
tevali so znanje in disciplino. A kljub 
temu vzdušje ni bilo »zapeto«, marsi-
kateri literarni, gledališki, pevski ali 
športni dogodek nam je uspelo izpe-
ljati. V spominu mi je ostala še matu-
rantska ekskurzija po Jugoslaviji.

ͰͰ Kakšno gimnazijo pa si želite v 
prihodnosti?

Zadnje tri mesece sem član izvr-
šilnega odbora skupnosti splošnih gi-
mnazij in prav o teh stvareh se ta čas 

veliko pogovarjamo. A na ministrstvu 
za izobraževanje ta čas ni nikogar, ki 
bi skrbel za srednje šole. Dejstvo pa 
je, da je gimnazijski program postal 
preokoren in ne zadošča več potre-
bam sedanje mladine, predvsem pa 
so učni načrti preobširni. Gimnazija 
v prihodnosti potrebuje vsebine, ki 
bodo mladim tudi v okviru pouka po-
nudile možnost za razgovor, pogovor 
in kritični razmislek, da bodo v seda-
njem svetu sploh lahko funkcionira-
li. Imamo pa že zdaj možnost, da se 
pouk odvija z aktivnejšimi, drugač-
nimi pedagoškimi metodami. Učitelj 
je pri tem suveren, ima vso svobodo, 
tudi mladi so dobro opremljeni za tak 
pouk, saj obvladajo sodobno informa-
cijsko-komunikacijsko tehnologijo 
– tudi mobilni telefoni so recimo pos-
tali učni pripomoček. Seveda bosta 
tabla in kreda ostali tudi v prihodnje, 
ampak kot ena izmed možnosti, al-
ternativ pa je ogromno. Učitelj ne bo 
več samo prenašalec znanja – dija-
kom je treba pokazati pot, kako priti 
do znanja in kako ga kritično vredno-
titi in uporabljati.

Gimnazija v prihodnosti potrebuje vsebine, ki bodo mladim tudi znotraj pouka ponudile 
možnost za razgovor, pogovor in kritični razmislek, da bodo v sedanjem svetu sploh lahko 
funkcionirali, pravi Jože Bogataj. / Foto: Tina Dokl

Seveda bosta tabla in kreda 
ostali tudi v prihodnje, 
ampak kot ena izmed 
možnosti, alternativ pa je 
ogromno. Učitelj ne bo več 
samo prenašalec znanja – 
dijakom je treba pokazati 
pot, kako priti do znanja in 
kako ga kritično vrednotiti in 
uporabljati.
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Freisinška škofa Konrad V. 
in Herman Celjski

V tokratni Ločanki 
se mudimo pri 
srednjeveških lastnikih 
našega mesta, saj 
predstavljamo zgodbi 
Konrada V. in Hermana, 
freisinških škofov z 
začetka 15. stoletja.

Konrad von Hebenstreit je bil 
iz viteške rodbine Hebenstre-
it, ki je izhajala iz dvorca Goj-

ka (Hebenstreit) na Prelogah pri Slo-
venskih Konjicah. Konradova starša 
sta bila Margareta in vitez Andrej 
Hebenstreit. Študiral je na dunajski 
univerzi, svojo duhovniško pot pa 
je začel leta 1386 kot župnik v mes-
tu Bruck an der Mur na avstrijskem 
Štajerskem. Leta 1402 je bil posvečen 
v krškega škofa in zasedel škofovski 
sedež v Strassburgu na avstrijskem 
Koroškem. Leta 1411 ga je papež Ja-
nez XXIII. imenoval za freisinškega 
škofa.

V vlogi nove škofovske funkci-
je se je spomladi 1412 odpravil iz 
Strassburga na pot po freisinških 
posestih na Kranjskem. Najprej je 
odšel v Škofjo Loko, kjer je na Lo-
škem gradu sprejel delegacijo iz Fre-
isinga. Tradicija je velevala, da so ob 
vsakokratnem nastopu škofa pod-
ložniki prispevali določen znesek 
v denarju. S to vsoto je novoizvolje-
ni škof kril predvsem stroške, ki so 
bili povezani z novim imenovanjem. 
Ker Konradu po izvolitvi še ni uspelo 
obiskati Freisinga, sta dva tamkaj-

šnja meščana v vlogi odposlancev 
prinesla v Škofjo Loko denarni pri-
spevek v višini 5000 zlatih dukatov, 
z namenom, da ga izročita novoizvo-
ljenemu škofu v imenu mesta Frei-
sing. Konrad V. denarja ni sprejel, 
ampak ga je velikodušno poklonil 

freisinškim meščanom. Ko sta se 
odposlanca še mudila v Škofji Loki, 
je Konrada umoril eden od njegovih 
služabnikov v upanju, da bo pri njem 
našel omenjenih 5000 zlatnikov. Po-
noči ga je zabodel v postelji in mu 
v roko položil okrvavljen nož, da bi 

Jože Štukl

Konrada V. je na Loškem gradu zabodel njegov služabnik.
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vsi verjeli, da je škof storil samomor. 
Morilec je naslednji dan celo sam 
razglašal po mestu, da je škof pono-
či naredil samomor. Ker je samomor 
v srednjem veku veljal za smrtni 
greh in samomorilci niso smeli biti 
pokopani v posvečeni zemlji na po-
kopališču, so škofa pokopali kar na 
grajskem vrtu. Kasneje je resnica o 
okoliščinah škofove smrti prišla na 
dan, saj se je morilec v Rimu poke-
sal svojega zločina in Konrada V. so 
leta 1430 ob prisotnosti takratnega 
freisinškega škofa Nikodema (1421–

1443) in številnih Ločanov slovesno 
pokopali v starološki župni cerkvi 
sv. Jurija.

Ko se je s smrtjo škofa Konra-
da V. leta 1412 izpraznil freisinški 
škofovski sedež, so se ga polastili 
grofje Celjski, mogočna plemiška 
družina, ki je s spretno dinastično 
politiko v 15. stoletju pridobila celo 

knežji status. Ob smrti škofa Konra-
da V. je dinastiji Celjskih načeloval 
Herman II. (1385–1435). Leta 1396 se 
je skupaj s tedanjim ogrskim kra-
ljem in kasnejšim cesarjem Svetega 
rimskega cesarstva Sigismundom 
Luksemburškim udeležil križarske 
vojne proti Turkom. Po neuspehu 
in porazu krščanske vojske pri Ni-
kopolu v današnji Bolgariji je rešil 
kralja Sigismunda in mu omogočil 
umik na varno. S tem dejanjem si 
je pridobil Sigismundovo naklonje-
nost, postal njegov tesni svetovalec 
in v njem našel mogočnega zave-
znika, kar je pomembno prispevalo 
k vzponu celjske dinastije. Herman 
II. je imel poleg svojih zakonskih ot-
rok še nezakonskega sina Hermana 
(1383–1421), ki pa ga je kasneje priz-
nal in ga s študijem v Bologni izšolal 
za duhovnika. Nato je ob pomoči ce-
sarja Sigismunda uredil, da ga je pa-
pež Janez XXIII. leta 1412 imenoval 
za freisinškega škofa. Ker pa je bil 
Herman tedaj še premlad za posveti-
tev v škofa, je dobil poseben papeški 
odpustek, da je lahko vodil freisin-
ško škofijo. Pri očetu si je izposodil 
10.000 goldinarjev, da je plačal takso 
za škofovsko službo papeški kuriji. 
Izposoja denarja je imela tudi posle-
dice, saj je moral očetu za obdobje 
štirih let zastaviti loško gospostvo, 

ki je tako začasno prešlo v last gro-
fov Celjskih. Vendar se je vse dobro 
izteklo in po določenem času je bilo 
gospostvo vrnjeno freisinški škofi-
ji. Herman se je med letoma 1414 in 
1418 aktivno udeleževal cerkvenega 
zbora v Konstanci ob Bodenskem 
jezeru, kjer je zastopal predvsem 
interese cesarja Sigismunda. Leta 
1421 ga je papež Martin V. imenoval 
za tridentinskega škofa. Papež ga je 
moral na to mesto v istem letu po-
novno imenovati, ker ga tridentinski 
kapitelj ni hotel priznati zaradi nje-
gove telesne hibe – imel je namreč 
močno izraženo kilo, zato se ga je 
tudi prijel vzdevek herniosus – kila-
vi. Da bi škofovsko mesto v Tridentu 
(današnje mesto Trento v severni 
Italiji) dobil in ohranil, se je vrnil v 
Celje na operacijo, ki pa je ni preži-
vel. Umrl je 13. decembra 1421 in bil 
pokopan v celjski župnijski cerkvi, 
sedanji stolnici sv. Daniela, kjer se 
še danes nahaja njegov nagrobnik.

Freisinški škof Herman Celjski na 
nagrobniku v stolnici sv. Danijela v Celju

Stara Loka po Valvasorju, 1679. V starološki cerkvi je škof Konrad V. našel svoje zadnje 
počivališče.

Po umoru Konrada V. na 
Loškem gradu je freisinško 
škofovsko mesto zasedel 
Herman iz rodbine grofov 
Celjskih.



10 Občinske nOvice  

Praznik povezane in solidarne občine

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku je potekala v čarobnem ambientu 
dvorišča Loškega gradu. Župan Tine Radinja je ob tej priložnosti podelil en naziv 
častnega občana, en zlati, dva srebrna in tri bronaste grbe Občine Škofja Loka ter 
posebno plaketo.

Trideseti junij je v Škofji Loki 
še posebej prazničen. Daljne-
ga leta 973 je v darilni listini 

Otona II. prvič omenjena Škofja Loka 
kot Loka. Zato na ta dan praznujemo 
občinski praznik. Ob tej priložnosti 
župan tradicionalno podeli občinske 
nagrade najbolj zaslužnim občanom 
za njihovo nesebično delo in priza-
devanja v lokalnem okolju.

Slavnostni nagovor župana
»Praznovanje občinskega pra-

znika je zame prav poseben dogo-
dek. Ko sem pred štirimi leti prvič 
v vlogi župana na ta naš skupni, 
občinski praznik stal pred vami, da 
pozdravimo in čestitamo občinskim 
nagrajenkam in nagrajencem, je bil 
prav tak lep, vesel, poseben poletni 
večer. Kot nocoj. Bili smo polni na-

črtov, delovnega zagona in optimiz-
ma. Imeli smo vizijo, kako bomo z 
majhnimi koraki spreminjali občino 
v eno najbolj povezanih in prodornih 
občin v Sloveniji. Ko se zdaj oziramo 
nazaj, je bilo to zadnje povsem obi-
čajno, dokaj brezskrbno poletje. Po-
tem se je spremenil svet. Dve težki 
kovidni leti, ki sta pomenili zahtev-
no preizkušnjo za vse nas – za po-
sameznike, naše družine, skupnost 
in celotno družbo. Nato je izbruhnila 
še vojna v Ukrajini, ki je še enkrat 
spremenila okvir, v katerem razmi-
šljamo in delamo. Vesel sem, da se 
je naša lokalna skupnost na celot-
no situacijo odzvala zelo strokovno, 
pogumno, učinkovito in predvsem 
zelo solidarno. Zato sem vam, drage 
občanke in občani, še posebej hvale-
žen in ponosen na to, da sem župan 
Loke, te povezane občine,« je zbrane 
nagovoril Tine Radinja. V nadaljeva-
nju se je sprehodil skozi realizirane 

projekte in načrte za naprej ter po-
udaril, da bo potrebnega še veliko 
sodelovanja, dobre volje in vztraj-
nosti. »Močno verjamem, da nam bo 
skupaj uspelo. V Loki se vse da. Ob 
koncu samo še čestitam vsem vam, 
nagrajenke in nagrajenci, in se vam 
zahvaljujem za vaš prispevek. Za 
blaginjo in v dobro lokalne skupnos-
ti. Kdor dela v dobro bližnjih, soljudi, 
v dobro lokalne skupnosti, dela tudi 
globalno v dobro vseh.«

Častni občan
Župan Tine Radinja je podelil na-

ziv častnega občana Janu Oblaku 
za njegove uspehe ter velik prispe-
vek k prepoznavnosti Škofje Loke in 
Slovenije v svetu ter humanitarno 
dejavnost in pomoč mladim loškim 
športnikom.

Jan je nogometno pot začel v do-
mačem Ločanu. Njegov prvi vzornik 
in vzgojitelj je bil njegov oče Matjaž, 
ki je bil tudi nogometni vratar v lo-
škem klubu. Njegova športna karie-
ra je strmo rasla. Še ne polnoleten je 
prestopil k velikanu portugalskega 
nogometa, Benfici. Oktobra 2013 je 
prvič branil v vratih članske ekipe 
in kmalu postal prvi vratar moštva 
ter vzhajajoča zvezda Benfice, s ka-
tero je leta 2014 osvojil državni na-
slov, dva pokalna naslova in nastop 
v finalu lige Europa. Postalo je jasno, 
da ga ne bodo mogli zadržati, in leta 
2014 je Jan prestopil v madridski 
Atletico. Postal je eden najbolj cenje-
nih vratarjev na svetu.

Kljub zelo uspešni mednarodni 
karieri Jan ni pozabil svojega prve-

Klavdija Škrbo Karabegović

Občinski nagrajenci za leto 2022 / Foto: Primož Pičulin
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ga kluba, Nogometnega kluba Škofja Loka, ki ga redno 
obiskuje in mu pomaga z nakupi nogometne opreme. Je 
tudi pokrovitelj nogometnega turnirja za mlade nogo-
metaše, ki nosi njegovo ime. Za letošnji turnir se je prija-
vilo več kot 130 ekip iz Slovenije in tujine. Jan je ime Ško-
fje Loke ponesel v svet, njegova humanitarna dejavnost 
in pomoč mladim loškim nogometašem pa pomembno 
gradi lokalno skupnost.

Oblaka sicer na podelitvi ni bilo, je pa poskrbel, da so 
vsi prisotni lahko slišali njegove misli, ki jih je posnel ob 
obisku v Škofji Loki: »Ko se peljem z Godešiča proti Lipici 
in nato zagledam Loški grad … Vseskozi govorim, da je to 
eden najlepših pogledov, kar sem jih videl. Tukaj sem od-
raščal in vedno se rad vrnem. Vesel sem, da lahko tudi s 
svojim imenom predstavljam to lepo mesto, in ponosen, 
če ga kdo pride obiskat zaradi mene.«

Zlati grb
Zlati grb Občine Škofja Loka je prejela Jožica Žnidar-

šič za njeno vestno in požrtvovalno delo v blaginjo vseh 
Ločanov in ohranjanje zgodovinskega pomena naše tra-
dicije. Vseskozi je bila aktivna v lokalnem okolju. Najprej 
v Smučarskem klubu Alpetour in pri organizaciji Po-
kala Loka. Leta 2002 se je vključila v delo Prosvetnega 
društva Sotočje Škofja Loka, kjer vsa leta sodeluje kot or-
ganizatorka prireditev in romanj ter kot tajnica društva. 
Aktivno je sodelovala tudi pri vseh predstavah Škofjelo-
škega pasijona.

Pečat je pustila še v drugih organizacijah. To so Svet 
Krajevne skupnosti Stara Loka - Podlubnik, ki mu je tudi 
predsedovala, Župnija Stara Loka, Društvo šmarničnih 
romarjev, Društvo podeželskih žena Blegoš, Športno dru-
štvo Partizan, škofjeloško Društvo diabetikov, Kulturno 
zgodovinsko društvo Lonka, Gibanje za življenje, Društvo 
upokojencev Škofja Loka in Univerza za tretje življenjsko 
obdobje pri društvu ter Društvo prijateljev Svete dežele. 
Je tudi botra dvema otrokoma v Etiopiji, prijateljica Radia 
Ognjišče, podpornica Slovenske karitas, Rdečega križa in 
Krščanskega bratstva invalidov, prostovoljka pri dobro-
delni akciji Manj svečk za manj grobov, kot dolgoletna 
krvodajalka je kri darovala več kot 30-krat.

Dva srebrna grba
Za kakovostno in vsestransko delovanje združenja 

in ohranjanje vrednot NOB ter dolgoletno organizacij-
sko odličnost je srebrni grb prejelo Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka. Združenje borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka je samostojna, domoljubna, prostovolj-
na in nepridobitna organizacija civilne družbe, v katero 
se z namenom uresničevanja skupnih interesov zdru-
žujejo borci, drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in 
protifašističnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven 

odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941–1945. 
Je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju voj-
nih veteranov in urejanja vojnih grobišč ter na področju 
žrtev vojnega nasilja.

Prav tako srebrni grb je prejel Aleksander Igličar, in 
sicer za njegovo prizadevno delo za prepoznavnost Ško-
fjeloškega pasijona tako doma kot v svetu ter poglobljeno 
delo pri ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine. 
Njegov pomembni doprinos k družbenemu življenju v ob-
čini se je začel leta 2006 s praznovanjem tisočletnice vasi 
Godešič. Ob tej častitljivi obletnici je bil predsednik orga-
nizacijskega odbora in gonilna sila pri organizaciji več kot 
šestdesetih različnih prireditev. Med letoma 2008 in 2020 
je bil predsednik Muzejskega društva Škofja Loka. Igličar 
je tudi med najzaslužnejšimi za vpis Škofjeloškega pasi-
jona na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kul-
turne dediščine človeštva. Pomembno sled je pustil tudi 
pri prenovi cerkve sv. Miklavža na Godešiču.

Bronasti grbi
Župan je podelil še tri bronaste grbe Občine Škofja 

Loka. Enega je prejel Jože Krmelj za požrtvovalno in dol-
goletno uspešno delo na kovaškem področju ter za us-
pešno delo pri ohranjanju in nadaljevanju tradicije obrti 
in umetnosti.

Drugi bronasti grb je šel v roke Janezu Plantariču za 
njegovo dolgoletno delo pri ohranjanju obrti in trud pri 
lepšanju našega mesta.

Prav tako bronasti grb pa je prejela Jožefa Bernik za 
prizadevno delo pri promociji kraja, lokalne skupnosti in 
prispevek na področju družbenega življenja.
 
Posebna plaketa

Župan Tine Radinja je podelil tudi posebno plaketo 
Občini Sele na Koroškem ob 50-em jubileju pobratenja. 
Ideja o pobratenju je zaživela že leta 1967, nato pa je bila 
realizirana leta 1972. Vse od takrat med občinama pote-
kajo tesne vezi, podkrepljene s prijateljstvi in številnimi 
kulturnimi dogodki.

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku je na dvorišče Loškega 
gradu privabila številne goste. / Foto: Primož Pičulin
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Aktivno poletje na vseh področjih

Izbran je izvajalec za gradnjo prizidka Osnovne šole Jela Janežiča, projektira 
se nova telovadnica OŠ Škofja Loka-Mesto, uspešno se realizirajo projekti 
participativnega proračuna Naša Loka, pestro je na kulturnem področju …

ͰͰ Za nami je pestro in vsestransko 
dogajanje v mesecu juniju, katerega 
vrh predstavlja osrednja slavnostna 
akademija ob občinskem prazniku. 
Kako ste zadovoljni s potekom pri-
reditev in kaj nas še čaka v poletnih 
mesecih?

Junij je bil v Škofji Loki po dol-
gem času tisti pravi poletni mesec 
z vročimi dnevi, kopanjem v Sori in 
številnimi prireditvami. Od veče-
rov na terasi mladinskega oddelka 
Knjižnice Ivana Tavčarja do velikih 
koncertov in manjših dogodkov na 
območju celotne občine. Vsi so bili 
izredno dobro obiskani. Toliko lju-
di na proslavi ob dnevu državnos-
ti nisem videl še nikoli. Občinska 
proslava je bila čudovita, odprli smo 

Bralnico, tako da sem res vesel in se 
mi zdi, da je to dober uvod v poletje, 
v katerem bo res veliko dogajanja, in 
verjamem, da tudi veliko obiskovalk 
in obiskovalcev v naši občini.

ͰͰ Tradicionalno so Škofjo Loko obi-
skali veleposlaniki, akreditirani v 
Sloveniji. Kakšen je bil namen obi-
ska in o čem je tekla beseda?

Enkrat na leto v Škofjo Loko po-
vabimo vse veleposlanice in velepo-
slanike, ki so akreditirani v Sloveniji 
zato, da utrdimo tudi naše medna-
rodne povezave, da jim predstavimo 
naše mesto, kulturo, naravne da-
nosti in s tako predstavitvijo Škof-
jo Loko tudi vključujemo v njihove 
aktivnosti. S številnimi predstavni-
štvi tujih držav v Sloveniji že vrsto 
let odlično sodelujemo, predvsem na 
kulturnem področju. Organiziramo 
gostovanja, tedne filmov, festivale, 
nastope glasbenih skupin, glasbe-
nikov, gledališčnikov in še mnogo 
drugega. V teh letih, odkar amba-
sadorke in ambasadorji prihajajo v 
Škofjo Loko, se je iz tega razvilo že 
kar nekaj projektov, od katerih so 
tudi naše občanke in občani imeli 
veliko, predvsem priložnost uživa-
ti v izmenjavah in vrhunski kulturi 
drugih narodov.

ͰͰ Očitno pa je naše mesto zani-
miva kulisa tudi za filmske ustvar-
jalce. Namreč, na naših ulicah so v 
zadnjem mesecu snemali tudi ne-
kaj prizorov kar dveh filmov. Škofja 
Loka s svojo lepoto in raznolikostjo 
torej ponuja marsikaj, kar je vredno 
ogleda tako za domače kot tuje turi-
ste. Sicer smo šele dobro zakorakali 
v poletno sezono, pa vendarle, kak-

šen je letošnji začetni obisk turistov 
naše starodavne lepotice?

Turistični utrip je letos spet tisti 
pravi. Prihajajo organizirane skupi-
ne, posamezni turisti, ne nazadnje 
je bilo v juniju kljub številnim mož-
nostim namestitve kar težko dobiti 
sobo v Škofji Loki, kar me zelo veseli. 
Seveda, lepa je naša Loka in tako ta 
lepotica privabi tudi filmske ekipe. 
Se trudimo biti malo izbirčni, ampak 
smo vseeno ponosni na to, da v fil-
mih nastopa tudi naše mesto.

ͰͰ Analiza kopalnih voda je poka-
zala, da je Poljanska Sora primer-
na za kopanje, medtem ko Selška 
na odvzetem mestu v Podlubniku 
ni bila ustrezna. Številni Ločani se 
v poletnih mesecih radi ohladijo 
v Sori, še posebno na kopališču v 
Puštalu. Ali tam lahko pričakujemo 
kakšno dodatno ureditev ali pa je to 
pogojeno z ureditvijo protipoplavnih 
ukrepov?

Vzorec Poljanske Sore je dal zelo 
dobre rezultate, tako da je tam reka 
primerna za kopanje, temperature 
so se tudi dvignile, tako da številne 
Ločanke in Ločani uživajo. Je pa tre-
nutno vodostaj res nizek, skorajda na 
rekordno nizki ravni. Na Selški Sori 
je obremenitev reke previsoka, da bi 
se priporočalo kopanje. Pomemben 
vzrok za to je, da se na zadrževalni-
ku nad Sušo pri Železnikih gradijo 
protipoplavni ukrepi in je reka ves 
čas kalna. To bo, žal, trajalo še vse 
poletje, tako ne gre računati, da bi 
se v tem poletju kopali v Selški Sori. 
Na srečo imamo Poljansko Soro, kjer 
se lahko ohladimo. Ureditev kopa-
lišča v Puštalu je povezana s proti-

Klavdija Škrbo Karabegović

Tine Radinja / Foto: Primož Pičulin
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poplavnimi ukrepi. Celotno kopali-
šče je sicer v zasebni lasti, ampak 
nabrežje in terasasto ureditev bomo 
urejali po projektih protipoplavne 
zaščite. Trenutno je to izjemno živ in 
aktiven projekt. Država se je zelo ak-
tivno vključila v to in prevzela pro-
jekt v slovenski načrt za odpornost 
in okrevanje, tako da izvajamo vse 
aktivnosti, da zaključimo projekti-
ranje in seveda tisto ključno, da se 
dogovorimo z lastniki za zemljišča, 
ki so v ta namen potrebna.

ͰͰ Kdaj se bo začela gradnja nadzid-
ka pri Osnovni šoli Jela Janežiča? 
Ali je izvajalec že izbran?

V zadnjem tednu junija smo 
zaključili pogajanja z izvajalci, 
izbrali najboljšega, ki bo začel delati 
čim prej, zagotovo že poleti. Vsi sku-
paj že težko čakamo investicijo, ki 
bo izboljšala pogoje številnim učen-
cem in strokovnim sodelavcem šole.

ͰͰ Sicer postopki še niso tako daleč, 
ampak kdaj pa naj bi izvedli gradnjo 
telovadnice pri Osnovni šoli Škofja 
Loka-Mesto?

Telovadnica, ki jo po mojem 
mnenju šola res močno potrebuje, da 
povečamo površine za športno vad-
bo, je ta čas v projektiranju. Popolno-
ma natančne časovnice še nimamo, 
vse bo odvisno od proračuna občine 
v letih 2023 in 2024.

ͰͰ Pred približno pol leta je zaživel 
medobčinski inšpektorat. Kaj se je v 
tem času spremenilo, kaj izboljšalo?

Dolga leta, skoraj šest let, je bila 
občina brez inšpektorskega nad-
zora. Inšpektorji delujejo predvsem 
na področju prometne varnosti, ne-
zaželenih dejanj v okolju, izvajajo 
nadzor, svetovanje, tudi usmerjanje 
občanov pri nezaželenem oglaševa-
nju in številnih drugih področjih. V 
skupnem organu MIR je trenutno za-
poslenih deset javnih uslužbencev, 
in sicer sedem občinskih redarjev, 
dva občinska inšpektorja in vodja 
skupne uprave. Delovanje skupne 
uprave štirih občin MIR prinaša 
razširitev območja delovanja, s tem 

povezane pozitivne izmenjave in 
dopolnjevanje različnih primerov, 
zaznanih pri delu. Od začetka sku-
pnega delovanja je bilo na MIR za 
območje občine Škofja Loka prejetih 
49 inšpekcijskih prijav, ki so bile vse 
tudi obravnavane. Zadeve, ki sodijo 
v pristojnost drugih inšpektoratov, 
so odstopili v reševanje pristojnim 
organom nadzora. Delovanje nove 
skupne uprave ocenjujemo pozitiv-
no, saj ima konkretne učinke v oko-
lju.

ͰͰ Koliko projektov iz participa-
tivnega proračuna še čaka na rea-
lizacijo in kdaj naj bi krajani imeli 
možnost ponovno odločati ter pre-
dlagati projekte za svojo krajevno 
skupnost?

Ta čas je v teku, v realizaciji 18 
projektov iz participativnega prora-
čuna Naša Loka. Velika večina bo 
zaključenih do konca poletja. Šest 
jih bomo zaključili do konca leta, 
kot je bilo napovedano, da je tisti 
zadnji rok za realizacijo projektov. 
Jeseni, najverjetneje že septembra, 
bomo naredili evalvacijo, vredno-
tenje izvedbe procesa tega prvega 
kroga participativnega proračuna in 
potem že začeli novega. Občanke in 
občani imajo namreč že nove ideje, 
želje, potencialne rešitve in si želijo, 
da bi ponovno sodelovali v tem pro-
cesu. To nas zelo veseli.

ͰͰ Sestali ste se na skupni seji Ra-
zvojnega sveta gorenjske regije za 
obdobje 2021–2027 in Sveta gorenj-
ske regije. O čem je tekla beseda in 
kaj ste sklenili?

Razvojni svet gorenjske regije so 
župani, predstavniki gospodarstva 
in nevladnih organizacij. Skupaj 
smo sprejeli regionalni razvojni pro-
gram Gorenjske od leta 2021 do 2027. 
To je ključen razvojni dokument re-
gije, opredeljuje prednosti gorenjske 
razvojne regije, prioritete in projekte 
za naprej.

ͰͰ Na zadnji seji občinskega sve-
ta ste velik poudarek dali izvajanju 
ukrepov varstva okolja.

Kar tri poročila o stanju okolja 
v naši občini so bila na seji. To po-
dročje je res v porastu zadnja leta. 
Število stvari, ki jih pregledujemo, 
analiziramo, poročamo, tako o regi-
stru onesnaževalcev kot o različnih 
meritvah do tega, kaj se nam prav-
zaprav dogaja v okolju … Sklenili 
smo več stvari. Mogoče bi med njimi 
posebej omenil odločitev, da bomo v 
Škofji Loki zdaj redno izvajali tudi 
meritve zemljine oziroma tal. Od-
ločili smo se tudi, da bodo tovrstna 
poročila redno vsako leto na seji ob-
činskega sveta, ker nam omogočajo 
ravno to, da se potem hitro odloča-
mo, kaj konkretnega še lahko nare-
dimo za okolje.

Izbrani izvajalec za gradnjo prizidka Osnovne šole Jela Janežiča naj bi začel delati že poleti.  
/ Foto: Tina Dokl
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Skupni 
praznik ne 
glede na 
razlike

Tudi v Škofji Loki smo 
slavnostno zaznamovali 
31. rojstni dan Republike 
Slovenije. Dan 
državnosti je naš skupni 
praznik ne glede na 
razlike med nami, je bilo 
večkrat slišati.

Osrednja občinska proslava ob 
dnevu državnosti je potekala 
na Trgu pod gradom. Kultur-

ni program je tradicionalno obogatil 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka 
pod dirigentsko taktirko Alojzija 
Kompana. Tokrat so rdečo nit pred-
stavljale najlepše zimzelene sloven-
ske popevke.

Slavnostna govornica je bila Ale-
ksandra Hoivik, poslanka Zelenih 
Slovenije v osamosvojitveni skup-
ščini med letoma 1990 in 1992. V 
govoru se je spomnila pomembnih 
trenutkov iz časa slovenskega osa-
mosvajanja ter potegnila številne 
paralele z današnjim časom. »Za-
dovoljna sem, ker sem bila v letih 
od 1990 do 1992 delegatka Zelenih 
Slovenije, in ponosna, da sem bila 
zraven, ko smo se odločili za samos-
tojno pot. Lahko bi se obrnilo dru-
gače, kot se je zgodilo Kataloncem,« 
je uvodoma povedala Hoivikova in 
dodala: »Slovenke in Slovenci na za-
čudenje sosedov nismo bežali v za 

nas pripravljene sprejemne centre v 
tujini, ampak smo ostali doma, trdno 
odločeni, da ubranimo svoje hiše, s 
krediti kupljena stanovanja, že pred 
službo zorana polja, nedokončane 
raziskave. Saj to je bila in je naša do-
movina, za katero smo si želeli tudi 
svojo neodvisno državo.«

V nadaljevanju se je spomnila 
trenutkov, ko so tanki JLA pričeli 
uničevati barikade: »Takrat sem šele 
dojela, da je to prava vojna z uničeva-
njem in verjetno tudi smrtnimi žrt-
vami. Zelo sem si želela, da bi bil to 
le film. Tako kot takrat si tudi zdaj, ko 
zagledam grozljive posnetke iz Ukra-

jine, zaželim, da bi bili to le posnetki 
iz druge svetovne vojne.« Slavnostna 
govornica je še dejala, da je Ukrajini 
treba stati ob strani, saj je braniti svo-
je ozemlje pravica in dolžnost vsake 
suverene države. Govor je Aleksan-
dra Hoivik zaključila z besedami: »Ob 
prazniku naše države vsem sodrža-
vljanom želim svobodo, ki naj omo-
goča razvoj, kvalitativno rast, morda 
tudi na račun kvantitete potrošnje. 
Nadalje ustvarjalnost, humanost in 
veselje do življenja. Ponosni na svojo 
državo, ki je nima vsak narod, pra-
znujmo dan državnosti in izobesimo 
slovensko zastavo.«

Klavdija Škrbo Karabegović

Slavnostna govornica na osrednji občinski proslavi ob dnevu državnosti Aleksandra Hoivik 
/ Foto: Denys shadro

Za kulturni program s prepletom zimzelenih slovenskih uspešnic je poskrbel Mestni pihalni 
orkester Škofja Loka. / Foto: Denys shadro
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Obročno 
plačilo 
komunalnega 
prispevka

Občani bodo ponovno 
imeli možnost obročnega 
plačila komunalnega 
prispevka.

Občina Škofja Loka je marca 
lani sprejela odlok o podla-
gah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno 
opremo. Škofjeloška občina je že 
po prej veljavnem odloku o odmeri 
komunalnega prispevka na podlagi 
pravilnika o obročnem plačilu komu-
nalnega prispevka omogočala njego-
vo obročno odplačevanje, ko je bil ta 
odmerjen po uradni dolžnosti zaradi 
izboljšanja opremljenosti zemljišča. 
Za obročno plačilo je zaprosila ve-
lika večina zavezancev, ki jim je bil 
komunalni prispevek odmerjen po 

uradni dolžnosti. Odmerjeni znesek 
se je gibal med 500 in 3.800 evri.

S sprejetjem novega odloka je 
zgoraj omenjenemu pravilniku iz 
leta 2015 prenehala veljavnost, kar 
pomeni, da je bilo treba komunalni 
prispevek, tudi v primeru, ko je bil 
odmerjen po uradni dolžnosti zaradi 
izboljšanja opremljenosti zemljišča, 
plačati v enkratnem znesku. Plačilo 
odmerjenega komunalnega prispev-
ka v enkratnem znesku bi posame-
zne zavezance lahko spravilo v težjo 
finančno situacijo, zato so občinski 

svetniki s sprejetjem novega pravil-
nika zavezancem ponovno omogoči-
li, da svojo obveznost za plačilo raz-
poredijo na daljše časovno obdobje. 
Po novem pravilniku lahko zavezan-
ci sami predlagajo število mesečnih 
obrokov, pri čemer je njihovo največje 
število določeno glede na višino ko-
munalnega prispevka. Prav tako je 
določen tudi najnižji znesek obroka, 
ki znaša petdeset evrov. Socialno 
šibkejšim občanom se lahko časov-
no obdobje plačevanja podaljša, prav 
tako pa tudi zmanjša mesečni obrok.

Klavdija Škrbo Karabegović Po novem pravilniku lahko zavezanci sami predlagajo število mesečnih obrokov, pri čemer je 
njihovo največje število določeno glede na višino komunalnega prispevka. / Foto: Tina Dokl

Več denarja za lokalne ceste

Januarja je bil sprejet prvi re-
balans letošnjega proračuna. 
V tem času je prišlo do spre-

menjenih okoliščin, zaradi katerih je 
potreben drugi rebalans proračuna. 
Nekoliko se znižujejo skupni prihod-
ki, in sicer za 82 tisoč evrov. Odhodki 
proračuna so z rebalansom načrto-

vani v višini 30,1 milijona evrov in 
so glede na veljavni proračun višji za 
0,5 milijona evrov oziroma 1,9 odstot-
ka. Skupna investicijska sredstva v 
predlogu rebalansa znašajo 13,9 mili-
jona evrov in predstavljajo 46 odstot-
kov celotnih odhodkov.

»Rebalans nam omogoča reali-
zacijo proračuna do konca leta še 
izboljšati. Tako lahko namenimo 
več pozornosti oziroma finančnih 

zmožnosti tistim projektom, ki jih 
želimo prioritetno realizirati. Zdaj 
nekaterih zaradi podražitev ni bilo 
možno izpeljati. Precej več denarja 
namenjamo projektom na lokalnih 
cestah po krajevnih skupnostih, ne-
kaj denarja je še za infrastrukturne 
projekte v šolah in vrtcih in nekaj 
prerazporeditev med različnimi po-
stavkami,« je pojasnil župan Tine 
Radinja.

Klavdija Škrbo Karabegović
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Pomen znaka Slovenia Green Destination

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji zadnji seji sprejel Akcijski načrt  
za doseganje meril znaka Slovenia Green Destination 2021–2024.

Zelena shema slovenskega tu-
rizma je nacionalni program 
in certifikacijska shema, ki 

pod krovno znamko Slovenia Green 
združuje vsa prizadevanja za trajno-
stni razvoj turizma v Sloveniji; de-
stinacijam in ponudnikom ponuja 
konkretna orodja za oceno in izbolj-
šanje trajnostnega delovanja ter sko-
zi znamko Slovenia Green to zeleno 
delovanje tudi promovira. Lastnik in 
upravitelj sheme je Slovenska turi-
stična organizacija.

Razvojna agencija Sora za destina-
cijo Škofja Loka izvaja vse aktivnosti 
sheme. Tako je leta 2018 destinaci-
ja Škofja Loka prejela znak Slovenia  
Green Destination Silver. Agencija 
zbira podatke o trajnosti našega turi-
stičnega razvoja ter k trajnostnemu 

razmišljanju spodbuja lokalno prebi-
valstvo, gospodarstvo, obiskovalce 
in preostale deležnike. Od uspešnosti 
izvajanja in vključevanja naštetih ak-
tivnosti je odvisno ohranjanje zna-
ka. Lanskega avgusta je Škofja Loka 
uspešno prestala postopek ponovne 
presoje in potrjen je bil znak Slovenia 
Green Destination Silver. »Z nastopom 
novega triletnega obdobja pa smo 
pripravili nov akcijski načrt aktivno-
sti za doseganje meril zelene sheme. 
Cilj akcijskega načrta je, da se v ob-
dobju do naslednje ponovne presoje 
postopno izpeljejo zahtevnejše naloge. 
Poudarek je na tistih merilih, ki jih de-
stinacija Škofja Loka še ne dosega in 
so bile v preteklosti težave pri izpol-
njevanju, ter na merilih, katerih izved-
ba zahteva daljše časovno obdobje,« 
je pojasnil direktor Razvojne agencije 
Sora Gašper Kleč. Tako je načrtovano 
usposabljanje zelenega koordinatorja 

z zeleno ekipo, nadalje sodelovanje in 
izobraževanje turističnega sektorja, fi-
nančno načrtovanje, javno poročanje, 
mehka mobilnost s sistemom izposo-
je koles in izgradnjo regionalnih kole-
sarskih povezav, izravnava ogljičnega 
odtisa, ozaveščanje o podnebnih spre-
membah itd. Svetniki so omenjeni ak-
cijski načrt tudi sprejeli.

Pridobitev znaka Slovenia Green 
je za Škofjo Loko kot turistično desti-
nacijo predstavljala tržno prednost 

pred ostalimi destinacijami v Slove-
niji in širše. Danes se s tem znakom 
ponaša že 58 destinacij, 101 ponudnik 
nastanitev, štirje naravni parki, osem 
turističnih agencij, šest turističnih 
znamenitosti, 40 restavracij in ena 
plaža. Znak je v Sloveniji sprejet kot 
standard, ki potrjuje, da je turistična 
ponudba trajnostno naravnana. To 
pa tudi pomeni, da je turistični sektor 
to prepoznal kot vse bolj pomemben 
kriterij pri izbiri počitniške destinaci-
je vedno večjega števila ozaveščenih 
turistov. Ohranjanje in nadgradnja 
trajnostne naravnanosti destinaci-
je zato predstavlja naložbo ne samo 
v večjo prepoznavnost Škofje Loke 
med obiskovalci, temveč tudi večje 
zadovoljstvo občanov, so še zapisali 
v gradivu.

Klavdija Škrbo Karabegović

Znak je v Sloveniji sprejet kot standard, ki potrjuje, da je turistična ponudba trajnostno 
naravnana. / Foto: Tina Dokl

Pridobitev znaka Slovenia 
Green je za Škofjo Loko 
kot turistično destinacijo 
predstavljala tržno prednost 
pred ostalimi destinacijami v 
Sloveniji in širše.
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Odlično sprejeli 
eKOLOko

V začetku junija je zaživel projekt 
eKOLOka, ki so ga tako Ločani kot tudi 
turisti odlično sprejeli.

Sistem izposoje koles pod imenom eKOLOka je za-
živel v začetku junija. Na voljo je štirideset koles, 
in sicer šestnajst električnih in štiriindvajset nava-

dnih. Trenutno si jih lahko izposodite na sedmih posta-
jah, še ena postaja pa je načrtovana na Lipici, po vzposta-
vitvi krožišča.

Že po prvem mesecu vzpostavitve so uporabniki zelo 
zadovoljni. »Prvi odzivi so super. Občani kličejo, pišejo, 
pozdravljajo projekt in si želijo še dodatnih postaj. Seveda 

so se pojavljale začetne napake, ki pa jih sproti uspešno 
odpravljamo. Prav tako bomo morali oceniti, katere po-
staje so še možne. Menim, da nujno potrebujemo še eno 
postajo v Frankovem naselju, potem pa bomo mrežo širili 
naprej. Dnevno število izposoj vsak dan narašča. Mogoče 
bo med počitnicami povpraševanja malenkost manj, am-
pak se mi že zdaj zdi, da se bo tudi ta projekt mobilnosti, 
tako kot sta se zadnja dva – Agata in Jurij ter Prostofer – 
zelo dobro prijel,« je povedal župan Tine Radinja.

Klavdija Škrbo Karabegović
Mrežo izposoje koles želijo še širiti. / Foto: Gorazd kavčič
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Odlično leto za Loški oder

Na Loškem odru se igrajo dobre predstave, kar potrjujejo številne nagrade na 
festivalih doma in na tujem. Tudi zato se gledalci vračajo v gledališče.

Ta čas je na Loškem odru mir-
no in tiho, kot da je nekdo po 
dobro opravljenem delu legel 

k popoldanskemu počitku. A mi vse-
eno, ko me koraki od vhodnih vrat za-
nesejo po kratkem hodniku, zadiši po 
gledališču. Na steni nasproti blagajne 
v okvirju visi Borštnikova diploma, 
ki jo je ansambel Loškega odra pred 
kakimi 35 leti prejel za predstavo 
Hrup za odrom. Starejši igralci so 
znali povedati, da je bila to ena nji-
hovih najuspešnejših predstav. »Kdo 
ve kakšni časi so bili to,« razmišljam, 
ko me iz misli potegne vodja Loškega 
odra Ana Babnik z besedami: »Najbrž 
so bili takrat tako dobri, kot smo se-
daj mi. Pretekla sezona je bila za nas 
zagotovo ena najuspešnejših, če ne 
kar najuspešnejša doslej.« Nadalju-
je, da so se ob tem, ko so bili sezono 

prej zaradi epidemije tako rekoč za-
prti, gledalci vrnili v gledališče in so 
lahko zadovoljni z dobrim obiskom. 
»Zahvaljujemo se vsem, ki so nas tudi 
v teh težkih časih podpirali in spre-
mljali, tudi publika je bila v preteklih 
mesecih tista, ki nam je dala zagon 
za naprej,« dobre volje poudarja Ana, 
saj je bila zadnja sezona tudi polna 
nagrad na različnih gledaliških sre-
čanjih in festivalih.

Izjemna Antigona v New Yorku
Najprej se spomnimo »matički-

jade« z najpomembnejšega sloven-
skega festivala ljubiteljskih gleda-
lišč Linhartovega srečanja lansko 
jesen v Postojni. Strokovna žirija je 
predstavi Loškega odra Antigona v 
New Yorku Janusza Glowackega v 
režiji Matjaža Šmalca namenila ma-
tička za najboljšo predstavo v celoti 
in jo tako razglasila za najboljšo na 
festivalu, sledila sta še dva igralska 

matička za dosežke, in sicer Janu 
Bertonclju za vlogo Policista ter Bo-
janu Trampušu in Mateju Čujoviču 
za igralski dvojec v vlogah Saše in 
Bouhce. Poleg tega si je Petra Kran-
čan za vlogo Anite priigrala še po-
sebno priznanje.

V novembru so se odpravili na 13. 
Repasaž fest v srbskem mestu Ub, 
kjer so se že tradicionalno predstavi-
le zmagovalne predstave ljubiteljskih 
gledališč iz Srbije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Črne gore in Slovenije. 
Loški oder je odnesel kar štiri nagra-
de, za najboljšo predstavo v celoti in 
za režijo (Matjaž Šmalc), za glavno 
moško vlogo (Bojan Trampuš) in za 
stransko moško vlogo (Jan Berton-
celj). Že decembra je Bojan Trampuš 
za vlogo Saše prejel še Severjevo nag-
rado, praznoval pa je tudi trideset let 
delovanja v gledališču.

V juniju je sledil še 17. mednaro-
dni festival amaterskega gledališča 
v Laktaših pri Banjaluki. Med dvaj-
setimi prijavljenimi predstavami 
jih je znani srbski igralec Radoslav 
(Rale) Milenković za festival izbral 
pet. Ob predstavah iz Zagreba, Niša, 
Gornjega Milanovca in kraja Nova 
Sol iz Poljske so nastopili tudi Ločani, 
nagradi za glavno in stransko vlogo 
pa sta prejela Bojan Trampuš in Jan 
Bertoncelj. »Do sedaj smo nanizali že 
25 ponovitev, jeseni bo sledilo še ne-
kaj gostovanj, najbrž tudi še kakšna 
ponovitev na domačem odru.

Takole sem ob premieri med dru-
gim zapisal o škofjeloški Antigoni v 
New Yorku: »V predstavah Loškega 
odra običajno zaznavam homogeno 
ansambelsko igro, občutek, da so vsi 
eno v gradnji in podreditvi skupin-

Igor Kavčič

Ponovno odlična ekipa predstave Antigona v New Yorku / Foto: arhiv loškega odra



ske igre. Tokrat dodajam še eno dimenzijo – dobro celoto 
lahko sestavljajo le odlični posamezniki.

Zlata plaketa za Pekarno Mišmaš
Loški oder ima tudi odličen igralski podmladek. Prava 

domača uspešnica pretekle sezone je bila vsekakor igra 
Pekarna Mišmaš, ki jo je po besedilu Svetlane Makarovič 
režiral Gašper Murn. »Ne le odrasla skupina, na Loškem 
odru vzgajamo tudi mlade igralske kadre. Ti navdušuje-
jo našo mlado publiko, njihovo kvaliteto pa prepoznavajo 
tudi na festivalih. Tako smo bili sprejeti na Srečanje lut-
kovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije v začetku 
junija na Ptuju, ki ga tradicionalno pripravlja JSKD.

Za nastop na festivalu so mladi igralci Loškega odra 
prejeli zlato plaketo. Pod režijskim vodstvom Gašperja 
Murna se je predstavilo osem mladih igralk in igralcev, 
med njimi so: Karlo Jemc, Tara Oblak, Martin Fričovsky, 
Zarja Bernik, Tisa Habjan, Nika Štefelin, Enej Okorn in 
Zala Benedik.

Smelo v jesen
Prejšnji teden pa so na Loškem odru izvedeli še, da je 

predstava Strast, laži in maček v žaklju v režiji Milana 
Goloba sprejeta na letošnje 60. Linhartovo srečanje. Med 
sedem tekmovalnih predstav, ki se bodo predstavile to 
jesen v Postojni, je škofjeloško izbral selektor Miha Go-
lob. »Prvič doslej se je zgodilo, da smo se dve leti po vrsti 
uspeli uvrstiti na najpomembnejše slovensko srečanje,« 
je več kot zadovoljna Ana Babnik, da jih tudi selektorji 
prepoznavajo za odlične. Doslej so pripravili kakih 15 po-
novitev, jeseni bodo nadaljevali s kakšnim gostovanjem, 
najbrž pa tudi še v domači dvorani.

Z vstopom v novo sezono bodo poudarili še šestdese-
tletnico zvestobe ljubiteljskemu gledališkemu odru Ma-
tjaža Eržena, ki bo tudi v ekipi nove predstave Hamlet v 
Spodnjem Grabeljnem. Gre za priredbo legendarne igre 
Ive Brešana Hamlet u selu Mrduša Donja, ki jo je prevedel 
in v štajersko narečje prestavil Tone Partljič, v gorenjsko 

narečje pa zapisal Ludvik Kaluža. Predstavo režira Dejan 
Spasić, premiera pa bo predvidoma novembra. »Seveda 
bomo imeli tudi otroško predstavo, tokrat bo to izbor, ne-
kakšen kolaž zgodbic iz rezijanskih pravljic. Režiral bo 
spet Gašper Murn,« napoveduje sogovornica in dodaja, 
da v skupini trenutno deluje deset otrok in mladih ter da 
upajo, da se jim bo pridružil še kdo. Jeseni bodo razpisa-
li tri abonmaje, modrega, rdečega in otroškega. V goste 
bodo povabili predstave iz Koprskega gledališča in tudi 
iz Mestnega gledališča ljubljanskega.

V prihodnji sezoni bodo na Loškem odru praznovali 
tudi 120 let od prve uprizoritve igre na prostoru, kjer da-
nes stoji gledališka dvorana. Tu se še vedno igra – in to 
dobro.

Mlada moč Loškega odra v predstavi Pekarna Mišmaš  
/ Foto: arhiv Loškega odra
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Odhaja na tri mednarodne olimpijade 

Jakob Žorž, dijak drugega letnika naravoslovnega oddelka na Gimnaziji Škofja 
Loka, si je na tekmovanjih iz znanja prislužil udeležbo na kar treh mednarodnih 
olimpijadah.

Na državnem tekmovanju iz 
logike in naravoslovja je os-
vojil srebrno priznanje, na 

državnem tekmovanju iz matemati-
ke pa zlato priznanje in 2. nagrado. 
Udeležil se je priprav za mednaro-
dno matematično olimpijado in se 
po tretjem izredno zahtevnem izbir-
nem testu uvrstil na srednjeevrop-
sko matematično olimpijado v Švici, 
so pojasnili na šoli.

Izredno uspešen je bil tudi na 
področju programiranja. Na držav-
nem tekmovanju iz programiranja 
v organizaciji Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije se je uvrstil na 2. 
mesto, na izbirni tekmi petnajstih 
dijakov pa se mu je uspelo uvrsti-
ti v ekipo štirih, ki bodo Slovenijo 
zastopali na 34. mednarodni ra-

čunalniški olimpijadi v Indonezi-
ji. Tekmoval je tudi na državnem 
tekmovanju iz programiranja v or-
ganizaciji Inštituta Jožef Štefan in 

zasedel 5. mesto, kar mu je prineslo 
mesto v slovenski ekipi na evropski 
računalniški olimpijadi v Varaždi-
nu.

Mateja Rant

V začetku junija so v okviru 17. O'glasbene Loke 
učenci vseh oddelkov Glasbene šole (GŠ) Škofja 
Loka s svojo glasbo znova napolnili vse kotičke 
mestnega jedra Škofje Loke. »Pri uličnih nasto-
pih so se jim na odru pod krošnjami dreves na 
Mestnem trgu pridružile tudi učenke baletne-
ga oddelka, na Cankarjevem trgu pa so poleg 
učencev škofjeloške glasbene šole nastopili 
tudi gostje iz Glasbene šole Freising,« je razložil 
pomočnik ravnatelja GŠ Škofja Loka Luka Mlej-
nik Železnik. Zvečer je sledil še koncert Mlade 
komorne filharmonije Rhein-Neckar iz Nemčije 
z naslovom Orkester brez meja, ki se mu je pri 
skupni skladbi pridružil godalni orkester GŠ Ško-
fja Loka. Večer so zaključili s koncertom na Trgu 
pod gradom.

Škofja Loka ponovno »oglasbena«

Učenci GŠ Škofja Loka so se znova predstavili v okviru O'glasbene Loke.  
/ Foto: Alenka Brun

Jakob Žorž poleti odhaja na tri mednarodne olimpijade iz znanja. / Foto: arhiv šole



Poletje s 
knjigami v 
Bralnici
Vsi, ki si želijo mirnega, 
senčnega kotička in 
preživljanja časa s 
knjigo v roki, se tudi v 
letošnjem poletju lahko 
odpravijo v Bralnico na 
vrtu Sokolskega doma.

Bralnico je mogoče obiskati od 
torka do nedelje med 17. in 
20. uro. Obiskovalcem so na 

voljo knjige, ki so jih pripravile knji-
žničarke iz Knjižnice Ivana Tavčarja. 
Kot vedno pa so pripravili tudi bogat 
spremljevalni program, ki bo potekal 
vsak torek ob 18. uri, in sicer bodo 
skupaj izvedli deset dogodkov, je po-
jasnila direktorica Zavoda 973 Jana 
Fojkar.

Minuli torek je Polona Prosen v 
okviru otroškega programa pripo-
vedovala zgodbe z Bližnjega vzho-
da, severne Evrope in Rezije. Nocoj 

bodo v Bralnici gostili Sonjo Porle 
in Žigo Koritnika, ki bosta klepetala 
o življenju, umetnosti, glasbi, litera-
turi in fotografiji, prihodnji torek pa 
se obeta pripovedovalsko-glasbeni 
dogodek z Ireno Cerar in Zvezdano 
Novaković Zgodbe in godbe. Julijske 
dogodke v Bralnici bodo sklenili s 
Pripovednim gledališčem gdč. Ba-
zilike s predstavo po predlogi Debele 
pekovke Petra Svetine. Prvi torek v 
avgustu bodo prišle na vrsto Popot-
ne pravljice – člani skupine Bajate 
Nina Milavec, Maša Budič in Dani-
jel Bogataj bodo v pripovedno-glas-
benem dogodku otroke popeljali po 
vsem svetu. V torek, 9. avgusta, bodo 
v Bralnici gostili Ano Pepelnik, Pri-
moža Čučnika, Gregorja Podlogarja 
in Toneta Škrjanca, ki bodo v okvi-
ru nekoliko nekonvencionalnega 

nastopa brali iz zbirke Pesmi štirih. 
Sredi avgusta bo Helena Janežič 
skupaj z ilustratorko Polono Kosec 
otrokom predstavila zgodovino ti-
sočletnega mesta pod Lubnikom, 
23. avgusta pa sledi tradicionalni 
dogodek v Bralnici, posvečen ma-
turantom. »Aljoša Harlamov bo na 
svoj edinstveni in kratkočasni na-
čin predstavil dramatiko na maturi.« 
Zadnji torek v avgustu pa bo na vrsti 
še zaključni koncert s skupino Ma-
lamor, ki bo igrala pesmi z albuma 
Viva la Libertad! »Gre za spevno me-
šanico kabareja, latina, soula, swin-
ga in drugih ritmično razgibanih ža-
nrov,« so pojasnili organizatorji.

Kot je še pojasnila Jana Fojkar, 
Bralnica v primeru dežja odpade, 
spremljevalni program pa se presta-
vi v Sokolski dom.

Mateja Rant

Minuli torek je otroke v Bralnici z zgodbami z Bližnjega vzhoda, severne Evrope in Rezije 
razveseljevala Polona Prosen. / Foto: Tina Dokl
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Letos v znamenju kruha in piva

Historial je v začetku junija na ulice mestnega jedra znova prinesel starodaven 
sejemski utrip, ki so ga nadgradili s historično glasbo in plesi ter tradicionalno 
loško kulinariko.

S Historialom so v Škofji Loki 
letos znova zavrteli čas za ne-
kaj stoletij v zgodovino in jo 

spremenili v »plac pisanih stoletij«. 
Rokodelci in drugi ustvarjalci so na 
stojnicah s svojimi izdelki pričarali 
barvit sejemski utrip, obiskovalce pa 
so v okviru posebnega sklopa stojnic, 
ki so bile namenjene prikazu tradicije 
peke kruha in pivovarstva na Loškem, 
vabili tudi na »kruh in pivo na plac«.

Ponudniki so tako predstavili 
različne vrste kruha in moke, ogle-
dati si je bilo mogoče prikaz izdelave 
malega loškega kruhka in postopke 
varjenja piva, kar so nadgradili z 
degustacijo lokalnih piv. Dogajanje 
so popestrili s pouličnimi nasto-
pi plesnih in glasbenih skupin, na 
manjšem odru na Trgu pod gradom 
pa je bilo mogoče spremljati tudi 
nastope škofjeloških osnovnih šol. 
Otroci so prišli na svoj račun tudi 
na Trgu pod gradom, kjer so zanje 
pripravili ustvarjalne delavnice, na 
Cankarjevem trgu pa so se lahko 
pridružili etnološko-rokodelskim 
delavnicam ter uživali ob lutkovnih 
predstavah, starih igrah in pravlji-
cah. Osrednji dogodek je predsta-
vljala dramska uprizoritev igre Kruh 
in pivo, ki je potekala po mestnem 
jedru med gledalci. Pester je bil tudi 
spremljevalni program. Prostor med 
ateljejem Amuse in sodobnim tek-
stilnim centrom Kreativnice je bil 
namenjen tekstilu in klobučarstvu, 
v Rokodelskem centru DUO si je bilo 
mogoče ogledati razstavo historič-

nih oblačil in pripadnostnih kostu-
mov mojstrice Andreje Stržinar. V 
Škoparjevi hiši so potekale delav-
nice peke kruha, obiskovalce so po-
peljali še na voden ogled zeliščnega 

učnega vrta na Kranclju. Za butično 
kulinarično ponudbo je poskrbela 
gostilna Pr' Pepet, dogajanje pa so 
zvečer zaokrožili s koncertom sku-
pine Čompe.

Mateja Rant

V dramsko igro Kruh in pivo so vključili tudi gledalce, ki so jim delili kruh. / Foto: Mateja Rant

Na loškem »placu« so pričarali živahen utrip preteklih stoletij. / Foto: Mateja Rant
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Vračajo življenje na 
mestne travnike

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupne 
prakse, je v Škofji Loki pripravil dve 
delavnici izdelovanja tako imenovanih 
semenskih bomb.

Semenske bombe so izdelovali iz zemlje in gline v 
prahu ter jih obogatili s semeni travniških cvetočih 
rastlin. Nekatere semenske bombe so po besedah 

Nine Arnuš iz Zavoda Tri napolnili s semeni senenega 
drobirja s travnika z Ožbolta, tako da bo presenečenje, kaj 
bo zraslo, v druge pa so »podtaknile« kupljena semena 
travniško-cvetličnih mešanic. Tako upajo, da bodo spet 
vrnili biodiverziteto na škofjeloške travnike, ki so mar-
sikje ta čas precej osiromašeni zaradi intenzivne travniš-
ke vzgoje oziroma silaže.

Semenske bombe namreč nato »podtaknejo« v praz-
na rastlinska korita, na zapuščena gradbišča, v razpoke 
v betonu ali asfaltu in tako poskrbijo za majhne cvetlič-
ne oaze za žuželke opraševalke, ki so zelo pomembne, 
saj bomo brez njih ostali brez hrane ali pa bomo morali 
opraševati sami, je opozorila Nina Arnuš. Predsednica 
društva Žverca Monika Koprivnikar je ob tem poudarila, 
da je njihov cilj ohranjati oziroma ponovno vzpostavljati 
biodiverziteto na travnikih, saj veliko različnih rastlin-
skih vrst pomeni tudi veliko živalskih vrst.

Mateja Rant

Izdelovanje semenskih bomb v Mačjem dolu / Foto: Mateja Rant

Brezskrbno pošiljanje in  
prejemanje paketov
Pošta Slovenije bo to poletje poskrbela za še brezskrbnejše 
spletno nakupovanje. Ob dostavi pošiljk na dom ne bo več 
nevšečnosti glede plačila, saj bodo pismonoše, ki dostavl-
jajo paketne pošiljke, in poštna okenca poslovalnic (razen 
pogodbenih pošt) opremljeni z dodatnimi POS-terminali 
za brezgotovinska plačila po povzetju. Tudi upravljanje 
pošiljk bo po vzpostavitvi nove enotne spletne vstopne 
točke moja.posta.si enostavnejše in preglednejše.

Dodatni POS-terminali za plačila po povzetju
Z zagotavljanjem dodatnih POS-terminalov Pošta Sloveni-
je omogoča brezgotovinsko plačevanje paketov po povzetju. 
Pri spletnem nakupovanju Slovenci v primerjavi z drugimi ev-
ropskimi uporabniki nadpovprečno pogosto izberejo opcijo 
plačilo po povzetju. Več kot 40 odstotkov kupcev plača izdelke, 
naročene pri slovenskih spletnih trgovcih, ob prejemu pošiljke. 

Uporabnikom storitev Pošte Slovenije odslej ne bo treba več 
poskrbeti za dvig gotovine pred prejemom paketa v primeru 
plačila po povzetju. S POS-terminali bodo v kratkem opremlje-
ni pismonoše, ki dostavljajo paketne pošiljke, in poštna oken-
ca poslovalnic (razen pogodbenih pošt) po Sloveniji, kasneje 
pa tudi pogodbene pošte. Na tak način bodo kupci izdelke, 
naročene v spletni trgovini, plačali s kartico brez provizije, torej 
enako, kot če bi blago kupovali v fizični trgovini.

Enotna vstopna točka na spletu
Pošta Slovenije ob tem v kratkem uvaja tudi enotno vstopno 
točko na spletu. Vse informacije in podrobnosti o pošiljkah 
bodo odslej shranjene na uporabnikovem profilu. S klikom bo 
tako omogočeno celovito upravljanje pošiljk, med drugim ure-
janje naslovnikovega naročila. Pošta Slovenije na ta način izbol-
jšuje uporabniško izkušnjo, saj je upravljanje preglednejše in 
enostavnejše. Moja.posta.si bo na klik dosegljiva tudi nereg-
istriranim uporabnikom.

Uvedbi portala moja.posta.si bo sledila mobilna aplikacija 
in dodatne možnosti, kot so nastavitev priljubljenega mesta 
prevzema (PS Paketomat, paketnik, dogovorjeno mesto ipd.), 
pooblastilo drugim uporabnikom za prevzem pošte (stalno ali 
enkratno) in digitalno obvestilo o prispeli pošiljki. Uporabnik 
tako ne bo več prejel tiskanega sporočila o prispeli pošiljki v 
nabiralnik, ampak bo to s SMS-om opravila aplikacija.

Pošta Slovenije.  
Zanesljivo z vami!

Promocijsko besedilo www.posta.si
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Jan Plestenjak se vrača domov

Jan Plestenjak bo 27. avgusta nastopil na Škofjeloškem gradu, kjer je s svojim 
bratom in mamo v zgodnjem otroštvu tudi živel.

Glasbenik s tridesetletno uspešno kariero rodno 
Škofjo Loko, kjer je preživel več kot polovico svo-
jega življenja, obišče vsak teden. »Še vedno mi igra 

srce, ko se sprehodim čez Hudičevo brv in se zazrem v 
Pence, kjer smo se lovili kot otroci, ko grem čez Karlo-
vec in naprej čez Plac,« je dejal. Na Škofjeloškem gradu, 
kjer je nazadnje nastopil pred devetimi leti, je v otroštvu 
živel z mamo in bratom. »Življenje na gradu je bilo zame 
in za brata zabavno, za mamo pa mislim, da ne tako zelo. 
Takrat je bil grad v slabem stanju, mi trije pa smo živeli 
v eni okrogli sobi. V isti sobi je bil atelje, naše postelje in 
mala kuhinja. Kadar so prišli kupci po slike, je mama hit-
ro pregrnila zavese, da niso videli plenic, ki so se sušile na 
vrvici. Mnogokrat smo ponoči poslušali tudi čudne zvo-

ke s podstrehe, ko so podgane lovile golobe. Mislim, da je 
imela mama precej poguma, da je prebrodila teh nekaj let 
v tisti sobici, a tedaj ni imela druge izbire,« se spominja 
Plestenjak, ki ima v Škofji Loki še vedno veliko prijate-
ljev. »Pravzaprav se iz otroških let pa vse do danes ni nič 
spremenilo, le vsak je odšel na svojo pot in ima svoje živ-
ljenje. Srečamo se, spijemo kakšno steklenico dobrega in 
se smejimo na račun starih časov,« je dodal.

V Škofji Loki je imel prekaljeni glasbenik nekaj zelo 
uspešnih koncertov. »Mislim, da smo enkrat napolnili 
Plac vse od kina pa do stopnic, kar je bilo nepozabno. Si-
cer pa so nastopi v Škofji Loki zame drugačno doživetje 
kot kjerkoli drugje. Poznam veliko ljudi, zato me ne jem-
ljejo kot neko presenečenje, ampak kot Jana, ki sedi pri 
Frenku s prijatelji, kar pričara posebno energijo. Grajski 
milje Škofjeloškega gradu pa mi omogoča, da izvedem 
koncert od najbolj intimnih trenutkov do popolnega 
žura,« je pojasnil Plestenjak.

Na avgustovskem koncertu, ki bo potekal v okviru festi-
vala Pisana Loka, bo predstavil nekaj novih skladb s tokrat 
že 15. albuma z naslovom V naju še verjamem in tudi vsem 
dobro znane hite. »Ob sebi imam vrhunske glasbenike, na 
katere sem zelo ponosen,« je poudaril. Enajst pesmi njego-
vega zadnjega albuma, ki so nastale v Strunjanu, slavijo 
vero v ljubezen, prijateljstvo in vase. Ob tem je dodal, da je 
zanj sicer največja vrednota spoštovanje, tako med ljudmi, 
do narave, v ekonomiji, do svoje dežele, jezika. »Spoštova-
nja ne moreš ponotranjiti, če pred tem nisi razvil discipline 
in odgovornosti. Ko pa spoštuješ, znaš ljubiti, pripadati, po-
magati in se iskreno veseliti tudi za druge,« je dodal.

Letošnjo turnejo je Plestenjak začel s koncertom v 
polni dvorani Stožice. Letos je pred njim trideset koncer-
tov, prihodnje leto ima napovedanih že dvajset nastopov. 
»Po navadi je v mojih turnejah okoli petdeset koncertov. 
Po dveh letih prepovedi prireditev zares pogrešam ma-
gijo, ki jo lahko da samo oder in občinstvo, zato se res 
veselim tudi vas, dragi Ločani,« je še povedal.

Maša Likosar
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Škofjeloški grad

PLESTENJAK

Vstopnice:  
mojekarte.si in Petrol

»Škofja Loka je ena in edina, moramo jo 
spoštovati in nositi kot čine na ramenih.«
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Desetič in rekordno

Tek štirih mostov v Škofji Loki gre  
v drugo desetletje.

Škofja Loka je 18. junija desetič gostila tekače z raz-
ličnih koncev Slovenije in tudi iz tujine, ki so se 
udeležili Teka štirih mostov. Jubilejno izvedbo sta 

zaznamovala nova rekorda desetkilometrske proge.
Dolenjec Primož Kobe se je približal mejniku 30 mi-

nut. V cilju je bil s časom 30 minut in 9 sekund. Ženski 
rekord je s časom 34 minut in 55 sekund postavila nje-
gova varovanka Hrvatica Ana Štefulj, ki je bila na teku v 
Škofji Loki prvič. Oba sta bila zelo zadovoljna tako s svo-
jim nastopom kot z organizacijo in vzdušjem. V konku-
renci moških štafet sta bila najhitrejša Blaž Tomc in Lo-
vro Oblak (39:17), mešanih Nace Rant in Neža Rant (41:10) 
in ženskih dvojčici Lara in Sara Hrvatin (45:08). Tekaški 

praznik se je začel že dopoldan z vrtčevskimi teki, nada-
ljeval s Tekom junakov 3. nadstropja, Tekom za edinost 
(Run4Unitiy) in šolskimi teki za Pokal štirih županov.

Zadovoljni so tudi organizatorji iz Društva T4Mi in 
Športne zveze Škofja Loka, ki so s pogledom že usmer-
jeni naprej. Kot je povedal Igor Drakulić, direktor prire-
ditve, bo šla v prihodnje še bolj v smer zelenega in traj-
nostnega.

Maja Bertoncelj

Škofjeloške ulice so bile znova v znamenju tekačev. / Foto: tina Dokl
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Brat in sestra Luka in Nina Kustec iz Squash kluba Ško-
fja Loka sta ubranila naslov državnega prvaka v član-
ski konkurenci. Prvenstvo je potekalo v ljubljanskem 
Športnem centru Squashland. Za Nino Kustec je to že 
četrti zaporedni naslov, za Luka pa drugi. Izkazali so 
se tudi drugi igralci iz škofjeloškega kluba. Od tretjega 
do petega mesta so se pri ženskah zvrstile Pika Rupar, 
Sara Nedič in Sara Rojnik, pri moških pa je bil četrti 
Jošt Dolinar, peti Gal Ravnikar in sedmi Jure Jagodic.

Ubranila naslov

Brat in sestra Nina in Luka Kustec sta vnovič državna prvaka  
v skvošu. / Foto: arhiv kluba
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S kolesom po otokih v Južni Dalmaciji

Polotok Pelješac in otoki Korčula, Lastovo in Mljet so s kolesa še veliko lepši. 
Barka in kolesarjenje sta odlična kombinacija.

Potovanje z barko in kolesarjenje po otokih. Druščina 
z Godešiča je tovrstno rekreacijo izbrala četrto leto 
zapored. Letos je prišla na vrsto Južna Dalmacija.

Na barko smo se pozno popoldan vkrcali v Makar-
ski in tam tudi prenočili. Zjutraj nas je čakala vožnja do 
Trpanja na Pelješcu. Po zajtrku smo začeli prvo etapo 
Trpanj–Orebič v dolžini 48 km z 900 višinskimi metri. 
Vmes nas je prevzel pogled na plažo Divna, ki si zares 
zasluži takšno ime. Je ena najbolj znanih plaž na Hrva-
škem. Kolesarjenje smo nadaljevali do Lovišta, od koder 
smo se po vzponu s povprečnim naklonom 8,7 odstotka 
vzpenjali skoraj tri kilometre. Sledil je spust v Viganj, ki 
je raj za deskarje in kajtarje. Od tam do Orebiča je spelja-
na pot ob morju. Potem pa takoj na barko in na Korčulo. 
Prenočili smo v Lumbardi, nekaj kilometrov od mesta 
Korčula. Na koledarju je bil 30. junij, kar je pomenilo, da 
smo bili ravno na polovici leta. V Korčuli ga praznujejo 
z velikim pustnim karnevalom, zabavo in ognjemetom. 
Mesto je prijetno, razgled s katedrale sv. Marka pa nekaj, 
česar ne gre zamuditi. Zjutraj smo šli z barko na Mljet, 
ki velja za najbolj zelen dalmatinski otok. Prekrasni na-
rodni park se razprostira na tretjini otoka. Odličen je za 
avanturistično raziskovanje. Načrtovano traso smo žal 
precej skrajšali, saj smo zgrešili odcep za drugi konec 
otoka. Prekolesarili smo 35 kilometrov, premagali 600 vi-
šinskih metrov. Start in cilj sta bila v Pomeni, naselju, ki 
je vključeno v nacionalni park. Z barko smo se vrnili v 
Lumbardo na Korčuli. Nalednji dan je bila na vrsti tretja 
etapa Lumbarda–Pupnatska Luka–Brna (53 km, okrog 
tisoč višinskih metrov). Za kopanje smo se ustavili v za-
livu v Pupnatski Luki, v katerem je nekaj majhnih hišk. 
Prenočili smo v Brni, zjutraj pa odšli na Lastovo. Zaradi 
napovedanega neugodnega vetra za plovbo in posledič-
no hitrejšega povratka smo imeli nekaj manj časa, kot je 
bilo načrtovano. Trasa je bila Lučica–Lastovo–Skrivena 
Luka–najvišji hrib Hum (417 m n. m.)–Ubli–Pasadur–
Lastovo–Lučica (37 km, 850 višinskim metrov). Posebej 
atraktiven je bil zahteven vzpon po makadamski poti na 
Hum, kjer je tudi pristajališče za helikopterje. Opaziti je, 
da je bila na Lastovo v času Jugoslavije največja pomor-

ska baza in prva obrambna linija. Dolga desetletja po dru-
gi svetovni vojni je bil onemogočen normalen turistični 
razvoj. Z barko smo se vrnili v Brno na Korčuli, kjer smo 
naslednje jutro začeli zadnjo, peto etapo Brna–Karbuni–
Blato–Prigradica–Vela Luka (59 km, 950 višinskih me-
trov). Dobršen del smo kolesarili po makadamskih poteh 
ob obali in občudovali krasne zalive, kristalno čisto mor-
je in številne bolj ali manj luksuzne apartmaje. Korčula 
ima bogato zgodovino. Kolesarjenje po večjih hrvaških 
otokih smo letos zaključili. 

Maja Bertoncelj

Del trase je bil speljan po makadamskih cestah. Na fotografiji spust s 
Huma, najvišjega vrha otoka Lastovo. / Foto: Maja Bertoncelj

Po koncu vsake etape nas je čakala barka, ki nas je peljala na novo 
lokacijo. / Foto: Maja Bertoncelj
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Žirijo osvojila s Plečnikovo piramido

Mlada Škofjeločanka Manca Bogataj, ki zadnji dve leti in pol vodi 
slaščičarsko delavnico Fetiche Patisserie v središču Ljubljane, je s svojo sladico 
Plečnikova piramida pritegnila pozornost žirije na kulinaričnem natečaju Okusi 
s Plečnikovega vrta.

Kreativni kulinarični natečaj za 
mlade v starosti od 16. do 25. 
leta so ob 150. obletnici rojstva 

slovenskega arhitekta, oblikovalca 
in urbanista Jožeta Plečnika pripra-
vili v Zavodu Muzej in galerije mesta 
Ljubljane – Plečnikova hiša. Navdih 
za edinstvene kulinarične recepte so 
morali sodelujoči poiskati v lokalnih 
sestavinah s Plečnikovega vrta in ar-
hitekturnih stvaritvah tega velikega 
mojstra. Strokovna žirija je na koncu 
izbrala kar dve zmagovalni sladici: 
poleg Plečnikove piramide, ki jo je 
sestavila Manca Bogataj, jih je očaral 
še Krožnik Plečnikovih arhitekturnih 
okusov Lana Verka.

Organizatorje natečaja je navdu-
šilo šestnajst prispelih avtorskih re-
ceptov za sladico, ki so jih očarali s 
svojo izvirno kombinacijo okusov in 
vpletanjem Plečnikovih arhitekturnih 

oblik v sladke kulinarične mojstrovi-
ne. Med njimi so izbrali pet najbolj-
ših avtorjev, ki so se v začetku junija 
predstavili na zaključnem dogodku v 
Plečnikovi hiši. »Najprej smo jim na-
mreč poslali zgolj fotografije ter opis 
sladice in recept zanjo, kar smo morali 
pospremiti tudi z zgodbo,« je razložila 
Manca Bogataj. Pri pripravi sladice so 
imeli na voljo nekaj obveznih sesta-
vin, ki rastejo na Plečnikovem vrtu, 
med katerimi so morali izbrati vsaj tri. 
»Recept sem pripravljala skupaj s svo-
jim šefom, odločila pa sva se za kom-
binacijo žajblja, limonske trave in dži-
na, na sredini pa je bil gel iz češenj in 
zraven orehov hrustek.« Sestavljanja 
sladice se je lotila sama, za kar je pora-
bila dva dneva, je priznala. Po mnenju 
žirije je Plečnikova piramida Mance 
Bogataj zagotovo popolna upodobitev 
povezave med Plečnikom in sladico. 
Kot so zapisali v obrazložitvi svoje od-
ločitve, je zmagala sladica, ki je v ce-

loti izpolnila vse kriterije. »Plečnikova 
piramida Mance Bogataj je že na videz 
veličastna in ni dvoma, kaj predsta-
vlja, odlikuje pa jo tudi vrhunska teh-
nična izvedba ter lepo uravnoteženi in 
kreativni okusi.« Koncept svoje sladi-
ce je Manca Bogataj žiriji predstavila z 
naslednjimi besedami: »Ob večernem 
sprehodu po Ljubljani nas med obču-
dovanjem Plečnikovih del pot zanese 
na tržnico, kjer ob občudovanju svežih 
lokalnih sestavin v košarici pristanejo 
češnje, orehi, žajbelj in limonska trava. 
Ob sprehajanju po tržnici srečamo še 
starega prijatelja, s katerim se ustavi-
mo na kozarčku gina. Ob pogovoru o 
preteklem dnevu pa nastane ideja za 
sladico po navdihu Plečnikovih del in 
Ljubljane.« Zmagovalca Manca Boga-
taj in Lan Verko sta si poleg praktičnih 
nagrad prislužila tudi sodelovanje na 
prestižnem umetnostnem Beneškem 
bienalu v novembru, kjer bosta zasto-
pala Plečnikovo hišo.

Mateja Rant

Manca Bogataj / Foto: tina Dokl

Zmagovalna Plečnikova piramida / Foto: 
osebni arhiv
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Po osvežitev tudi na kopališča

V zadnjem mesecu smo se že dodobra naužili poletnih temperatur, kot kaže, pa 
bo poletje še dolgo in vroče, zato bomo osvežitev iskali tudi ob rekah.

Ker bo malokdo vse poletje ob 
morju ali ob bazenu, bo še 
kako prav prišla osvežitev 

v najbližjih rekah. Seveda pa mora-
mo biti pri tem previdni, saj kopanje 
povsod ni varno.

Tako so na škofjeloški občini že 
na začetku kopalne sezone naročili 
strokovno analizo vzorcev površin-
skih kopalnih voda na lokacijah na-
ravnih kopališč oziroma kopalnih 
območij, kjer je v poletnem času naj-
več kopalcev.

Vilma Stanovnik

Kopanje v motni Selški Sori letos odsvetujejo. / Foto: vilma stanovnik

M CARAVANING d.o.o.
Poslovna cona A10

4208 Šenčur

040/410-444
04/510-40-50 

info@mcaravaning.si

mixi-caravaning.si

PRODAJA KAMPING IN KARAVANING OPREME.
SERVIS POČITNIŠKIH VOZIL.
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V teh brezskrbnih počitniških dneh vabljeni v Gostišče Stari vrh nad Škofjo Loko. Pripravljamo domače dobrote, 
pripravljene v krušni peči in na štedilniku na drva. Za sladokusce imamo doma pripravljene sladice, za vse žejne 
pa osvežujoče napitke.
Odprto imamo vsak dan, razen ponedeljka, od 9.00 do 20.00. Rezervacije na tel: 041/682-082.

GOSTIŠČE IN PENZION  
STARI VRH NAD ŠKOFJO LOKO

G
O

ST
IŠ

ČE
 IN

 P
EN

ZI
O

N
 S

TA
RI

 V
RH

, G
re

go
r Š

te
fe

 s.
p.

 , 
Za

pr
ev

al
 5

, 4
22

3 
PO

LJ
A

N
E 

N
A

D
 Š

KO
FJ

O
 L

O
KO

V začetku junija je analizo izvajal Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke 
analize živil, vod in drugih vzorcev okolij Kranj, na treh 
lokacijah. Vzorčili so vodo v Selški Sori pri Podlubniku 
ter Poljanski Sori na Visokem in na kopališču v Puštalu. 
Rezultati so pokazali, da je Poljanska Sora na obeh lokaci-
jah, tako na Visokem kot na kopališču v Puštalu, ustrezna, 
vzorec, vzet iz Selške Sore v Podlubniku, pa je bil v času 
vzorčenja zaradi bakterij fekalnega izvora neustrezen.

Zaradi intenzivnih gradbenih del, ki jih v sklopu ure-
janja protipoplavnih ukrepov na Selški Sori izvajajo v so-
sednji občini Železniki, je Selška Sora v spodnjem toku 
tudi precej motna. »Glede na rezultate izvedene analize 
in dejstvo, da gradbena dela predvidoma letos še ne bodo 
povsem dokončana, kopanje v Selški Sori letošnjo kopal-
no sezono odsvetujemo,« pravijo na občini in dodajajo, da 
lebdeči delci v vodi sicer nimajo neposrednega vpliva na 
zdravje ljudi, imajo pa posreden vpliv na zmanjšano var-
nost kopalcev. V motni vodi je zmanjšana vidljivost in je 
zato nevarnost utopitve večja.

Se je pa seveda moč osvežiti v Poljanski Sori. Na pri-
ljubljenem kopališču v Puštalu je te dni zalo živahno, oh-
laditve v prijetno topli vodi pa ne izkoriščajo le domačini, 
pač pa tudi turisti, ki se ustavijo v Škofji Loki. »Na poti 
proti morju, ki je za nas dolga okoli 1100 kilometrov, smo 

se ustavili v Škofji Loki. Slišali smo, da je Slovenija, poseb-
no Škofja Loka, zelo lepa. Včeraj smo si ogledali mesto in 
videli kopališče, zato smo se odločili, da danes pridemo. 
Res je prijetno in gotovo se bomo še vračali,« je povedala 
Fynny Bayer iz Nizozemske, prav tako pa so bili nad me-
som in kopanjem navdušen njen mož in hčerkici.

Tudi simpatična družina iz Nizozemske je bila navdušena nad 
ohladitvijo na puštalskem kopališču. / Foto: vilma stanovnik
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Nemško podjetje z dolgoletno tradicijo 
Alpina največji poudarek namenja 
varnosti. Kolesarske čelade Alpina 
odlikujeta sodoben dizajn in dobro 
prileganje glavi, kar je ob morebitnem 
padcu še kako pomembno. Čelado 
izberemo glede na stil kolesarjenja. Za 
gorsko kolesarstvo so primerni modeli 
z večjo zaščitno površino in velikim 
vizirjem. Za cestno in gravel kolesarjenje 
sta na voljo modela Valparola in Path. Za 
rekreacijo so primerne čelade, ki imajo 
čiste linije in manjši vizir, nekatere imajo 
serijsko vgrajene led luči, na druge pa 
jih je možno namestiti. Izbira modelov 
in barv je zelo pestra. Za mestno 
kolesarjenje in električne skiroje je v 
ponudbi model Idol, ki ima močnejšo 
lupino z možnostjo regulacije zračenja, 
zadaj luč in snemljiv vizir. Otroške čelade 
Alpina imajo samo en cilj: največja 
varnost z največjim udobjem.
Alpina že več kot 40 let razvaja tudi s 
sončnimi očali za različne namene. Vsa 
očala imajo 100-odstotno UV ABC zaščito 
in keramični premaz, ki preprečuje 
nastanek drobnih prask, velika večina 

pa ima dodan IR filter, ki preprečuje 
bleščanje sonca. Za zahtevnejše je Alpina 
izdelala očala s polarizacijo Quatroflex, 
s fotosteklom Varioflex, ki na soncu 
samodejno potemni, in dodatki, kot je 
premaz proti zarositvi Fogstop. Očala za 
kolesarjenje so večja, aerodinamična, 
nekaterim se menjajo stekla. Poseben 

model Overview je možno namestiti 
čez korekcijska očala. Modna in športna 
očala so različnih oblik in velikosti, 
možni so razni dodatki. Očala za otroke 
imajo enako kvalitetna stekla kot tista za 
odrasle.
Prodajna mesta izdelkov Alpina 
najdete na www.asa.si.

Popolna zaščita s čelado in očali Alpina

A
SA

, N
A

KL
O

 D
.O

.O
., 

PI
VK

A
 1

5A
, 4

20
2 

N
A

KL
O

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.  
Ponudba velja do razprodaje zalog! Popust se obračuna na blagajni. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

PIVO  
HEINEKEN 0,0%  

0,33 l, ploč. 
0,74 EUR

VINO NAMIZNO BELO 
SLOVIN GORIŠKA BRDA, 

1 l 
1,70 EUR

TONIC DIALOGUE  
CLASS., stek., 200 ml 

0,89 EUR

TONIC  
DIALOGUE  

MEDITERAN  
stek., 200 ml 

0,89 EUR

PIVO BERNARD,  
vsi okusi, patentni zamašek,  

0,5 l, steklenica
1,45 EUR

OMAKA FIRELLI  
PEKOČA 148 ml 

6 + 1 gratis



Obnovljena in osvežena, pripravljena na obiskovalce je ponovno 
zaživela Rozamunda, simpatična trgovinica na Mestnem trgu. V njej 
najdemo različne izdelke bolj ali manj znanih slovenskih ustvarjalcev. 
Tokrat se je Rozi Peternelj (na fotografiji) pridružila Jana Seliškar, ki 
je v osnovi Kranjčanka. Ob odprtju sta nasmejano sprejemali goste, 
kdor pa je želel, je lahko spil tudi kavo, osvežilni napitek, pa tudi kaj 
sladkega se je našlo za najmlajše. A. B. / Foto: Alenka Brun

Danijel Bogataj je mesar. Z naselja Binkelj. Čeprav je mesarijo 
že predal naprej, še vedno z veseljem priskoči na pomoč mlajši 
generaciji. Kupcem je tokrat na stojnici z največjim veseljem razlagal 
o suhomesnatih domačih dobrotah. A. B. / Foto: Alenka Brun

Vrt gradu Khislstein v Kranju je drugič gostil zeleni gastronomski 
dogodek Kranjsko dolgo mizo. Tokrat so organizatorji k sodelovanju 
povabili znane kranjske kuharske mojstre z ekipami, pa tudi mlade 
kuharske talente. Na fotografiji sta dve predstavnici kranjske občine 
– Hana Kotar ter Ana Zevnik ter Žan Triler, ki pa v osnovi prihaja iz 
Škofje Loke. Kotarjeva je mlada slaščičarka, znana po sladoledu in 
posebnih čokoladnih grižljajih (Mama Paula), Zevnikova in Triler pa 
sta zastopala barve znane gostilne Krištof iz Predoselj. A. B. 
/ Foto: Alenka Brun

Prvi festival bombonov, ki so ga poimenovali Štoflcfest in sta ga 
junija gostila grajski vrt in park gradu Dvor v Preddvoru, je višek 
zagotovo dosegel zadnji dan z nastopom priljubljenih Čukov. Še 
preden je skupina dejansko nastopila, je imela že na tonski vaji precej 
gledalcev pod odrom. Član skupine je tudi Ločan Jernej Tozon. A. B.  
/ Foto: Alenka Brun

Pri Čadežu pravijo, da je zelenjava zakon. Prihajajo iz občine Gorenja 
vas - Poljane, so redno prisotni na tržnici v Škofji Loki, fotografija pa 
je nastala na mesečnem sejmu, kjer je Kmetijstvo Čadež tokrat na 
stojnici zastopala mama Aleša Čadeža, Olga. A. B. / Foto: Alenka Brun

Čivkarije.
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Sredi junija je v centru Loke vrvelo od dogajanja. Med vsem 
tem vrvežem pa so sprehajalci lahko naleteli še na simpatično 
fantovščino Gašperja Uršiča iz Zminca. Tema fantovščine je 
bila košarka in za nekaj evrov so mimoidoči dobili možnost treh 
poskusnih metov, bodoči ženin pa je koš vozil kar s seboj. Smeha ni 
manjkalo. A. B. / Foto: alenka Brun
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Izkoristite  
ugodno ponudbo!

Izberite kvaliteto 
 po super cenah!

Komunala Škofja Loka v svoj kolektiv vabi:

dva komunalna delavca (m/ž) za nedoločen čas.

Prijave zbiramo do 27. 7. 2022.

Več informacij o razpisu vam je na voljo na naši
spletni strani: www.komunalaskofjaloka.si.

Če te veseli razgibano in terensko delo v
kolektivu, ne odlašaj in se prijavi.

Komunala Škofja Loka
zaposluje za nedoločen čas

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
e-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
telefon: 04/50 23 500
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Ekonomična uporaba klimatske naprave

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so pripravili nekaj nasvetov, kako se 
ohladiti s klimatsko napravo in pri tem porabiti čim manj električne energije.

V vročih poletnih dneh si marsikdo življenja brez kli-
matske naprave ne zna več predstavljati. Na ZPS 
ob tem poudarjajo, da v primeru, ko dajete pred-

nost udobju pred denarnico in imate ves dan vključeno 
klimatsko napravo, občutno povečate tudi svoj prispevek 
h globalnim podnebnim spremembam. Pripravili so nas-
vete za čim manjšo porabo električne energije.

Temperatura v prostoru naj bo največ za od 6 do 8 
stopinj Celzija nižja kot na prostem. »Če je torej zunaj 32 
ali 33 stopinj Celzija, hlajenje klimatske naprave nasta-
vite na največ 24 ali 25 stopinj Celzija. V prvi vrsti zaradi 
zdravja, poleg tega pa vsaka stopinja nad 25 stopinj Celzi-
ja pomeni od 6- do 8-odstotni prihranek pri stroških za 
elektriko na letni ravni,« pojasnjujejo na ZPS in dodajajo, 
da če klimatsko napravo upravljate na daljavo, jo vključi-
te vsaj kakšno uro pred prihodom domov. »Manj energije 
porabi, če dlje časa deluje nastavljena na višjo tempera-
turo, kot če deluje krajši čas s polno močjo,« pojasnjuje-
jo. Ko klimatska naprava deluje, naj bodo okna zaprta. 

Zastrite jih z žaluzijami, roletami ali drugimi senčili, da 
preprečite pasivno ogrevanje prostora. Zračite zvečer 
oziroma ponoči, ko se na prostem nekoliko ohladi.

Ekonomična uporaba klimatske naprave zmanjša porabo električne energije.  
/ Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar
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Ekonomična uporaba klimatske naprave zmanjša porabo električne energije.  
/ Foto: Primož Pičulin

Izberite ustrezno močno klimat-
sko napravo glede na velikost in 
druge značilnosti prostora, ki ga na-
meravate hladiti. »Prešibka naprava 
bo ves čas delovala s polno moč-
jo, da bo prostor ohladila na želeno 
temperaturo, zato bo porabila več 
elektrike,« so navedli. Notranja in 
zunanja enota morata biti namešče-
ni na ustrezno mesto in pravilno, da 
bo klimatska naprava učinkovito de-
lovala. »Tako bo prej in lažje doseg-
la ustrezno temperaturo v prostoru, 
posledično pa porabila manj energi-
je. Razdalja med obema enotama naj 
bo čim krajša,« so poudarili.

Notranjo enoto namestite v 
prostor, ki je najbolj izpostavljen 
soncu oziroma vročini. Ko bo ta 
ohlajen, bo tudi v drugih prosto-
rih prijetneje. Bližina virov toplote 
ni ustrezno mesto za namestitev 
notranje enote, saj ima ta vgrajen 
termostat, po katerem se ravna pri 

vzdrževanju nastavljene tempera-
ture. Tudi namestitev nad vrati, ki 
se pogosto odpirajo, ni najboljša od-
ločitev. Vsakokrat, ko se bodo vrata 
odprla, bo začela pospešeno delo-
vati. Namestitev notranje enote na 
hodnik z namenom, da bi se »rešili« 
vročine v vseh sobah, v katere vsto-
pamo s hodnika, ni rešitev, še zlasti 
ker hodnik običajno ni neposredno 
izpostavljen vročim sončnim žar-
kom. »Klimatska naprava bo tako 
razmeroma hitro ohladila hodnik 
na nastavljeno temperaturo in se 
izključila, v preostalih prostorih pa 
bo še vedno (pre)vroče,« so dejali; in 
še: »Znižanje nastavljene tempera-
ture zgolj poveča porabo energije in 
poslabša izkoristek naprave, pogos-
to izklapljanje pa lahko skrajša nje-
no življenjsko dobo.« Zunanja enota 
naj bo čim bolj zaščitena pred ne-
posrednim sončnim obsevanjem, 
ki lahko poveča rabo energije za 

približno deset odstotkov. »Pretok 
zraka v bližini notranje enote mora 
biti neoviran. V nasprotnem prime-
ru bo njen izkoristek slabši. Torej 
ne nad omaro, za zaveso ali v ozek 
hodnik.«

Za učinkovito delovanje klimat-
ske naprave sta nujna redno vzdrže-
vanje in čiščenje. Enkrat na leto je 
treba očistiti filtre, skozi katere potu-
je zrak, zamašeni namreč povečajo 
porabo energije za od 5 do 15 odstot-
kov, poleg tega so glavni krivec za 
slabše delovanje in neprijetne vonja-
ve, saj zadržijo največji del umazani-
je, prahu in mikroorganizmov.

On koncu so na ZPS še poudarili, 
da se z zvišanjem nastavljene tem-
perature hlajenja s 23 stopinj na 25,5 
stopinje Celzija in 50-odstotne rela-
tivne vlažnosti na 55-odstotno lahko 
poraba energije zmanjša za približ-
no 13 odstotkov, ne da bi pri tem tr-
pelo udobje.

Šuceva 23, Kranj
dolnov@dolnov.si

04 201 30 14 
041 318 439

w w w.dolnov.siVE LI KO Z N I Ž AN J E E K S PO NATOV

  

 SALON KOPALNIC

 PLOŠČICE

 SANITARNA KERAMIKA

 SANITARNE ARMATURE

 NOTRANJA VRATA

 TUŠ KABINE IN KADI

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO

 PRENOVA



38 Prireditve  

JULIJ, AVGUST

Do 6. 9.   Galerija Ivana Groharja, Mestni trg 37, po urniku 
galerije
Zornica | nadgradnja interaktivnega in intermedijskega 
projekta, ki ga je skupina ustvarjalk in ustvarjalcev 
izpeljala lani v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

Do 1. 11.   Loški muzej Škofja Loka, po urniku Loškega 
muzeja
Glina v prostoru in času | Razstavni projekt Glina 
v prostoru in času povezuje Katalog slovenskih 
glin lončarja in industrijskega oblikovalca Urbana 
Magušarja ter izbor predmetov iz gline iz srednjega in 
novega veka.
04 517 0400, info@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

Do 26. 8.   Galerija Sokolskega doma Škofja Loka, po urniku 
Sokolskega doma
21. kolonija Iveta Šubica – Karantena | razstava 
Združenja umetnikov Škofja Loka
Agata Pavlovec, 04 511 2335, agata.pavlovec@sokolskidom.si, 
Sokolski dom

Med počitnicami od ponedeljka do petka   igrišče za 
Osnovno šolo Ivana Groharja, 7.30–16.00
Zabavne počitnice | animacija otrok, prijave za program 
so obvezne
Katrin Kopač, 031 362 157, dpm.skofjaloka@gmail.com

Med počitnicami od ponedeljka do petka   Igrišče za 
Osnovno šolo Ivana Groharja, 9.30–12.30
Dobimo se ob pol desetih | 3-urne delavnice za otroke  
od 1. do 7. razreda, prijave zaželene
Katrin Kopač, 031 362 157, dpm.skofjaloka@gmail.com

14. 7.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Jeziki ločujejo, poezija združuje | 
mednarodni literarni večer poezije po izboru 
prostovoljcev Evropske solidarnostne enote iz osmih 
različnih držav
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

15., 22. in 29. 7.  Atelje AMUSE, Cankarjev trg 6, 
Škofja Loka, 11.00
Rokodelska doživetja: Čarovnija volne | o zgodovini 
polstenja in klobučarstva v Škofji Loki, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, 04 511 
2460

15., 22. in 29. 7.  Atelje AMUSE, Cankarjev trg 6,  
Škofja Loka, 17.00
Rokodelska doživetja: Mokro polstenje volne in izdelava 
polstenega mila | delavnica, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, 04 511 
2460

15., 22. in 29. 7.  Atelje AMUSE, Cankarjev trg 6,  
Škofja Loka, 19.00
Rokodelska doživetja: Polstenje s pridihom sodobnosti | 
delavnica, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

16., 23. in 30. 7.  RC DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
Škofja Loka, 11.00
Rokodelska doživetja: Izdelava steklenega obeska v 
Tiffany vitražni tehniki | delavnica, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

16. in 23. 7.  RC DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
Škofja Loka, 17.00
Rokodelska doživetja: Barviti glineni reliefi | delavnica, 
obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

16., 23. in 30. 7.  Kovaštvo Krmelj, Log nad Škofjo Loko 13, 
17.00
Rokodelska doživetja: Ognjeno doživetje na kovačiji s 
150-letno tradicijo | prikaz ročnega kovanja, obvezne 
prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

17., 24. in 31. 7.  Kreativnice, Spodnji trg 40, Škofja Loka, 
11.00
Rokodelska doživetja: Tradicija klobučarstva | 
odkrivanje zgodovine in tradicije klobučarstva v Škofji 
Loki, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

17., 24. in 31. 7.  RC DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, Škofja 
Loka, 17.00
Rokodelska doživetja: Poezija lesa, prikaz izdelave 
izdelkov iz nenavadnih kosov lesa | delavnica, obvezne 
prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

17., 24. in 31. 7.  Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka, 
17.00–18.30
Gledališki tečaj | kogar zanima oder, zanj ni starostne 
omejitve
Nadja Strajnar Zadnik, 031 511 781, nadja.strajnar@hotmail.com

17., 24. in 31. 7.  Kreativnice, Spodnji trg 40, Škofja Loka, 
19.00
Rokodelska doživetja: Čarovnija vzorcev na tekstilu | 
predstavitev tehnike modrotiska in sodobne lokalne 
interpretacije tekstilne dediščine, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460
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18. in 25. 7.  RC DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
Škofja Loka, 17.00
Rokodelska doživetja: Prikaz ročnega rezbarjenja in 
peka loškega malega kruhka | delavnica, obvezne 
prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

18. in 25. 7.  RC DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,  
Škofja Loka, 19.00
Rokodelska doživetja: Prikaz ročnega rezbarjenja in 
pokušina loškega malega kruhka | delavnica, obvezne 
prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

19. in 26. 7.  Bar pilarna, Cankarjev trg 2, Škofja Loka, 11.00
Rokodelska doživetja: Začutite škofjeloško tradicijo 
skozi les in medeno testo | prikaz in pokušina, obvezne 
prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

vsako nedeljo  Adrenalinski park Gorajte, Virmaše pri 
Škofji Loki, 16.00 in 17.00
Pravljična dežela Gorajte | osemnajst pravljičnih 
junakov vodi otroke na polurni sprehod po deželi 
pravljic, vstopnina
Danica Kordež, 041 214 858, nika.komerc@gmail.com,  
www.pravljicnadezela-gorajte.si

19. in 26. 7.  Bar pilarna, Cankarjev trg 2, Škofja Loka, 11.00
Rokodelska doživetja: Začutite škofjeloško tradicijo 
skozi les in medeno testo | prikaz in pokušina, obvezne 
prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

19. in 26. 7.  Kreativnice, Spodnji trg 40, Škofja Loka, 17.00
Rokodelska doživetja: Mokro polstenje volne in izdelava 
čisto pravega mini klobučka (obesek za ključe) | 
delavnica, obvezne prijave
RC DUO Škofja Loka, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si,  
04 511 2460

21. 7.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Trije spomini: Med Hajfo, Alepom in 
Ljubljano | pogovor z avtorjem Andražem Rožmanom in 
sirskim pesnikom Mohamadom Al Munemom
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

21. 7.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Spomini na drugačno pomlad skozi oči otrok 
| izdelava spominske knjige
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

29. in 30. 7.  Mestni trg 34, Škofja Loka, 10.00–12.00
Poletna šola EU za otroke | kviz o poznavanju EU in 
ustvarjalna delavnica peke loškega kruhka
Jerneja Klemenčič Lotrič, 04 506 0222, jerneja.lotric@ra-sora.si

31. 7. in 21. 8.  Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 16.00
Izdelek po vaši izbiri | Amuse delavnica mokrega 
polstenja
Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

1. in 22. 8.  Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 9.00
Izdelek po vaši izbiri | Amuse delavnica mokrega 
polstenja
Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

17.–21. in 24.–28. 8.  Trg pod gradom, Škofja Loka,  
8.00–16.00
Počitniški tedni na divje | kreativno preživljanje 
počitnic
nadivje@gmail.com, 031 214 829 nina

4. 8.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Predstavitev romanov Tobak (D. Dimov) 
in Matere (T. Dimova) | literarni večer s prevajalko 
Bogdano Žepič
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

7. 8.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Žirafa Cveta in njena zgodba | besedna in 
plesno-gibalna pripoved
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

11. 8.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – B I T I z Mladimi literati | branje zgodb v 
poeziji in prozi skupine Mladih literatov
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

13. 8.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Tomaž Hostnik, Svinjska štorija | premierna 
bralna izvedba pravljice za otroke
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

18. 8.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Bralnica – Roman na maturi 2021 | predstavitev 
maturitetnih romanov z Borutom Golobom: G. Vojnović 
– Figa in Per Petterson – Konje krast
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312

25. 8.  Vrt Sokolskega doma Škofja Loka, 18.00
Zaključek Bralnice – Maček Muri in Muca Maca | 
koncert – Neca Falk, vokal, Jerko Novak in Miro Novak 
– kitara
Jana Fojkar, jana.fojkar@gmail.com, 04 511 2312
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Društvo Rovtarji, ki združuje navdušence nad smučanjem in kolesarjenjem po starem, je zadnjo junijsko soboto, ko smo praznovali  
dan državnosti, pripravilo že petnajsto mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev. V Škofji Loki se je tokrat zbralo kar sedeminsedemdeset 
kolesark in kolesarjev, ob druženju in kolesarjenju po mestu in okolici pa so se postavili tudi za fotografiranje na Trgu pod gradom.  
/ Foto: vilma Stanovnik

Razgibajmo možgane
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.        

 Rešitve
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Mali in veliki
Marjan se v hribih pred kočo zlekne na 
ležalnik in iz nahrbtnika vzame nekaj za 
pod zob. Zraven njega se znajde neki Čeh 
in ga vpraša: »Co to ješ?«
»Hruško.«
»Tak malo? Pri nas mamo tak velke!«
Čez nekaj časa vzame Marjan iz torbe 
jabolko in Čeh ga spet vpraša: »Co to ješ?«
»Jabolko.«
»Tak malo? Pri nas mamo tak velke!«
Ko poje, Marjan vzame iz torbe paradižnik. 
Ko ugrizne, ga Čeh spet vpraša:
»Co to ješ?«
»Ribez!«

Kako veš, da je otrok v puberteti?
Ko neha spraševati, od kod je prišel, in 
noče povedati, kam gre.
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Razkrit je Peugeot 408

Oblikovno je mešanica kupejevskega križanca in limuzine, ki cilja v sam vrh 
razreda C. Pri Peugeotu ga uvrščajo med modela 308 in 3008.

Ime 408 ni novo, saj ga Peugeot uporablja na Kitajskem 
že od 2010 za limuzinsko različico 308. Platformo si deli 
s Citroënovim CX5, čeprav je oblikovno bolj podoben 

novemu Citroënu C4 X. Marsikateri oblikovalski element 
je pri 408 uporabljen prvič (na primer sprednji del, v kate-
rem se maska in odbijač zlivata drug v drugega). Zanimi-
vo je prepletanje ostrih linij in mehkih prehodov. Peugeot 
408 v dolžino meri 4,69 metra, medosna razdalja meri 2,79 
metra, kar nakazuje na veliko udobja na zadnjih sedežih. 
Največja kolesa, ki si jih lahko kupec omisli, so 20-palčna.

Peugeot 408 bodo v Evropi poganjali trije motorji. 
Vstopni bo bencinski trivaljnik s 96 kW (130 KM), veči-
na prodaje pa bo osredinjena na hibridna modela s 132 
kW (180 KM) in 165 kW (225 KM). Kasneje bo sledila še 
povsem električna različica. Pričakujemo, da bo avto ce-
novno med modeloma 308 in 508, izdelovati pa naj bi ga 
Francozi začeli konec letošnjega leta.

Peugeot 408, edinstven v družini Peugeot, v dolžino meri 4,69 metra, 
širok je 1,86 metra in visok 1,48 metra. / Foto: Peugeot
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137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0536 g/km. Emisije trdnih delcev: od  
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Za varne in brezskrbne počitniške dni

Če je le mogoče, se izognite potovanju proti morju v petek popoldne in v soboto 
med 7. in 16. uro, ko pričakujemo največ zastojev. Nekaj napotkov.

Prometne informacije
Pred odhodom na pot je zelo pomembno načr-

tovanje in preverjanje stanja na cestah. Names-
to uporabe najbolj obremenjenih cest in mejnih 
prehodov poiščite alternativne poti. Aktualne 
informacije lahko dobite tudi na spletnih straneh 
avtomobilskih klubov v posamezni državi (npr. 
za Hrvaško www.hak.hr/info/stanje-na-cestama 
/#prohodnost-cesta).

Cene goriv
Te so zlasti v tujini na avtocestnih črpalkah 

tudi do 20 odstotkov višje, kot je povprečna cena 
goriva v državi. Tudi cene goriv za Slovenijo in Hr-
vaško je mogoče spremljati in iskati najugodnej-
šega ponudnika na ustreznih mobilnih aplikaci-
jah.

Ob okvari postavite varnostni trikotnik najmanj od 100 do 150 metrov za 
avtom, v ovinku, ki zakriva mesto okvare, 100 metrov pred ovinkom, na 
avtocesti in hitri cesti pa na oddaljenosti od 250 do 400 metrov.

Izberite službo, ki 
vam ponuja več
Postanite avtomehanik v 
servisni delavnici TipStop 
Vianor Škofja Loka

Stabilna zaposlitev v lokalnem okolju, 
za nedoločen čas s prilagodljivim 
delovnikom

Nadpovprečen regres, kar 1.600 €

Izplačilo za poslovno uspešnost podjetja, 
nazadnje 1.400 € bruto

Številne priložnosti za razvoj in karierno 
rast

Uporaba lastnih počitniških enot za vaš 
zaslužen dopust

www.petrol.si/vianor-skofja-loka

2022-06_Vianor_zaposlitveni_oglas_173x116mm.indd   1 21. 06. 2022   09:00:34
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NOSILCI  
ZA KOLESA

-30%

NASVET  
STROKOVNJAKA

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna inhitra montaža
VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

VLEČNE KLJUKE

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

Kdaj na pot
Če je le mogoče, pojdite na pot takrat, ko so glavne 

prometnice proti turističnim destinacijam manj obre-
menjene. Če to ni mogoče, izberite manj obremenjene 
ceste in mejne prehode ter se na pot odpravite v čim bolj 
zgodnjih jutranjih urah.

Kako ravnati v zastoju
Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za dovolj veliko 

varnostno razdaljo in ustrezno razvrščanje, da omogoči-
mo vzpostavitev reševalnega pasu (skrajno levo, če smo 
na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, če smo 
na voznem pasu).

Za volan pravilno obuti
Za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med 

voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. V Slo-
veniji vožnja v natikačih ali bosih nog ni izrecno prepo-
vedana, podobno tudi na Hrvaškem in drugod po Evropi, 
vendar pa vas v primeru nesreče lahko kaznujejo. Izrecna 
prepoved vožnje v natikačih velja v Španiji in Grčiji.

Ne podcenjujte utrujenosti
V boju z utrujenostjo ne pozabimo na pitje tekočine, 

najbolje kar vode. Najboljši recept za zmanjševanje utru-

jenosti je zato več manjših in lažje prebavljivih obrokov, 
predvsem pa je na prvem mestu počitek.
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ZAMORC
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Nagrade: 10 x sadna kupa ali porcija sladoleda
Rešitve križanke pošljite do ponedeljka, 24.julija 2017  
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v poštni nabiralnik Gorenjskega glasa, 
pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

ZAMORC  - VAŠA POLETNA 
OSVEŽITEV V ŠKOFJI LOKI!

Zamorc kavarna in slaščičarna  
na avtobusni postaji, na vhodu  

v staro mestni jedro.
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Nagrade: 5-krat dve sadni kupi ali porciji sladoleda 
Rešitve križanke pošljite do ponedeljka, 22. julija 2022, na 
Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v poštni nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi cesti 1.



Horoskop 45 

VODNAR 
21. januar–19. februar

Pričakujte nepričakovano. Ne glede 
na področje, nekje boste presenečeni. 
Lahko pozitivno ali negativno, lahko 
vulkansko ali pa komaj opazno. Počutili 
se boste razpoloženi za zabave tipa »žur 
do jutranjih ur«, toda le pazljivo, saj vaše 
fizično zdravje trenutno ne dovoljuje 
nekih hudih naporov.

RIBI 
20. februar–20. marec

Kako se razumeta s svojim notranjim 
otrokom? To poletje bi bilo dobro, da bi 
se mu posvetili, saj vam bo pomagal. 
Pazite na morebitne spore in napetosti 
z ljudmi okoli sebe, ki lahko posledično 
povzročijo težke in stresne debate. 
Ti spori bi se lahko nanašali na vašo 
prihodnost in vizije okoli nje. Na poti so 
novice.

BIK 
22. april–20. maj

Letošnji julij bo za vas namenjen 
ljubezni in prijateljstvu. Še več, pod svoja 
krila boste vzeli tudi ljudi v svoji soseski. 
Ob vsem tem pa boste to druženje in 
komuniciranje izpeljali na tako lep 
način, da bo to za vas bolj relaksacija kot 
pa napor. Bravo, tako se dela! Čaka vas 
kar nekaj lepih presenečenj.

DVOJČKA 
21. maj–21. junij

Za vas je poletje vedno čas, ko sprostite 
svoj hedonistični del, da se potopi v 
senzualne vode. To se lahko zgodi doma 
ali pa nekje ob obali, v gorah … Ampak 
v tej vročini vas lahko pretiravanje tudi 
odnese na energijsko dno, zato le glejte, 
da boste vzdrževali ravnotežje. Vsake 
stvari je treba dozirati po malem.

RAK 
22. junij–22. julij

Obeta se vam zaključek nečesa, pa naj 
bo v partnerstvu ali prijateljstvu. Lahko 
da boste ponovno utrdili obstoječe 
ljubezenske vezi in z njimi začeli nov 
krog življenja. Lahko pa se zgodi tudi 
nasprotno, da boste ugotovili, da vam 
nekaj ne ustreza več. Toda za vas bo to 
prekrasno obdobje, ki ga posvetiti sebi.

DEVICA 
24. avgust–23. september

Intuicija vam bo delovala bolje kot 
kadarkoli prej in seveda bi bilo pametno, 
če bi jo poslušali. Povezovali se boste 
z istomislečimi in podobnodelujočimi 
ljudmi, v krogu katerih vam ne bo treba 
zadrževati svojih misli in idej. Prebudila 
se bo tudi vaša kreativnost, ki jo končno 
le spustite na površje.

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

Kjerkoli se boste pojavili, boste razsvetlili 
prostor. Šarm in karizma vas bosta 
obdajala in ljudje se vam ne bodo mogli 
upreti. Mogoče je tudi čas pravi, da to 
izkoristite v svojo korist, saj že nekaj 
časa razmišljate o novem področju, ki bi 
se ga želeli lotiti. Zakaj pa ne, življenje je 
prekratko, da bi ga večino prespali.

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

To poletje si boste zapomnili, še posebej 
če boste izkoristili priložnost, ki se vam 
bo ponudila, a hkrati tudi zahtevala od 
vas velik korak v neznano, za katerega 
boste potrebovali veliko poguma. 
Kakorkoli se boste odločili, bo prav. V 
vsakem primeru boste tudi bogatejši za 
življenjsko izkušnjo, kar pa je tudi največ 
vredno.

STRELEC 
23. november–21. december

Dovolite svojemu srcu, da to poletje 
narekuje vaša dejanja in korake, najsi 
bo to na partnerskem, prijateljskem ali 
poslovnem odnosu. Dogodki okoli vas 
se bodo vrteli tako, da jih drugače kot 
s srcem tudi ne boste mogli sprejemati 
in prebirati. Ne bojte se, vse, kar se vam 
znajde na poti, je tam z namenom, da se 
učite.

KOZOROG 
22. december–20. januar

Nenadoma boste sprevideli, kako zelo 
ste v zadnjih mesecih zrasli, napredovali 
in koliko ste se naučili. Pa ne mislite s 
tem šolskih stvari. Veliko ste se naučili 
o življenju, in kar je najpomembneje, 
spremenili ste se. Seveda na bolje, kajti 
vaše izkušnje zadnjih mesecev so tisto, 
za kar je vredno živeti, čeprav sploh ni 
bilo lahko.

OVEN 
21. marec–21. april

Pripravite se na pozornost, kajti deležni 
je boste v veliki meri. Poskusite ob vsem 
ohraniti trezno glavo in mirno kri. Če je 
le mogoče, se tudi malce odmaknite, če 
ne drugače, vsaj v srcu. Ljudje vas bodo 
obletavali in hvalili in to včasih ni najbolj 
v redu za naš ego. Načrtovanje dopusta 
še ni prepozno, a vseeno pohitite.

LEV 
23. julij–23. avgust

Končno boste sneli rožnata očala in 
pogledali dejstva taka, kot pač so. Toda 
nikar ne prehitevajte z odločitvami, še 
manj pa z dejanji. Na vse stvari boste 
začeli gledati z drugega kota, kar vam bo 
odprlo nove perspektive. Ob vsem, kar se 
vam bo dogajalo, predvsem ne izgubite 
svojega notranjega kompasa.



�Nenehno�stremenje�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.

ZAPOSLIMO:
     Delavec v proizvodnji (m/ž)
      Monter hidravličnih cevi (m/ž)
     Trgovec v trgovini s tehničnimi izdelki (m/ž)
     CNC operater/programer (m/ž) 

Pričakujemo:
·� �dinamičnost�in�veselje�do�dela�s�kupci,�željo�po 

pridobivanju�novih�znanj�in�srečevanju�z�novimi�izzivi,
·� spoštljiv�odnos�do�kupcev�in�sodelavcev,
·� učinkovitost�dela,
·� prilagodljivost�in�zmožnost�timskega�dela,
·� poštenost�in�pripadnost�podjetju.

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�vsebuje�dokazila�o� izobrazbi�ter�kratek�življenjepis�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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S  I  N  C  E     1  9  8  3

BTC HALA 10; Hrvaška ulica 8, Ljubljana, T: 01 / 54 11 815

VIJAKI ZA SIDRANJE

VIJAKI ZA MIZARSTVO
IN KROVSTVO

PLETENICE, 
NAPENJALCI, 
ŽIČNE SPONE

NAVOJNE PALICE, 
TRAPEZNE PALICE

INOX VIJAKI
V KAKOVOSTI A4 + A2

MAZALKE,
ZATIČI, 
BAKRENE PODLOŽKE

M6  M8  M10  

2 m1 m 3 m

M12  M14 M16  M20  M24  

spletna trgovina

spletna trgovina
slike so simbolne



ZADENI

1.000 €
PRODAJTE SVOJ AVTO 

IN SODELUJTE V NAGRADNI IGRI 

REFERENT V 
DISTRIBUCIJI

Ljubljana

AVTOLIČAR
Ljubljana

SERVISNI 
TEHNIK
Kranj

PRODAJNI
SVETOVALEC

Kranj

OPERATER 
V KLICNEM 
CENTRU
Ljubljana

Veselimo se vaše vloge z življenjepisom in morebitnimi referencami najkasneje 
do 31.7.2022 na elektronski naslov zaposlitev@avtotehna-vis.si.

Pravila nagradne igre najdete na www.avtotehna-vis.si ali v enem od naših centrov rabljenih vozil v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki.
Obiščite nas in pripeljite svoje vozilo na cenitev! Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 080 88 82.

Nudimo vam TAKOJŠNJO ZAPOSLITEV s STIMULATIVNIM NAGRAJEVANJEM in prijetno 
delovno okolje z NAJBOLJŠIMI SODELAVCI ter SPROŠČENIMI POSLOVNIMI ODNOSI.

ZAPOSLUJEMO!

SERVISER
Kranj


