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2 OGLASI  

P o l e t n a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,  
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.  
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega 
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se 
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in 
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša 
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa brez 
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja 
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za 
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

             

Komunala Škofja Loka vam priporoča, da ob vrnitvi z
dopustovanja na vseh pipah:

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja 
med dopustovanjem
Ker se v poletnih mesecih običajno odpravimo na dopust, voda
v hišnem vodovodnem omrežju miruje, zato je lahko 
neustrezne kvalitete.

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

Pijmo vodo
iz pipe!

Tudi sicer je priporočljivo, da vsak dan, pred prvo uporabo, voda
na vsaki pipi teče vsaj 2 minuti oziroma toliko časa, da se
temperatura vode na pipi ustali (curek naj bo enakomeren,
srednje jakosti, debeline svinčnika).

Odstranite nastavke in pustite, da voda teče približno 15
minut. Vsaj nekaj minut zagotovite turbulentni tok, ki ga
ustvarite s hitrim zaporednim odpiranjem in zapiranjem pip.
Preverite stanje mrežic, jih očistite in po potrebi
zamenjajte.

1.
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Poklic, ki je obenem tudi konjiček

V izdelavo ene violine vloži okrog dvesto ur dela.
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

 Vaš poklic deluje kar nekoliko 
skrivnostno – iz kosa lesa ustvarite 
ne kaj, iz česar potem glasbeniki iz-
vabljajo čudovite zvoke. Kako sami 
doživljate ta poklic?

Po pravici povedano podobno, ker 
vse skupaj še vedno fascinira tudi 
mene. Začne se s hlodom javorja, ki 
ga sam razžagam, in iz te surovine 
na koncu nastane violina: iz grobe-
ga kosa najprej oblikuješ eno ravno 
površino, pri čemer skrbiš, da vlakna 
tečejo, kot je treba, in na tem potem 
zgradiš celotno strukturo. Tu je res 
nekaj brezčasnega, ker se vse od 
prvih violin v našem poklicu v res-
nici ni nič spremenilo. V tej delavnici 
praktično ni strojnega dela – od prib-
ližno dvesto ur, ki jih vložim v izde-
lavo violine, je strojnega dela za naj-
več petnajst minut. To so v glavnem 
»groba« dela, ki so jih včasih opravili 
vajenci oziroma so obstajali celo po-
sebni cehi, ki so imeli orodje, da so 
hitro razžagali večje količine lesa.  

 Vi to opravite sami?
Tako je, pri čemer si pomagam s 

tračno žago, ampak večinoma uporab-
ljam ročne žage. Ravno v času epide-
mije sem začel pripravljati vlog, da bi 
dokumentiral, kaj je mogoče narediti 
iz lesa, ki bi ga sicer skurili. Ko sem 
namreč opazoval vrtnarje pri čišče-
nju grajskega vrta, sta bila vmes tudi 
smreka in mlad brest, iz česar sem se 
odločil izdelati solistično violino. Vse 
je narejeno ročno. 

 Ta violina torej ne bo nastala po 
naročilu, ampak čisto po trenutnem 
navdihu?

Mogoče tudi kot pobuda kolegom 
po svetu, da bi se mogoče odločili 
rešiti kakšen skromen kos lesa in iz 
njega ustvariti veliko dodano vred-
nost. Pred kratkim smo imeli sesta-
nek na ministrstvu za gospodarstvo 
na to temo – mi imamo namreč 
vrhunski les, a ga veliko prodamo 
samo kot surovino, kar je velika 
škoda, zato so zelo zainteresirani in 
bi radi podprli proizvodnjo glasbil: 
sploh violine so izdelek, ki ima od 
vseh lesenih izdelkov najvišjo do-
dano vrednost. Zdi se mi, da jih je k 
temu spodbudila razstava Čar lesa v 
Cankarjevem domu.

 Kaj ta pobuda pomeni za vas?
Na ministrstvu so razmišljali v 

smeri, kako bi pomagali, da bi reci-
mo jaz namesto sedanjih šestih vi-
olin na leto izdelal sto ali več violin. 
Zato sem jim razložil, da nimam na-
mena na ta način širiti proizvodnje, 
ker samo na način, kot delam zdaj, 
lahko izdelam solistični inštrument 
take kakovosti, kot je zdaj. Ampak se 
mi je kljub temu zdela zanimiva ide-
ja in pozitivna pobuda, saj sem tudi 
sam zadnja leta že precej razmišljal 
o tem, če bi bilo mogoče na neki na-
čin vzpostaviti proizvodnjo kakovo-
stnih violin. Pred tem me je namreč 
preko mojega agenta v Italiji že eki-
pa iz Milana nagovarjala, če bi želel 
prevzeti tamkajšnjo proizvodnjo, ki 
ta čas ni ravno uspešna.   

 Vi pa niste preveč navdušeni nad 
tem?

Ne preveč. V svojem poklicu sem 
uresničil vse svoje ambicije. Stopnja 
višje, kot na to gledam zdaj, bi bila 
mogoče le, da bi visoko kakovost na-
redil bolj dosegljivo širši populaciji. 
Mnogi si namreč ročno izdelanih 

Poklic, ki je obenem tudi konjiček

Daniel Musek je eden redkih, ki se pri nas ukvarja 
z goslarstvom. V njegovi delavnici v Škofji Loki 
nastajajo violine, viole in violončela, ki jih v celoti 
izdela ročno po starih postopkih, nanje pa je treba 
čakati tudi dve leti.
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solističnih violin ne morejo privošči-
ti. Morda se bom iz tega vzgiba pro-
jekta lotil, ampak samo, če najdem 
pravega poslovnega partnerja. Zase 
in za družino z ženo Anjo zasluživa 
dovolj, živimo v enem najlepših slo-
venskih mest, moj poklic pa je prav-
zaprav moj konjiček. 

 Kdo vas je navdušil za goslarstvo 
in kje ste pridobili potrebno znanje?

Takrat, ko sem sam začel, je bil 
edini poklicni goslar Vilim Demšar 
iz Ljubljane. Za ta poklic me je sicer 
že prej navdušila knjiga hrvaškega 
goslarja Franja Kresnika z začetka 
20. stoletja in tako sem začel iskati, 

kako bi se tega naučil. V prvem le-
tniku gimnazije sem šel do mojstra 
Demšarja, ki me je vzel za vajenca, 
šolanje pa sem nato nadaljeval na 
najbolj znani goslarski šoli v Cremo-
ni. Spomladi 2003 sem odprl svojo 
delavnico najprej v Mengšu, kasneje 
pa sem se preselil v Škofjo Loko.

 Koliko goslarskih delavnic je ta 
čas v Sloveniji?

Zdaj jih je mogoče med pet in de-
set. Nekaj nas je znanje pridobilo pri 
mojstru Demšarju, nekaj pa je samo-
ukov. Izključno z izdelavo se ukvar-
jam samo jaz. Včasih izjemoma še 
vzamem v popravilo kakšen res dra-

gocen inštrument, ampak opravljam 
samo manjše vzdrževalne posege. 
Kot zanimivost lahko povem, da sva 
imela z mojim agentom pred časom 
v škofjeloškem Rotary klubu preda-
vanje o starih cremonskih mojstrih 
in sva predstavila nekaj dragocenih 
izdelkov iz njegove zbirke – skupaj 
so bili vredni zagotovo 20 milijonov 
evrov in ljudje so komaj verjeli, da 
bodo res na ogled originali. Srečo 
imam, da sem skozi celotno kariero 
povezan z originalnimi starimi in-
štrumenti, tako da sem v stiku s tem, 
kar imajo vsi za vzor, glasbeniki in 
goslarji.

 Kaj imajo ti stari inštrumenti, da 
so tako privlačni in jih obdaja celo 
neka mističnost?

Še vedno veljajo za najboljše 
solistične inštrumente, čeprav so 
stradivarke stare tudi že tristo let; 
še vedno se uporabljajo celo prve 
violine, stare petsto let. Tisto, zaradi 
česar je ta poklic mističen in kar je 
tudi mene pritegnilo, je prav to, da 
znanost še vedno ni našla recepta, 
kako narediti dober solističen in-
štrument, čeprav se s tem že dvesto 
let intenzivno ukvarjajo, raziskujejo 
in analizirajo. Violina je skupek ko-
sov, ki jih izdeluješ posamično, to 
je potem treba združiti in ta sistem 
mora na koncu delovati. Material je 
vsakič drugačen, dva kosa lesa ni-
mata nikoli enakih akustične last-
nosti, poleg tega je les izredno neho-
mogen material. Moraš se dokopati 
do sistema dela, ki ti omogoča kon-
sistentnost pri kakovosti. Zelo je tudi 
pomembno, da veš, za koga delaš, z 
nobenim izdelkom ne moreš zado-
voljiti vseh. Sam sem se odločil, da 
bom delal za najbolj zahtevne upo-
rabnike, za soliste. Najprej se je tre-
ba dokopati do tega, kaj moraš sploh 
narediti, potem pa začneš odkrivati 
mehanizme, ki to regulirajo.

 Kako poteka proces izdelave vio-
line?

Začne se že pri nakupu in razre-
zu hlodovine, nato pa ta les sušimo 
najmanj pet let. V nadaljevanju je Daniel Musek

Tu je res nekaj brezčasnega, ker se vse od prvih violin  
v našem poklicu v resnici ni nič spremenilo. V tej  
delavnici praktično ni strojnega dela – od približno dvesto  
ur, ki jih vložim v izdelavo violine, je strojnega dela za  
največ petnajst minut.” 
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potem pomembno, kakšen tip tona si stranka želi – 
pri solističnem inštrumentu obstajajo sicer določene 
splošne zahteve. Ton mora imeti pravo sestavo oziro-
ma mora biti oblikovan tako, da se ob potegu loka na 
daleč dobro sliši, kar pa, zanimivo, ni nič povezano z 
glasnostjo, kot si ljudje pogosto napačno predstavljajo. Z 
izbiro lesa lahko malce vplivaš, kako bo ton obarvan, ne 
vpliva pa to na tehnične lastnosti, ki morajo biti vedno 
vrhunske.

 Kaj pa sledi potem, ko je material izbran?
Potem iz istega dela hloda, če je le mogoče, odreže-

mo tanke rezine za obod. Izdelan obod se zariše na dno 
in izreže oblika, potem pa se začne dolbsti izbočenja, 
najprej od zunaj, nato pa še na notranji strani. Ko sta dno 
in obod narejena, se izdela še pokrov, ki je iz smreke. Po-
tem se vse skupaj zapre in začne delati vložek/intarzija, 
ki je tradicionalno sestavljena iz treh tankih furnirjev 
skupne debeline 1,2 milimetra. Sledi rezanje kanala za 
vložek in lepljenje. Za vložek ljudje pogosto mislijo, da 
je narisan, v resnici pa je približno 1,5 milimetra globo-
ka intarzija. Zelo pomemben del je tudi lakiranje. Lak je 
zadeva, ki lahko vse, kar si do takrat naredil, povzdigne 
ali povsem pokvari tako v akustičnem kot v estetskem 
smislu. Lak pripravljam sam iz naravnih smol. V našem 
poklicu – če te res zanima oziroma želiš narediti tako, 
kot je treba – ni bližnjic, vse moraš narediti sam.

 Na kaj vse je torej treba paziti pri izdelavi, da inštru-
ment na koncu zveni tako, kot je treba, oziroma zadosti 
tako vašim željam kot željam kupcev?

Na vse. Pri violini prav vse vpliva na ton, vprašanje 
je samo, v kolikšnem odstotku in koliko časa si priprav-
ljen temu nameniti. Vsaka naslednja faza je odvisna od 
prejšnje, in če prejšnje nisi naredil tako, kot je treba, se 
ne moreš več vrniti nazaj. Začne pa se že pri izbiri lesa. 
Ko recimo kupujem pri specializiranem trgovcu za re-
sonančno smreko, kakršno so uporabljali že stari itali-
janski mojstri, mogoče od nekaj tisoč kosov najdem 15 
takih, ki mi ustrezajo.  

 Kateri les je sicer najprimernejši za izdelavo violine?
Smreka in javor. Smreko tradicionalno uporabljamo 

za pokrov, vsi ostali pomembnejši konstrukcijski deli so 
iz javorja. Inštrument, ki bo akustično deloval, je sicer 
mogoče narediti iz kateregakoli materiala, a ni nujno, 
da bo to zvok, kot smo ga vajeni, ker ideal oziroma vzor 
še vedno predstavlja zvok starih inštrumentov oziroma 
človeški glas.

 Kdo so vaši potencialni kupci in kako navežete stik z 
njimi?

Predvsem so to mladi solisti, ki vedo, kaj je dobra vi-
olina, in potrebujejo orodje, s katerim se lahko uspešno 
in brez omejitev izražajo na odru. Najprej sem prodrl v 
Ameriki, že skoraj deset let nazaj, potem so me opazili v 
Italiji, šele nato se je pojavil interes v Sloveniji. Zdaj veli-
ko delam tudi za slovenski trg, v glavnem violine.

 Še nekaj čisto iz radovednosti – v vaši delavnici je tež-
ko spregledati predalček, na katerem je s črnimi debeli-
mi črkami zapisano »vse za duše«. Kaj se torej skriva v 
tem predalčku?

Duša je element v violini – stebriček iz smreke –, ki 
je zagozden med pokrov in dno in je zelo pomemben ele-
ment za zvok. Če ga odstraniš iz violine, tudi stradivarka 
zveni kot »kanta«. Z njegovim premikanjem se potem, ko 
je violina že v celoti izdelana, optimizira ton.

Njegove violine so skoraj v celoti ročno delo.

Tisto, zaradi česar je ta poklic mističen in 
kar je tudi mene pritegnilo, je prav to, da 
znanost še vedno ni našla recepta, kako 
narediti dober solističen inštrument, čeprav 
se s tem že dvesto let intenzivno ukvarjajo, 
raziskujejo in analizirajo. Violina je skupek 
kosov, ki jih izdeluješ posamično, to je potem 
treba združiti in ta sistem mora na koncu 
delovati.”



8 ZNAMENITOSTI TISOČLETNEGA MESTA  

Jože Štukl

V rimskem času se je na ob-
močju Starega dvora naha-
jalo grobišče, ki pa je bilo ob 

gradbenih posegih uničeno. Danes 
ne vemo, kje točno se je nahajalo 
in kako obsežno je bilo. V Loškem 
muzeju hranimo samo posamezne 
predmete iz grobov in med njimi je 
tudi pečatna oljenka tipa Loeschcke 
X z žigom izdelovalca Cresces. Izde-
lana je iz rumenkasto-rjave žgane 
gline, dolga 10,8 centimetra, široka 
7,5 centimetra in visoka 3,5 centi-
metra. Časovno jo umeščamo v 2. 

stoletje. Ob obisku Loškega muzeja 
si jo lahko ogledate v stalni arheolo-
ški zbirki.

V antičnem obdobju ljudje še niso 
poznali električne razsvetljave, zato 
so si pri preganjanju teme in razsvet-
ljevanju svojih domov pomagali z 
ognjem, baklami, smolnatimi trska-
mi, svečami, laternami in oljenkami. 
Rimljani so se z oljenkami seznanili 
preko grških kolonij na jugu Italije. Ti-
pične rimske oljenke so bile majhne 
in v osnovi okrogle s povsem zaprto 
površino. Na sredini ali malo izven 
sredine diska se je nahajala majhna 
okrogla odprtina za olje. Nosek, v 
katerem je gorel stenj iz rastlinskih 
vlaken, je bil različno dolg. Lahko so 

imele tudi po več noskov. Vse niso 
imele ročajev, pri tistih, ki so jih ime-
le, pa so bili najrazličnejših oblik. 
Opremljene so bile lahko tudi s po-
sebnimi ušesci, s pomočjo katerih 
so jih obešali na večkraka stojala ali 
pa pod strop. Oljenke so izdelovali 
iz najrazličnejših materialov: brona, 
stekla, srebra in celo zlata. Oljenke 
iz plemenitih kovin so razsvetljevale 
predvsem svetišča in bivališča naj-
bogatejših. Ostali manj premožni slo-
ji prebivalstva so si lahko privoščili le 
njihove posnetke v glini.

Keramične oljenke so se uve-
ljavile predvsem zaradi cenenosti 
in velike funkcionalnosti. Številni 
proizvajalci v mnogih mestih, sprva 
predvsem v Italiji, pozneje pa tudi 
v provincah, so jih izdelovali na-
pol industrijsko s pomočjo kalupov 
ter jih v velikem številu izvažali po 
celotnem rimskem imperiju. Naj-
pogostejši okras na oljenkah so bili 
motivi iz grško-rimskega panteona, 
božanstev s pripadajočimi atributi 
in njihova junaška dejanja. Tem sle-
dijo mitološki in fantazijski prizori, 
na manjkajo pa upodobitve najra-
zličnejših rastlinskih motivov in ži-
vali (medveda, psa, zajca, ptic, rib ali 
školjk …), ki poleg osnovnih dekora-
tivnih skrivajo tudi številne globlje 
simbolne pomene. Pogoste so tudi 
upodobitve vojakov, gladiatorskih 
bojev, cirkuških iger, arhitekturnih 
spomenikov in številni prizori iz 
povsem vsakdanjega življenja. Vča-
sih na njih srečamo celo erotične 
prizore. Predvsem v pozni antiki so 
bile pogoste tudi take s krščansko 
motiviko z upodobitvijo križa ali 
Kristusovega monograma.

Oljenke so nudile daleč naj-
boljši izkoristek goriva in so bile v 

Rimska svetilka

V Loškem muzeju hranimo preprosto glineno svetilko na oljčno olje,  
odkrito v rimskem grobu v Starem Dvoru.

Pečatna oljenka z žigom izdelovalca Cresces z grobišča v Starem Dvoru, žgana glina,  
2. stoletje
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Reliefna volutna oljenka z erotičnim prizorom, žgana glina, druga 
polovica 1.–prva desetletja 2. stoletja

Oljenka z volutami, polmesečastim ročajem ter upodobitvijo Fortune z ladijskim 
krmilom in rogom izobilja v roki, žgana glina, 1. stoletje

Oljenke so bile rimske svetilke, ki so za gorenje 
uporabljale oljčno olje.

primerjavi s svečami veliko varnejše. Gorele 
so na oljčno olje, lahko pa tudi na katerokoli 
drugo rastlinsko olje ali celo loj. Za vsa stara 
sredozemska ljudstva je imelo oljčno olje tudi 
globok simbolni pomen, ki je neločljivo pove-
zan z oljko, v Sredozemlju svetim drevesom. Z 
rabo oljenk je bilo tesno povezano intenzivno 
pridelovanje oljčnega olja, ki je bilo poleg vi-
narstva in pridelave žita ena od temeljnih de-

javnosti rimskodobnega kmetijstva in s tem 
tudi ekonomije. Za razsvetljavo so porabili 
dobršen del oljčnega pridelka.

Oljenke so se v slovenskem prostoru po-
javile sočasno z rimskim zavzetjem jugo-
vzhodnih Alp v drugi polovici 1. stoletja pr. Kr. 
Najprej so jih uvažali, nato pa so jih začele iz-
delovati številne domače lončarske delavnice. 
Zaradi lažje prepoznavnosti in zagotavljanja 
kakovosti so jih označevali s pečati z imeni 
mojstrov (Fortis, Cresces, Oceanus, Ursuli, 
Strobili, Saturnini, Pastor, Firmi …). Kot simbol 
božanske luči so bile priljubljeno darilo ob no-
vem letu. Iz istega razloga so jih pridajali tudi 
pokojnim v grobove, da so jim razsvetljevale 
pot v onostranstvo in mračnost podzemnega 
bivanja. Po koncu antike se je njihova uporaba 
obdržala predvsem v sredozemskih deželah, 
medtem ko so jih v kontinentalni Evropi nado-
mestile bakle, goreče trske in sveče.

Oljenka z dvema noskoma in trikotnim stiliziranim 
ročajem, žgana glina, 2.–3. stoletje



Klavdija Škrbo Karabegović  
Foto: Peter Košenina

Slavnostna akademija je pote-
kala v čudovitem ambientu 
grajskega dvorišča, ki je bil ta 

večer še posebno svečan. Po himni 
v izvedbi pevca Antona Habjana z 
Loškimi glasbeniki Luko Veharjem, 
Jako Strajnarjem, Simonom Tavčar-
jem in Nejcem Jemcem je na oder 
stopil župan Tine Radinja: »V dnevih, 
ko naša država Slovenija praznu-
je trideset let, danes obeležujemo 
tisoč in 48 let od prve omembe na-
šega kraja.   V obeh primerih bogate 
zgodovine pa se vsak njen drobec 
vrti okoli pogumnih in srčnih žensk 
in moških, ki so stopili korak naprej 
in soustvarjali svoj zgodovinski tre-
nutek.« V nadaljevanju je poudaril, 
da osrednjo temo govora posveča 
hvaležnosti: »Najprej – hvaležnost 
do ljudi. Do vseh vas v naši ljubi Ško-
fji Loki, ki ste pomagali in podpirali 

naša prizadevanja. Do vsakogar, ki je 
sebe in svoje interese pustil ob strani 
in prišel na pomoč. Na pomoč sočlo-
veku. Veliko vas je bilo in lepo je ži-
veti v taki skupnosti.«

Zahvalil se je vsem prostovolj-
cem, ki so se vključili v Civilno zaš-
čito, ustvarjalcem in športnikom, ki 
jih je epidemija najbolj prizadela, na-
dalje obrtnikom in podjetnikom, ki 
se trudijo zagotavljati delovna mesta 
navkljub krizi, sodelavcem na obči-
ni, svetnikom, prijateljem, družini … 
»Hvaležnost, ki jo morda najbolj ču-
tim, a jo je težko ubesediti pravično, 
gre vsem tistim, ki ste v tem težkem 
letu svoje službe vzeli kot poslanstvo, 
šli čez svoje meje zato, da so ključni 
sistem in stvari delovali. Vsi zaposle-
ni v zdravstvu, vsi, ki delate v sistemu 
socialnih služb, posebno s starejšimi, 
vsi v varnostnih sistemih in podsis-
temih, vse učiteljice in učitelji ter 
vzgojiteljice in vzgojitelji, ravnatelji ... 
Mislim, da se vašega dela ne vidi do-
volj in da je najmanj, kar vam lahko 
ob občinskem prazniku rečem, naš 

skupni in glasni hvala,« je dejal župan 
in dodal: »Danes, na občinski praznik, 
praznujemo predvsem dobra dela 
naših letošnjih občinskih nagrajen-
cev. Življenjske poti, ki so jih posvetili 
občini Škofja Loka ter njenim prebi-
valkam in prebivalcem. Letošnjim 
občinskim nagrajencem, ki utelešajo 
oboje, pogum in predano delo, dajanje, 
razdajanje za skupnost, nocoj na po-
seben način izkazujemo hvaležnost.«

Občinski nagrajenci
Župan Tine Radinja je podelil tri 

bronaste grbe Občine Škofja Loka. 
Enega je prejelo podjetje Želva za 
dvajsetletno odlično opravljeno delo 
na zelenem programu v Škofji Loki. 
V podjetju za usposabljanje in zapo-
slovanje invalidov kakovostno izve-
dejo vsa naročena dela, se dosledno 
držijo izvedbenih rokov in delajo v 
zadovoljstvo vseh občanov. Brona-
sti grb je prejel tudi Franc Gider za 
aktivno delo in uspešno vodenje 
poslovanja v okviru Krajevne skup-
nosti Kamnitnik. Gider je pri delu v 

Občinski praznik v duhu hvaležnosti

Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je župan Tine Radinja podelil 
naziv častnega občana, en zlati grb, dva srebrna in tri bronaste grbe ter posebne 
županove nagrade.

Letošnji občinski nagrajenci
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okviru krajevne skupnosti zelo aktiven kot predsednik 
in tudi prepoznaven po povezovanju ter posledično med-
sebojnem sodelovanju krajanov. Prav tako bronasti grb je 
prejel Uroš Ovsenek za njegovo takojšnje, brezpogojno in 
požrtvovalno posredovanje pri nesreči v Puštalu decem-
bra lansko leto, s čimer je preprečil tragedijo.

Župan je podelil tudi dva srebrna grba. Prvega je pre-
jel Jože Peter Kranjc za več kot 50-letno aktivno druž-
beno delovanje v Krajevni skupnosti Trata in delovanje 
v Komisiji za odkrivanje zamolčanih grobišč vojnih in 
povojnih pobojev. Kranjc je s svojim aktivnim udejstvo-
vanjem v družbenem življenju dober zgled mlajšim ge-
neracijam. Drugi srebrni grb je šel v roke Nikolaju Krži-
šniku za njegovo aktivnost na vseh področjih delovanja 
Civilne zaščite na medobčinskem nivoju, v občini in v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Gosteče. Kržišnik 
nam je lahko zgled kot človek, ki je vsakomur pripravljen 
pomagati v stiski in ve, kako je to treba storiti strokovno, 
je med drugim zapisano v obrazložitvi.

Zlati grb je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Go-
dešič za opravljanje in pripravo družbeno koristnih do-
godkov in povezovanje krajanov tudi izven meja vasi 
Godešič. Gasilsko društvo že od leta 1911 kakovostno 
opravlja svoje primarne naloge, ne nazadnje pa je tudi 
središče vaškega dogajanja, saj poleg osnovnega pos-
lanstva redno izvajajo tudi druge koristne dogodke.

Letos je župan podelil tudi naziv častnega občana, 
ki ga je prejel Vincencij Demšar za dolgoletno delo in 
prispevek za dobrobit vseh občank in občanov. Dem-
šar, profesor zgodovine in geografije, je ves čas aktiven 
in viden član v mnogih društvih, proučuje dokumente v 
arhivih, piše razprave in članke, vodi zgodovinski kro-
žek Župnijske karitas Železniki, aktivno deluje v Župniji 
Škofja Loka, več mandatov je bil član Župnijskega pa-

storalnega sveta. Med drugim je pomembno prispeval k 
ponovni uprizoritvi Škofjeloškega pasijona. V vseh do-
sedanjih uprizoritvah je sodeloval tudi kot igralec. Po-
sebno mesto pa med njegovimi številnimi dejavnostmi 
zavzema Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka, ki so 
ga januarja 1996 ustanovili prav v njegovi hiši in izvaja 
številne aktivnosti, ki pomembno bogatijo škofjeloško 
dogajanje. Vincencij Demšar je kljub častitljivim letom 
še vedno aktiven na različnih področjih in vedno najde 
čas za soljudi. Ob tej priložnosti se je v imenu vseh sku-
paj zahvalil vsem, ki so jih izbrali, da so dobili priznanja. 
»Županu Tinetu Radinji se lepo zahvaljujem za to, da lah-
ko še vedno preberem, kako je že vrsto let loška občina 
ljudem prijazna. To ni brez pomena. Lepo je živeti v taki 
občini in želim, da vsi dobite ta občutek.«

Posebne županove nagrade
Župan Radinja se je zahvalil tudi nekaterim posame-

znikom, ki so v epidemičnem času nesebično priskočili na 
pomoč in pomagali, da so občani kar najlaže prebrodili to 
težko obdobje. Po posebno zahvalo je tako povabil tiste, ki 
so bili podporni steber Civilne zaščite, in sicer Sašo Koše-
nina, dr. Špelo Alič in podpolkovnika mag. Fedjo Vraničar-
ja. S tem se je župan zahvalil tudi prostovoljcem in prosto-
voljskim organizacijam, med njimi ekipam prve pomoči, 
humanitarnim organizacijam, tabornikom, skavtom, klu-
bu študentov, gasilcem in tudi tistim, ki so se sami javili in 
brezkompromisno priskočili na pomoč. Zahvalil se je tudi 
strokovnim sodelavcem Zdravstvenega doma Škofja Loka 
in vsem ostalim zdravstvenim delavcem. Po posebno zah-
valo sta prišla direktor škofjeloškega zdravstvenega doma 
prim. dr. Aleksander Stepanović in vodja zdravstvene 
nege Primož Režek. Zahvala za vso pomoč gre tudi policiji 
oziroma vsem njihovim zaposlenim, prevzel jo je koman-
dir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko. Prav tako so 
požrtvovalno delo za časa epidemije opravljali gasilci. V 
imenu vseh je županovo pohvalo prevzel poveljnik Tomaž 
Ažbe. Vsi vemo, da koronavirus najbolj ogroža starostni-
ke, zato so si posebno zahvalo zaslužili tudi vsi strokov-
ni sodelavci Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka. Zahvalo je prevzela direktorica Silva Košnjek. V ne-
zavidljivem položaju je bil za časa epidemije tudi Center 
za socialno delo in vsi tam zaposleni. Zahvalo je prevzela 
pomočnica direktorice CSD Gorenjska Ivana Košir Erman. 

Veliko delo so opravili tudi v šolah in vrtcih. Praktično 
čez noč so morali reagirati na vse ukrepe in omogočiti na-
šim najmlajšim in mladostnikom, da so se v danih okoliš-
činah počutili varne in so lahko pridobili potrebno znanje, 
ki ga bodo lahko uporabljali skozi vse življenje. Zahvalo, 
ki velja tudi za vse njihove sodelavce, so prejeli ravnatelji-
ca Vrtca Janja Bogataj ter ravnateljice osnovnih šol mag. 
Karla Krajnik, ki je svojo prisotnost opravičila, Doris Ku-
žel, Marjeta Šmid in ravnatelj Marko Primožič.

Župan Tine Radinja je letos podelil tudi posebna županova priznanja. 
Eno izmed njih je v imenu vseh strokovnih sodelavcev Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka prevzela direktorica Silva 
Košnjek.
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Živahen utrip se je končno vrnil na loške ulice. Go
stili smo tradicionalno O'glasbeno Loko, Tek šti
rih mostov, kolesarske dirke, na Mestnem trgu je 

potekala slovesnost ob državnem prazniku, na Loškem 
gradu Slavnostna akademija ob občinskem prazniku in 
še bi lahko naštevali. Kakšni so vaši občutki, ko se je 
srednjeveška lepotica po epidemiji prebudila iz dolgega 
spanja?

Ja, čudovito je. Poleg naštetega je potekalo še kole-
sarjenje po starem, študentski dogodek v vojašnici, Bral-
nica pa začetek manjših koncertov, literarnih večerov 
– vsega, kar smo pogrešali. Zdi se mi, da je Škofja Loka 
to komaj čakala, da so Ločanke in Ločani raznovrstno 
dogajanje sprejeli z odprtimi rokami in je na vseh pri-
reditvah res super udeležba ter posledično prav tako 
vzdušje. Upam, želim in verjamem, da bo tudi poletje 
tako. Pripravljajo se festivali in različni vrhunski dogod-
ki, ki nas bodo popeljali v jesen.

 Odkrili ste spominsko znamenje Škofjeloškemu pasi
jonu ob 300. obletnici nastanka besedila. Letošnja upri
zoritev je bila zaradi znanih razlogov prestavljena na 
prihodnje leto. Kakšne aktivnosti pa potekajo trenutno 
v povezavi s tem projektom?

Ker uprizoritev predstav v letošnjem letu, žal, ni bila 
mogoča, se nam je zdelo prav, da vseeno 300. obletnico 
nastanka besedila slavnostno zaznamujemo. Odkritje 
spominskega znamenja je bil slavnosten in lep dogodek, 
ki je Škofjeloški pasijon dejansko ovekovečil na našem 
trgu, saj vedno znova radi poudarjamo, da se je na teh uli-
cah in trgih rodilo slovensko gledališče, da je tu nastalo 
prvo dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Ob tem smo 
se potrudili, da je bilo v pasijonskem času še nekaj dogaja-
nja, med drugim je razstava o pasijonu obiskala tudi dru-
ga slovenska mesta, s čimer smo poskušali v tem težkem 
času pasijonski glas vseeno širiti okrog. Priprave na upri-
zoritev v letu 2022 pa seveda potekajo nemoteno in želimo 
si, da bo realizacija v najširši možni meri možna.

 Tradicionalno so Škofjo Loko obiskali veleposlaniki, 
akreditirani v Sloveniji. Kakšen je bil namen obiska in o 
čem vse je tekla beseda?

Letos se je na naše vabilo na obisk Škofje Loke od-
zvalo več kot dvajset veleposlanic in veleposlanikov, 
ki delujejo v Sloveniji, kar je rekorden odziv. Rdeča nit 
srečanja je bil Škofjeloški pasijon, med drugim smo jim 
razkazali staro mestno jedro in Kapucinski samostan. 
Glavnina pogovorov in namen takega obiska pa je iskati 
priložnosti za Škofjo Loko v mednarodnem povezovanju 
in sodelovanju, tako na gospodarskem in ekonomskem 
področju kot tudi na kulturnem, kjer nam je s temi stiki 
v preteklih letih uspelo pripeljati v naše mesto res veliko 
kakovostnih dogodkov.

 Prav tako ste gostili skupščino Skupnosti občin Slo
venije. Zakaj je tovrstno sodelovanje in povezovanje žu
panj in županov vse Slovenije pomembno in kaj ste se 
dogovorili na sami skupščini?

Skupnost občin Slovenije je največja reprezentativna 
organizacija občin v Sloveniji. Letošnja skupščina je bila 
posvečena predvsem dvema temama, in sicer sodelova-
nju na področju civilne zaščite znotraj Slovenije in širše 
na evropski ravni. Tako se je skupščine po video konfe-
renci udeležil slovenski komisar Janez Lenarčič in go-
voril o tem, kakšni so izzivi za sisteme civilne zaščite 
v Sloveniji. Druga pomembna tema pa so bili prihodnja 

Pestro, delovno, pa tudi zabavno poletje

Občina Škofja Loka se je z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorila za podpis 
sporazuma o izgradnji podvoza na Trati.

Tine Radinja / Foto: Peter Košenina
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evropska perspektiva in programi za 
črpanje sredstev za občine, kjer se je 
skupščine udeležil minister Zvonko 
Černač in predstavil načrte Republi-
ke Slovenije za področje kohezije, do-
govor za razvoj regij, načrt za obnovo 
in okrevanje ter ostale mehanizme.

 Očitno je zanimanje za usluge 
Prostoferja preseglo vsa pričakova-
nja, zato ste izvedli usposabljanje 
za nove prostovoljce. Kakšen je bil 
odziv?

Zelo me veseli, da je ta projekt 
prevozov na klic tako hitro zaživel v 
polni meri. Uvedli smo ga, ker smo 
razumeli potrebo v okolju, na ta na-
čin pa lahko tudi dopolnjujemo si
stem javnega in ostalih prevozov. 
Imamo odlično ekipo prostoferjev in 
prostoferk, ki na trenutne potrebe še 
lahko odgovarjajo. To so ljudje z ve-
likim srcem, ki projektu namenjajo 
svoj prosti čas. Veseli smo vseh pro-
stovoljk in prostovoljcev, ki se nam 
pridružijo in na tak način pomagajo 
drugim. Če bo v prihodnosti treba, 
bomo širili tako število avtomobilov 
kot število šoferjev in šoferk.

 Kdaj bosta po ulicah Škofje Loke 
začela voziti električna avtobusa, ki 
sta dobila ime Agata in Jurij?

Električna minibusa sta že v 
Škofji Loki. Dokončno jih moramo 
urediti in vzpostaviti sistem, ki bo 
čim bolj po meri končnih uporabni-
kov. Računamo, da bosta čez poletje 
vozila testno, ne na redni liniji, am-
pak na testnih vožnjah, ker moramo 
usposobiti voznice in voznike in 
pripraviti vse potrebno, da bi lahko 
s 1. septembrom začeli redno voziti. 
Organizacijo voznikov in voznic za 
ti dve vozili bo prevzelo Javno pod-
jetje Komunala Škofja Loka.

 Sredi junija je Škofjo Loko obiskal 
minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec. Predvsem je beseda tekla o 
železniškem podhodu na Trati. Kaj 
ste se dogovorili? Ali ste spregovo-
rili tudi o drugih državnih projektih, 
vezanih na Škofjo Loko?

Glavni prioriteti obiska sta bila 
nivojski prehod na Trati, kjer smo se 
dogovorili za podpis sporazuma o 
izgradnji podvoza. S tem bo ministr-
stvo prehitelo svoje siceršnje plane 
rekonstrukcije tega dela gorenjske 
proge in izvedbe podvozov na ce-
lotni gorenjski trasi. Občina Škofja 
Loka je že podpisala sporazum in ga 
poslala v podpisovanje na ministr-
stvo. Druga enako pomembna pri-

oriteta pa je izgradnja ceste Trata–
Meja in naprej proti Vodicam, kjer 
smo občini Škofja Loka in Kranj v 
postopku sprejemanja OPNja to tra-
so že umestili, tudi projektirali samo 
cesto, državo pa čaka še naloga, da 
umesti in projektira nadaljevanje te 
ceste med Mejo in Vodicami. Veliko 
smo se pogovarjali tudi o cesti skozi 
Selško dolino, kjer se pripravljamo 
na izvedbo kolesarske poti in ce-
lostno rekonstrukcijo te ceste skozi 
sotesko. Beseda je tekla tudi o ume-
ščanju drugih kolesarskih poti, ki se 
sekajo v Škofji Loki. Vsekakor je bil 
vsebinsko zelo poln in pester obisk.

 Ali je kaj novega glede dokončne 
ureditve semaforiziranega križišča 
ali krožišča na Podnu?

Investicija v Dolenčeve vrtove, ki 
je imela tudi obvezo izgradnje sema-
foriziranega križišča, se je zaključi-
la. Čez poletje bo semafor deloval 
testno. Na občini smo v vmesnem 
času naročili študijo in projektiranje 
krožišča, ki bo pokazala, ali je krož-
išče možno in pod kakšnimi pogoji. 
Ta pa bo skladno s pogodbo dokon-
čana do konca avgusta.

 Katera gradbišča bodo odprta v 
poletnem času?

V poletnem času se bodo izvajala 
dela na gradbišču na državni cesti 
skozi Godešič. Nadaljujemo komu-
nalno ureditev Grajske poti, obnovo 
vodovoda v Podlubniku, obnovo ka-
nalizacije v Svetem Duhu, dokon-
čujemo tudi komunalno ureditev v 
Zabrajdi. Čez poletje bo potekalo še 
več rekonstrukcij cest po krajevnih 
skupnostih, denimo rekonstrukcija 
ceste od križišča za Crngrob do Pev-
na, pa lokalne ceste med Knapami 
in Osnovno šolo Bukovščica, pa v 
dolini Hrastnice, kjer se bo dogra-
jeval pločnik in bomo uredili cesto. 
Dela bodo potekala tudi na cesti Sta-
ri vrh–Lenart–smučišče, v Zgornji 
Luši na Pstotah, pa v Stirpniku in na 
lokalni cesti za Križno goro. Ob tem 
bomo sanirali most čez Soro v Bodo-
vljah. Skratka, delovišč bo veliko, saj 
velja izkoristiti gradbeno sezono.

Minister za infrastrukturo je obiskal Škofjo Loko. Beseda je tekla o zaprtju nivojskega  
prehoda na Trati in izgradnji podhoda, pa tudi drugih projektih, vezanih na Škofjo Loko.  
/ Foto: Tina Dokl
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Občina Škofja Loka je na pobudo 
občanov, v želji po izboljšanju 
poplavnih razmer na širšem 

območju sotočja Sor, v letu 2015 za-
čela pripravo projektne dokumenta-
cije za izvedbo celovitih trajnostnih 
ukrepov varovanja pred poplavami. 
Ukrepi so zasnovani tako, da upošte-
vajo koto 100-letnih poplavnih voda z 
varnostnim nadvišanjem. Območje, 
ki ga želijo zaščititi pred poplavami, je 
kompleksno in ni zahtevno le z vidika 
urejanja voda in lastniške strukture, 
ampak predstavlja izziv tudi s stališča 
usklajevanja rešitve z vsemi deležni-
ki v prostoru. S tem namenom je bila 
organizirana tudi javna predstavitev 
predlaganih rešitev. Območje uredi-
tve obsega dobrih dvajset hektarjev 
površin, 120 stanovanjskih objektov, v 
katerih živi približno 440 prebivalcev.

Naj spomnimo: V grobem lahko 
protipoplavno ureditev razdelimo na 

štiri odseke. Prvi je območje Puštala 
do Hudičeve brvi, kjer je predvidena 
izgradnja armirano betonskega zidu 
v višini 60 centimetrov in mobilni 
protipoplavni panoji. Prav tako se 
utrdi desna brežina Poljanske Sore. 
Na območju kopališča je predviden 
dvig površin – nasip, oblikovan s 
stopnicami. Na območju od Hudi-
čeve brvi do Puštalskega mostu je 
predvidena obnova obstoječega ar-
mirano betonskega zidu, ki je precej 
dotrajan, na desni strani pa utrditev 
brežine pred erozijo. Prav tako so na 
levi strani predvideni individualni 
ukrepi na objektih. Na območju So-
točja naj bi uredili dva usmerjevalna 
objekta, na desni strani pa utrdili 
brežino. Prav tako nameravajo obno-
viti obstoječi zid na Sotočju. V Stu-
dencu je predvidena izvedba armi-
rano betonskega zidu, ki naj bi ščitil 
pred poplavljanjem zaledja. Nekaj 
objektov še vedno ostaja nezaščite-
nih oziroma so zaščiteni minimalno 
z možnostjo namestitve odstran-
ljivih protipoplavnih elementov. Na 

četrtem odseku od Sotočja do Suhe 
je predviden nasip v višini dveh me-
trov, prav tako je predvideno nadvi-
šanje obstoječega zidu.

V razpravi, ki je sledila, je bilo sli-
šati kar nekaj pomislekov o učinko-
vitosti ukrepov in posegov v prostor. 
Nekateri so izrazili tudi dvom v mo-
bilno zaščito. Na drugi strani so na 
predstavitev prišli tudi prebivalci, ki 
si želijo čim hitrejšega ukrepanja in 
so predlagali, da se projekta lotijo tam, 
kjer prebivalci posegom ne nasprotu-
jejo. Vsekakor je razprava pokazala, 
da bo potrebnega še veliko dialoga, da 
bodo lahko vsi skupaj dosegli cilj po 
čim manjši škodi v primeru poplav. 

»Protipoplavna ureditev, ki jo že 
desetletja načrtujemo, se nanjo prip-
ravljamo, jo projektiramo in tudi pro-
moviramo, je naredila dva koraka 
naprej. Nismo pa še tam, ko bi lahko 
rekli: takšne bodo dokončne rešit-
ve. Glavni soinvestitor, ministrstvo 
za okolje in prostor, načrtuje izdatna 
sredstva za protipoplavne ureditve 
naselij in eno takih je tukaj ob Sori, 
kjer je več kot 400 prebivalk in pre-
bivalcev izpostavljenih poplavam. 
Te rešitve morajo biti takšne, da jih 
bodo ti ljudje tudi sprejeli. Dialoga je 
bilo res že veliko in nekaj ga še bo, 
zato da bomo skušali vsi skupaj ra-
zumeti, kakšne so potrebe in kakšna 
pričakovanja. Moja velika želja je, da 
to rešimo v zadovoljstvo vseh, vse-
kakor pred naslednjimi poplavami. 
Sredstva bodo na voljo, projektanti po 
moji oceni delajo kakovostno, skupaj 
pa bomo morali razumeti, kakšna 
odrekanja ali kompromise bo treba 
sprejeti za to, da bo ta veliki projekt 
izvedljiv,« je o pomenu protipoplavnih 
ukrepov povedal župan Tine Radinja.

Javna predstavitev protipoplavne ureditve

Konec junija je v Sokolskem domu potekala javna predstavitev protipoplavne 
ureditve območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore 
ter Sore do Suhe.

3D-vizualizacija – ureditev območja na Puštalu
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Letos Slovenija praznuje tride-
set let svoje samostojnosti. Ob 
tej priložnosti je Občina Škofja 

Loka v nekdanji vojašnici postavila 
spomenik, ki nas bo še dolgo spomi-
njal na zgodovinski čas osamosvaja-
nja. Med vojno za osamosvojitev Slo-
venije so enote 35. območnega štaba 
TO Škofja Loka, Postaje milice Škofja 
Loka in člani drugih organizacij 28. ju-
nija 1991 v bojni akciji začasno zavzele 
vojašnico JLA ter iz skladišč odpeljale 
orožje in strelivo TO. Med napadom je 
vojak JLA smrtno ranil 17-letnega do-
mačina Mohorja Berganta. V bojni ak-
ciji 2. julija 1991 sta omenjeni sloven-
ski enoti dokončno zavzeli vojašnico. 
Zasežene so bile večje količine orožja 
in vojaške opreme, vojašnico pa so 
prevzeli pripadniki 35. območnega 
štaba TO Škofja Loka.

Na dogodku v vojašnici so vse 
prisotne pozdravili praporščaki, za-
donela je slovenska himna. »Včasih 
se tok zgodovine zgosti in se v dnevu 
ali tednu zgodi več kot se sicer v letu, 
več tragedij in več junaštva. Danes se 
spominjamo dogodkov izpred 30-ih 
let, ko se je rodila naša država. Hvala, 
da ste prišli in počastili ta spomin, da 
ga oplemenitimo in razvijamo nap-
rej,« je v uvodu dejal župan Tine Radi-
nja. Pogled na zgodovinske trenutke 
je predstavil tudi vodja škofjeloške-
ga odbora Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska Brane Vi-
rant: »Bili smo enotni in odločeni, da 
storimo vse, da si priborimo samos-
tojno in suvereno državo. In to nam je 
uspelo, saj je za nami stalo složno in 
enotno slovensko ljudstvo, ki je tudi 
glavni in resnični zmagovalec. Toda 
vojna je kruta, polna zla, povzroča 
bolečine in nepopravljive izgube, zato 
moramo storiti vse, da ohranimo mir. 
Zato naj bo obeležje, ki ga danes od-

krivamo, spomin generacijam na 
osamosvojitveno vojno in njen krva-
vi davek ter opomin vsem, da se kaj 
takega ne ponovi.« Vsi prisotni so 
se z minuto molka poklonili spomi-
nu na 17-letnega domačina Mohorja 
Berganta, ki ga je smrtno ranil vojak 
JLA, in na vse loške veteranke in ve-
terane, ki jih ni več med nami.

»Vojna je kruta stvar, vendar te voj-
ne nismo začeli mi. Začeli so jo drugi 
in naša vojna je za razliko od mnogih, 
ki se odvijajo danes v svetu, imela za 
cilj mir,« pa je v uvodu povedal Milan 
Kučan in izdvojil dve sporočili. Prvo 
je, da si svobode, človekovih pravic, 
dostojanstva, demokratičnega življe-
nja in demokratičnega razvoja ni mo-
goče priboriti enkrat za vselej, ampak 
da se je za to treba boriti zmeraj na 
novo. In drugo sporočilo je, da človek 
ne živi samo od kruha, ampak je člo-
vek družbeno bitje, ki si v skupnosti 
ustvarja svoj prostor svobode.

Sledilo je slavnostno odkritje spo-
minskega znamenja, pri katerem so 
sodelovali svojci Mohorja Berganta, 
župan, Brane Virant in Pavle Jereb. 
Spomenik je zasnoval intermedijski 
umetnik, kipar in restavrator Tomaž 
Furlan. Idejna zasnova spomenika je 
zgrajena na prvem in drugem zavzetju 
vojašnice, ki ju predstavljata dva mo-
nolitna naravna kamnita stebra. Do-
godka povezuje oblika dveh dreves, ki 
se na sredini sklepata na prav poseben 
način. Spomenik se s Škofjo Loko po-
vezuje tudi v materialih, saj sta stebra 
izdelana iz domačega kamnitničana.

Državni praznik so počastili tudi 
na Mestnem trgu, kjer je bil slav-
nostni govornik letošnji častni ob-
čan Vincencij Demšar, za glasbeno 
kuliso pa je tradicionalno poskrbel 
Mestni pihalni orkester Škofja Loka.

Trideset let samostojnosti

Ob tridesetletnici samostojnosti Republike Slovenije so v nekdanji vojašnici 
postavili spomenik v spomin in opomin na tiste čase.

Spomenik so svečano odprli starša in sestri žrtve Mohorja Berganta, predstavnik Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Pavle Jereb, predstavnik Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska Brane Virant in župan Tine Radinja.
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Z letošnjim letom je naloge Loške komunale, d. d., 
prevzelo Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d. 
o. o. V lanskem letu se je škofjeloška občina dogo-

vorila za nakup Loške komunale, še pred tem pa je usta-
novila javno podjetje.

V začetku letošnjega leta je sledil zagon podjetja, 
zadnje tri mesece pa so delali na pripojitvi Loške komu-
nale k Javnemu podjetju Komunala Škofja Loka. Direk-
tor slednjega, Primož Eržen, je ob simboličnem slovesu 
Loške komunale na zadnji dan meseca junija najprej iz-
rekel zahvalo vsem zaposlenim: »Sodelavci so naredili 
obsežno delo, praktično so delali za dve podjetji. Kader 
je resnično strokovno usposobljen, za kar gre zahvala 
tudi bivši direktorici Loške komunale Mateji Žumer, ki 
je v več kot dvajsetletnem vodenju podjetja zgradila tr-
dne temelje in ga pustila v dobrem finančnem stanju.« 
Zahvalil pa se je tudi v. d. direktorju Loške komunale 
Aleksandru Kupljeniku, ki je s svojim znanjem pripo-

mogel, da je prišlo do pripojitve. Nato se je Eržen ozrl 
v prihodnje načrte. Med njimi bo še letos digitalizacija, 
manjša nadgradnja oziroma ureditev zbirnega centra 
v Dragi, kjer bo vzpostavljen krožni promet, postavili 
bodo tri potopne ekološke otoke in začeli nov investi-
cijski cikel.

Sledila je simbolična odstranitev zadnje napisne 
table Loške komunale z objekta, nato pa so še predali v 
uporabo novo vozilo javnega podjetja.

Slovo Loške komunale

Simbolična odstranitev zadnje napisne table Loške komunale  
z objekta



Po dolgem času izolacije je prišel čas sprostitve, po-
čitnic. Občinski svetniki se bomo zopet srečali šele v 
septembru. Kaj pa poletne dni? Nekateri na morje, dru-
gi v hribe, nekateri pa kar doma, saj se praznovanja kar 
vrstijo.

Nekateri počitnice preživljamo aktivno. V Društvu 
U3 se trudimo biti družbeno odgovorni, povezujemo se z 
nevladnimi organizacijami, ki imajo enaka načela. Zato 
je nastal projekt Zlati most v partnerstvu z Zavodom 
KRES in v sodelovanju z Zavodom TRI. Poudarek je na 
medgeneracijskem sodelovanju. Kaj lahko starejši ponu-
dimo mlajšim? 

Vsi si zaslužimo počitnice, še posebej pa so si jih po 
dolgotrajnem učenju na daljavo zaslužili otroci. Kako bi 
potekalo šolsko leto, če ne bi bili vešči uporabe računal-
nika? Med mladimi je uporaba teh naprav pogosto že kar 
prevelika, med starejšimi pa je še veliko premalo raču-
nalniškega znanja. Da bi prispevali k boju proti narašča-
nju digitalne zasvojenosti med otroki, je naša Univerza 
za tretje življenjsko obdobje pripravila projekt medge-
neracijskega povezovanja. V programu smo povezali 
druženje otrok in babic – mentoric pri oblikovanju gli-
ne. Otroci so se veselili ustvarjanja drobnih izdelkov, kar 
je zahtevalo veliko zbranosti in rokodelskih spretnosti. 
Ustvarjalno delo so otroci popestrili z živžavom na sve-
žem zraku pod krošnjami. Rezultati so odlični. Delavni-
ce bomo nadaljevali v drugi polovici avgusta. 

Kako pa bodo mladi podprli starejše? Z računalni-
škim opismenjevanjem. Nevzdržno je, da veliko starej-
ših nima računalnika. Kako naj se vključijo v digitalno 
družbo? Jasno pa je, da je to znanje nujno, saj sicer je po-
sameznik izločen, zapostavljen.

Starejši so neizčrpen vir znanja in izkušenj, kar z 
veseljem posredujejo mlajšim. Toda svet se spreminja 
in tudi starejši morajo v korak s spremembami, se jim 
prilagoditi. Pomembno je, da se ne izključijo, temveč se 
povezujejo in ostajajo čim dlje neodvisni. Društvo U3 se 
trudi premagovati te ovire na vseh področjih in zlasti na 
področju računalniškega opismenjevanja. V študijskih 
krožkih se člani družijo, izmenjujejo izkušnje in nabirajo 
novo znanje ob podpori mlajših. To je medgeneracijsko 
sodelovanje. Naš moto je: učimo se za življenje. Pridru-
žite se nam.

LOVRO ŠTANTA
Prijatelji Loke

BORJANA KOŽELJ
Prijatelji Loke

V mestu je lepo živeti, če so prebivalke in prebivalci 
srečni in zadovoljni. Srečni in zadovoljni občani so lah-
ko v mestu, ki ima dušo. Dušo pa ima po mojem mnenju 
mesto s pestrim družabnim življenjem. Žal nas je prav 
za to prikrajšala epidemija koronavirusa. Spraševali smo 
se, kako bo po koncu omejevanja javnega življenja. Strah 
ni bil upravičen. Ob razglasitvi konca epidemije je mesto 
v trenutku znova zaživelo. Mladi in malce manj mladi 
občanke in občani smo preplavili loške trge in ulice ter z 
nasmehom na obrazu vstopili v novo obdobje. Eksplozija 
idej in projektov je zapolnila gostilniške debate, plod pa 
je že opaziti v živahnem kulturno-športnem dogajanju v 
Škofji Loki – družno spremljanje dirke Po Sloveniji, Tek 4 
mostov, Kesa 22, Diskolokali in še in še. Kot da se ni nič 
zgodilo. Kot da smo »vrgli stran« eno leto. Pa smo ga res?

Prepričan sem, da ne! Veliko dogodkov in projektov 
je bilo, kljub težkim razmeram in brez pravega zagona, 
izpeljanih v drugačnih – novih oblikah. Zavedati se mo-
ramo, da to obdobje duševnemu zdravju našega okolja 
– mesta Škofja Loka – ni bilo ravno prizaneseno. Kljub 
temu smo prepoznali mnoge skupine, ki so se trudile. 
Kulturniki, športniki, raznorazna društva, gostinci in 
ostalo gospodarstvo, ki ni vrglo puške v koruzo. Izposta-
viti moramo delavce Civilne zaščite, vzgoje in izobraže-
vanja ter socialnega varstva. Začutili smo lahko njiho-
vo pripadnost mestu in ostalim prebivalcem, za kar se 
lahko vsakemu posebej zahvalimo. Pravzaprav kar eden 
drugemu, saj smo le skupaj – kot zrela družba – lahko 
povezani, odgovorni in srečni. 

Nekaj dni nazaj sem se na polnem Mestnem trgu, 
ravno po premieri diplomske naloge – kratkega igranega 
filma v Kinu Sora –, pogovarjal s prijatelji. Eden od njih 
je izrekel bistvo naše škofjeloške družbe: »Škofja Loka ni 
mesto, Škofja Loka je community«, kar se je zaradi ko-
rone samo še potenciralo. Community je zelo primeren 
angleški izraz za skupnost, v kateri se dejavnosti preple-
tajo, podpirajo ena drugo in skupaj dosegajo najvišje ci-
lje. Tukaj se lahko izpostavi tudi odlično izpeljan projekt 
Naša Loka, kjer pride do izraza ravno skupen cilj vseh 
občank in občanov: »Skupaj, za boljšo in lepšo Loko!«

SVETNIŠKA MNENJA 17 
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Mateja Rant, foto: Primož Pičulin

V sklopu O'glasbene Loke je bilo mogoče tudi letos 
prisluhniti nastopom mladih glasbenikov, ki svoje 
glasbeno znanje nabirajo v GŠ Škofja Loka. Praznik 

glasbe so napovedali s fanfarami na Loškem gradu, kjer 
je nastopil tudi mladinski pevski zbor in šolski pihalni or-
kester, različne lokacije po mestu pa so nato zavzeli mladi 
glasbeniki ter mestne ulice in trge napolnili z glasbo. Na 
odru na Mestnem trgu so se predstavile tudi učenke baleta.

Kitaristi so zavzeli atrij starega župnišča, kitarski 
orkester pa je nastopil v cerkvi sv. Jakoba, kjer so sicer 
vse dopoldne s svojim igranjem navduševali orglavci. 
Godalni orkester je nastopil v Kapucinski cerkvi, godalci 
in kljunasti flavtisti pa so krožili tudi med atrijem Kapu-
cinskega samostana in Staro šolo. Pianisti so nastopili 
v Nunski cerkvi, kjer so se popoldne odvili še zaključni 
recitali flavtistov Dore Hostnik, Zale Hostnik in Nikole 
Jocića, pianistov Mance Novljan in Andreja Karlina ter 
harmonikarja Matevža Hostnika in Tria Hostnik. Harmo-
nikarji so obiskovalce razveseljevali na glavni avtobusni 
postaji, tolkalci pa so krožili po mestu. Na več lokacijah 

po mestu je bilo mogoče prisluhniti še trobilcem in pihal-
cem, pevci so z znanimi melodijami iz muzikalov razve-
seljevali na Cankarjevem trgu, na odru na Mestnem trgu 
pa so zbrani lahko občudovali tudi elegantno lahkotnost 
učenk baleta. V mestu je bilo mogoče srečati tudi trobil-
ni ansambel gostov iz pobratenega Freisinga. O'glasbeno 
Loko so zaokrožili s koncertoma baročne glasbe v Kapu-
cinski cerkvi in orkestra Brass Band Slovenija na Trgu 
pod gradom.

Ulice in trge napolnili z glasbo

Ob zaključku šolskega leta v Glasbeni šoli (GŠ) Škofja Loka so mladi glasbeniki 
pridobljeno znanje tudi letos predstavili v okviru O’glasbene Loke.

Na odru na Mestnem trgu so se predstavile tudi učenke baleta.
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Tekstil je dober, zato beseda BIEN (francosko dober). 
Tako se imenuje tudi Bienale tekstilne umetnosti, 
ki je zavezan k trajnosti, dediščini, njenemu ohra-

njanju, hkrati pa več kot osemdeset umetnikov, umetnic, 
oblikovalk, raziskovalk, kolektivov in ustvarjalnih štu-
dentskih skupin tekstil interpretira na sodoben način 
skozi različne umetniške prakse in izzive. Od konca maja, 
ko so odprli prve razstave, bo festival potekal do 14. av-
gusta na prizoriščih in razstaviščih v Kranju, Škofji Loki 
in Radovljici. Samostojnim umetnicam in umetnikom iz 
Slovenije in tujine so se na mesec in pol dolgi festivalski 
manifestaciji pridružili študentke in študenti Naravo-
slovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete 
za dizajn, pridružene članice Fakultete na Primorskem, 
in Tekstilno-tehnične fakultete Univerze v Zagrebu.

Loški muzej v sklopu bienala predstavlja tri projek-
te, ki so na Loškem gradu in na trgu ob Kašči na ogled 
od začetka junija do sredine avgusta. Na gradu se v pro-
jektu Zbudi se!, ki se tematsko navezuje na 100. obletni-
co rojstva nemškega avantgardnega umetnika Josepha 
Beuysa, predstavlja 23 študentov Fakultete za dizajn. Z 
muzejsko intervencijo v stalno etnološko zbirko oziroma 
zbirko obrti v Loškem muzeju se projekt posveča vizu-

alnemu komentarju sodobnih družbenih okoliščin. Štu-
dentje jih med drugim sporočajo tudi v formi tekstilne 
vrečke »tote bag«.

Gre za študente vseh štirih smeri Fakultete za di-
zajn – Vizualne komunikacije, Notranja oprema, Dizajn 
management, Tekstilije in oblačila –, ki so se odločili za 
izbirni predmet Moda in kontekst. Njihov pristop k zada-
ni nalogi je zato zelo raznolik. Celoten projekt je v času 
epidemije in šolanja na daljavo potekal po spletu, zato je 
mentorica Tanja Devetak prvič v živo dela videla ob ume-
ščanju v razstavni prostor in bila navdušena nad kreativ-
nim razmišljanjem študentov.

»Za študente je sodelovanje v takem projektu zelo 
pomembno, saj jih ne omejuje neka funkcionalnost. To 
jim odpira možnosti, ki jih lahko izkoristijo samo v času 
študija, torej kreativnost do vseh meja avantgarde, tudi 
nekega ekscesa,« pove Tanja Devetak, ki je v središče po-
zornosti postavila avantgardnega umetnika Josepha Be-
uysa. »Zdel se mi je zelo aktualen, ne le v sami izraznosti 
v vprašanjih, ki jih je na publiko naslavljal pred toliko de-
setletji in so se mi zdela v obdobju covida zelo aktualna, 
ampak zato, ker se naše družbe zaradi mnogih drugih 
razlogov zelo spreminjajo. Forma vrečke 'tote bag' pa se 
mi je zdela enostavna in obvladljiva brez nekega predho-
dnega znanja.«

Kot je še povedala, so se študenti pri svojem delu pre-
izpraševali o svoji družbeno kritični vlogi v odnosu do oko-

Tekstil in umetnost je BIEN

Osrednji del Bienala sodobne tekstilne umetnosti Bien 2021 se odvija v Kranju, 
tekstilne poti pa nas vodijo tudi v Škofjo Loko in z oblikovalkami tekstila iz 
kreativnic tudi v Radovljico.

Dela študentov Fakultete za dizajn so umeščene v obstoječo 
etnološko zbirko Loškega muzeja. / Foto: Igor Kavčič

Študentka Vladlena Salyayeva je z Josephom Beuysom povezala delo 
z naslovom Spomenik minljivosti. / Foto: Igor Kavčič



V prostor ob Kašči je umeščena svetlobna instalacija Presejanje 
svetlobe. / Foto: Janez Pelko

lja, družbe in časa, v katerem živimo. Pri tem so raziskovali, 
kako v sami materialnosti in hkrati izraznosti lahko v ne-
kem vizualnem mediju povejo neko svoje stališče. »Mislim, 
da so to izrazili na zelo kvaliteten, včasih na zelo subtilen 
način. Pomembno je, da mladi lahko svojo kreativnost iz-
koristijo v tem vizualnem mediju in pri tem iščejo neke od-
govore, povezane z univerzalnim razumevanjem.«

Zanimivo delo z naslovom Spomenik minljivosti je 
predstavila Vladlena Salyayeva, študentka drugega le-
tnika smeri Vizualne komunikacije. Pred seboj vidimo z 
belo barvo izrisana portreta Josepha Beuysa na hrastove 
liste. V osemdesetih letih je želel od Nemčije do takratne 
Sovjetske zveze posaditi sedem tisoč hrastov. Ker je prej 
umrl, so nekaj časa njegovo delo nadaljevali drugi. »Po-
sajeni hrasti so ostali neke vrste spomenik minljivosti. 
Hrastovi listi se sušijo, postajajo temnejši, trohnijo in raz-
padajo. Iz zelenega pigmenta preidejo v temnega, skoraj 
črnega,« delo pojasnjuje avtorica, ki je liste nabirala v raz-
ličnih obdobjih, saj je želela, da so prisotne različne barve. 
»Listi se tako sušijo in beli portret kiparja postaja vedno 
bolj viden. Najbolj bo izstopal, ko bodo listi povsem črni.« 

V muzejski dnevni sobi je na ogled selekcija kratkih 
videov, ki jih je izbrala tekstilna umetnica in podjetnica 
Špela Gale. Pod naslovom Prosimo, ne pozabite nositi 
maske predstavlja mednarodne tekstilne umetnike, ki 
na duhovite, angažirane in neobičajne načine komenti-
rajo novo normalnost. Film je dolg slabe pol ure.

Tretji v Škofji Loki predstavljeni projekt ima naslov 
Presejanje svetlobe in je na ogled v prostoru ob Kašči. Gre 
za svetlobno instalacijo, ki je nastala v sklopu evropskega 
projekta Po kreativni poti do znanja 2020, pri katerem so-
deluje več profesorjev in študentov različnih fakultet Uni-
verze v Ljubljani in Univerze na Primorskem ter partnerja 
iz gospodarstva in negospodarstva. Projekt na metafori-
čen način naslavlja prostore, ki so, kot pravijo ustvarjalci 
projekta, nekakšni urbani medprostori, pravzaprav ne-
gativi urbane mreže. Instalacijo tvori samostojno stoječa 

konstrukcija v obliki trikotne prizme, kjer lebdita dve siti: 
večje, trdno vpeto, in manjše, gibljivo. Skozi njiju prese-
va svetloba in tako na tleh posledično ustvarja grafično 
mrežo senc z različnimi gostotami. Ti svetlobni odtisi 
simbolizirajo mesto, njegovo večplastno urbano zasnovo, 
strukture, ki nenehno prehajajo iz ene oblike v drugo. Med 
nihanjem sit prihaja do delnega zastrtja vira svetlobe, s 
čimer ustvarjalci opozarjajo na naraščajočo svetlobno 
onesnaženost okolja in predvsem mest.

Gozd in Reka iz Kreativnic
V okviru Festivala BIEN pa v Šivčevi hiši v Radovljici 

poteka tudi delo petih avtoric iz Sodobnega tekstilnega 
centra Kreativnice. V dveh delih, ki so ju naslovile Gozd 
in Reka, so svoje ustvarjalne moči združile Nina Vastl 
Štefe, Anja Musek, Lili Panjtar, Silva Horvat in Ladka Pe-
neš. V projektu povezujejo tekstilno umetnost in skup-
nost ter prepletajo različne naravne materiale, tekstilne 
tehnike tkanja, polstenja, prešivanja, tiskanja, barvanja z 
rastlinami, predenja in kvačkanja. 

Tako nas Gozd nagovarja, da gledamo, opazujemo, za-
znavamo in aktivno delujemo. Pet avtoric in pet ustvar-
jalnih svetov poveže v Gozd, kot gozd posamezna drevesa 
poveže v skupnost. Tekstilna instalacija hkrati predstavlja 
zgodbo trajnosti, skupnosti in odgovornega odnosa do na-
ravnega ter družbenega okolja. Druga tekstilno umetniško 
delo Reka, pri katerem so sodelovale Nina Vastl Štefe, Anja 
Musek in Silva Horvat, povezuje delo tekstilnih oblikovalk 
in poudarja izčiščeno oblikovanje ter preproste linije. Iz-
hodišče za nastanek tekstilne instalacije Reka je pred 
štiridesetimi leti stkano volneno blago. Reke povezujejo 
kraje, mesta, države. Mostovi in brvi povezujejo različne 
strani rečnih strug. Hkrati pa skupno delo in kreiranje 
skupnih idej povezuje, odpira in razvija sodobne skupnos-
ti. Vsa razstavljena dela in javne postavitve bodo na ogled 
do sredine avgusta.

Peterica oblikovalk tekstila iz Kreativnic se predstavlja v Radovljici.  
/ Foto: arhiv Kreativnic
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Rovtarji so pripravili že štirinajsto druženje 
starodobnih kolesarjev

Na vročo zadnjo junijsko soboto je v Škofji Loki in okolici potekalo mednarodno 
srečanje starodobnih kolesarjev, ki so se razveselili, da so se spet lahko skupaj 
zapeljali in razveselili tudi številne občudovalce. Tudi v štirinajsti izvedbi je 
srečanje pripravilo Društvo Rovtarji – smučanje in kolesarjenje po starem Škofja 
Loka, tradicionalno srečenje pa je navdušilo tako organizatorje kot goste.

Več kot šestdeset kolesarjev in njihovih spremljevalcev se je že zjutraj 
zbralo v nekdanji vojašnici, nato pa so v koloni krenili na pot. Ustavili so 
se pred cerkvijo sv. Jakoba.

Druženja Društva Rovtarji po tradiciji spremlja ansambel 
ljudskih godcev in pevcev Suha špaga, ki vedno poskrbi za 
dobro vzdušje.

Srečanju Rovtarjev se je s starodobno čelado 
in dresom, s katerim se je leta 1983 poslovil od 
tekmovalnega kolesarstva, pridružil tudi legendarni 
škofjeloški kolesar Drago Frelih. 

Predsednik Društva Rovtarji Brane Tavčar je na svojem starodobnem kolesu skupino 
popeljal tudi proti Mestnemu trgu.
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Tisočletna Škofja Loka je enkratna kulisa za starodobne kolesarje in 
kolesarke, ki imajo petdeset in več let stara kolesa, tudi oblečeni pa 
so po starem.

Letos so se srečanja udeležili slovenski kolesarji praktično z vseh 
koncev, prišli pa so tudi gosti iz Amerike in Avstrije. Vsi so poželi 
veliko občudovanja. / Besedilo in foto: Vilma Stanovnik

Skupinski posnetek pod Loškim gradom je lep spomin na prijetno druženje, ki so ga starodobni kolesarji nadaljevali po okoliških vaseh, saj 
so nato prevozili tudi Hudičevo brv, Suho, Trato, Sv. Duh, Žabnico, Šutno in se čez Gorajte vrnili v Škofjo Loko. Nekajkrat so se ustavili in imeli 
kulturni program.
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Izdelek Marifit Magnezij DUO 200 mg je prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

mišic ter ohranjanju zdravih kosti
in zob. Vitamin B6 ima vlogo pri delovanju imunskega
sistema. Magnezij in vitamin B6 prispevata k 

Magnezij prispeva k delovanju

zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Preizkusite
Magnezij DUO, 200 mg.

/Marifitdopolnila

IMA VLOGO PRI DELOVANJU

IMUNSKEGA SISTEMA

OHRANJA ZDRAVE
KOSTI IN ZOBE

PRISPEVA K DELOVANJU MIŠIC

PRIPOROČAMO TUDI
V PRIMERU MIŠIČNIH KRČEV

MAGNEZIJ ZMANJŠUJE

UTRUJENOST IN IZČRPANOST 

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

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,  
brez umetnih barvil, brez alergenov, brez sredstev za vzhajanje in  
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin).

Vse za žar
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Mateja Rant, foto: Gorazd Kavčič

V prvo Bralnico na vrtu Sokol-
skega doma v Škofji Loki so 
povabili s koncertom in bra-

njem poezije. Nad poletnimi strehami 
Škofje Loke je zazvenela uglasbena 
poezija, ki jo izvajata Klarisa Jovano-
vić in Luka Ropret. Skupaj nastopata 
od leta 2005, poleg uglasbene poezije 
pa izvajata tudi priredbe ljudskih pe-
smi, najraje in največ iz dežel Sredo-
zemlja. V Bralnici bo sicer mogoče 
vse do konca avgusta vse dni v tednu, 
razen ob ponedeljkih, od 17. do 20. ure 
uživati ob knjigah. Skupaj s Knjižnico 
Ivana Tavčarja so namreč pripravili 
kakovostno gradivo, s pomočjo kate-
rega se bo mogoče prepustiti domišlji-
ji v udobju zelene oaze sredi mesta. 

Ob torkih ob 18. uri pa se bo v 
okviru spremljevalnega programa 

odvilo deset kulturnih prireditev, s 
katerimi bodo poskušali zaobjeti vse 
okuse in generacije, obljublja Anja 
Eržen iz Kulturnega društva Grable, 
ki je letos poskrbelo za program. 
»Poslušali bomo pravljice in glasbo, 
se pogovarjali s prevajalci, književ-
niki in drugimi zanimivimi gosti.« V 
Bralnico je povabil tudi župan Tine 
Radinja, ki je poudaril, da je na vrtu 
Sokolskega doma vedno idilično, pa 
naj bo to ob kulturnih dogodkih ali 
srečanjih s prijatelji. »Bralnice so se v 
škofjeloški prostor že dodobra usid-
rale in nekateri ste že vrsto let zvesta 
publika. Skupaj navdušimo še koga, 
da bodo dogodki, ki si zaslužijo po-
zornost, dobro obiskani in bodo zaz-
namovali naše škofjeloško poletje.« 

Nocoj bo v Bralnici mogoče pris-
luhniti »čudesnim pravljicam« s 
Tjašo Koprivec Vuga, prihodnji te-
den pa sledi pogovor s prevajalka-
mi KUD Police Dubove Jano Unuk, 

Poletni večeri s knjigo

S koncertom Klarise Jovanović in Luke Ropreta je konec junija znova zaživela 
Bralnica na vrtu Sokolskega doma.

Letošnje Bralnice so odprli s koncertom 
Klarise Jovanović in Luke Ropreta.

Petro Meterc in Tatjano Jamnik. 
Beseda bo med drugim tekla o pre-
vajanju monumentalnega romana 
Nobelove nagrajenke Olge Tokarc-
zuk in »drugih prenosih jezikovnih 
svetov«, kot so napovedali organiza-
torji. Zadnji torek v juliju bo name-
njen predstavitvi mladih literatov. 
Brali bodo dela mlajših avtorjev, 
nastopili bodo tudi zmagovalka Fe-
stivala mlade literature Urška 2020 
Selma Skenderović in pisci projek-
ta ustvarjalnega pisanja Črkosfera. 
V avgustu bodo začeli s pravljično 
urico s knjižničarkami, sledila bo 
predstavitev najlepših škofjeloških 
pravljic Miške Rubi in Štorklje Loke 
ter pregled sveže izdanih romanov 
iz zbirke Fabula. Predzadnja Bralni-
ca bo tako kot vsako leto namenje-
na predstavitvi romanov na maturi, 
letos sta to Veliki Gatsby Francisa 
Scotta Fitzgeralda in Čudežni Fe-
liks Andreja Hienga. Bralnice bodo 
zaključili s koncertom za otroke in 
odrasle glasbene skupine Autodafé 
Zverinice prijateljice.
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Zaradi nepredvidljive situacije v zvezi z novim koronavirusom sezonskih 
vstopnic ni v prodaji, glede največjega dovoljenega števila obiskovalcev 
pa je treba upoštevati navodila NIJZ. Ko so dovoljene kapacitete 
zapolnjene, je na vstop treba počakati.

Bazen z vodo, ki ima prijetnih 27 stopinj Celzija, vas v sončnem 
vremenu prijetno ohladi, v primeru oblačnega vremena pa vam omogoča 
rekreativno plavanje. Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo 
vas razvajajo v dveh lokalih.

LETNO KOPALIŠČE BO OBRATOVALO  
DO 29. 8. 2021:
•  vsak dan: od 9. do 22. ure
•  popoldansko kopanje: od 14. ure do 22. ure
•  nočno kopanje:  20. ure do 22. ure

Po trenutnih navodilih NIJZ je število kopalcev omejeno.

VSTOPNICE:
 dnevne vstopnice popoldanske vstopnice
• odrasla: 5 EUR   4 EUR
• otroška:  3 EUR   2,5 EUR
• družinska: 9 EUR   8 EUR

• 10 obiskov odrasli   30 EUR
• 10 obiskov otroci   19 EUR
• 20 obiskov odrasli   58 EUR
• 20 obiskov otroci   36 EUR

Vabljeni.

Informacije: recepcija bazena 04-2014440, www.zsport-kranj.si

Mateja Rant, foto: arhiv občine

Občina Škofja Loka je tudi letos pred začetkom 
kopalne sezone naročila strokovno analizo 
vzorcev površinskih kopalnih voda na stan-

dardnih oziroma referenčnih lokacijah. V juniju jo 
je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano iz Kranja.

Vzorce so odvzeli na treh lokacijah: v Selški Sori v 
Podlubniku ter v Poljanski Sori na Visokem in kopa-
lišču Puštal. »Ocenjevali so mikrobiološke parame-
tre in za vse tri odvzete vzorce površinskih kopalnih 
voda na navedenih lokacijah ugotovili, da so skladni 
s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopa-
liščih oziroma kopalnih območjih, ki jih je izdelal 
Nacionalni inštitut za javno zdravje,« so sporočili z 
občine. Analize vode z mikrobiološkega vidika tako 
kažejo primernost voda za kopanje

Vse kopalne  
vode primerne  
za kopanje

Vzorci kopalnih voda v občini Škofja 
Loka na začetku letošnje kopalne 
sezone so skladni s priporočili 
o varnosti kopanja na naravnih 
kopališčih oziroma kopalnih 
območjih.

Vse kopalne vode v Škofji Loki so primerne za kopanje.
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Mateja Rant, foto: arhiv RC DUO

Na Razvojni agenciji Sora, v 
okviru katere deluje Roko-
delski center DUO Škofja 

Loka, so že lani poleti prvič pripra-
vili rokodelska doživetja, letos pa to 
nadaljujejo. Kot pojasnjujejo, gre za 
inovativen turistično-doživljajski 
produkt, s katerim obiskovalcem 
Škofjeloškega ponujajo edinstvena 
in butična doživetja, ki sledijo traj-
nostnim načelom in vabijo k aktiv-
ni udeležbi obiskovalcev. »Z njimi je 
obisk Škofje Loke res avtentičen in 

pristen.« Vsak dan od srede do nede-
lje se je mogoče družiti z mojstri ro-
kodelci in skupaj z njimi izdelati uni-
katni izdelek iz naravnih materialov. 
Vrata svojih delavnic tako poleti od-
pirajo atelje Amuse, Katja Zrimšek, 
Kovačija Krmelj, Petra Plestenjak Po-
dlogar, LilaStudio, Janez Jankovec in 
Petruška.

»V Škofji Loki in okolici ustvarjal-
ne navdihe najdemo na vsakem ko-
raku – tako v mestu in vaških jedrih 
kot v naravi in razgledih. Tudi roko-
delci navdihe za svoje delo črpajo iz 
svoje okolice in jih želijo podeliti z 
obiskovalci,« je rokodelska doživetja 
predstavila Katarina Sekirnik iz Ro-

kodelskega centra DUO in poudarila, 
da so v najslikovitejšem mestu Slo-
venije ponosni na tisočletno roko-
delsko tradicijo, ki že od nekdaj hodi 
z roko v roki z inovacijami v tehnolo-
giji. Delček tega bodo obiskovalcem 
razkrili tudi na rokodelskih doži-
vetjih, v okviru katerih je mogoče ob 
predhodni najavi preživeti ustvarja-
len dan v Rokodelskem centru DUO 
ali v delavnicah mojstrov Škofje 
Loke in okolice. Obiskovalci mora-
jo svoj termin rezervirati na spletni 
strani www.centerduo.eu.

Mojstrici Katji Zrimšek, ki iz-
deluje steklene izdelke NiceArt, 
se je na rokodelskih delavnicah v 

Ustvarjalno poletje z mojstri rokodelci

Škofjeloški rokodelci v juliju in avgustu vsak dan od srede do nedelje vabijo  
na rokodelska doživetja v mesto s tisočletno rokodelsko tradicijo.
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Na voljo so pakiranja za
domačo uporabo prav tako pa

večja pakiranja namenjena
gostincem. 

 
 

Na voljo imamo pestro izbiro različnih
začimb, dehidriranega sadja, 
cvetlic in liofiliziranega sadja. 

koda ''GORENJSKIGLAS'' ti prinese 10%
popusta pri nakupu na naši spletni strani 
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Rokodelskem centru DUO mogoče 
pridružiti ob četrtkih ob 11. uri. V 
okviru omenjene delavnice bo mo-
goče spoznati postopek izdelave 
v vitražni Tiffany tehniki in si iz-
delati stekleni obesek. Na kovačiji 
Krmelj v Logu nad Škofjo Loko, ki se 
ponaša s 150-letno tradicijo, obisko-
valce ob četrtkih ob 17. uri čakajo 
ognjena doživetja. Po ogledu kova-
čije in razstavne galerije s kovani-
mi izdelki, kjer predstavljajo od naj-
bolj znanih »Krmeljevih« sekir do 
vrhunsko oblikovanih damaščan-
skih nožev, Jože Krmelj tudi prika-
že, kako se še danes kuje ročno. Po-
eziji lesa pa se je mogoče prepustiti 
v družbi mojstra Janeza Jankovca. 
Rokodelski prikazi v Rokodelskem 
centru DUO bodo ob petkih ob 17. 
uri. »Spoznali boste različne vrste 
lesa in se navzeli njegovega navdi-
ha, ko bo ustvarjal eno izmed svo-
jih edinstvenih zgodb o lesu,« pravi 
Katarina Sekirnik. Janez Jankovec 

obiskovalcem prikaže tudi obdela-
vo lesenih izdelkov iz nenavadnih 
kosov lesa. V pravljičnem gozdičku 

Petre Vengar je mogoče spoznati 
njene izdelke, ki »preprosto zača-
rajo«, v tehniki suhega polstenja, s 

Ob četrtkih se je v okviru rokodelskih doživetij v Rokodelskem centru DUO mogoče družiti  
z mojstrico Katjo Zrimšek.
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posebno iglo in volno pa ustvariti tudi lasten volnen 
pravljični gozdiček. Rokodelske delavnice s Petro Ven-
gar v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka potekajo 
ob sredah ob 11. uri. Čar polstenja je mogoče vsako sre-
do ob 11. uri odkrivati tudi na rokodelskih delavnicah 
z Anjo Musek v njenem ateljeju Amuse. Obiskovalci z 
njeno pomočjo spoznajo tehniko polstenja in si tudi 
sami ustvarijo svoje polsteno milo. Mojstrico je med 
delom mogoče ob sredah spoznati tudi popoldne ob 17. 
in 19. uri, ko pripravlja prikaze ustvarjalnega in sodob-
nega polstenja.

Svoje delo v okviru rokodelskih doživetij predsta-
vlja tudi Petra Plestenjak Podlogar, ki je ena redkih, 
ki še nadaljuje stoletja dolgo tradicijo izdelovanja le-
senih modelov za tradicionalne medene loške kruhke, 
ki pa ji dodaja sodoben avtorski pečat. Rokodelske de-
lavnice s Petro Plestenjak v Rokodelskem centru DUO 
Škofja Loka potekajo ob sobotah ob 11. uri. »Pod njenim 
vodstvom boste z odtiskovanjem testa v že izdelan 
modelček tudi sami spekli male loške kruhke in svoje 
dobili za na pot skupaj s skrivno recepturo.« Mojstrico 
rezbarjenja je pri delu mogoče spoznati še ob sobotah 
ob 17. uri, ob nedeljah ob 19. uri pa jo je mogoče obiskati 
tudi v Baru Pilarna, kjer tradicijo rezbarjenja modelčk-
ov in izdelave loških kruhov predstavlja skozi stalno 
razstavo svojih del. Vsakega obiskovalca čaka tudi 
medeni posladek. Tradicijo klobučarstva v Škofji Loki 
bodo obiskovalci spoznavali z mojstrico Lili Panjtar. 
Rokodelskega prikaza v sodobnem tekstilnem centru 
Kreativnice se je mogoče udeležiti ob petkih ob 17. uri. 
Obiskovalci spoznavajo postopek izdelave klobuka in 
tradicijo pokrival skozi čas, na delavnicah ob petkih 
ob 11. uri pa se lahko tudi sami preizkusijo v polste-
nju in si izdelajo polsteni žepni klobuček – obesek za 
ključe. Lili Panjtar pa se je mogoče pridružiti tudi pri 
spoznavanju na Škofjeloškem že od nekdaj močne 
tekstilne obrti. V centru Kreativnice obiskovalcem ob 
petkih ob 19. uri predstavlja tehniko modrotiska in so-
dobno interpretacijo bogate tekstilne dediščine skozi 
čudovite lokalne izdelke.

V okviru rokodelskih doživetij je mogoče  
ob predhodni najavi preživeti ustvarjalen 
dan v Rokodelskem centru DUO ali  
v delavnicah mojstrov Škofje Loke  
in okolice. Obiskovalci morajo svoj  
termin rezervirati na spletni strani  
www.centerduo.eu.
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Mateja Rant, foto: arhiv organizatorja

Rokodelstvo, igre, ustvarjanje, pravljice, druženje 
– vse to med počitnicami otrokom omogočajo v 
okviru zavoda KRES, da otroci ne bi uhajali v vir-

tualni svet. Na pobudo Borjane Koželj iz Društva U3 pa je 
nastal tudi projekt Zlati most, ki spodbuja medgenera-
cijsko sodelovanje, preprečuje osamljenost, spodbuja k 

prenosu praktičnih veščin med generacijami ter pripra-
vo novih mentorjev in programov za izvedbo delavnic in 
izobraževanj. »Projekt je usmerjen k spodbujanju 'zlate 
vezi' medgeneracijskega sodelovanja ter preprečevanju 
digitalne zasvojenosti pri otrocih in mladini,« je pojasnila 
Katka Žbogar iz zavoda KRES. 

V juliju so tako v prostorih Zavoda O pod mentor-
stvom Marije Furlan in prostovoljk pripravili delavnice 
oblikovanja z glino, na katerih otroci spoznavajo roko-
delske veščine. »Udeležba otrok in mladih je presegla vsa 
pričakovanja, saj je vsaka naša skupna delavnica kar 
'pokala po šivih',« je bila z udeležbo pretekli teden zado-
voljna Katka Žbogar. Pridružiti se jim je mogoče tudi ta 
teden, in sicer danes in v četrtek od 10. do 12. ure. Že na 

prvem srečanju se jih je zbralo več kot dvajset, število je 
potem naraslo celo na trideset, tako da so poskrbeli še 
za dodatne dejavnosti v parku pred prostori Društva U3. 
»Otroci so se igrali, streljali z lokom, se naučili mokre-
ga polstenja in spletali prijateljstva.« Veseli jo, da jim je 
s projektom uspelo navdušiti nove mlade rokodelce, zato 
bodo v avgustu nadaljevali spoznavanje nepredene volne 
in suhega polstenja. Druženja bodo sklenili z razstavo v 
okviru Dnevov kulturne dediščine na Občini Škofja Loka 
z naslovom Rokodelstvo - počitnice - prijateljstvo - pro-
stovoljstvo. »Z na novo pridobljeno veščino in usposoblje-
nimi mentorji ter novimi prostovoljkami in prostovoljci 
prispevamo tudi k preprečevanju alarmantno narašča-
joče digitalne zasvojenosti med otroki in mladostniki ter 
razvoju in razširitvi preventivnega programa Živi živo – 
življenjske veščine odraščanja,« je sklenila Katka Žbogar.

Mlade navdušili za rokodelstvo

Na pobudo Borjane Koželj iz Društva U3 so v zavodu KRES za otroke in mladino 
pripravili serijo brezplačnih rokodelskih delavnic oblikovanja gline pod 
mentorstvom Marije Furlan. 

Udeležba na delavnicah je že prvi dan presegla pričakovanja.
največje slovenske
pop-rock uspešnice

22. JULIJ 20:00
ŠKOFJA LOKA,
GRAD
vstopnice: eventim.si
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Alenka Brun

Par se je spoznal še v času snemanja šova. Najprej 
ga je na Facebooku pritegnila fotografija jagnječje 
zarebrnice, pripoveduje Anže Stadler. Kasneje pa 

še en krožnik, ki ga je Natalija Palačković objavila na 
svojem spletnem profilu, a odziva na komentar ni doča-
kal. To je bil čas, ko takšnih in drugačnih komentarjev ni 
manjkalo in se z njimi enostavno ni ukvarjala, pove. Je 
pa njeno pozornost pritegnila fotografija, ki jo je kasneje 
on objavil na svojem profilu na Facebooku: set svojih ku-
harskih nožev. Postala je radovedna.  

Pogovor je hitro stekel, se spominjata, in še oba pre-
veva veselje do kuhanja. »Pa nihče ni kuhar,« smeje doda 
triintridesetletnik od Sv. Duha, kjer sedaj par živi. 

Po končanem šovu je namreč Anže Stadler zbral 
pogum in Natalijo, ki bo sicer letos decembra dopolnila 
trideset let, povabil na Planico. »Na hrib, tistega pri Križ-
ni gori,« pojasni muzajoče, saj več od informacije, naj si 
nadene športno obutev, kulinarična navdušenka ni dobi-
la. Mislila je, da se bosta zapeljala do znamenite Planice 
ali pa morda na sladoled ... Par se spogleda in prešerno 

zasmeji. Izvemo, da si je obula 'allstarke' – in to bele ... 
Izkazalo se je, da se zelo dobro razumeta. Ker sta precej 
spontana, sta se kmalu odločila, da poskusita živeti v 
skupnem gospodinjstvu, saj bosta edino tako lahko ugo-
tovila, če sta prava eden za drugega. 

V šov po novo izkušnjo
Natalija Palačković je prej živela v Žabnici, v osnovi 

pa izhaja iz Bohinja. Zadnjih šest let je zaposlena v Pi-
zzeriji in restavraciji Tonač v Čirčah pri Kranju. Trenutno 
kot vodja kuhinje. Tudi njena mama je kuharica in si s 
hčerjo delita isti delovni prostor. 

V MasterChef Slovenija se je Gorenjka odpravila po 
novo izkušnjo, da nadgradi že usvojeno znanje. Svoje je 
dodal še faktor radovednosti. Sicer jo do neke mere za-
nimajo tudi sladice, a slana hrana jo bolj privlači. »Morda 
zato, ker z njo lahko več eksperimentiraš, ne zahteva to-
liko natančnosti,« razmišlja.

Palačkovićeva se je s svojim kuhanjem prebila med 
najboljših pet, ko se je zgodil nesrečni ričet. »Ričet je si-
cer jed, ki jo načeloma 'razturam', ampak ja, to je Master-
Chef in si lahko vedno med boljšimi, pa te na koncu nese 
malenkost ...« pove s prav nič z razočaranja v glasu.

Oba gojita ljubezen do kulinarike

Natalijo Palačković smo spoznali v zadnjem kuharskem šovu MasterChef 
Slovenija. Prikuhala si je uvrstitev med najboljših pet. Anže Stadler pa ravno 
tako goji veselje do kulinarike. Še prav posebej uživa v pripravi posebnih sadnih, 
čokoladnih in brezglutenskih t. i. mousse tort. Pravi, da se vse začne z dobro 
sestavino.

Natalija Palačković in Anže Stadler

On: torta z okusi pasijonke, limete in manga / Foto: osebni arhiv
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Ona: losos z masleno zelenjavo, polnjena in v peči gratinirana  
mala bučka, pire iz maslene buče s kardamomom in limetino lupinco 
/ Foto: osebni arhiv
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Kako naprej, nas zanima. Prisotnost novega korona-
virusa je že sama po sebi gostince pahnila v čudne čase, 
se strinjamo. Ostaja pri Tonaču, odgovori. Pravi, da od-
kar je šova konec, se tudi zaradi nje pripeljejo v Čirče. 
»Eni bi me radi spoznali, drugi se ustavijo zaradi mojega 
masterchef menija. Si privoščijo jagnječjo zarebrnico, 
morsko ponev, hobotnico; kdo se odloči za t. i. Natalijin 
krožnik z bučnimi njoki s kardamomom, omako iz jurčk-
ov, cvetačin polpet, korenčkovo kremo in korenčkov čips, 
ki je namenjen veganom in sem si z njim v šovu prislu-
žila balkon,« ponosno našteva.

Negativni komentarji, ki so prišli s šovom, je niso 
kaj preveč ganili. »Kratek čas morda. Na začetku. Am-
pak tisti, ki me poznajo, vedo, kakšna sem in kdo sem. 
Seveda je pa najlažje komentirati z domačega kavča.« 
Jasno pa ji je tudi to, da je v tovrstnih šovih poudarek na 
gledanosti, tako da ustvarjalci šova največkrat na koncu 
prikažejo občinstvu tisto, kar gledanost povečuje. 

Je pa res, pripomni, da je v šovu prvič sebe postavila 
na prvo mesto. »Drugače sem bila vedno bolj v ozadju.« 
Na začetku je bilo prisotno tudi nekaj treme, potem je ka-
mere odmislila, pozabila na okolico, se osredotočila na 
kuhanje. Z omejitvijo kuhanja na čas se je sicer srečala 
prvič, a ji ni delala posebnih preglavic, ker je že po naravi 
v kuhinji zelo hitra.

Kemik, z ljubeznijo do tort
Anže Stadler je sicer inženir kemijske tehnologije, 

zaposlen v Leku, je pa pri njem v družini oče kuhar. Tako 
je ob koncu osnovne šole nihal med tem, ali bi se odločil 
za kemijo ali bi šel po očetovih stopinjah. Prevladalo je 
prvo in ni mu žal. S kuhinjo je ravno tako ostal v tes-
nem stiku, prav posebej pa je vzljubil t. i. mousse torte. 
Ljudje so njegove torte že spoznali pod blagovno znamko 
Grajska torta, doma pa trenutno prenavlja delavnico, kjer 
ustvarja svoje sladke pregrehe. 

Z omenjenimi tortami se je spoznal pred leti, na tečaju, 
kjer je bil mentor Karim Merdjadi. »Takrat ga Slovenija še 
ni poznala kot sodnika v šovu MasterChef,« se nasmehne. 
Tam je dobil tudi prve recepture za torte. Ko pa je dve leti 
kasneje njegov najboljši prijatelj dobil prvorojenca in mu 
je pripravil torto, ki je požela kar nekaj navdušenja, se je 
začela zbujati njegova poslovna žilica. Poudari, da ogrom-
no da na sestavine, kar seveda pomeni, da so njegove tor-
te višjega cenovnega razreda. Uporablja namreč naravne 
in sveže sestavine, brez ojačevalcev okusa ali dodanih 
arom. »Večinoma jih dobim iz Francije.« Kar ni poceni, se 
strinjamo. »Vse torte so pripravljene dnevno. Pri pripravi 
ne uporabljam vnaprej pripravljenih krem ali sadnih past, 
biskviti so narejeni sproti,« še pove.

Trenutno razmišlja o tem, da bi se lotil tudi monopor-
cijskih sladic in si doma uredil dodatni prostor, kjer bi 
ljudje lahko prevzemali naročila. 

Par pa se že od prvega dne, kar sta se spoznala, pogo-
varja o tem, da bi šla 'enkrat' na svoje.  

Enkrat je beseda, ki lahko pomeni čas v bližnji ali 
daljni prihodnosti, pove nežen pogled, ki si ga izmenjata. 
Bosta videla, kam ju bo peljala življenjska pot, zaključita z 
nasmehom.
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Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Organizatorjem iz Društva T4M 
in Športne zveze Škofja Loka 
je vendarle uspelo izpeljati 

Tek štirih mostov. Potekal je 19. juni-
ja, tako imenovana koronska izvedba 
prireditve pa je prinesla nekaj spre-
memb.

Vrhunec dneva, večerni tek, je bil 
na 5 kilometrov – v tekmovalni obli-
ki. Dal je nova zmagovalca. Najhitreje 
sta ga pretekla Aljaž Makovec iz Le-
pene pri Bovcu (16:06) in domačinka 
Maja Vene (20:22). Drugo mesto je v 
absolutni moški konkurenci osvojil 
Adrijano Vrbetič (17:41), tretji pa je bil 
Anže Rozman (18:10). Med tekačica-
mi sta bili tudi na drugem in tretjem 
mestu Škofjeločanki. Druga je bila 
Dora Suljanović (20:43), tretja pa Petra 
Krmelj (20:52). Dopoldan so, kot ve-
leva tradicija, tekli predšolski otroci, 
popoldan pa so bili še šolski teki. Čez 
cel dan ste lahko pet kilometrov dol-
go progo, ki je bila označena, prehodi-
li ali pretekli brez merjenja časa. No-
vost se je po besedah Igorja Drakuliča, 
direktorja prireditve, dobro prijela in 
jo nameravajo ohraniti: »Zelo smo za-
dovoljni, da nam je uspelo pripraviti 

skoraj tak dogodek, kot smo ga vaje-
ni. Pri vrtčevskih in šolskih tekih se 
skorajda ni poznalo, da je kakorkoli 
drugače kot v prejšnjih letih, večerna 
izvedba pa je bila dokaj spremenjena, 
predvsem zaradi krajše proge, ki na 
posameznih odsekih ni šla po usta-
ljenih poteh Teka 4 mostov. V zad-
njem hipu smo se namreč odločili, da 
izpeljemo tudi tek z merjenjem časa, 
sicer smo pa letos predstavili novost 
– hojo po označeni trasi, ki bo sko-
raj zagotovo postala stalnica. To bo 

že ena od novosti za prihodnje leto, 
ko bo na sporedu že deseta, jubilejna 
izvedba. Druga novost bo spominska 
kolajna, ki jo bodo dobili vsi udeležen-
ci, za njeno oblikovanje pa bomo raz-
pisali tudi natečaj. Vsi udeleženci, ki 
bodo nastopili na vseh desetih tekih, 
bodo prejeli posebno priznanje. Zago-
tovo se obeta še kaj novega. Vsekakor 
bo prireditev v prihodnjem letu nekaj 
posebnega.«

Datum jubilejnega Teka Štirih 
mostov je že znan: 18. junij 2022.

Jubilejni tek bo nekaj posebnega

Tek štirih mostov v deveti izvedbi je na krajši progi prinesel nova zmagovalca.

Tekači in tekačice so se letos z Mestnega trga podali na pet, in ne na deset kilometrov dolgo 
progo, kot smo bili vajeni doslej.
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Vilma Stanovnik

Minula sezona za kapetana slovenske reprezen-
tance Jureta Dolenca ni bila lahka, saj so si tek-
me španske Barcelone, za katero je igral, sledile 

druga za drugo. Kljub temu jo je zaključil zadovoljen, saj 
si je z ekipo priboril naslov najboljših v rokometni ligi pr-
vakov. Za ta in ostale uspehe mu je minuli petek čestital 
tudi loški župan Tine Radinja, Dolenec pa je povedal, da 
se veseli tudi novega izziva, saj že konec tega meseca 
odhaja v Limoges v Francijo. S tamkajšnjim klubom je 
podpisal triletno pogodbo.

Nekaj počitniških dni, ki jih je vendarle imel po priho-
du iz Španije in pred potjo v Francijo, je z družino izkoristil 
tudi za delovne počitnice v avtokampu Brioni pri Pulju, saj 
je loški rokometni klub tam pripravil rokometno šolo Jure-
ta Dolenca, ki se je je udeležilo 74 deklet in fantov.

»Vesel sem, da smo že tretjič uspešno izvedli rokome-
tno šolo. Najpomembnejše je, da so otroci zopet uživali 
in se tudi kaj novega naučili. Odzivi staršev ob zaključku 
kampa so bili zelo pozitivni, kar nas vse skupaj zelo vese-
li. Zahvalil bi se rokometnemu društvu Urbanscape Loka 
za odlično organizacijo,« je po prihodu domov povedal 
Jure Dolenec in pojasnil, da so bili mladi navdušeni tako 
nad treningi kot druženjem.

»Letos sta z nami cel teden preživela državna prvaka 
Aleks Kavčič in Aljaž Panjtar. Trenirala sta tudi vsak svo-

jo skupino. Mislim, da je to posebno doživetje za vsakega 
mladega rokometaša. Z obiskom pa sta otroke preseneti-
la tudi madžarski prvak Matej Gaber in pa evropski pr-
vak Luka Cindrič. Tako je otroke prvič obiskal tudi repre-
zentant druge države. Na treningu nam je pomagal tudi 
velik strokovnjak za delo z vratarji Želimir Popovič. To je 
bila posebna izkušnja za vse mlade vratarje,« je povedal 
Jure Dolenec in pojasnil, da želijo vsako leto otrokom na 
kampu ponuditi kakšno novo izkušnjo. 

»Vsi skupaj se že veselimo naslednje izvedbe prihod-
nje leto,« je še dodal Jure Dolenec.

Šola, nad katero so vsi navdušeni

Pod taktirko kapetana slovenske rokometne reprezentance je letos v tretji 
izvedbi potekala škofjeloška rokometna šola Jureta Dolenca, mladi pa so se 
domov vrnili navdušeni.

Mladi so uživali tako na treningih kot ob druženju. / Foto: arhiv RD 
Urbanscape Loka
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Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Regijska proslava ob letošnjem 
dnevu policije (27. junij) je 
potekala na Policijski posta-

ji Škofja Loka. Ob tej priložnosti so 
kot običajno gorenjskim policistom 
podelili priznanja za prizadevno in 
uspešno opravljanje svojih nalog. 
Priznanja je prejelo 37 policistov, od 
tega trije najvišja – zlate ščite, 13 jih 
je prejelo srebrne ščite in 21 brona-
ste. Izjemoma pa so letos na regijski 
prireditvi osmim posameznikom in 
policistom z Gorenjskega podelili 
tudi medalje policije za hrabrost in 
požrtvovalnost, ki jih sicer tradicio-
nalno podeljujejo na državni proslavi 
ob dnevu policije. Ta priznanja pode-
ljuje policija posameznikom, ki so v 
preteklih mesecih v kritičnih situa-
cijah brez pomišljanja reševali člo-

veška življenja, pri čemer so tvegali 
tudi svoja življenja. Med prejemniki 
sta bila tudi škofjeloška občana in 
policista.

Medaljo za hrabrost, ki jo prejme-
jo posamezniki za izkazano posebno 
hrabrost, je prejel Uroš Ovsenek iz 
Puštala, ki je 8. decembra lani iz av-
tomobila, prevrnjenega v reko Soro, 
reševal mater z otrokoma, potem ko 
je tretji otrok, ki se je sam rešil, pri 
njihovi hiši poiskal pomoč. »Zame je 
največje darilo, da so vsi ostali živi 
in zdravi. Prejeto priznanje pa mi 
tudi veliko pomeni v smislu, da zna-
jo drugi takšna dejanja tudi ceniti,« 
je povedal Ovsenek. 

Pri reševanju sta sodelovala tudi 
njegov zet Jan Čejvan iz Ljubljane 
in Janez Štante iz Puštala (na pri-
reditvi ni bil prisoten), ki sta prejela 
medalji za požrtvovalnost. Medaljo 
za požrtvovalnost, ker sta občanu 
preprečila samomor v reki Sori, sta 
prejela tudi škofjeloška policista 
Jana Cankar (na naslovnici) in Jan-
ko Rant. 

Na regijski proslavi sta zbrane 
nagovorila namestnik generalnega 
direktorja policije Stanislav Vrečar 
in nova direktorica Policijske upra-
ve Kranj Melita Močnik. Vrečar se 
je med drugim spomnil tudi osa-
mosvojitvene vojne pred tridesetimi 
leti, ki je bila eden največjih zgodo-
vinskih mejnikov za slovensko po-
licijo oziroma takratno milico. »Bila 

je pravzaprav edina oborožena sila, 
na katero so se ljudje lahko zanesli. 
Slovenski miličniki in miličnice so 
še pred dokončno eskalacijo nape-
tosti z različnimi predhodnimi ak-
tivnostmi zavarovali porajajoče se 
demokratične procese. Leta 1991, ko 
se je prvič po koncu druge svetovne 
na naših tleh znova zgodila vojna, 
pa so se požrtvovalno uprli Jugoslo-
vanski ljudski armadi, da bi ubranili 
legitimno izraženo voljo naroda in 
popeljali Slovenijo po poti lastne vi-
zije prihodnosti o svobodni, razviti, 
demokratični državi,« je povedal. 

Vrečar je tudi opozoril, da se med 
epidemijo covida-19 po tridesetih le-
tih znova kaže, kako pomembne so 
za preživetje družbe vrednote, kot 
so sodelovanje, enotnost, preseganje 
parcialnih interesov in skupna želja 
po boljšem jutri. »Zadnje leto in nekaj 
mesecev sta bili količina in inten-
zivnost dela izjemni. Številni vladni 
ukrepi so vplivali na delo policije, 
ki je poleg rednih nalog dobila tudi 
nove zadolžitve, povezane z zajezi-
tvijo epidemije. Toda kljub oteženim 
razmeram lahko zaključimo, da je za 
nami uspešno leto,« je dejal. 

Močnikova pa je v svojem na-
govoru policiste pohvalila za dobro 
opravljeno delo v zadnjem letu in 
poudarila, da se zdravstvena kriza 
tudi po zaslugi njihove velike odgo-
vornosti in razumevanja ni razvila 
še v varnostno krizo.

Izkazali so se 
s pogumom

Ob letošnjem dnevu 
policije so medalje 
za hrabrost in 
požrtvovalnost prejeli  
tudi škofjeloški občani  
in policisti. 

Med letošnjimi prejemniki najvišjih priznanj policije in medalj za hrabrost in požrtvovalnost 
sta bila tudi škofjeloška policista Jana Cankar (druga desno spredaj) in Janko Rant (skrajno 
desno zadaj) ter občani Uroš Ovsenek, Jan Čejvan (tretji in četrti z desne spredaj) in Janez 
Štante (na prireditvi ni bil prisoten). 

Izžrebani nagrajenci nagradne kri-
žanke, objavljene v reviji Ločanka dne 
8. junija 2021 z geslom DOMAČE JE 
NAJBOLJ ZDRAVO, so: 1. nagrado, da-
rilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, 
prejme Milena Hostnik iz Tržiča, 2. in 
3. nagrado, knjigo Več kot sanje/Jaz, 
midva, mi, prejmeta Tina Nastran iz 
Selc in Bojanka Avguštin iz Poljan 
nad Škofjo Loko. Nagrajenkam iskre-
no čestitamo.



   SALON KOPALNIC

   PLOŠČICE

   SANITARNA KERAMIKA

   SANITARNE ARMATURE

   NOTRANJA VRATA

   TUŠ KABINE IN KADI

   KOPALNIŠKO POHIŠTVO

   PRENOVA

 

Nova velika  zaloga ploščic in 
granitogresa iz Italije in Španije.

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

Matjaž Šink se je vrnil v novo oziroma staro kuhinjo: ponovno lahko okušate 
njegove jedi v Gostilni Starman v Stari Loki. Nazadnje je sicer vrtel svojo 
kuhalnico na Veliki planini, pri Starmanu pa je v preteklosti že kuhal. Tokrat se 
obeta lokalna, osvežena in pomlajena kulinarična zgodba. Izvedeli smo še, da 
mu grejo dobro od rok tudi priprava borovničeve torte z bezgom ter t. i. štrudl ter 
pehtranova torta. Na fotografiji je v družbi domače Bernarde Tavčar.  
A. B / Foto: A. B.

Čivkarije.

Vroča prva letošnja julijska sobota je bila praznična za 
mladoporočenca Vesno in Luka Kalana. Magistrica poslovnih 
ved, pred poroko Vesna Dolenec, in slovenski hokejski 
reprezentant s Trboj sta se pred tremi leti zaročila v Nici v 
Franciji, pred slabim letom pa sta povila sina Oliverja. Tako sta 
poročni slovesnoti v cerkvi sv. Jakoba dodala tudi sinov krst, 
šestdeset svatov pa je slavje ob obeh dogodkih nadaljevalo v 
Klementini, kjer je bila tudi civilna poroka. V. S.



Odstranjevanje biofilma in zobnega 
kamna s terapijo GBT

Center Hočevar, Reteče 205, Škofja Loka  l  T: 08 200 5358  M: 040 557 257  l  www.centerhocevar.com

Zobni kamen ne samo kvari estetski videz zob, ampak omogoča tudi 
nastanek kariesa, slabi obzobna tkiva, povzroča krvavenje dlesni in 
lahko vodi v paradontalno bolezen.
Tradicionalno se zobni kamen odstranjuje z ročnimi inštrumenti, kar 
je lahko boleče, invazivno in povzroči poškodbe na površini zob in 
vsadkov ter samih dlesni. Prav tako mnogih predelov s to tehniko ni 
mogoče doseči.
V Centru Hočevar zato za izvajanje ustne higiene uporabljamo 
najsodobnejše tehnike. Med drugim zobni kamen in obloge 
odstranjujemo z napredno napravo švicarskega proizvajalca EMS 
AirFlow – po principu Guided Biofilm Therapy (terapija vodenega 
biofilma). Ta odstranjuje tako biofilm kot zobni kamen in v osmih 
korakih ohranja vaše zobe zdrave.
•  Terapija je minimalno invazivna in zmanjša potrebo po agresivnih 

ročnih in soničnih/ultrasoničnih inštrumentih.
•  Je klinično varna, učinkovita in nežna do zob in mehkih tkiv ter vsadkov.
• Je tudi zelo udobna za paciente, saj poteka praktično brez bolečin.
•  Je del obširnega preventivnega koncepta.

Zaradi povečanega obsega dela v svojo ekipo vabimo zobnega 
asistenta/tko. Več informacij na spletni strani.

Miha Nardoni s Trate, ki bo letos star štirideset let in je 
že od rojstva invalid brez obeh nog in ene roke, je večino 
časa zelo aktiven. To bi bilo težko brez elektromotornega 
invalidskega vozička. Strošek za nakup novega je kar velik, 
zato se je konec lanskega leta za pomoč pri nakupu obrnil na 
župana Tineta Radinjo in Stanka Livka. Oba sta naredila lepo 
promocijo in številni so mu priskočili na pomoč, tako da se od 
prejšnjega meseca že vozi z novim vozičkom. V. S.

Ob začetku poletja je vrata in vrt 
odprla Grajska kavarna, katere 
šef je po novem znani barman 
Anže Tomšič. Povsem prenovljena 
kavarna v obzidju Loškega gradu 
pa ne ponuja le odličnih koktajlov, 
po katerih slovi simpatični Anže, 
ampak je v njej ali na velikem vrtu 
moč popiti tudi jutranjo kavo, se 
posladkati z domačim sladoledom 
ali odžejati z različnimi osvežilnimi 
pijačami. Prvi obiskovalci, ko so si 
minule dni že ogledali nov prostor 
in preizkusili ponudbo, so bili 
navdušeni. V. S.

Tek štirih mostov vsako leto 
ob progo privabi tudi navijače, 

ki glasno spodbujajo tako 
najmlajše kot vse druge 
tekače. Letos je h glasni 

spodbudi vrtčevskim otrokom 
poleg staršev in sorodnikov 
prispevala tudi ravnateljica 

Vrtca Škofja Loka in 
predsednica Skupnosti vrtcev 

Slovenije Janja Bogataj. 
Da bo vse zabeleženo, je 

poskrbel Igor Martinšek, ki s 
fotoaparatom vestno spremlja 

vse športne dogodke. V. S.
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Tomaž Šenk s.p. Nazorjeva ulica 3, Kranj
(v bližini Sodišča, poleg NKBM v Kranju) 

Telefon: (04) 236 87 44,

 www.claruskranj.si

EDINI MOJSTER OČESNE OPTIKE V KRANJU

PREGLEDI VIDA 

BREZ ČAKANJA!

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

Slikarska, bi lahko naslovili fotografijo, na katero smo prejšnji teden povabili 
čudovito žensko druščino. V Kranju sta razstavo svojih slik odprli slikarki, 
Škofjeločanki Agata Pavlovec in Barbara Demšar, pozdravit pa so ju prišle tudi 
tečajnice Slikarskega kluba Škofja Loka, ki se pri Agati že več let udeležujejo 
slikarskih druženj. Zaradi epidemije se tečajnice že dobro leto in pol niso videle z 
mentorico, zato je bilo tokratno snidenje še toliko prijetnejše. Na levi sta Mija Naglič 
in Marta Čuk iz Kranja, sledi Ana Frelih iz Škofje Loke, med Agato in Barbaro pa je še 
ena Ločanka, Marta Satler. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Gašper Murn je profesor na Gimnaziji Škofja Loka, 
igralec Loškega odra, moderator na Radiu Sora 
... V objektiv pa smo ga ujeli v sosednji občini. 
Povezoval je program slovesnosti v počastitev 
občinskega praznika Občine Medvode.  
M. B. / Foto: Peter Košenina



OE Gorenjska 
Branko Malešič, varnostni menedžer

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si, tel.: 040 26 60 11

RIVAL – VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 520 71 50,  faks: 01 520 71 68
info@rival-vts.si / www.rival-vts.si

Svoje premoženje in svojce učinkovito zaščitite in varujte. 
Bodite pozorni na okolico svoje posesti, na neznance, ki ne 
spadajo v vaše okolje, in vedno čuječi! 

Vgradite protivlomno zaščito: čvrsto sklenjeno ograjo okoli 
svoje posesti, video domofon, vhodna vrata v hišo opremite 
s kukalom, prečno zaporo ali vgradite protivlomna vrata, 
na kletna okna namestite rešetke ali varnostne folije. Pri 
tem vam z veseljem pomagamo s svetovanjem ali načrto-
vanjem ter predvsem z izvedbo tehničnega in/ali fizičnega 
varovanja. 

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana, ima naslednje licence za 
zasebno varovanje:  
1. upravljanje varnostno-nadzornega centra – VNC, 
2. varovanje ljudi in premoženja, 
3. prevoz in varovanje gotovine, za 1. in 2. razred, 
4. varovanje javnih zbiranj, 
5. varovanje prireditev v gostinskih lokalih, 
6. izvajanje sistemov tehničnega varovanja.
V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju (Ur. l. RS, št. 
107/2007) imamo od URSZR izdano Odločbo o pooblastilu za 
izvajalca požarnega varovanja.
Upravljamo varnostno-nadzorni centrer (VNC), ki sprejema 
signale iz vseh sistemov za varovanje in nadzor objektov 
ter oseb, v skladu s standardom SIST EN 50518. Lokacijo za 
rezervni VNC, v primeru izpada lastnega VNC, imamo pri 
družbi Varnost Vič, d. d.

Vgradite alarmne naprave: video nadzor, video domofon, 
senzorje, ki zaznavajo nepooblaščeno gibanje, lom stekla, 
tresenje vrat ali sten, dim, ogenj, povišano temperaturo, 
izliv vode … Vgradite panik tipke, magnetne kontakte na 
vratih in oknih.  

Naša varnostno-tehnična služba načrtuje, prodaja, vgrajuje, 
programira in servisira varnostne naprave.

Alarmne naprave povežite z našim VNC kategorije II., ki 
zagotavlja neprekinjen, 24 ur dnevno, sprejem in obdelavo 
alarmnih in video signalov, obveščanje odgovornih oseb in 
interventnih varnostnikov, analize stanja našim poslovnim 
partnerjem, vam in tudi drugim varnostnim službam po Slo-
veniji. Trenutno je na naš VNC vezanih okoli 5000 protivlom-
nih, protipožarnih alarmnih in videonadzornih sistemov ter 
tudi signalov zaznave prisotnosti CO, temperaturnih padcev 
v hladilnicah, senzorjev za zaznavo plinov, vode in podobno. 

Varovanje ljudi in premoženja s stalno fizično prisotnostjo 
varnostnika na objektu samem, 
z oboroženimi intervencijskimi enotami, ki se odzivajo na 
sprožene alarme, zagotavljamo na območju Kranja, Škofje 
Loke, Tržiča, Radovljice, Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in 
Jesenic s širšo okolico za stanovanjske hiše, turistične ob-
jekte, proizvodna podjetja, izobraževalne ustanove, vrtce, 
zdravstvene domove, stavbe državne uprave in lokalne 
samouprave ter objektov posebnega pomena za državo. 
Obo roženi intervencijski varnostniki, ki so ves čas na terenu, 
k vam v primeru alarma pridejo v nekaj minutah.

Zaposlitvene možnosti so dobre! Vabim vas, da se pridružite 
našim kvalitetnim in homogenim intervencijskim enotam 
na območju Gorenjske. Prijavite se!

Stremimo, da tisto, kar počnemo, opravimo kar se da učinko-
vito. Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih 
premoremo, nam to omogočajo. 

Zelo vesel bom vsakega vašega klica ali e-pošte.  
Branko Malešič

PRIHAJA VROČE POLETJE



Novi Audi Q4 e-tron.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Prihodnost je način razmišljanja.

Vozite dlje.
Razmišljajte širše.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač d.o.o.
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj

tel.: +386 4 2700 270   avtohisavrtac.si
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velja od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021. 
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Malo pred poletjem je Renault na slovenske ceste 
pripeljal novo vozilo, ki je mešanica križanca in 
kupeja. Če ste doslej želeli avto, ki združuje obe 

lastnosti, ste morali poseči globlje v žep in se oglasiti na 
BMW-ju ali Audiju. Conquest (slovensko osvajalec) prina-
ša to obliko v razred, ki je kupcem bolj dosegljiv, saj se 
osnovna cena začne že pri dobrih 23 tisočih evrih.

Predvidevajo, da bo avto zanimiv za družine in tudi 
samske ljudi z aktivnim slogom življenja, ki bi bili radi 
opaženi, glavno tarčo pa predstavljajo prestopniki iz 
športnih terencev in karavanov. 

Conquest ni povsem novo vozilo, od leta 2019 ga poz-
namo iz ruskega in azijskega tržišča, znan je pod ime-
nom Renault Arkana. Ruski trg je namreč za Renault 
drugi najpomembnejši trg na svetu, pred njim je le fran-
coski. Ker pa ime preveč spominja na zloglasnega srb-
skega zločinca, so mu za naš in okoliški trg nadeli ime 
Conquest. Za ruski trg je narejen na osnovi avtomobila 

Dacia Duster, za evropski pa na modernejši osnovi mo-
delov Captur ali Clio. Conquest ne zamenjuje nobenega 
od znanih modelov, ampak prihaja kot pomoč capturju 
in ostarelemu kadjarju. Renault želi s conquestom še 
okrepiti svojo prisotnost v segmentu C, kjer je sedaj pri-
soten z modeli Megane, Scenic in Kadjar.

Pri conquestu gre pravzaprav za mešanico megana 
in capturja s solidnimi merami (dolžina 4,56 m, širina 
1,82 m, višina 1,57 m, dvignjenost od tal 186 mm) in z 
velikim prtljažnim prostorom (približno 500 l). Gleda-
no iz profila in od zadaj prihajajo do izraza kupejevske 
oblike. Linija strehe se strmo spušča, kar ga najbolj loči 
od klasičnih SUV-modelov. Kupejevska strešna linija 
ima svojo ceno pri prostoru za glave na zadnjih sedežih, 
vendar pri Renaultu zagotavljajo, da je dovolj prostora 
tudi za višje potnike. Srednji sedež je višji in ni prav 
udoben. Na zadnji klopi je 211 mm prostora za kolena, 
kar naj bi bilo po zagotovilih Renaulta celo največ v tem 

Renault Megane Conquest 

Posebnež na cesti, ki bo obračal glave
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razredu. Sprednja sedeža sta lepa 
in udobna, voznikov funkcionalni 
prostor pa ergonomičen.

Zahvaljujoč dvema zaslonoma 
ima novi model Renault Conquest 
največjo površino zaslonov v svo-
jem razredu in s tem ponuja visoko 
tehnološko voznikovo okolje s pou-
darkom na kakovosti in udobnosti. 
Conquest nosi prepoznavne Renaul-

tove poteze, z zadnjo LED-črto od 
roba do roba in s sprednjim nosom, 
ki spominja na kadjarja. Višje dno 
poudarja terenske lastnosti vozila. 

Novi Renault Megane Conquest 
poganja paleta novih hibridnih sklo-
pov v tem segmentu: E-TECH Hibrid 
145 (105 kW oz. 145 KM) ter motorja 
1,3 TCe 140 in TCe 160 v 12-voltni mi-
kro-hibridni izvedenki za odzivnost 

in užitke v vožnji. Pogonski sklop 
E-TECH Hibrid, ki je že na voljo v mo-
delih Clio, Captur in Megane, ponuja 
rešitve, ki so jih Francozi prinesli z 
dirkališč formule ena.

Ni treba posebej poudarjati, da 
se lahko model Megane Conquest 
pohvali tudi z vsem, kar Renault 
trenutno ponuja na področju infoza-
bavne tehnike in varnosti, za katero 
je ta model prejel tudi pet zvezdic na 
preskusnih trčenjih Euroncap. Tudi 
paketi opreme so zasnovani nekoli-
ko drugače, vse skupaj se začne že 
pri zelo dobro opremljenem paketu 
zen, nadaljuje pri paketu intens in 
konča pri športno obarvanem RS-
line.

In cena? Za najcenejši model Me-
gane Conquest TCe 140 EDC bo treba 
odšteti 23.190 evrov, za najdražjega 
Megane Conquest 145 E-tech R.S. 
line pa slabih 28 tisoč evrov.

Hvalimo prostoren in funkcionalen voznikov prostor.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

dacia.siDacia priporoča

+ 5 let podaljšanega jamstva

 ŽE ZA 
13.740  €

 DACIA

DUSTER 

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster ESSENTIAL 1.0 TCe 90. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljša-
no jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–8,4 l/100 km. Emisije CO2: 128–156 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0102–0,0325 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00033–0,00067 g/km. Število delcev (x1011): 0,44–0,82. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

www.renault.si

RENAULT
MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

NOVI

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL.  Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev 
(x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča www.renault.si

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj 
Ljubljanska c. 22, tel.: 04 20 15 223
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 Rešitve

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.        sudoku_LOČANKA_21_07

NALOGA

4 9 5
9 7 2 8

3 8 7 1
8 6 5
3 2

7 4 8
1 4 9 8
3 7 1 9

8 5

sudoku_LOČANKA_21_07

REŠITEV

4 8 1 7 9 5 2 6 3
6 9 7 2 1 3 5 8 4
2 5 3 6 4 8 7 1 9
8 2 6 3 7 4 9 5 1
3 4 5 1 8 9 6 7 2
1 7 9 5 6 2 4 3 8
7 1 4 9 3 6 8 2 5
5 3 8 4 2 7 1 9 6
9 6 2 8 5 1 3 4 7

sudoku_LOČANKA_21_07
NALOGA

495
9728

3871
865
32

748
1498
3719

85

sudoku_LOČANKA_21_07

REŠITEV

481795263
697213584
253648719
826374951
345189672
179562438
714936825
538427196
962851347

44 RAZVEDRILO  

‘Uspešen’ petošolec 
 »No, Lukec, kako je bilo?« vpraša oče svoje-

ga sina ob koncu šolskega leta.
»Vse je v najlepšem redu, ata,« reče Lukec.
»Kaj to pomeni, vse v najlepšem redu?« vztra-
ja oče.
»To, da mi je uspelo še za eno leto podaljšati 
pogodbo za peti razred.«

Dela samo do enih 
 Janez prihiti k svojemu zdravniku, a ga 

medicinska sestra že na vratih obrne z bese-
dami: »A ne veste, da gospod doktor danes 
dela samo do enih?«
»Jaz že vem. Ne ve pa pes, ki me je ugriznil.«

Dve kravi 
 Dve kravi se sprehajata in ena zamuka: 

»Muuuuuu!!«
Druga pa: »Ah. Z jezika si mi vzela.«

Sredi junija je skozi Škofjo Loko potekala zadnja, peta etapa kolesarske dirka Po Sloveniji. Le nekaj za kolesarsko karavano, v kateri je bil 
tudi izjemni Tadej Pogačar (v ospredju v zeleni majici), pa so v Škofjo Loko prikolesarili še udeleženci 40. Maratona Franje. V Loki je bil pravi 
kolesarski praznik z množico navijačev. Na travnatem razgledišču nad nekdanjim Tehnikom je bil celo kolesarski Stadion Loka, kot so ga 
poimenovali. M. B., foto: Gorazd Kavčič



HOROSKOP 45 

VODNAR 
21. januar–19. februar

Vsi strahovi, ki vas bodo spremljali 
v tem obdobju, bodo neutemeljeni in 

prihodnost.

RIBI 
20. februar–20. marec

kar pa je edino dobro in prav. 

BIK 
22. april–20. maj

 
21. maj–21. junij

spraviti v slabo voljo in ves trud bo 

dobre in lepe spremembe. Zelo boste 
veseli.

RAK 
22. junij–22. julij

DEVICA 
24. avgust–23. september

TEHTNICA 
24. september–23. oktober

le, koliko vam bo vse skupaj pomenilo in 
da se boste odpovedali tistim stvarem, 
ki naj ne bi bile na prvem mestu. V vsem 

ŠKORPIJON 
24. oktober–22. november

obrodilo sadove in kmalu se vam obeta 

STRELEC 
23. november–21. december

KOZOROG 
22. december–20. januar

OVEN 
21. marec–21. april

LEV 
23. julij–23. avgust



46 NAGRADNA KRIŽANKA  

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)pošljite do petka, 30. julija 2021, na  
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na 
Nazorjevi ulici 1.

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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03-448-1

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8



KOLESARSKE ROKAVICE  
IN TEKSTIL

MODNA IN ŠPORTNA OČALA
TER KOLESARSKE ČELADE

ROLERJI, SKIROJI IN ŠČITNIKI

ASA NAKLO d.o.o. · Pivka 15a, 4202 Naklo · tel 04 277 08 00 · delovni čas: pon. 9.–19. ure, tor.–pet. 9.–17. ure · www.asa.si

OGLASI 47 

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

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

www.prevc.si

 
-20% 

popust na leseni del

-50% 
popust na delovne 

pulte Alples
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Kuhinja Alples. 
Za zabavne 
kuharske podvige.
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Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,          

    

    

    

IŠČETE NOVO ZAPOSLITEV?  

PRIDRUŽITE SE EKIPI DOMEL
Vabimo vas, da se nam pridružite na lokacijah v Železnikih in Škofji Loki. 

Iščemo nove sodelavke ali sodelavce na prostih delovnih mestih:

Več informacij najdete na spletni strani
https://www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta

Če želite postati del uspešne ekipe, oddajte prijavo skupaj z življenjepisom na 
https://prijave.domel.com/ 

proizvodni delavec
strokovni tehnični kader


