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GORENJSKA

V kateri občini je  
največ cepljenih
Med občinami, ki prednjačijo po 
številu cepljenih oseb, so Jezer-
sko, Bled, Žirovnica in Bohinj. Na 
repu seznama je Kranjska Gora, a 
tam sumijo, da zgolj zaradi netoč-
nih številk.
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GORENJSKA

Na Jezerskem  
umirjajo promet
Na Jezerskem začenjajo urejanje 
mirujočega prometa, in sicer s po-
časnim uvajanjem plačevanja par-
kirnin. Na zadnji seji občinskega 
sveta so se dogovorili tudi o nači-
nu plačevanja in višini parkirnine.

7

ZANIMIVOSTI

Milo, da bi ga kar  
pojedel
Gabrijela Jan Sefić in Almir Sefić z 
Dovjega sta iz ljubezni do narav-
nih mil in naravne kozmetike leta 
2009 začela pisati svojo poslovno 
pot. »Kjerkoli po svetu sva bila, 
sva domov prinesla milo ...«
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KMETIJSTVO

Volkovi ne mirujejo
V tem poletju je prišlo do dveh na-
padov volkov; oba sta se zgodila 
na območju Vitranca nad Kranjsko 
Goro, kjer so pokončali sedem 
glav drobnice. Avgusta bo potekal 
popis volkov z metodo izzivanja 
tuljenja, k sodelovanju so vabljeni 
tudi zainteresirani posamezniki.

15

VREME

Danes bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. 
Nastalo bo nekaj ploh in 
neviht. Jutri in v četrtek 
bo večinoma sončno.

13/27 °C
jutri: večinoma sončno

Urša Peternel

Kranj – Predvidoma od sre
dine avgusta hitro testira
nje na novi koronavirus ne 
bo več brezplačno, je napo
vedal predsednik vlade Ja
nez Janša. Država je doslej 
za testiranje namenila 60 
milijonov evrov. »Ali v času, 
ko imamo na voljo brezplač
no cepljenje, lahko zahteva
mo od tistih, ki so cepljeni, 
da plačujejo teste za tiste, ki 
se ne odločijo za cepljenje? 
Trend v Evropi je, da testi
ranje ni več brezplačno,« je 

poudaril. Obenem je napo
vedal, da bodo ukrepi v pri
hodnje šli v smeri odprto
sti javnega življenja. »Čim 
več odprtega, čim več dosto
pnega, brez omejitev, am
pak ob pogoju PCT,« je de
jal in dodal, da bodo tisti, ki 
bodo cep ljeni, prebolevniki 
ali testirani, imeli čim manj 
ali celo nič ovir v javnem živ
ljenju. Na voljo je dovolj ce
piva, ljudje lahko izbirajo vr
sto in treba je združiti moči, 
da dosežemo čim višjo pre
cepljenost, je dodal.

Testiranje ne bo več 
brezplačno
»Ali v času, ko imamo na voljo brezplačno 
cepljenje, lahko zahtevamo od tistih, ki so 
cepljeni, da plačujejo teste za tiste, ki se ne 
odločijo za cepljenje?« je dejal predsednik vlade.
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Marjana Ahačič

Ribčev Laz – V petek so od
prli prenovljeni hotel Bohinj 
v Ribčevem Lazu. Gre za 
drugega v verigi prenovlje
nih hotelskih objektov v la
sti kriptomilijonarja Damia
na Merlaka v Bohinju. Štiri
zvezdični objekt na izjemni 
lokaciji tik nad mostom in 
spomenikom štirim srčnim 
možem v neposredni bližini 
Bohinjskega jezera ima 69 
sob, ki tako v oblikovni za
snovi kot pri ponudbi stavi 
na kombinacijo tradicional
nega in modernega. Interes 
za bivanje v hotelu je velik, 
za zdaj največji s strani slo
venskih gostov. 

Odprli prenovljeni Hotel Bohinj
Popolnoma prenovljeni Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu je konec tedna odprl vrata in začel sprejemati 
prve goste. Lastniki stavijo na mešanico modernega in tradicionalnega.

Damian Merlak je pred dobrima dvema letoma kupil štiri propadajoče bohinjske hotele. 
Hotel Bohinj je drugi, ki so ga prenovili. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Komenda – Ni ga bilo sloven
skega ljubitelja športa, ki mu 
v nedeljo zvečer ne bi zaigra
lo srce, ko je slišal, kako je 
v čast zmagovalcu Dirke po 
Franciji Tadeju Pogačarju 
sredi Pariza zaigrala naša 
Zdravljica. 

»Lani bi moral pripravi
ti govor za prvo zmago, ven
dar nisem vedel, kaj naj na
pišem. Tudi letos sem si re
kel, da bom govoril iz srca. 
Zares hvala vsem, ki ste pri
šli in nas podpirali tri tedne,« 
je na odru za zmagovalce na 

Elizejskih poljanah dejal 
22letni Pogačar in dodal, da 
klub sreči ne bo jokal. Obe
nem se je zahvalil tako moš
tvu iz ekipe UAE Team Emi
rates kot družini, prijateljem 
in organizatorjem dirke.

Dirko po Franciji sta uspe
šno zaključila še dva naša 
kolesarja. Z dvema etapni
ma zmagama, zadnjo minu
li petek, je blestel Matej Mo
horič (Bahrain Victorious) 
iz Podblice. Šestindvajsetle
tni Mohorič se lahko pohva
li kot kolesar, ki mu je uspelo 
dobiti etapo na vseh treh tri
tedenskih dirkah. Leta 2017 

je dobil etapo na Vuelti, leto 
kasneje pa še na Giru. Še en 
Gorenjec, Luka Mezgec (Bi
keExchange), je najvišje po
segel prav v zadnji etapi, ko 
je bil na Elizejskih poljanah 
četrti. Četrti slovenski pred
stavnik na dirki Primož Ro
glič (JumboVisma) je zara
di dveh padcev odstopil pred 
deveto etapo.

Za kolesarje pa bo le malo 
počitka, saj jih čaka nastop 
na olimpijskih igrah. Od na
ših naj bi na sobotni cestni 
dirki nastopili Tadej Poga
čar, Jan Polanc, Primož Ro
glič in Jan Tratnik.

Sredi Pariza znova donela Zdravljica
Tadej Pogačar s Klanca pri Komendi je bil letos nesporni kralj Dirke po 
Franciji in se je v zgodovino vpisal kot najmlajši dvakratni zmagovalec Toura. 
Tako kot lani je osvojil rumeno majico za skupnega zmagovalca, belo za 
najboljšega mladega kolesarja ter pikčasto za najboljšega hribolazca.

Tadej Pogačar na zmagovalnem odru v Parizu / Foto: A.S.O./Romain Laurent

4. stran
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Knjigo prejme MARIJA MARKIČ iz Stahovice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Med 23. julijem in 8. 
avgustom 2021 bodo 
na sporedu poletne 
olimpijske igre, ki 
bodo potekale v ja-
ponskem glavnem 
mestu Tokio. Gledalci 
in poslušalci jih bos-
te lahko spremljali 
na Televiziji Sloveni-
ja, Valu 202 in sple-
tnem portalu rtvslo.si.  
Pred začetkom olim-
pijskih iger pa bo na 
sporedu posebna do-
kumentarna oddaja 
Slovensko olimpijsko 
stoletje, ki se bo tokrat 
posvetila olimpijskim 
igram v Riu leta 2016.  
Avtorica Jolanda Ber-
tole se je pogovarjala 
z glavnimi akterji slo-
venske reprezentance 
na igrah, z vsemi štirimi dobitniki medalj in tudi drugimi 
športniki z zanimivimi zgodbami. Oddaja bo na sporedu 22. 
julija na Televiziji Slovenija. RTV Slovenija podarja enemu 
naročniku Gorenjskega glasa poletno majico Olimpijskega 
komiteja Slovenije. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Katerega leta sta Iztok Čop in Luka 
Špik osvojila zlato olimpijsko medaljo? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do petka, 30. julija 2021, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Slovensko olimpijsko stoletje – Rio 2016
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Aleš Senožetnik,  
Marjana Ahačič

Kranj – V Sloveniji še nismo 
dosegli zadostne preceplje-
nosti prebivalcev proti covi-
du-19, s katero bi si zagoto-
vili varnejše življenje, za kar 
bi se po ocenah stroke mo-
ralo cepiti vsaj sedemdeset 
odstotkov ljudi. Po podat-
kih NIJZ z minulega konca 
tedna je v Sloveniji z vsemi 
odmerki cepljenih dobrih 36 
odstotkov prebivalstva, vsaj 
en odmerek pa je prejelo 41 
odstotkov ljudi. 

Med 12 statističnimi re-
gijami se Gorenjska s 37,2 
odstotka prebivalcev, ki so 
prejeli vse odmerke, uvršča 
približno na sredino – šest 
regij ima slabšo, pet pa bolj-
šo precepljenost. Najmanj 
precepljenega prebivalstva 
ima sicer Podravska (32,8 
odstotka), največ pa Koro-
ška (39,8).

Primerjali smo tudi podat-
ke občin s širšega območja 
Gorenjske. Po številu obča-
nov, ki so prejeli vsaj en od-
merek, izstopajo občine Je-
zersko, Žirovnica in Bled, ki 
so že presegle 46 odstotkov, 
enako je tudi, če primerjamo 
podatke o cepljenih z vsemi 
odmerki, kjer se najboljšim 
občinam pridružuje tudi 

Bohinj. Vse imajo preceplje-
nih že več kot 41 odstotkov 
občanov. 

Te občine so v vrhu tudi, 
če upoštevamo le polnole-
tno prebivalstvo. Vsaj en od-
merek cepiva je med polno-
letnimi prejelo skoraj 57 od-
stotkov Blejcev, Jezersko pa 
je denimo po polno ceplje-
nih polnoletnih občanih že 
preseglo petdeset odstotkov.

Za komentar smo popro-
sili tudi župana Bleda Jane-
za Fajfarja in Andreja Karni-
čarja z Jezerskega. Kot nam 
je povedal Fajfar, se občani 
zavedajo, da je Bled zaradi 
turizma med bolj izpostav-
ljenimi občinami. »Za tis-
tega, ki živi od turizma, je 

precepljenost pomemb-
na zaradi lastne varnosti in 
tudi zato, da gostje pridejo k 
tebi, saj jih vse več preveri, 
kakšno je stanje v kraju, ka-
mor prihajajo,« o razlogih za 
višjo precepljenost v občini 
pravi blejski župan, ki doda-
ja še: »Vsak se sicer odloča 
sam, verjamem pa, da ljudje 
razumejo, da je visoka pre-
cepljenost dobra za vse.«

Na drugi strani Andrej 
Karničar, župan Občine Je-
zersko z manj kot sedemsto 
prebivalci, meni, da je k viso-
ki precepljenosti prispeval 
občutek za sočloveka. »Mis-
lim, da je to odraz tega, da še 
posebej v manjših krajih še 
vedno znamo skupaj stopi-
ti in da nam je mar za dru-
gega. V tem duhu sem tudi 
poskušal spodbuditi obča-
ne za to odločitev. Moramo 
se namreč zavedati, da nis-
mo sami, da je cepljenje po-
membno tako za nas kot tudi 
za vse, ki nas imajo radi. Si-
cer pa so se naši občani že 
na začetku dobro odzvali 
na cepljenje, velike zasluge 
za to pa ima tudi tukajšnja 
zdravnica Barbara Vencelj, 
ki ljudi ozaveščala z indivi-
dualnim pristopom.«

Kranjska Gora na dnu 
seznama

Na drugi strani lestvice, ki 
jo je objavil Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje, je obči-
na z najmanj precepljenimi 
prebivalci Kranjska Gora. 
Vsaj en odmerek je dobi-
lo dobrih 35 odstotkov ob-
čanov, vse 30,5 odstotka. Če 
gledamo le polnoletne, je 
enega prejelo nekaj pod 43 
odstotki, vse pa 37,2 odstot-
ka Kranjskogorčanov. 

Župan Kranjske Gore Ja-
nez Hrovat pravi, da ga po-
datki presenečajo. »Še do 
nedavnega smo bili po pre-
cepljenosti v zgornjem delu 
lestvice, kar naenkrat smo 

na repu. Rekel bi, da so se 
podatki spremenili, ker so 
nam pripisali precejšnje šte-
vilo začasno prijavljenih, 
druge razlage ne vidim,« je 
povedal župan. Po podatkih 
statističnega urada ima ob-
čina 5.200 prebivalcev, na 
seznamu deleža cepljenih 
po občinah, ki ga je objavil 
NIJZ, pa jih je navedenih več 
kot 7.500. 

Verjame v znanost in 
stroko

Kot še pravi Hrovat, so be-
ležili lep tudi odziv na ne-
davno akcijo, v kateri so ob-
čanom omogočili cepljenje 
brez predhodne najave in 
možnostjo izbire med dve-
ma cepivoma, ki jo bodo v av-
gustu, tako načrtujejo, še po-
novili. »Vse bomo naredi-
li, da bodo imeli naši občani 
možnost cepljenja tudi v kra-
jih, kjer živijo,« je poudaril.

Hrovat sicer pravi, da po-
sebnih akcij spodbujanja k 
cepljenju na občini ne na-
črtujejo. »Menim, da lah-
ko največ naredimo z zgle-
dom. Sam sem se šel cepit 
takoj, ko je bilo to mogoče, 
in takrat, ko izbira cepiva še 
ni bila na voljo, tako da sem 
dobil cepivo AstraZeneca. 
Prav tako se je cepil celoten 
občinski štab Civilne zaš-
čite,« je povedal in pouda-
ril, da – tudi kot zdravstveni 
tehnik po osnovni izobrazbi 
– predvsem zaupa znanosti 
in stroki. 

»Minister za zdravje Janez 
Poklukar, ki ga zelo cenim, 
je tako rekoč naš sosed iz bli-
žnjih Gorij. Tudi on poziva 
k cepljenju, tudi z zgledom. 
Strinjam se z njim, da je ce-
pivo privilegij, ki si ga marsi-
katera država ne more privo-
ščiti. Mi si ga k sreči lahko,« 
še pravi Hrovat in opozarja: 
»Sam sem prebolel covid-19 
in vem, kako zahrbtna bole-
zen je to.«

V kateri gorenjski občini je 
največ cepljenih
Med občinami, ki prednjačijo po številu cepljenih oseb, so Jezersko, Bled, Žirovnica in Bohinj. Na repu 
seznama je Kranjska Gora, a tam sumijo, da zgolj zaradi netočnih številk.

V številnih krajih potekajo cepljenja brez naročanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Vsi 
odmerki

En 
odmerek

En  
odmerek

(+ 18)

Vsi 
odmerki 

(+ 18)

Jezersko 41,7 46,4 55,58 50,6

Bled 41,7 46,21 56,64 49,4

Žirovnica 41,2 46,38 55,74 49,7

Bohinj 41,2 44,57 53,65 49,8

Žiri 40 44,91 55,48 49,6

Radovljica 39,7 44,63 53,52 47,8

Medvode 39,6 44,6 54,64 48,8

Domžale 39,5 44,37 54,67 49

Gorje 39,5 43,66 52,45 47,6

Preddvor 38,9 43,7 53,43 48

Kamnik 38,5 42,55 52,29 47,5

Tržič 38,3 44,38 52,88 45,8

Šenčur 37,7 42,43 52,45 46,8

Vodice 37,5 43,59 54,27 47,2

Škofja Loka 37,5 43,54 53,8 46,6

Kranj 37,4 42 51,14 45,7

Naklo 37,2 42,57 51,92 45,7

Komenda 36,9 41,05 52,56 47,9

Mengeš 35,1 40,03 49,37 43,5

Cerklje 34,5 39,51 48,94 43

Jesenice 34,1 38,56 46,37 41,1

Železniki 33,7 42,23 52,69 42,2

Gorenja vas - 
Poljane 32,8 39,43 51,32 43,2

Kranjska Gora 30,5 35,15 42,68 37,2
Vir: NIJZ (portal cepimose.si) na dan 16. julij 2021

Medtem se je v petek izte-
kla desetdnevna karantena, 
v katero je NIJZ napotil 318 
gorenjskih dijakov po vrnit-
vi iz Lloret de Mara. Do sobo-
te so po podatkih NIJZ med 
njimi potrdili 69 okužb, pri 
čemer velja poudariti, da je 
večina imela blage simpto-
me bolezni covid-19, kot so 
nekoliko povišana tempera-
tura, prehlad in glavobol. Se 
je pa na račun okužb med 

dijaki v zadnjem tednu ne-
koliko povečalo skupno šte-
vilo okužb na Gorenjskem, 
čeprav regija še naprej osta-
ja v zelenem. Med gorenj-
skimi občinami je bilo po 
podatkih Covid-19 Sledilni-
ka v nedeljo največ aktivnih 
okužb v Kranju, in sicer 32, 
na Jesenicah 17, na Bledu in 
v Radovljici po 15, v Naklem 
sedem. Gre torej za občine, 
iz katerih prihajajo omenje-
ni dijaki, ki so bili na matu-
rantskem izletu.

Testiranje ne bo več 
brezplačno

Jesenice – V Zdravstvenem domu Jesenice danes, v torek, in 
jutri, v sredo, poteka cepljenje brez naročanja, danes med 9. 
in 12. uro, jutri pa med 10. in 12. uro. Cepijo s cepivom Janssen 
proizvajalca Johnson&Johnson, pri katerem je potreben le en 
odmerek. Prihodnji torek, 27. julija, pa bodo cepili s cepivom 
Comirnaty proizvajalca Pfizer-BioNTech, in sicer s prvim od-
merkom, med 10. in 12. uro.

Cepljenja brez naročanja na Jesenicah

1. stran

Bohinjska Bistrica – Tudi v Bohinju organizirajo množično 
cepljenje brez predhodnega naročanja. Cepljenje bo jutri, v 
sredo, 21. julija, v Zdravstvenem domu Bohinj, in sicer od 
15.30 do 16.30 s cepivom proizvajalca Pfizer-BioNTtech in od 
16.30 do 17.30 s cepivom Janssen.

Množično cepljenje jutri v Bohinju
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Ko se na dopust odpravimo 
z avtom ali avtodomom, 
s količino prtljage nava-

dno ne skoparimo prav dosti. 
Z menoj gre skorajda celotna 
vsebina kopalniške omarice, 
obutev vseh vrst in oblačila za 
vse priložnosti in vremenske 
razmere. Še to vzamem, pa 
še to – za vsak primer, saj bo 
peljal avto … Že nekoliko bolj 
smo pri pakiranju omejeni pri 
potovanjih z letalom, a še ved-
no v težo, ki jo določijo letalske 
družbe, spravimo vse in še več, 
kar potrebujemo.

Potovanja s kajakom ali ko-
lesom ter večdnevne pohodni-
ške ture so me naučile, da v 
resnici potrebujem zelo malo. 
Predvsem zato, ker moram 
vse nesti oz. peljati zgolj z 
močjo lastnega telesa. Večino 
teže in prostora zavzamejo 
šotor, spalna vreča in voda, 
vse ostalo pa je že luksuz. Vse 
moje razvajanje predstavljata 
zobna ščetka in kos mila, čista 
oblačila hranim za ponovni 
stik s civilizacijo, en lonec in 
t. i. žvil'ca sta povsem dovolj 
za vse kulinarične dobrote z 
majhnega gorilnika, vse oble-
kice in kozmetične pripomoč-
ke tega sveta pa na tovrstnih 
avanturah z veseljem zame-
njam za udobno podlogo za 
spanje. Še nekaj hrane, tor-
bica z dokumenti in telefon, 
prva pomoč, zaščita pred 
soncem, dežjem ali mrazom 
– odvisno, kakšna avantura je 
pred mano –, in to je povečini 
to, kar vzamem s seboj. 

Še vselej doslej se je izkazalo 
tako – manj prtljage sem imela 
s seboj, večja so bila moja doži-
vetja. A to je dopust …

Kljub vsemu si (še) ne znam 
zamisliti, da bi v en nahrbtnik 
lahko za vselej spravila vse svo-
je imetje, svoje življenje. A prav 
to je naredil Nemec srednjih let, 
ki sem ga pred dnevi po naklju-
čju srečala v Kamniku. Na pot 
od doma po svetu se je odpravil 
s starim kolesom, izdelanim 
še v prejšnjem tisočletju, na 
njegov prtljažnik pa je z ne-
kaj trakovi pripel srednje velik 
nahrbtnik, v katerega je spravil 
vse svoje imetje, in tako preko-
lesaril že na tisoče kilometrov. 
Nobene sodobne kolesarske 
opreme, priročnih stranskih 
torb, ki jih lahko pritrdimo na 
okvir kolesa, ali udobnih kole-
sarskih oblačil ni imel. 

»Če ničesar nimam, mi 
tudi ničesar ne morejo vzeti,« 
mi je smeje, očitno povsem 
brezskrben, razlagal in dodal, 
da se domov nima več namena 
vrniti, saj je odkril način živ-
ljenja, ki mu povsem ustreza. 
Podrobnosti nisem spraševala 
in vem, da se za tovrstnimi 
odločitvami posameznikov po-
gosto skrivajo grenke preizkuš-
nje in težke življenjske zgodbe, 
ki jih ne zavidam, pa vendarle 
so takšna srečanja popolna za 
iskren razmislek, koliko mate-
rialnih stvari v življenju zares 
potrebujemo.

In za naslednjo avanturo 
bom znova spakirala kar se da 
malo …

Prtljaga

KOMENTAR
Jasna Paladin

Aleš Senožetnik

Kranj – Od konca prejšnjega 
tedna so v veljavi novi turi-
stični boni, ki jih imajo upra-
vičenci vpisane kot dobroi-
metje v informacijskem sis-
temu Finančne uprave, pri 
čemer so upravičenci vsi s 
stalnim prebivališčem v Slo-
veniji na dan 30. junij letos. 

Kot poudarjajo na Finanč-
ni upravi, je glede uporabe 
bonov skoraj vse enako kot 
lani. Glavni razliki sta vred-
nost bona in namen upora-
be. Medtem ko višina lan-
skoletnih bonov, ki jih je si-
cer možno unovčiti še do 
konca leta, znaša dvesto 
evrov za polnoletne, vred-
nost novih za polnoletne 
osebe znaša sto evrov. Za 
mladoletne pa je tako pri no-
vih kot pri starih bonih na-
menjenih petdeset evrov. 

Če je stare turistične bone 
možno unovčiti le za noči-
tev oziroma nočitev z zaj-
trkom, je nabor storitev pre-
cej širši pri novih bonih, ki 
jih je možno porabiti za tu-
ristične, gostinske, športne 
in kulturne storitve. Ponu-
dniki teh storitev pa lahko 
omejijo minimalni znesek, 
za katerega je bon mogoče 
unovčiti, bonov pa jim niti 
ni treba sprejemati, če se za 
to ne odločijo. 

Bone lahko upravičen-
ci unovčijo do konca leta 
(možno je njihovo podalj-
šanje še za pol leta), pri tem 
pa morajo predložiti osebni 
dokument in izpolniti obra-
zec. Tako kot stari so tudi 

novi boni prenosljivi med 
ožjimi družinskimi člani 
oz. med starimi starši, star-
ši, otroki, otroki zunajza-
konskega partnerja in vnu-
ki ter med zakonci, zunaj-
zakonskimi partnerji, par-
tnerji v sklenjeni ali neskle-
njeni partnerski zvezi ter 
med otroki in njihovimi za-
konitimi zastopniki, če to 
niso njihovi starši. Ne pre-
našajo pa se med brati, bra-
tranci, strici, sosedi, sode-
lavci, prijatelji. 

Bon je prenosljiv le na 
podlagi izjave, ki je dos-
topna na portalu finančne 
uprave, prenosnik pa lah-
ko prenese le celoten bon 
in ne dela vrednosti. Stanje 
svojih bonov lahko prepros-
to preverimo tudi na spletu, 

in sicer s pomočjo mobil-
ne spletne aplikacije ali na 
spletni strani eDavki.

Bone bodo uveljavljali 
tudi številni gostinci. Kot 
pravijo v kranjski gostilni 
Arvaj, ukrep pozdravljajo. 
Bone bo pri njih mogoče 
unovčevati od začetka pri-
hodnjega meseca. Odločili 
pa so se, da bo pri njih bone 
mogoče uporabiti za vsote, 
večje od petdeset evrov.

Tudi Miro Majkić iz 
fitnes centra Mfit Studio v 
Velesovem bo svojim stran-
kam ponujal možnost pla-
čevanja z boni, a kot pra-
vi, ne pričakuje, da bo to bi-
stveno vplivalo na poslova-
nje fitnesa, saj je interes za 
uporabo bonov izrazilo le 
nekaj stalnih strank, novih 

pa ne. Kot pravi, bodo mo-
rali ljudje najprej izgubiti 
strah pred vadbo v zaprtih 
prostorih.

Bonov so veseli tudi v 
mengeškem Špas Teatru, 
kot so nam povedali, še po-
sebno zato, ker so bili dob-
ro leto brez vseh pomoči in 
je zato vsaka pomoč države 
več kot dobrodošla. Kot pra-
vijo, je zanimanje za unov-
čevanje precejšnje, še po-
sebno za abonmaje za pri-
hodnjo sezono. Trenutno 
so še v fazi prilagoditve sis-
tema unovčevanja, saj do 
petka o tem niso imeli no-
benih informacij. Plačeva-
nje predstav z boni bodo 
omogočili v naslednjih 
dneh, minimalni znesek pa 
so omejili na 15 evrov.

Kako in kje unovčiti nove bone
Ključna razlika med novim in starim turističnim bonom je, da je novi vreden manj, a ga je za razliko od 
starega mogoče uporabiti tudi za gostinske, športne in kulturne storitve.

Novi boni so na voljo vsem osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Ljubljana – Predlog novele 
zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobra-
ževanja, ki so ga v začetku 
maja v parlamentarno pro-
ceduro vložili poslanci SDS, 
NSi in SMC, predvideva, da 
država zagotovi sto odstotkov 
sredstev za obvezni program 
in 85 odstotkov sredstev za 
izvajanje razširjenega pro-
grama v zasebnih osnovnih 
šolah. Tako so po besedah 
predlagateljev uresničili od-
ločbi ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je na-
mreč prvič že pred sedmi-
mi leti odločilo, da je sistem, 
po katerem zasebne osnov-
ne šole z javno veljavnim in 
akreditiranim programom 

niso enako financirane kot 
javne šole, neustaven. Lani 
pa je ustavno sodišče preso-
dilo, da mora država v celoti 
financirati obvezni del pro-
grama javno veljavnega pro-
grama zasebnih osnovnih 
šol, ni pa ji treba financira-
ti razširjenega programa. A 
z novelo so poslanci omogo-
čili tudi 85-odstotno finan-
ciranje razširjenega progra-
ma, to je dopolnilnega pou-
ka, podaljšanega bivanja in 
jutranjega varstva. Poslan-
ci so ob tem sprejeli tudi 
dopolnilo nepovezanih po-
slancev, s katerimi so dolo-
čili kriterije za zasebne šole, 
po katerih so upravičene do 
javnega financiranja. Med 
drugim morajo biti vpisa-
ne v razvid izvajalcev, vpisni 

pogoji pa morajo biti določe-
ni tako, da zagotavljajo vpis 
ne glede na narodnost, spol, 
raso, vero ali katero drugo 
okoliščino. Zasebne glasbe-
ne šole pa morajo za prido-
bitev financiranja izvajati 
pouk najmanj treh orkestr-
skih instrumentov in imeti 
vpisanih najmanj 35 učen-
cev. Poleg tega morajo imeti 
zasebne šole zaposlenih vsaj 
osemdeset odstotkov učite-
ljev, potrebnih za izvedbo 
programa.

Sprejetje zakona po be-
sedah ravnatelja zasebne 
osnovne šole Montessori Pa-
vla Demšarja pomeni zniža-
nje prispevka za šolanje za 
starše, ki imajo otroke v za-
sebnih osnovnih šolah. »To 
bo pomenilo dostopnost 

zasebnih osnovnih šol tudi 
za otroke iz socialno šibkej-
ših oz. številčnejših družin 
in uresničitev sedem let sta-
re ustavne odločbe, ki je na-
ložila izboljšanje financira-
nja programa otrokom oz. 
staršem, ki obiskujejo za-
sebne osnovne šole.« Del 
stroškov programa, ki so ga 
doslej zaračunavali staršem, 
bo namreč po novem pokrit 
iz državnega oziroma občin-
skega proračuna. Dodal je 
še, da glede na to, da sprejet 
zakon v neposrednem smis-
lu izpolnjuje, kar je ugoto-
vilo ustavno sodišče, ne pri-
čakuje nadaljnjih zahtev za 
presojo ustavnosti, saj so s 
tem zakonom odpravili kr-
šitev pravic staršev in šolajo-
čih se otrok.

Denar tudi za razširjeni program
Poslanci državnega zbora so minuli teden potrdili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki ureja financiranje zasebnih šol.
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»Ena lepših stvari, ki se 
nam je v zadnjih letih zgo-
dila v Bohinju, je bil začetek 
urejanja teh hotelov,« pravi 
župan Bohinja Jože Sodja, ki 
je zadovoljen, da je Damian 
Merlak v začetku leta 2019 
kupil štiri bohinjske hotele 
in se takoj resno lotil preno-
ve. Že v prvih nekaj mesecih 
po nakupu je tako poskrbel 
za manjšo prenovo Apartho-
tela Triglav, kot drugi pa je 
prenovo doživel Hotel Bo-
hinj. Naslednji bo na vrsti 
Hotel Zlatorog v Ukancu, 

kot zadnji pa bo na vrsto za 
prenovo prišel Ski hotel na 
Voglu.

Hotel Bohinj ima 69 sob. 
V obsežni prenovi so ga pro-
tipotresno ojačali s kovinsko 
konstrukcijo in jo obloži-
li z lesom. Tako so pridobili 
prostor tudi za balkone. Za-
menjali so okna in vrata, te-
meljito prenovili notranjost, 
uredili restavracijo, recep-
cijo, center dobrega počut-
ja, konferenčno dvorano in 
klubski prostor. Notranjost 
je v domačem macesnovem 
lesu, objekt pa je tudi ener-
getsko saniran.

V osnovi je, tako lastniki, 
namenjen mladim po srcu, 
ki iščejo pristno doživetje 
kraja. »Poudarek je na ak-
tivnem oddihu, ponujanju 

avtentičnih doživetij in 
pestrem naboru dogajanja. 
Gostinska ponudba teme-
lji na tradicionalni sloven-
ski kulinariki s poudarkom 
na lokalnih jedeh. Skozi po-
nudbo bomo gostu predsta-
vili lokalne posebnosti, kuli-
narične specialitete in lokal-
ni utrip,« obljubljajo.

Petkovega slovesnega od-
prtja se je udeležil tudi Da-
mian Merlak, ki je zadovo-
ljen z opravljenim delom. 
Kot je povedal, mu ni žal, 
da so pri projektu vztrajali 
kljub pandemiji. »Investici-
jo smo začeli že pred njo in 
tudi, ko se je začela, nisem 
imel pomislekov,« je pouda-
ril in pojasnil, da so čas med 
zaprtjem dobro izkoristili za 
izvedbo del.

Da je bila odločitev za pre-
novo pravšnja, je prepričan 
tudi direktor družbe Alpi-
nia, ki upravlja Merlakove 
bohinjske hotele, Jure Re-
panšek, ki je zadovoljen, da 
tudi večina od okoli tridese-
tih zaposlenih v Alpinii pri-
haja z območja Bohinja.

Župan Sodja je ob tem 
poudaril dobro sodelovanje 
med lokalno skupnostjo in 
lastniki. »Vesel sem, da sle-
dijo naši viziji in da delamo z 
roko v roki.« Hotel se dobro 
vključuje v vizijo razvoja ob-
čine, je prepričan. »Bohinj-
ski turizem potrebuje tudi 
hotele, ne le zasebnih sob. 
Mislim, da je odprtje novega 
Hotela Bohinj dobra osnova 
za razvoj butičnega turizma 
v Bohinju.«

Odprli prenovljeni Hotel Bohinj

Hotel stoji na lokaciji parka, ob katerem je bila nekoč Muhrova, kasneje Karađorđevićeva 
vila, na njegovem mestu pa je v osemdesetih stal Hotel Kompas. / Foto: Gorazd Kavčič

Direktor družbe Alpinia Jure Repanšek, župan Bohinja Jože 
Sodja in lastnik štirih bohinjskih hotelov Damian Merlak na 
odprtju Hotela Bohinj v Ribčevem Lazu / Foto: Gorazd Kavčič

V hotelu so posebej ponosni na velneško ponudbo, v kateri prav tako stavijo na kakovostno, 
naravno in lokalno, je povedala vodja velnesa Monika Topolnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Kropa – V petek zvečer so v 
Kropi pripravili Kristinin pe-
sniški večer, posvečen spo-
minu na pesnico in učite-
ljico Kristino Šuler, ki se je 
17. julija 1866 rodila v Kropi, 
kjer je preživela otroštvo, po 
končanem šolanju pa je sko-
raj 25 let poučevala na Stari 
Gori pri Sv. Juriju ob Ščavni-
ci. Umrla je konec decembra 
1959 v Ljubljani, kjer je tudi 
pokopana.

Na pesniškem večeru se 
je na Šmelovem vrtu v sta-
ri Kropi predstavilo pet pe-
snic, med njimi Monika Čuš 
iz občine Sv. Jurij ter doma-
činki Bojana Jelenc in Teja 
Goli. Na Kristininem pesni-
škem večeru, ki ga je prire-
dilo gibanje Kultura-Natu-
ra Slovenija, so napoveda-
li tudi natečaj Kresnice za 
nove, angažirane, ženskam 
posvečene pesniške zbir-
ke. Natečaj je namenjen ce-
lotnemu slovenskemu pro-
storu, torej tudi slovenskim 

pesnicam in pesnikom v za-
mejstvu in po svetu, je pojas-
nil predsednik gibanja Slav-
ko Mežek. Natečaj bo odprt 
vsako leto med 17. julijem in 
25. decembrom, razglasitev 

lavreatov in podelitev pri-
znanj in nagrad kresnice pa 
bo 8. marca. »Natečaj in na-
grada bosta imela zavetje v 
gibanju Kultura-Natura Slo-
venija, domicil pa v Šmelovi 

hiši v Kropi, kjer je Kristina 
Šuler preživela otroštvo, ter 
v stari šoli na Stari Gori, kjer 
je s hčerko Kristo našla mir 
in poučevala kar 25 let,« je še 
pojasnil Mežek.

Večer v spomin na Kristino Šuler
V hiši, kjer je v Kropi rojena pesnica in učiteljica preživela otroštvo, so na obletnico njenega rojstva 
priredili pesniški večer in napovedali natečaj za nove, ženskam posvečene pesniške zbirke.

Petkov pesniški večer v spomin na v Kropi rojeno Kristino Šuler so pripravili v hiši, kjer je 
pesnica in učiteljica preživela otroštvo.

Maša Likosar

Jesenice – Udeleženke pro-
grama Socialna aktivacija 
Gorenjske, ki ga izvaja Ljud-
ska univerza (LU) Jeseni-
ce, so v avli Občine Jesenice 
predstavile projekt Ne-pla-
stiki: Ali so smeti res smeti?, 
katerega namen je ozavesti-
ti prebivalce občine Jeseni-
ce vseh starostnih skupin o 
pomenu varovanja okolja in 
jim obenem ponuditi nasve-
te in ideje, kako varovati oko-
lje. V ta namen so pripravi-
le razstavo kreativnih izdel-
kov, od košar, torbic, okras-
nih posod za shranjevanje do 

preprog, ki so nastali iz od-
padkov, kot so plastenke, ste-
kleni kozarci, plastične vreč-
ke. Z razstavo želijo ljudem 
pokazati načine, kako lahko 
na ustvarjalen način ponov-
no uporabijo odpadne ma-
teriale. Projekt, ki ga LU Je-
senice izvaja od leta 2019, 
sicer vključuje polnoletne 
ženske iz drugih kulturnih 
okolij z jezikovnimi ovirami, 
ki se trudijo čim bolj vklopi-
ti v družbo. Skupina, ki raz-
stavlja, je že tretja po vrsti in 
združuje 15 udeleženk, ki 
prihajajo iz Bosne in Herce-
govine, Severne Makedoni-
je, Zimbabveja in Kosova. 

Ozaveščajo o pomenu 
varovanja okolja 

Razstava Ali so smeti res smeti? bo v avli Občine Jesenice 
na ogled do 3. avgusta. / Foto: Tina Dokl

1. stran
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Urša Peternel

Jesenice – Neja Šmid je 
prostovoljka (ob tem pa 
tudi gledališčnica, lekto-
rica v gledališču, lutkari-
ca, mladinska delavka, fe-
ministka in še kaj). Je tis-
ta ženska, ki je na Jeseni-
ce pripeljala projekt Viški 
hrane, ki poteka pod okri-
ljem Slovenske filantropi-
je. Ta se je začel leta 2014 
v Ljubljani in Neja je bila 
zraven od začetka. Ko se je 
nedavno iz prestolnice pre-
selila nazaj na Jesenice, pa 

je z njo v mesto pod Mežak-
lo prišel tudi ta humanitar-
ni projekt, ki deluje pod 
geslom Hrana ljudem, ne 
smetem. Kakovostna živila 
in tople obroke, ki ostaja-
jo v restavracijah, dijaških 
domovih, kuhinjah šol in 
v trgovinah, razdelijo lju-
dem, ki jih potrebujejo – 
in tako se hrana ne zavrže. 
Hrano razvaža in deli eki-
pa prostovoljcev, projekt so 
začeli izvajati v Ljubljani in 
ga hitro razširili tudi v dru-
ge kraje, decembra lani to-
rej tudi na Jesenice.

Dvajset kilogramov hrane

Vsak večer, razen ob nede-
ljah, malo čez osmo uro zve-
čer, tako Neja in še šest nje-
nih prijateljev prostovoljcev 
– Gaj, Olja, Marijana, Niko, 
Zoran in Aleksandra – v tr-
govskem centru Hofer na 
Jesenicah prevzamejo hra-
no, ki bi jo sicer zavrgli. Gre 
predvsem za pekovske iz-
delke, kot so kruh, žemlje, 
rogljički in ostalo pecivo, ki 
ob 20. uri, ko se trgovina 
zapre, ostanejo na policah. 
Poleg tega prevzamejo tudi 
sadje in zelenjavo, ki sta si-
cer še povsem užitna, ven-
dar pa ju ne morejo več pro-
dajati, ker je denimo en sa-
dež v zavoju poškodovan. 

Po besedah Neje Šmid 
vsak dan prevzamejo okrog 
dvajset kilogramov hrane, 
na seznamu pa imajo 61 pre-
jemnikov, ki živijo vse od Ko-
roške Bele do Plavža. »Hra-
no prevzamemo vsak večer, 
razen ob nedeljah, ko je tr-
govina zaprta. Niti enkrat 
doslej prevzema nismo od-
povedali, res pa je, da prev-
zemniki morajo biti pokon-
ci vsaj do devetih, pol dese-
tih zvečer, da jim hrano dos-
tavimo,« pripoveduje Neja.

Seznam prejemnikov do-
bijo na Centru za socialno 
delo Jesenice, nekaj imen 
tudi pri nevladnih organi-
zacijah, o kakšnem posame-
zniku ali družini, ki potre-
buje pomoč, izvedo tudi od 
znancev ali prijateljev. Med 
prejemniki so tako mladi kot 
upokojenci, samski in druži-
ne, po Nejinih izkušnjah pa 
je tudi veliko skrite revščine, 
denimo ljudi, ki uradno niso 
revni, a se dejansko tako tež-
ko prebijajo skozi mesec, da 
jim zmanjka celo za hrano.

Veseli bi bili novih 
prostovoljcev

Kot pravi Neja, bi bili ve-
seli tudi novih prostovoljcev, 
zlasti takih z avtomobilom, 
ki bi bili pripravljeni vsaj kak 
večer v tednu odpeljati hra-
no do uporabnikov. Povrne-
jo jim tudi potne stroške. Če 
bi bilo prostovoljcev več, bi 
se za prevzem viškov hrane 
lahko dogovorili še z drugi-
mi trgovinami.

Kot dodaja Neja, gre za res 
lep projekt, s katerim poma-
gajo nahraniti lačne ljudi, 
obenem pa hrana ne prista-
ne v smeteh. 

Hrana ljudem, ne smetem
Vsak večer, razen ob nedeljah, malo čez osmo uro zvečer Neja Šmid in še šest njenih prijateljev 
prostovoljcev – Gaj, Olja, Marijana, Niko, Zoran in Aleksandra – v trgovskem centru Hofer na Jesenicah 
prevzamejo hrano, ki bi jo sicer zavrgli, in jo odpeljejo do soljudi v socialni stiski. 

Neja Šmid za trgovskim centrom Hofer na Jesenicah: 
prostovoljci vsak večer prevzamejo presežke hrane in jih 
odpeljejo do ljudi v stiski.

Gre predvsem za sveže pečene pekovske izdelke, ki ob 
zaprtju trgovine ostanejo na policah, in sadje ter zelenjavo.

V podjetju Hofer so povedali, da je v projekt Donirana 
hrana vključenih že 95 odstotkov njihovih trgovin. 
»Ob zaprtju izbranih trgovin doniramo presežke 
hrane – sadje in zelenjavo, kruh in pekovske izdelke 
ter izbran suhi sortiment z oznako 'uporabno najmanj 
do', ki je ustrezne kakovosti in primeren za uživanje. 
Organizacije hrano v okviru projekta Donirana hrana 
razdelijo socialno ogroženim. Preostanke doniramo 
odjemalcu za oskrbo živali,« so pojasnili.

Samo Lesjak

Doslovče – Druženje ob pri-
povedovanju in poslušanju 
zgodb ter glasbe predstavlja 
pomemben del slovenskega 
ljudskega izročila. V Žirov-
nici ga ohranjajo s Pravljič-
nimi večeri pred Finžgarje-
vo rojstno hišo v Doslovčah, 
kjer je pred kratkim gostoval 
priznani etnolog Janez Bo-
gataj, sicer univerzitetni pro-
fesor, publicist ter avtor več 
kot 65 knjig, razprav in član-
kov s področij kulturne de-

diščine, kulinarike, gastro-
nomije ... V mladosti je z 
družino živel pri svojem sta-
remu stricu Franu Saleške-
mu Finžgarju (1871–1962) 
in je uradni skrbnik Finž-
garjeve zapuščine. Letos je 

ob 150. obletnici Finžgarje-
vega rojstva skupaj z dr. Mi-
haelom Glavanom izdal ob-
sežno monografijo Franc 
Saleški Finžgar – vera v res-
nico, lepoto in pravico. V idi-
ličnem okolju domačije se je 
Bogataj ob fotografijah spre-
hodil skozi nekatera poglav-
ja Finžgarjevega življenja 
in dela, najsi je šlo za velike 
prelomnice ali pa za manjše 
zanimive anekdote.

Po poklicu je bil Finž-
gar duhovnik, vendar pa je 
njegova kulturna in druž-

bena dejavnost daleč pre-
segla njegovo duhovniško 
poslanstvo. Med slovensko 
predvojno in povojno kul-
turno elito se ni vpisal le 
kot pisatelj, ampak tudi kot 
urednik, publicist, založnik 

in ustanovni član Sloven-
ske akademije znanosti in 
umetnosti. Že z devetimi leti 
je moral od doma v šole, kjer 
se je izkazal, nato pa službo-
val v različnih krajih, na Go-
renjskem v Bohinju, na Jese-
nicah, na Joštu in v Sori, naj-
dlje pa v Ljubljani. Največji 
pečat je pustil z delom Pod 
svobodnim soncem, v izvir-
nem literarnem ustvarjanju 
pa je prehodil pot od mla-
dostne narodopisne ljudske 
in zgodovinske proze k psi-
hološko, estetsko in social-
no angažirani žlahtni ljud-
ski povesti in drami.

Bogataj je svojih prvih 
petnajst let preživel s pisa-
teljem na njegovem domu v 
Ljubljani. Med drugo svetov-
no vojno je bila Finžgarjeva 
hiša na ljubljanskem Mirju 
bombardirana in pisatelj je 
bil ob tem ranjen ter je izgu-
bil sluh. Bogataj je kot otrok 
nosil pošto k pisateljevemu 
prijatelju, arhitektu Jožetu 

Plečniku, s stricem Jurjem 
– kot je Finžgarja klical sam 
– sta hodila na sprehode ter 
na počitnice, kjer je bil de-
ležen številnih poučnih ko-
mentarjev o prepletu druž-
be in narave. Finžgar je bil 
namreč tudi lovec v najbolj 
pristni povezanosti človeka 
in narave. Vrhunec predsta-
vlja njegova izvrstna črtica 
Nad petelina in navsezadnje 
tudi nekdaj zelo popularna 
ljudska igra Divji lovec.

Finžgarjev dom je bil vse 
do pisateljeve smrti tudi 

nekakšno kulturno središče, 
kjer so se shajali pomembni 
slovenski intelektualci, med 
drugimi tudi največji Finž-
garjev prijatelj Izidor Cankar. 

Finžgar pa je bil dejaven 
tudi pri mnogih praktičnih 
zadevah, tako je v Sori ure-
dil vodovod, organiziral ži-
vinorejsko zadrugo na Ro-
bežu in še kaj. Vse to je izvi-
ralo iz Krekovega socialnega 
programa, ki mu je bil Fin-
žgar zelo naklonjen. Dal je 
tudi pobudo in opravil glav-
no delo v naporih, da se je 

odkupila in kot muzejska 
postojanka ohranila Prešer-
nova rojstna hiša v Vrbi. 

Zavzemanje za kulturno 
dediščino je torej izjemnega 
pomena, pa ne, kot je pouda-
ril Bogataj, v smislu nostal-
gičnega idealiziranja ali da-
janja lažnega občutka več-
vrednosti, temveč kot stal-
no odkrivanje preverjenih 
spoznanj, ki nas lahko nav-
dihujejo k ustvarjalnosti ter 
iskanjem novih poti – prav 
to nosi v sebi tudi Finžgar-
jevo delo.

Pravljični večer o Finžgarju
V okviru poletnega festivala KašArt je pred Finžgarjevo rojstno hišo v 
Doslovčah gostoval etnolog Janez Bogataj, ki je povedal marsikatero 
zanimivo anekdoto iz življenja Frana Saleškega Finžgarja. 

Zbrano občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo zgodbam etnologa Janeza Bogataja o 
njegovem starem stricu Franu Saleškemu Finžgarju. / Foto: S. L.

V idiličnem okolju domačije se je Bogataj ob 
fotografijah sprehodil skozi nekatera poglavja 
Finžgarjevega življenja in dela.
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Jože Košnjek

Naklo – Pred desetimi leti 
sta se Občina Naklo in Dru-
štvo upokojencev Naklo od-
ločila, da bosta na srečanje 
vabila občanke in občane, ki 
so v tekočem letu dopolni-
li osemdeset, devetdeset ali 
več let. Novost je bila dobro 
sprejeta in je že deset let ena 
od oblik skrbi in pozornosti 
občine in društva do najsta-
rejših. Ker je bilo lani čud-
no leto in so bile prireditve z 
udeležbo več ljudi prepove-
dane, so v Naklem pretekli 
teden nadoknadili zamudo. 

V torek so v Hotel Ma-
rinšek v Naklem povabili 

33 občank in občanov, ki so 
v drugem polletju lanske-
ga leta dopolnili osemdeset, 
devetdeset in več let. V sredo 
pa je prejelo vabilo na sreča-
nje 38 občanov, ki so v prvem 
delu letošnjega leta doseg-
li ta leta. Obakrat sta pova-
bljence nagovorila župan 
Občine Naklo Ivan Meglič in 
predsednik Društva upoko-
jencev Naklo Jože Kajin. Žu-
pan je predstavil dosežke ob-
čine in novosti, pomembne 
za starejše – od Prostoferja, 
pomoči na domu, ki jo izvaja 
nov upravljavec doma za sta-
rejše, Dom starostnikov Pe-
tra Uzarja iz Tržiča, do nove 
mreže pomoči starejšim 

– ter se jim zahvalil za vse, 
kar so v svojem življenju sto-
rili za občino. Predsednik 
Društva upokojencev Nak-
lo Jože Kajin je predstavil 
delo društva in njegovo skrb 
za starejše. Za razvedrilo so 
obakrat poskrbeli plesalci 
in pevci Folklorne skupine 
Društva upokojencev Naklo. 

Srečanja so se udeležili: 
Franc Aljančič, Ivana Toma-
zin, Leon Boštar, Stanislav 
Balantič, Zofija Ravnihar, 
Ana Kuhar, Jožef Jošt, Lu-
cija Šter, Terezija Porenta, 
Anton Košnjek, Ivana Černi-
lec, Marijan Mihelič, Helena 
Rozman, Jožef Špilak, Iva-
na Rakovec, Albina Troha, 

Amalija Kalan, Terezija Ura-
nič, Alojzij Podlesnik, Anto-
nija Rebernik, Matilda Dol-
žan, Antonija Gabrič, Ange-
la Sajovic, Marija Mohorič, 
Antonija Debenec, Franc 

Porenta, Jožefa Kukovič, Ja-
nez Babič, Ivanka Perko, Ja-
nez Štular, Ivanka Stroj in 
Ana Leban. Najstarejša ude-
leženca sta bila Ivana Ra-
kovec, rojena leta 1925, in 

Jožef Špilak, rojen leta 1924. 
Z najstarejšimi sta bili tudi 
tajnica Društva upokojencev 
Naklo Slavka Jelenc in višja 
svetovalka na Občini Naklo 
Dragica Roblek.

Najstarejši niso pozabljeni
Občina Naklo in Društvo upokojencev Naklo že deset let organizirata 
srečanja za občane, ki »so si naložili« osemdeset, devetdeset in več let.

V Hotel Marinšek v Naklem so povabili najstarejše občanke in občane občine Naklo, na 
fotografiji skupina tistih, ki so okrogli jubilej praznovali v drugi polovici lanskega leta. 
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Simon Šubic

Kranj – Čeprav nismo niti 
še na polovici poletnih po-
čitnic, pa so misli mnogih 
že usmerjene v iskanje naj-
boljših rešitev za organiza-
cijo in izvedbo pouka v ko-
ronarazmerah tudi v bliža-
jočem se šolskem letu, saj si 
nihče ne želi, da bi tudi nas-
lednje šolsko leto zaznamo-
vala izvedba pouka na dalja-
vo. Eden od izvedljivih ukre-
pov je tudi namestitev siste-
mov za prezračevanje sku-
pnih šolskih prostorov, ki bi 
zagotovili čim manjši pre-
nos okužb, na kar je pred 
kratkim opozoril tudi Sin-
dikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Sloveni-
je. Na Osnovni šoli Stražišče 
enega takih sistemov preiz-
kušajo že od pomladi. 

Na stražiški šoli so v sode-
lovanju s kranjskim podje-
tjem Ax Systems Adria v je-
dilnico, kjer prihaja do naj-
večje koncentracije učencev, 
že spomladi ob vrnitvi otrok v 
šole poskusno namestili sis-
tem za dezinfekcijo z ultra-
vijolično (UV) svetlobo. Di-
rektor podjetja Jure Kristan 
je pojasnil, da gre za napra-
vi, nameščeni na stropu, ki 
za uporabnike nista moteči 
in škodljivi. Napravi izvaja-
ta prisiljeno kroženje zraka 
skozi zaprto komoro, v kate-
ri se zrak dezinficira z UV-
-svetlobo. Ena naprava ima 
tudi zunanjo UV-žarnico, ki 

se samodejno prižge ponoči 
in dodatno sterilizira obmo-
čje razdelilnega pulta. »UV-
-svetloba se že dolgo uporab-
lja za sterilizacijo v kirurških 
sobah in kozmetičnih salo-
nih. Z našim sistemom za 
vozila smo na primer opre-
mili tudi reševalna vozila za 
prevoz s covidom-19 okuže-
nih bolnikov na dializo in po 
naših podatkih se do zdaj ni 
okužil še noben njihov vo-
znik,« je Kristan predsta-
vil uporabnost UV-steri-
lizatorjev zraka. Njegovo 
podjetje, ki je sicer general-
ni uvoznik UV-sterilizator-
jev zraka ukrajinskega proi-
zvajalca, s katerim sodeluje 

tudi pri razvoju in izboljša-
vi izdelkov, je pred kratkim 
zagnalo vseslovensko akci-
jo Zdrav zrak v naših šolah 
z željo, da bi se čim več iz-
obraževalnih ustanov v Slo-
veniji odločilo za namestitev 
njihovih naprav. 

Ravnatelj Osnovne šole 
Stražišče Pavel Srečnik je po-
vedal, da so ponudbo kranj-
skega podjetja po brezplač-
ni poskusni namestitvi siste-
ma za UV-dezinfekcijo zra-
ka sprejeli z odprtimi roka-
mi. »Naš prvi cilj je, da otro-
ci normalno obiskujejo pouk, 
četudi v obliki mehurčk-
ov, zato je vse, kar pripomo-
re k njihovi večji varnosti in 

izvedbi pouka na šoli, dobro-
došlo. Dosedanje izkušnje s 
tem sistemom so dobre, saj 
na šoli nismo zaznali preno-
sa okužb z novim koronavi-
rusom. Imeli smo sicer ne-
kaj razredov v karanteni, a po 
naših podatkih je do preno-
sa okužb prišlo zunaj šolskih 
prostorov,« je dejal. Po njego-
vih besedah bi bilo UV-sterili-
zatorje zraka koristno name-
stiti še v druge skupne pro-
store na šoli, predvsem pa v 
zbornici in knjižnici, morda 
tudi v telovadnici. S tem seve-
da nastopi druga težava, kako 
namreč zagotoviti zadostna 
finančna sredstva za nakup 
takšne opreme. 

Na stražiški šoli preizkušajo 
sterilizator zraka
Na Osnovni šoli Stražišče že od pomladi preizkušajo sterilizator zraka z ultravijolično svetlobo.  
»Vse, kar pripomore, da otroci ostanejo v šoli, je dobrodošlo,« pravi ravnatelj Pavel Srečnik. 

Na Osnovni šoli Stražišče so napravi za sterilizacijo zraka z UV-svetlobo poskusno 
namestili v šolski jedilnici. / Foto: arhiv Ax Systems Adria

Simon Šubic

Kranj – V Kranju bodo odpr-
to cepljenje proti covidu-19 
brez naročanja vnovič iz-
vedli v četrtek od 12. do 15. 
ure. Ker ta dan cepijo tudi 
naročene paciente, v Zdra-
vstvenem domu Kranj opo-
zarjajo, da imajo ti prednost 
pred nenaročenimi pacien-
ti. Zato pozivajo, da se naro-
čeni držijo svojih terminov, 
nenaročeni pa naj ne priha-
jajo na cepljenje pred začet-
kom odprtega cepljenja, si-
cer spet lahko pride do pre-
cejšnje gneče in kaotičnih 
razmer, kot so jim bili priča 

minulo sredo. Zaradi po-
manjkanja parkirnih mest 
tudi prosijo, da parkirate v 
okolici. V kranjskem cepil-
nem centru v športni dvo-
rani Vojašnice Petra Petri-
ča Kranj so sicer prejšnji 
teden cepili 895 nenaro-
čenih (skupno pa 2175 lju-
di), v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka so na odprtem 
cepljenju minulo sredo ce-
pili 425 ljudi, v Zdravstve-
nem domu Tržič pa minu-
li torek 112. V Tržiču odpr-
to cepljenje izvajajo vsak to-
rek od 10. do 12. ure, v Ško-
fji Loki pa bo naslednje v to-
rek, 27. julija. 

Odprto cepljenje v Kranju 
ponovno v četrtek

Jasna Paladin

Domžale – Širitev Zdra-
vstvenega doma Domža-
le, ki zdravstveno službo iz-
vaja v občinah na območju 
Upravne enote Domžale – 
v Domžalah, Mengšu, Tr-
zinu, Moravčah in Lukovi-
ci –, je najzahtevnejši pro-
jekt tega mandata. Poleg so-
dobnega prizidka za ambu-
lante projekt zajema tudi 
dve etaži podzemne garaž-
ne hiše, vrednost pa je oce-
njena na več kot deset mili-
jonov evrov. »To je največji 
projekt zadnjih let, tako gle-
de finančnega zalogaja kot 
zahtevnosti gradnje in vseh 
postopkov, ki potekajo že vse 
od leta 2017. Pomembna se 

nam zdi tudi garažna hiša, 
saj si iz središča mesta želi-
mo umakniti kar največ plo-
čevine,« pravi domžalska 
podžupanja Renata Kosec.

Investicijski program so 
svetniki vseh petih občin že 
potrdili, naslednji korak bo 
podpis medobčinske pogod-
be, začeli pa so tudi že pri-
pravo razpisa za izvedbo del 
in pripravo dokumentacije 
za gradbeno dovoljenje.

Kljub temu da bodo ob-
čine skupaj financirale pri-
zidek, pa se strinjajo, da je 
zdravstvene storitve treba 
decentralizirati, zato bodo 
v prihodnje krepili in poso-
dabljali tudi enote ZD Dom-
žale v občinah Mengeš, Tr-
zin, Lukovica in Moravče.

Investicijski program  
za prizidek je potrjen
Svetniki vseh petih sodelujočih občin so potrdili 
enega ključnih dokumentov za prizidek k 
Zdravstvenemu domu Domžale.
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Bi postali del naše ekipe?

Zaposlimo delavca (m/ž) v tekstilni proizvodnji.  
Delo je dvoizmensko, konci tednov so prosti!

Ponujamo zanimivo delovno  okolje, družinsko 
vzdušje z možnostjo napredovanja.

Po potrebi je na voljo tudi službeno stanovanje.

 Pričakovanja:
• motiviranost in zanesljivost
• ročne spretnosti
• tehnično razumevanje
• dobro znanje nemškega jezika
• pripravljenost za delo v timu
• samostojno upravljanje dela v delovnem prostoru
• fleksibilnost v delovnem okolju

Nadaljnja vprašanja in prijave pošljite na  
Klaus Gutenberger & Martina Santner – 
bewerbung@seidra.com.

Veselimo se vašega odziva!
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Kokra – Ob 79. obletnici tragičnih dogodkov, ko so julija 1942 
nacistični okupatorji v Kokri požgali devet hiš, ustrelili 14 pre-
bivalcev Kokre in 16 talcev iz drugih krajev ter v izgnanstvo 
odvedli 26 žensk in otrok, je Občinski odbor združenja borcev 
za vrednote NOB Preddvor v soboto dopoldne pri osrednjem 
spomeniku žrtvam v Kokri pripravil spominsko slovesnost. 
Žrtvam so se prisotni poklonili tudi z minuto molka, k spo-
minskemu obeležju so tradicionalno položili venec. Pozdravni 
nagovor je imel predsednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Kranj Božo Janež. Predsednik Občinskega odbora Združenja 
borcev za vrednote NOB Preddvor Franc Ekar pa se je med dru-
gim spomnil tudi 110. obletnice rojstva takratnega jezerskega 
župnika, upravitelja kokrške cerkve in posesti Joža Vovka, ki 
je od ljubljanske nadškofije pridobil tudi pravice za uporabo 
zemljišča, na katerem stoji spominsko obeležje žrtvam vojne.

Prihodnje leto bo častitljivih osemdeset let
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Alenka Brun

Jezersko – Na zadnji redni 
seji občinskega sveta Občine 
Jezersko so svetniki obrav-
navali tudi odlok o spre-
membah in dopolnitvah od-
loka o ureditvi cestnega pro-
meta, odlok o ureditvi miru-
jočega prometa v občini ter 
sklep o določitvi plačljivih 
parkirišč na območju obči-
ne in tarifi za parkirnine.

Župan Andrej Karničar je 
na začetku pojasnil, da želi-
jo urediti predvsem parkira-
nje v dolini Ravenske Kočne, 
da jo dejansko razbremeni-
jo pločevine. Predvsem ob 
koncu lanske poletne sezo-
ne so ugotovili, da je stanje 
v Ravenski Kočni nevzdržno 
in da je treba k reševanju 
problema pristopiti aktivno. 

Pomembno je tudi parki-
rišče Pod Turni. Kar nekaj 
časa so se usklajevali z zavo-
doma za varstvo narave in 
kulturne dediščine, da lah-
ko začnejo izvajati dela. Tu 
namreč načrtujejo dva sklo-
pa parkirišč, ki bodo umešče-
na kot žepki ob lokalni cesti 

in ločena z zasaditvami. Za-
pornico lahko postavijo, je pa 
usklajevanje prineslo tretjino 
manj parkirnih mest, kot so 
jih načrtovali prvotno. V pro-
storskem načrtu pa je tudi že 
Zabodanja – prostor, ki bo na-
menjen parkiranju ob jezeru. 
Čaka jih tudi še ureditev par-
kiranja v središču kraja.

Direktorica občinske upra-
ve Mojca Markič je na seji 

poudarila nekaj sprememb, 
ki so nastale med prvim in 
drugim branjem: da občin-
ski svet s sklepom določa jav-
ne površine in način plačeva-
nja parkirnine ter višino par-
kirnine, dodali pa so še eno 
vrsto dovolilnice: dovolilnico 
za ostale upravičence. Mar-
kičeva je pojasnila, da bodo 
občani dovolilnico za dostop 
do parkirišča Ravenska Koč-
na dobili brezplačno na pod-

lagi pisne vloge, ki jo bodo 
vložili na občinski upravi. 
Ena dovolilnica bo za en avto 
oziroma bo vezana na regi-
strsko tablico. Ko bo odlok 
začel veljati, bodo vloge do-
segljive na spletni strani, do-
volilnice pa bodo brezplačne 
tudi za vse, ki imajo za zapor-
nico nepremičnino, in nji-
hove ožje družinske člane. 
V primeru turističnih kmetij 

to velja tudi za njihove goste, 
za oskrbnike planinskih koč, 
dostavljavce – ti bodo ravno 
tako dobili dovolilnico za 
dostop na območje. Potem 
pa so tu še recimo gasilci, re-
ševalna služba, lovci, ki bodo 
tudi upravičeni do brezplač-
ne dovolilnice. Bodo pa mo-
rali oddati vlogo zanjo. Po-
leg tega bo imel župan mož-
nost, da bo na podlagi svoje 
presoje izdal dnevno ali dlje 
časa trajajočo brezplačno do-
volilnico. 

Želijo vzpostaviti dva 
sistema

Za zdaj govorijo o dovolil-
nici v dolino Ravenske Koč-
ne, ki bo elektronska, ker pa 
ne vedo, kaj se bo zgodilo na 
območju okoli jezera ali v sre-
dišču kraja čez leto dni ali na 
primer čez pet let, pa ostaja 
tudi fizična oblika parkirne-
ga listka, je še povedala Mar-
kičeva. Parkomate bodo pos-
tavili na vidnih mestih. Za 
Ravensko Kočno bo parkirna 

tarifa sedaj enotna vse leto: 
za dnevno parkiranje deset 
evrov. Pod Turni pa ostaja 
sprejeti predlog petih evrov. 
Ker se bo v dolini Ravenske 
Kočne plačevalo le z bančno 
kartico, bo za začetek pred za-
pornico parkiranje še brez-
plačno. »Da začnemo s po-
časnim, mehkim uvajanjem 
parkirnin,« se je strinjal žu-
pan Andrej Karničar.

Na seji so večkrat pouda-
rili, da je treba ljudem poja-
sniti, da uvajanje plačljivega 
parkirnega sistema ne po-
meni, da bodo Jezersko za-
prli za obiskovalce in turis-
te, da le želijo v prihodnosti 
imeti urejen prometni sis-
tem. Vzporedno pa razmiš-
ljajo tudi že o uvedbi trans-
ferja od jezera do obeh par-
kirišč – Pod Turni in Raven-
ske Kočne. S podjetjem Arri-
va Slovenija so tudi že skle-
nili pogodbo o izvajanju 
transferjev, ki bodo prvih ne-
kaj koncev tedna za obisko-
valce brezplačni, kasneje pa 
plačljivi.

Jezersko umirja promet
Na Jezerskem začenjajo sistemsko urejanje mirujočega prometa, in sicer s počasnim, mehkim 
uvajanjem plačevanja parkirnin. Na zadnji seji občinskega sveta so se dogovorili tudi o dokončnem 
načinu plačevanja in višini parkirnine.

Fotografija prikazuje razmere v dolini Ravenske Kočne ob nedavnem lepem koncu tedna. 
Zato so se na Jezerskem odločili, da k reševanju težave preobremenjenosti s pločevino 
aktivno pristopijo. / Foto: arhiv občine

Uvajanje plačljivega parkirnega sistema ne pomeni, da 
bodo Jezersko zaprli za obiskovalce in turiste, temveč 
želijo v prihodnosti imeti urejen prometni sistem.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Janja Kos, nekda-
nja koncesionarka za po-
moč družini na domu v 
Cerkljah, je sklenila so-
dno poravnavo z Občino 
Cerklje, ki jo je tožila zara-
di žaljenja in širjenja neres-
nic. Skladno s poravnavo se 
je Kosova opravičila za nep-
rimerne besede, ki jih je na-
menila zaposlenim in funk-
cionarjem občine ter obči-
ni kot taki, plačati pa mora 
tudi sodne stroške. 

Kosova je od leta 2012 kot 
zasebna koncesionarka izva-
jala socialnovarstveno stori-
tev pomoč družini na domu 
v Cerkljah, socialna inšpek-
cija, ki je pri njej opravila več 
nadzorov, pa ji je nato zaradi 

nespoštovanja predpisov 
prepovedala opravljanje sto-
ritve in Občini Cerklje nalo-
žila, da koncesijo razveže iz 
krivdnih razlogov koncesio-
narja. Kosova, ki se ni stri-
njala z odvzemom koncesi-
je, je nato sprožila več tožb, 
tudi zoper Občino Cerklje. 
Kot so nam takrat poveda-
li na socialnem inšpektora-
tu, je občina z odvzemom 
koncesije le sledila odločbi 
inšpektorata. Čebulj nam je 
dodatno pojasnil, da je obči-
na koncesijo odvzela na pod-
lagi odločbe inšpektorice Ta-
tjane Arnšek, ki mu je v na-
sprotnem primeru zagrozila 
s kazensko ovadbo, kasneje 
pa se je v postopkih, ki jih je 
vodila, izkazalo več nepravil-
nosti.

Nekdanja koncesionarka 
se je poravnala z občino

Alenka Brun

Preddvor – Občine 
Preddvor, Tržič, Komen-
da in Kamnik so pristopi-
le k projektu celovite ener-
getske obnove stavb v las-
ti občin, ki ga je na podla-
gi Evropske kohezijske po-
litike 2014–2020 razpisalo 
ministrstvo za infrastruk-
turo, in dobile odobrenih za 
malce več kot osemsto tisoč 
evrov nepovratnih sredstev.

Preddvorska občina je v 
projekt prijavila obnovo ob-
činske stavbe ter celovito 
obnovo nekdanje posloval-
nice TD Preddvor na Gori-
čici. Tu se je obnova stavbe 
že začela, zaključila pa naj 

bi se oktobra letos. Kot smo 
izvedeli, je zanjo predvide-
nih devetdeset tisoč evrov, 

obsega pa obnovo strehe, 
oken in fasade, popravilo 
dotrajane ter poškodovane 

vodovodne napeljave, poso-
dobitev električne napeljave 
in priklop na javni toplovod. 
V stavbi bo po obnovi dobil 
svoje prostore Zavod za turi-
zem Preddvor.

Za občinsko stavbo pa iz-
vajalca del še niso izbrali, saj 
cene storitev in gradnje str-
mo naraščajo. Tu je bistvena 
menjava strehe, nekaj dotra-
janih oken ter vzpostavitev 
požarne varnosti – v notran-
josti bodo zasteklili celotno 
stopnišče, da bo v skladu z 
zahtevami za požarno var-
nost. Na občini so še pojasni-
li, da bodo pisarne, če bo mo-
goče, obnovili posebej, saj to 
ni del upravičenih stroškov 
pri tem projektu.

Začeli obnovitvena dela

Nekdanja stavba turističnega društva v Preddvoru je 
najprej dobila novo streho. 
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Železniki – Direkcija RS za 
vode (DRSV) je minuli petek 
na Portalu javnih naročil ob-
javila odločitev o oddaji jav-
nega naročila za izgradnjo 
obvoznice v Železnikih, ki jo 
nameravajo graditi ob načr-
tovanih protipoplavnih ure-
ditvah Selške Sore. Naju-
godnejšo ponudbo je oddala 
Gorenjska gradbena družba 
skupaj s partnerjem Mapri 
Proasfalt, in sicer v višini sla-
be 3,4 milijona evrov (brez 
DDV). Odločitev bo pravno-
močna 29. julija.

Na razpis se je prijavilo se-
dem ponudnikov, trem od 
njih je DRSV priznal sposob-
nost in jih povabil k oddaji 

ponudbe. Poleg že omenje-
nega izbranega izvajalca sta 
se v drugi fazi postopka za 
posel potegovali še podjetji 
Nivo Eko iz Žalca skupaj s 
partnerji in kranjski Garnol 
s partnerji, ki sta oddali dob-
re štiri milijone evrov (brez 
DDV) vredni ponudbi.

»Po pravnomočnosti Od-
ločitve o oddaji javnega na-
ročila bo z izbranim ponu-
dnikom sklenjena pogod-
ba,« so napovedali na DRSV 
in dodali, da bo izvajalec za-
čel graditi takoj po uvedbi 
v delo, investicijo pa bo do-
končal v roku 720 dni po 
sklenitvi pogodbe. Obvo-
znico mimo starega dela 
Železnikov bo večinoma fi-
nancirala Direkcija RS za 

infrastrukturo, Občina Že-
lezniki pa jo bo na podlagi 
sklepa o oddaji naročila so-
financirala v višini 3,12-od-
stotka.

Gradnjo obvoznice načr-
tujejo v okviru projekta pro-
tipoplavne ureditve Selške 
Sore. DRSV tako ta čas vodi 
še postopek izbire izvajal-
ca protipoplavnih ukrepov 
v Železnikih. Pojutrišnjem 
bo postala pravnomočna 
odločitev o priznanju spo-
sobnosti petim od šestih 
prijavljenih kandidatov. V 
vseh primerih gre za kon-
zorcije, njihovi vodilni par-
tnerji pa so Gorenjska grad-
bena družba, idrijski Kolek-
tor Koling, žalski Nivo Eko 
ter ljubljanski podjetji VG5 

in Inkaing, za prijavo hrva-
škega GP KRK in njegovih 
slovenskih partnerjev pa so 
na DRSV ocenili, da ne iz-
polnjuje pogojev za sodelo-
vanje. V drugi fazi postop-
ka bodo pridobili ponudbe 
usposobljenih ponudnikov. 
Kdaj bodo postopek izbire 
izvajalca končali, bo odvis-
no od morebitnih zahtev-
kov za revizijo. Na DRSV so 
še povedali, da bodo v dru-
gi polovici avgusta razpisa-
ne obravnave s stranskimi 
udeleženci v postopku pri-
dobivanja gradbenega do-
voljenja. »Če ne bo zaple-
tov na tej točki, lahko kma-
lu pričakujemo izdajo grad-
benega dovoljenja in zače-
tek gradnje.«

Izbrali izvajalca za obvoznico
Na javnem razpisu za gradnjo obvoznice v Železnikih je bila s 3,4 milijona evrov (brez DDV) vredno 
ponudbo najugodnejša Gorenjska gradbena družba skupaj s partnerjem Mapri Proasfalt. Odločitev o 
izbiri bo pravnomočna konec julija. Hkrati poteka tudi izbor izvajalca protipoplavnih ukrepov.

Mateja Rant

Malenski Vrh – Potem ko je 
župan Milan Čadež v začet-
ku julija s podjetjem Dolenc 
podpisal gradbeno pogod-
bo za sanacijo plazov v Ma-
lenskem Vrhu, so se minuli 
teden že začela dela. Podje-
tje Dolenc je med sedmimi 
ponudniki oddalo najnižjo 
ponudbeno ceno za izved-
bo gradbenih del. Dela bodo 
po pogodbi vredna 187 tisoč, 
končana pa morajo biti še le-
tos, so pojasnili na občini.

Že vse od obilnega spo-
mladanskega deževja pred 
dvema letoma se na tem 

območju soočajo s proble-
mom plazenja zemljišča, po 
katerem poteka prometnica. 
»Kljub izvedbi manjših in-
terventnih posegov pa se sta-
nje ne izboljšuje. Zato bomo 
s pomočjo državnih sredstev 
za sanacijo plazov izvedli ob-
sežnejšo globinsko sanaci-
jo terena, da ga bomo lahko 
primerno utrdili za ponovno 
vzpostavitev ceste,« so raz-
ložili na občini in dodali, da 
bodo dela izvajali pod stro-
kovnim nadzorom geologa. 
V času del bodo vzpostavljali 
zapore cest, ki jih bodo spro-
ti objavljali na spletni strani 
občine.

Sanirajo plazove  
v Malenskem Vrhu
Začela se je sanacija štirih plazov na cesti 
Malenski Vrh–Gorenje Brdo, na 270-metrskem 
odseku bodo tudi zamenjali asfalt.

Na cesti Malenski Vrh–Gorenje Brdo bodo sanirali štiri 
plazove. / Foto: Damjana Peternelj

Mateja Rant

Zapreval – »V tistem času so 
se s turizmom na kmetiji že 
ukvarjale štiri kmetije, in si-
cer Tavčarjeva v Četeni Rav-
ni, Žgajnarjeva v Zaprevalu, 
Potočnikova v Rovtu in Me-
žnarjeva na Jarčjem Brdu. 
Mežnarjeva in Potočnikova 
sta dejavnost kasneje opus-
tili, pri Tavčarju in Žgajnar-
ju pa se s turizmom ukvar-
jajo še danes,« je razloži-
la Hermina Jelovčan iz Tu-
rističnega društva (TD) Sta-
ri vrh. Omenjene kmetije in 
tudi drugi, ki so želeli na ka-
kršen koli način pomagati 
pri vzdrževanju in ureditvi 
krajev pod Starim vrhom, je 
Krvina pozval, da se poveže-
jo v društvo. »Že prvo leto se 
je društvu pridružilo več kot 
šestdeset članov.«

Že v prvem letu delovanja 
je v društvu prišlo do ide-
je, da se na Grebljici prip-
ravi prireditev, ki bi se od-
vijala poleti in bi bila pove-
zana z delom in življenjem 
prebivalcev pod Starim vr-
hom, je razložila Hermi-
na Jelovčan. Tako je nastala 
etnografska prireditev Dan 
oglarjev in letos bo oglar-
ska kopa zadišala že pet-
desetič. Na prireditvi pri-
kažejo opravila pri pripra-
vi oglarske kope ter stara 

orodja in način dela, kot so 
ga opravljali nekoč. Priredi-
tev s svojim nastopom po-
pestrijo domači pevci, ki so 
del kulturne sekcije TD Sta-
ri vrh, in folklorna skupina. 
»Prireditev je že vsa leta iz-
jemno dobro obiskana, saj 
so našteli tudi več kot tri ti-
soč obiskovalcev.« 

Društvo je vsa leta moč-
no povezano s smučiščem 
na Starem vrhu, pod njego-
vim okriljem v neposredni 
bližini smučišča deluje tudi 

teniško igrišče. »V zadnjih 
letih pa so zelo zaživele te-
matske pohodne poti, ki so 
bile pripravljene in označe-
ne že kmalu po letu 1990. 
Poti so vse redno vzdrževa-
ne in dobro označene. Vse 
so primerne za družine in 
turisti se radi podajo po 
njih.« Turistično društvo po 
besedah Hermine Jelovčan 
skrbi tudi za urejenost kraja, 
oznake in informativne ta-
ble. »Društvo tako že dobrih 
petdeset let uspešno deluje 

in opravlja naloge, ki so si 
jih zadali na prvem ustanov-
nem sestanku leta 1970.« 
Turistu se trudijo približa-
ti domačo lokalno ponudbo, 
prikazati lepote krajev pod 
Starim vrhom in mu ponu-
diti vse, kar potrebuje za pri-
jeten eno- ali večdnevni od-
dih v teh krajih. »In vračanje 
turistov nazaj pod Stari vrh 
je znak, da lahko TD Stari 
vrh s ponosom vstopa v dru-
go polovico stoletja,« je do-
dala Hermina Jelovčan.

Praznično leto za Turistično 
društvo Stari vrh
Na pobudo tedanjega škofjeloškega župana Zdravka Krvine, ki je na Starem vrhu videl izjemno 
priložnost za razvoj turizma, so leta 1970 na kmetiji pri Žgajnarju v Zaprevalu ustanovili Turistično 
društvo Stari vrh.

Dan oglarjev je že petdeset let vodilna prireditev TD Stari vrh. / Foto: Hermina Jelovčan

Jasna Paladin

Duplica – Kamniški upo-
kojenci, ki na pokrajinskih 
tekmovanjih upokojencev v 
kegljanju z vrvico že vrsto let 
posegajo v sam vrh, so igri-
šče za to disciplino do sedaj 
imeli avtokampu Pod skalo 
v Kamniku, a so jih spreme-
njene zahteve prisilile k is-
kanju nove rešitve.

»Zaradi zahteve, da mora 
imeti organizator tekmova-
nja na voljo dve igrišči, smo 
začeli iskati novo lokacijo. Na 
razumevanje smo naleteli pri 

vodstvu Tenis kluba Duplica, 
ki nam je dobrohotno odsto-
pilo primeren teren. Stekle 
so aktivnosti pridobivanja 
materialnih sredstev in čla-
ni smo zavihali rokave. V sla-
bem mesecu je nastal objekt, 
na katerega smo lahko po-
nosni,« nam je povedal Miha 
Prosen, gonilna sila kam-
niških upokojencev-športni-
kov. Sekcijo kegljanja z vrvi-
co, eno od šestnajstih špor-
tnih sekcij Društva upoko-
jencev Kamnik, vodi Marijan 
Hribar, združuje pa približ-
no petnajst tekmovalcev.

Uredili novo kegljišče
Člani Društva upokojencev Kamnik so uredili 
novo igrišče za kegljanje z vrvico, pravzaprav dve, 
kar jim omogoča tudi organizacijo tekmovanj.

Kegljanje z vrvico je med kamniškimi upokojenci priljubljen 
šport.
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Žiri – Na kopališču Pusto-
tnik v Žireh, nedaleč od iz-
vira Poljanske Sore, smo 
srečali otroke Osnovne šole 
Žiri, ki so dan tu prežive-
li v okviru projekta Pope-
strimo šolo. Klavdija Oblak, 
športna pedagoginja, je de-
jala, da je kopališče primer-
no tako za otroke kot odra-
sle. »Otroci so komaj čakali, 

da se gremo kopat. Najra-
je skačejo v vodo, plavajo, 
uživajo ob družabnih igrah 
in odbojki. Voda je nekoli-
ko hladna, imela naj bi le 16 
stopinj Celzija, a mladih to 
ne moti, saj jim je ključno, 
da se naužijejo poletnih ra-
dosti,« je dodala. Trinajstle-
tna Nina Bogataj je ob tem 
še povedala: »Plaža je lepo 
urejena, voda pa je zame ne-
koliko premrzla. Kopališče 

večkrat obiščem s prijatelji 
in običajno je zelo obiska-
no.« Petnajstletnega Jakoba 
Jereba, ki je bil na kopališču 
Pustotnik prvič, pa je navdu-
šila skakalnica, s katere lah-
ko varno skočiš v mirno in 
čisto vodo.

Geotermalna voda bazena 
Pr' Topličarju v dolini Ko-
pačnice priteče iz vrtine, ki 
ima stalno temperaturo 23,4 
stopinje Celzija. Za čistočo 

in urejenost bazena v dogo-
voru z občino in lastnikom 
skrbi več prostovoljcev, med 
njimi tudi Marjana Vrhunc 
iz Gorenje vasi. »Okolje je 
zelo pomirjujoč, edinstven 
občutek je, ko lahko v na-
ravnem okolju bereš knjigo, 
se pomiriš in sprostiš. Voda 
deluje zdravilno, bazen pa je 
dovolj velik, da lahko zapla-
vaš in se razgibaš,« je deja-
la Vrhunčeva. Med obisko-
valci Kopačnice je bil tudi 
Marjan Primožič s Trebije. 
»Pogosto pridemo z vnuki, 
saj je prostor zanje idealen. 
Morda pogrešam le ponud-
bo sladoleda in pijače, ta je 
sicer nekoč že bila na voljo. 
Hkrati si želim, da se ohrani 
neokrnjena narava.« 

Na desnem bregu Poljan-
ske Sore v Škofji Loki je kopa-
lišče Puštal, ki v vročih dneh 
vabi obiskovalce od blizu in 
daleč. Domačinki Tari Med-
jo Puštal nudi zatočišče pred 
vročino in mestnim vrve-
žem. Tokrat se ji je pridruži-
la tudi sestrična Zoja Cimer-
man iz Ljubljane. »Sončimo 
se, plavamo, gremo na kavo 
v bližnji lokal in čas tako zelo 
hitro mine. Mladi se tu dru-
žimo in spoznavamo. Raje 

imam sicer morje, a tudi Pu-
štal je več kot odlična izbira 
za oddih med počitnicami,« 
je povedala Tara, Zoja pa je 
še dodala: »Raje imam na-
ravna kopališča kot bazene, 
ker sem tu obdana z naravo, 
ki nudi mir in tišino.« 

Ob jezu na reki Sori v Gori-
čanah pa si je čas preganjala 

skupina otrok. Med njimi 
nam je 13-letni Din Korač iz 
Preske zaupal, da tu redno 
preživljajo proste dni poči-
tnic. »Prostor nam nudi ve-
liko možnosti zabave. Pri-
nesemo si tudi malico in si 
pripravimo piknik,« je pove-
dal in dodal, da so naravna 
kopališča res super. 

Po osvežitev v naravo
V vročih poletnih dneh so naravna kopališča priljubljena točka osvežitve, sprostitve in počitka. Obiskali 
smo kopališča Pustotnik v Žireh, Puštal v Škofji Loki, Sora v Goričanah in bazen Pr' Topličarju v dolini 
Kopačnice. 

Bazen Pr' Topličarju v dolini Kopačnice je priljubljena točka 
tako mlajših kot starejših. / Foto: Tina Dokl

Ob jezu na reki Sori v Goričanah se je kratkočasila skupina otrok. / Foto: Tina Dokl

Na kopališču Pustotnik v Žireh so se zabavali otroci 
Osnovne šole Žiri. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Kranj – Zveza potrošnikov 
Slovenije (ZPS) je vzela pod 
drobnogled sladolede, ki so 
zelo priljubljena osvežitev v 
vročih dneh. Testirala je 16 
vaniljevih sladoledov, ki so 
najbolj številno zastopani v 
trgovskih zamrzovalnikih. 
Rezultati so pokazali velike 
razlike predvsem v hranilni 
vrednosti in sestavinah, pri 
dveh pa so odkrili tudi pre-
seženo vrednost mikroorga-
nizmov. »Številni sladole-
di vsebujejo tudi veliko, celo 
do enajst aditivov. A na trgu 
so tudi izdelki, ki dokazuje-
jo, da je mogoče sladoled iz-
delati brez enega samega 
aditiva in arome,« so sporo-
čili z ZPS ter dodali, da cena 
ni merilo kakovosti in da 
najdražji sladoled ni najbolj 
kakovosten. »Zelo dobre-
ga sladoleda na testu tokrat 
ni bilo. Morda lahko to vza-
mete kot izziv in se priprave 
vaniljevega sladoleda lotite 
sami. Tako ne bo dvoma, kaj 
vsebuje,« so svetovali.

Za testirane izdelke so 
odšteli od 0,99 do 5,29 evra 
(2,11 do 18,11 evra/kilogram). 
Vsebovali so do 18 gramov 
maščobe in do 24 gramov 
sladkorja na sto gramov iz-
delka. »A s premišljeno izbi-
ro lahko izberemo takega, ki 
bo malo manj sladek in mas-
ten. Poleg rastlinske in/ali 
mlečne maščobe ter drugih 
mlečnih sestavin vaniljeve 

sladolede sestavljajo še voda, 
sladkor in/ali glukozno-fruk-
tozni sirup ter aditivi. Vsebu-
jejo tudi različne sestavine in 
arome, ki sladoledu dajo ti-
pičen okus in videz,« je po-
jasnila Nika Kremić iz ZPS. 
Pa tudi da so najbolj zažele-
ne sestavine izvleček vanilje, 
naravna aroma vanilje, nje-
na semena in naravna aro-
ma burbonske vanilje, ki v 

strokovnih krogih velja za 
vrhunsko sorto vanilje.

Ob tem so na ZPS opozo-
rili, da barva ali majhne črne 
pike (mlet strok vanilje) ne 
povedo prav nič o tem, koli-
ko vanilje, če sploh, je v slado-
ledu. Mlet strok je pogost do-
datek, a ne prispeva bistveno 
k aromi. Prav tako barva nič 
ne pove o kakovosti sladole-
da; vanilja namreč ni rumena 
in za intenzivnejšo rumeno 
barvo so sladoledom običaj-
no dodana barvila beta karo-
teni, anato ali izvleček papri-
ke. Kot so poudarili, lahko po-
trošniku pri izbiri vaniljevega 
sladoleda pomaga tudi pogled 
na embalažo. Izdelki z upodo-
bljenim cvetom ali strokom 
vanilje morajo imeti dodano 
vsaj njeno naravno aromo, si-
cer pa velja, da krajši kot je se-
znam sestavin, boljše je. Nuj-
no potrebna sestavina slado-
leda je tudi zrak, saj mu daje 
mehkobo in omogoči, da se v 
ustih primerno topi, so še raz-
ložili na ZPS. Veliko izdelkov 
vsebuje celo več zraka kot sla-
doledne mase. 

Sladoled: cena ni merilo kakovosti
Vaniljevi sladoledi so energijsko bogata sladica z veliko dodatki in zraka, je pokazal test Zveze 
potrošnikov Slovenije.

Rezultati testa vaniljevih sladoledov so pokazali velike 
razlike v hranilni vrednosti in sestavinah. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Tina Dokl

RamoHolz GmbH
Schnittholz und Plattenwerkstoffe

V naši PE Podklošter/Arnoldstein širimo obseg naše 
delovne ekipe in zaposlimo

SKLADIŠČNIKA/KOMISIONARJA m/ž
(Lagermitarbeiter/Kommissionierer)

Poslujemo z evropskim rezanim lesom (listavci in iglavci) ter s suro-
vinami za proizvodnjo najrazličnejših lesenih plošč.

Pogoji: Strokovno in tehnično poznavanje lesene stroke, osnovno 
znanje nemščine, zanesljivost, sposobnost delati v timu, fleksibil-
nost in obremenljivost. Prednost je, če imate dovoljenje za oprav-
ljanje viličarja. Mesečna plača 2.170,00 evrov bruto (14 x letno). 

Veselimo se vaše prijave v nemščini na:
E: andreas.patterer@ramoholz.eu

GSM: +43 664 5488641
RamoHolz GmbH, Industriestraße 12, A-9601 Arnoldstein/Podklošter
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Urša Peternel

Jesenice – V soboto, 24. ju-
lija, bo od 14. ure naprej v 
muzeju na prostem na Sta-
ri Savi na Jesenicah poteka-
lo prvo regionalno tekmova-
nje v ulični košarki za kate-
goriji članov in U18. »Ulična 
košarka oziroma street ba-
sket ali basket 3x3, kot ji re-
čejo košarkarski poznavalci, 
se vedno hitreje uveljavlja 
tako v Sloveniji kot tudi dru-
god po svetu. Ta tip košar-
ke sledi dinamičnemu kon-
ceptu igranja na eni polovici 

košarkarskega igrišča ter s 
po tremi igralci v vsaki ekipi 
in enim igralcem na rezerv-
ni klopi. Prav tako se igra s 
prilagojeno oziroma manjšo 
žogo, polovičnim časom za 
met in 10-minutnim igral-
nim časom. Običajno jo 
spremlja glasba in zabaven 
program. Leta 2017 je ura-
dno postala tudi olimpijski 
šport,« so povedali organi-
zatorji dogodka, Klub jeseni-
ških študentov in Košarkar-
ska zveza Slovenije v sodelo-
vanju z Občino Jesenice ter 
Zavodom za šport Jesenice. 

Ulična košarka
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Leto 2021 je zazna-
movano z vrsto spominov, 
ki sežejo v leto 1991. Tako 
kot se večina Slovencev spo-
minja dogodkov doma, se 
skupina gorenjskih gasilcev 
spominja spomladanske-
ga srečanja gasilcev Evro-
pe 1991 v mestu Bruneck 
(Brunico) v deželi Južna Ti-
rolska v Italiji.

Prvo srečanje gasilcev 
Evrope sicer sega že v leto 
1975, ko so ga prvič organi-
zirali na pobudo tedanjega 
avstrijskega okrajnega po-
veljnika za področje Celo-
vec okolica Hansa Kocha. 
Da je koristno izmenjavati 
izkušnje med gasilci raznih 
držav, se je že vedelo, a Koch 
je menil, da bi bilo dobro, da 
se gasilci srečujejo tudi na 
bolj družaben način. Sreča-
nja so bila vsaki dve leti, leta 
1987 tudi na Bledu z udelež-
bo že 2200 gasilcev iz držav 
Zahodne Evrope. 

Spomladi leta 1991 so 
srečanje pripravili gasil-
ci Brunecka. Takrat je Re-
gijskemu svetu Gorenjske 
predsedoval predsednik 

Gasilske zveze (GZ) Tržič 
Pavel Hudobivnik. »Zbral 
sem udeležence iz posame-
znih gasilskih zvez, v veliko 
pomoč pri vseh opravilih mi 

je bil član komisije za med-
narodno sodelovanje pri 
GZ Tržič Milan Valjavec, 
tudi udeleženec več srečanj 
gasilcev Evrope,« je povedal 

Pavel Hudobivnik. Z avto-
busom se je 33 gorenjskih 
gasilcev odpravilo na pot. 
»Po prihodu v Bruneck so 
si nekateri ogledali priredit-
veni prostor, z Milanom pa 
sva šla na sprejem, ki ga je 
priredil župan mesta Bru-
neck Adag Günter. Tam 
smo bili zbrani vodje dele-
gacij iz posameznih držav 
na čelu z ustanoviteljem 
in predsednikom predsed-
stva teh srečanj Hansom 
Kochom,« se spominja Hu-
dobivnik.

Na srečanju v Brunecku 
je bilo 2600 udeležencev. 
»Zanimivo je bilo, da je na 
spoznavnem večeru ansam-
bel zaigral več Avsenikovih 
melodij. Drugi dan smo si 
ogledali mesto, razstavlje-
no gasilsko opremo in sta-
rodobna gasilska vozila. Po-
poldne je bila gasilska para-
da. Obveščen sem bil, da je 
za naš ešalon pripravljena 
tabla z napisom Jugoslavija, 
ne Slovenija. Povedal sem, 

da delegacija slovenskih ga-
silcev že vrsto let sodeluje 
na teh srečanjih, da je Slove-
nija samostojna republika v 
okviru Jugoslavije in da nas 
samo dnevi ločijo od tega, 
da bomo razglasili tudi sa-
mostojnost države. Med čla-
ni predsedstva sem opazil 
presenečenje, a bil sem od-
ločen, da člani slovenskih 
gasilcev ne bomo šli v spre-
vod, če napisa na tabli ne za-
menjajo. Posredoval je žu-
pan Brunecka in prosil čla-
ne predsedstva, da upošte-
vajo željo vodje slovenskih 
gasilcev. V zahvali sem po-
udaril, da nam veliko pome-
ni, da korakamo pod napi-
som svoje domovine, in je 
prav, da se tudi na ta način 
da priznanje slovenskim 
gasilcem. Ešalon sloven-
skih gasilcev je bil pri kora-
kanju mimo slavnostne tri-
bune s tablo z napisom Slo-
venija deležen posebej bur-
nega aplavza,« je vtise strnil 
Pavel Hudobivnik. 

V paradi z napisom Slovenija
Pavel Hudobivnik je obudil spomin na leto 1991, ko se je s skupino gorenjskih gasilcev udeležil srečanja gasilcev Evrope v Brunecku. To je bilo še pred 
dnevom razglasitve samostojne Slovenije in ostal je spomin, kako so gorenjski gasilci že takrat vztrajali, da mora v mimohodu na tabli pisati Slovenija. 

Mimohod slovenskih gasilcev v Brunecku, vodja ešalona je bil Ivan Lunar. Od leve: Franc 
Košnjek, Niko Legat, Pavel Hudobivnik, Metod Jamnik. / Foto: osebni arhiv Pavla Hudobivnika

Suzana P. Kovačič

Dovje – »Kjerkoli po svetu 
sva bila, sva domov prine sla 
milo,« pravita zakonca Se-
fić, čeprav se niti ne spom-
nita prav dobro, zakaj sta se 
navduševala še najbolj nad 

mili. Je pa to vodilo k nasled-
njemu njunemu pomemb-
nemu koraku, saj sta se tudi 
sama začela ukvarjati z iz-
delavo naravnih trdih mil. 
»Mila so ročno narejena, po 
hladnem postopku, uporab-
ljava samo rastlinska olja, 

naravna eterična olja, med, 
sivkine cvetove, čokolado v 
prahu ... Skratka sestavine, 
ki jih praktično lahko poješ 
(smeh). Zavijava jih v ročno 
narejen papir, da milo diha 
in da se embalaža lahko re-
ciklira. Pri nas sva bila ena 
prvih s tem naravnim in roč-
no izdelanim produktom, 
poiskala sva tehnologa, da 
nama je pomagal. Razvija-
la sva recepture, ki bi bile za 
različne tipe kože čim bolj 
primerne, in s tem vzpored-
no razvijala tudi druge izdel-
ke, kot so mazila, kreme, bal-
zami, šamponi, losjoni. Še 
naprej raziskujeva in se uči-
va. Zanimiva je tudi indu-
strijska konoplja.«

Prve prodajne izkušnje sta 
nabirala na sejmih vsepov-
sod po Sloveniji, izdelke po-
nudila tudi v specializirane 
manjše trgovine, njuna naj-
ljubša lokacija pa je bila do 
epidemije stojnica v Alpski 
vasici v Kranjski Gori, kjer 
sta srečevala mnogo ljudi. V 
Alpsko vasico se bosta z naj-
večjim veseljem še vrnila. 
Kot pravi Gabrijela (Gabi): 
»Kar sam narediš, tudi naj-
laže predstaviš, in kar je naj-
pomembneje, preizkusil si 
že na sebi.«

Pred epidemijo sta organi-
zirala delavnice v sodelova-
nju s Turističnim društvom 
(TD) Dovje - Mojstrana in 
TD Rateče - Planica ... pa v 
Gozdu - Martuljku v dvora-
ni gasilskega doma. Upata, 
da se vse te delavnice v živo 
kmalu vrnejo. Lepa izkuš-
nja je bila tudi, ko sta vodila 
medgeneracijsko delavnico 
v domu Viharnik v Kranjski 
Gori. »Osnovnošolci so po-
magali stanovalcem doma 
izdelati ognjičevo mazilo, 
res je bilo čudovito in nepo-
zabno,« se spominjata.

Lani sta se pridružila tudi 
projektu Ustvarjalni podje-
tnik v organizaciji Razvoj-
ne agencije Zgornje Gorenj-
ske, ki ga sofinancira Občina 
Kranjska Gora. 

Delavnico za izdelovanje 
mil imata v domači hiši na 
Dovjem, medtem ko kreme 
izdelujeta v laboratoriju v 
Ljubljani. »Tudi doma mora 
biti urejeno vse po predpi-
sih, za vsako kremo pa pot-
rebujeva dodatno še potrdi-
lo o ustreznosti, kajti vse se-
stavine morajo biti iz varno-
stne liste in zagotovljena nji-
hova sledljivost.« Kakšno se-
stavino imata tudi doma na 
vrtu, kot so sivka, rožmarin, 

meta. Med je slovenski. Nju-
ni izdelki so del kolektiv-
ne znamke Moje naravno iz 
Doline. Želita pa si več so-
delovanja in povezovanja lo-
kalnih ustvarjalcev.

»Zaradi epidemije, ki je 
močno zarezala, sva se mo-
rala premakniti naprej in za-
čela sva iskati priložnosti še 
na tujih trgih. Najini izdelki 

so že potovali v Anglijo, na 
Češko, celo v Indonezijo ...« 
V zadnjem času se navdušu-
jeta nad mumio, to je črna 
skalna gorska smola iz Rusi-
je, iz katere izdelujeta mila, 
mazila, različne kreme. Nju-
no družinsko podjetje GaaL 
Int. pa je sestavljeno kar iz 
začetnih črk njunih imen: 
Gabi in Almir. 

Milo, da bi ga kar pojedel
Gabrijela Jan Sefić in Almir Sefić z Dovjega sta iz ljubezni do naravnih mil in naravne kozmetike leta 
2009 začela pisati svojo poslovno pot. 

Almir Sefić in Gabrijela Jan Sefić, njun »selfie«

Mila na krožniku / Foto: osebni arhiv

Lep spomin na eno od delavnic, ki sta jo vodila Gabrijela  
in Almir / Foto: osebni arhiv

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Jasna Paladin

Kamnik – Interpretacijski ce
nter, ki se nahaja v prostorih 
Turističnoinformacijske
ga centra na Glavnem trgu, 
je to poletje bogatejši za di
gitalni prikaz pastirske de
diščine na Veliki planini. Za 
projekt je Zavod za turizem 
in šport Kamnik denar pre
jel od Ministrstva za gospo
darski razvoj in tehnologijo 
oz. razpisa za dvig kompe
tenc vodilnih turističnih de
stinacij in razvoj turistične 
ponudbe.

Digitalno so predstavlje
ne štiri enote kulturne de
diščine na Veliki planini, ki 
so vpisane v register nepre
mične kulturne dediščine, 
in sicer Preskarjeva bajta, 
Zabrška bajta, Kapela Ma
rije Snežne in pastirsko na
selje. Izkušnjo obiskovalcev 
sestavlja interpretacijska 

soba, v kateri je glavnina vse
bine predstavljena na dveh 
zaslonih (večji je občutljiv 
na dotik), tako lahko z vir
tualnimi očali 360stopinj
sko 'preletite' Veliko plani
no. »Cilj projekta je drugač
no doživetje, kot ga ponuja 
masovni turizem. Turisti, 
tudi tisti, ki že imajo določe
ne strokovne podlage, bodo 
lahko videli in deloma celo 
doživeli življenje na Veli
ki planini, z atraktivnimi 
in predvsem zgodovinsko 
in strokovno točnimi infor
macijami. Po drugi strani 
pa lahko do neke mere pri
čakujemo tudi umirjanje 
obiska Velike planine in po
večanje obiska mestnega je
dra v vseh letnih časih. Tu
risti bodo tako lahko 'doži
veli' Veliko planino tudi v 
času, ko zaradi vremenskih 
vplivov obisk ni mogoč. Obi
skovalci bodo lahko izkusili 

visokokakovostno doživetje 
skozi ogled kulturnih zna
menitosti na inovativen na
čin,« pravijo na Zavodu za 
turizem in šport Kamnik, 
kjer bodo v okviru omenje
nega razpisa oblikovali tudi 
produkt 5zvezdična dožive
tja in izobraževanja za pred
stavnike turističnega gospo
darstva v občini Kamnik.

Velika planina tudi  
na razstavi EXPO 2020

Z novo pridobitvijo je zelo 
zadovoljen tudi direktor za
voda Rok Jarc: »Slovenija se 
bo na letošnji razstavi EXPO 
2020 v Dubaju predstavila s 
sloganom Green and Smart 
Experience (zelena in pame
tna izkušnja) ter uradnim 
promocijskim videom, v ka
terem lahko vidite tudi digi
talizirano kulturno dedišči
no ravno z Velike planine. 

Bogastvo in neokrnjenost 
naravnega bogastva na eni 
strani, na drugi pa proniclji
vi in svetovno prepoznavni 
dosežki naših izjemnih ro
jakov – to bo zgodba, ki jo 
bodo lahko obiskovalci iz 
vsega sveta največjega sve
tovnega dogodka letos vide
li, slišali in celo vonjali. Mul
timedijska predstavitev slo
venskega paviljona bo uži
tek za vse čute in verjamem, 
da bo vzbudila ogromno za
nimanja tako za Slovenijo 
kot tudi za Kamnik.«

Uporaba interpretacijsk
ega centra je za obiskovalce 
Turističnoinformacijske
ga v Kamniku brezplačna, 
že kmalu pa bodo 3Dmode
li štirih glavnih znamenito
sti Velike planine s klikom 
na povezavo dostopni tudi 
za uporabnike z domačih ra
čunalnikov ali pametnih te
lefonov.

Po Veliki planini kar iz doline
Velika planina vsako leto privabi več obiskovalcev. Ti se nanjo podajo z nihalko, peš ali z avtom  
do Rakovih Ravni, a na Zavodu za turizem in šport Kamnik so stopili v korak s časom in del kulturne 
dediščine na Veliki planini digitalizirali.

Sodobna tehnologija nas s planino poveže kar v prostorih 
TIC-a na Glavnem trgu. / Foto: Zavod za turizem in kulturo Kamnik

Planino lahko odslej s pomočjo sodobne tehnologije 
doživimo že v dolini. / Foto: Zavod za turizem in kulturo Kamnik

Grega Flajnik

Tretji dan smo po jutranji 
telovadbi ob jezeru in obil
nem kolesarskem zajtrku na
ložili svojo prtljago na kom
bi in se skozi kočevske goz
dove podali proti Dolenjski. 
Najprej smo kolesarili okrog 
jezera in se nato peljali sko
zi Šalko vas in naselje Željne, 
kjer se pot usmeri navkreber 
v gozd. Pot je ves čas ozna
čena s tablami za Bazo 20, 
med drugo svetovno vojno 
bivališče političnega in vo
jaškega vodstva slovenskega 
narodnoosvobodilnega giba
nja. Sprva smo se vzpenja
li po široki asfaltirani cesti, 
ki se kmalu spremeni v ma
kadam. Ta dan nas je čaka
lo precej makadamskih cest 
in napišem lahko, da je nekaj 
kilometrov takšne vožnje res 
užitek, sploh če je cesta utr
jena. Če pa je na makadamu 

veliko peska, če so na ces
tišču luknje in če nas prehi
ti še kakšen avto, ki zapra
ši cesto, kolesarjenje ni več 
tako zabavno. A naša skupi
na se ni dala in v vročem son
cu smo nadaljevali. Vzpeli 
smo se do prve postaje – gro
bišča pod Krenom, kjer so v 
spomin na vse povojne po
boje uredili kapelo s čudovi
tim mozaikom patra Marka 
Ivana Rupnika. V kapeli or
ganizirajo spominske slove
snosti in na ta kraj se pogosto 
vračajo svojci. V vrtačah Ko
čevskega roga naj bi življe
nja končalo najmanj 35.000 
žrtev povojnih pobojev. Vsi 
so prišli tja brez sodbe, brez 
možnosti zagovora, brez ob
tožnice. Samo odpeljani do 
roba jame in ustreljeni. Res 
zastrašujoče številke in kraj 
okoli jame je prežet z never
jetno tišino in spokojnostjo, 
ki obiskovalca opominja tudi 

na vse tragedije, ki se posve
tu dogajajo še danes.

Skupaj smo se poklonili 
vsem žrtvam in pot nadalje
vali proti Dolenjski. Čeprav 
je glavna pot označena in 
smo imeli dober zemljevid, 
je bila navigacija po Koče
vskih gozdovih poseben iz
ziv. V prostranih gozdovih 
se zlahka izgubiš. Nelagod
je doda še dejstvo, da pone
kod ni signala GPS. V da
našnjem času, ko smo vsi 
»priklopljeni na telefon« je 
to še dodaten stres. Kljub 
temu smo z glavne ceste po
gumno zavili proti vasi Raj
henav, nekoč bogate vasi Ko
čevarjev. Zdaj le še opušče
ni vodnjaki in robovi podr
tih hiš poleg okleščenih lip 
in zakrnelih orehov kažejo 
mesta nekdanjih kmetij. V 
vasi je danes le ena kmetija, 
ki jo vodi gospod Alojz Bro
dnik, po izobrazbi kmetijski 

inženir. Pogumni živinore
jec se je sem s Štajerskega 
konca preselil že leta 1996 
in začel postavljati kmetijo. 
Danes imajo 220 glav živi
ne pasme limuzin, za kate
ro je značilno, da je njihovo 
meso brez maščobe. Redijo 
tudi plemenske bike, ki jih 
pošiljajo tudi v osemenjeval
ni center v Preski pri Med
vodah. Nas je sprejela gospa 
Silva Katan, sicer doma iz 
Radencev, ki si z gospodar
jem deli usodo »sotašče«. 
Njuna otroka sta namreč po
ročena. Gospa Silva nam je 
postregla s sokom, pecivom 
in kavo. Potem smo šli sku
paj v »štalo« in si ogledali to 
plemenito govedo, katerega 
meso večino prodajo v tuji
no. Med ogledom nam je go
stiteljica povedala še veliko 
zanimivega, mi pa smo bili 
navdušeni nad urejenostjo 
hleva. Še bi se pogovarjali, 

kar nam poganjanje pedalov 
po makadamu in žgočem 
soncu ni prav nič dišalo.

Najvišja očka našega ko
lesarjenja je bilo območje 
Žage Rog na nadmorski vi
šini 840 metrov. Žago Rog 
so postavili veleposestniki 
Auerspergi leta 1895 in je 
obratovala vse do leta 1932, 
ko so jo zaprli. V najboljših 

letih je bilo na žagi zaposle
nih okrog dvesto delavcev, 
ki so na 17 krožnih žagah ža
gali predvsem bukovino. Tu 
je v bližini skavtskega doma 
naša kolesarska skupina 
imela daljši postanek v sen
ci in sledil je še daljši spust 
v Dolenjske Toplice, od tam 
pa v Stražo, kjer smo zaklju
čili pot. (Se nadaljuje)

Kolesarjenje na Kočevsko, 4. del

Nuša ugotovi, da so krave lačne.

Volčji Potok – Kar 18 večerov – vsak četrtek, petek in soboto 
med 22. julijem in 28. avgustom – boste lahko pod zvezdnim 
nebom v Arboretumu Volčji Potok sproščeno uživali v dobri 
filmski družbi. Filmske večere začenjajo z brezplačno projek-
cijo digitalno restavrirane slovenske filmske klasike Tistega 
lepega dne. Sledile bodo premiere letošnjih oskarjevcev (Oče 
– The Father, Minari), posebne projekcije (Lovci na tartufe, 
Hrupna soseda, Annette, Gospa z vrtnicami, Sound of metal), 
prva projekcija s kužki (Sinovi burje), koncert filmske glasbe 
Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik ter premiera novega 
dokumentarnega filma Divja Slovenija.

Filmsko poletje v Arboretumu

Bistrica pri Naklem – Občina Naklo bo v petek, 23. julija, ob 
19. uri v spominskem parku na Bistriškem klancu priredila 
svečanost v spomin na devet domačinov in petdesetih talcev 
iz zapora v Begunjah, ki so jih leta 1942 postrelili Nemci. Slav-
nostni govornik bo predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.  

Spomin na bistriške žrtve

Domžale – Občina Domžale je na zahodnem delu hriba med 
cesto Pod hribom in prostori Kinološkega društva Domžale 
prenovila vstopno točko, ki vodi proti gozdi učni poti na Šum-
berk. Ohranili so obstoječo gozdno cesto in pitnik, nekoliko pa 
spremenili učilnico na prostem, ki bo zdaj v senci, namestili 
urbano opremo in dodatna stojala za kolesa. Za posodobitev 
je občina namenila dobrih 50 tisoč evrov.

Prenovljena vstopna točka na Šumberk

Topolšica – Potem ko je Pošta Slovenije v začetku junija izvedla 
prvi poskusni polet z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom 
in k Poštarskemu domu na Vršiču dostavila pošiljko, nadaljuje 
aktivnosti pri razvoju tovrstne dostave. V sodelovanju s pod-
jetjem OneDrone so tokrat izvedli zaključno fazo leta v okviru 
poskusne dostave krvnih vzorcev iz Zdravstvenega doma Na-
zarje v laboratorij Bolnišnice Topolšica. Takšni leti so v praksi 
izvedljivi v omejenem obsegu, saj EU še ni izdala ustreznih 
standardov za izvajanje takšnih operacij. A kot pravijo na Pošti 
Slovenije, so odločeni, da bodo med prvimi v EU pripravili vse 
potrebno za uporabo dronov po novi evropski zakonodaji.

Z brezpilotnikom dostavili krvne vzorce

Dolenja vas – Združenje borcev za vrednote NOB Škofja 
Loka pripravlja slovesnost ob 78. obletnici streljanja talcev in 
ustanovitve Prešernove brigade. Slovesnost bo v soboto, 24. 
julija, ob 11. uri pri spomeniku talcev v Dolenji vasi. Pozdravni 
govor bo imel župan Občine Železniki Anton Luznar, slav-
nostni govornik pa bo generalmajor Ladislav Lipič, predsednik 
veteranov vojne za Slovenijo. Na prireditvi bo sodelovala tudi 
gardna enota Slovenske vojske. Slovesnost bo spremljal kul-
turni program, nastopili bodo KUD Franc Koblar Železniki, 
Harmonikarski orkester Železniki, Tone Habjan in Nejc Jemec.

Slovesnost ob obletnici
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Igor Kavčič

Kranj – Čas je za počitnice 
in umetnost, nas nagovar-
ja aktualna razstava slikark 
in prijateljic iz Škofje Loke 
Agate Pavlovec in Barba-
re Demšar. Tokrat se člani-
ci tamkajšnjega združenja 
umetnikov na skupni raz-
stavi predstavljata v Mali ga-
leriji, lahko bi rekli bratske-
ga, Likovnega društva Kranj.

»Galerija mi je že od nek-
daj všeč, dobro deluje, saj 
ima reden in kvaliteten pro-
gram,« željo po predstavitvi 
v sosednjem mestu pojasni 
Pavlovčeva, ob tem pa Dem-
šarjeva dodaja, da sta obe že 
nekaj časa kandidirali za raz-
stavni termin in sta bili ob 
ponudbi za skupno posta-
vitev seveda takoj za. Tudi 
zato, kot povesta, ker se zelo 
dobro razumeta in kljub na 
prvi pogled precej različni 
likovni poetiki obe izhajata 
iz podobne življenjske filo-
zofije. Da se je Barbara kot 
prava pozitivka v svojih de-
lih povsem odprla, sama pa 
še ne povsem, poudarja Aga-
ta, a ji prijateljica v sprošče-
nem tonu potrdi, da je tudi 
ona tosmerno na dobri poti.

V pozitivnem vzdušju tudi 
namigneta, da sta naslov raz-
stave Od pekla do raja izpi-
sali z mislijo na rojaka glas-
benika in eno njegovih zna-
nih skladb. Bolj za šalo kot 
zares? Odgovor velja poiska-
ti pri vseh, ki ju dobro pozna-
jo oziroma v zapisu k razsta-
vi umetnostne zgodovinarke 

Ane Debeljak, da likovna 
dela, ki jih tokrat razstavlja-
ta, vzbujajo zelo različna raz-
položenja, vse od optimistič-
nih veselih, razigranih ob-
čutij do melanholije in tes-
nobe. »Poudarjen kolorit, ki 
se razliva čez cela platna, je 
poglavitno izrazno sredstvo 
obeh. Ne glede na upodo-
bljene motive umetnici spre-
tno dokazujeta izrazno moč 
barve, ki odigra ključno vlo-
go pri gradnji razpolože-
nja. Pavlovčeva barve tokrat 
kombinira z neoprijemljivi-
mi figurami, ki nosijo pred-
vsem simbolno sporočilo in 
ekspresivno obarvajo ozra-
čje, medtem ko Demšarjeva 
na svojih delih z znamenji 
in simboli dopolnjuje žareče 
podobe narave. Na prvi pog-
led različna slikarska izraza 

sta manifestacija komple-
ksnosti življenja.« 

Obe predstavljata dela iz 
obdobja zadnjih nekaj let. 
Demšarjeva v svojih abstrak-
tnih krajinah izkazuje pozi-
tivno občutenje sveta in lju-
bezen do narave, katere ima-
ginarni travniki so posejani 
s cvetlicami, drevesi in obsi-
jani s soncem. Slike deluje-
jo igrivo in optimistično. Pa-
vlovčevo v umetniškem sno-
vanju zanimajo eksistenci-
alna vprašanja, ki se dotika-
jo aktualnega časa in člove-
ka v njem. Tokrat predsta-
vlja dela – tako male kot veli-
ke formate – iz cikla Mimo-
bežniki, s katerimi nastav-
lja ogledalo sodobni družbi. 
Z neidentificiranimi temni-
mi figurami v nedoločljivi 
pokrajini izraža za današnjo 

družbo tako značilno neza-
interesiranost za sočloveka. 
A vendarle svetloba v ozadju 
nakazuje upanje.

Slike ene in druge se v ga-
lerijskem sobivanju dobro 
počutijo, sta prepričani sli-
karki. So nekakšne sestre. 
»Ko sem pred mnogimi leti, 
ko Barbare še nisem pozna-
la, videla njene slike z zna-
čilnimi lestvami in odten-
ki rumene v ozadju, sem si 
rekla, saj slika podobno kot 
jaz,« pove Agata; Barbara 
pa doda: »Jaz sem tvoje sli-
ke prvič videla v prodajalni 
slikarskih potrebščin Pale-
ta in ugotovila, da prav to de-
lam tudi jaz.« In po dveh de-
setletjih se na njunih slikah 
še vedno lahko povzpnemo 
k svetlobi, k soncu. Le »loj-
trice« so nekoliko bolj skrite.

Dve pripovedi enega sveta
V galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled razstava, ki sta jo avtorici likovnih del slikarki Barbara 
Demšar in Agata Pavlovec poimenovali Od pekla do raja.

Razposajeni Barbara Demšar in Agata Pavlovec, vsaka pred slikami svoje prijateljice
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Igor Kavčič

Ljubljana – Festival so odpr-
li domači in gostujoči izva-
jalci s prepletom različnih 
glasbenih slogov ter novih 
in že znanih skladb. Glas-
beno zasnovo sta pripravila 
programska vodja festivala 
in dolgoletna koordinatorka 
zborovskega petja na JSKD 
Mihela Jagodic in skladatelj 
ter eden vodilnih slovenskih 
zborovodij Cerkljan Dami-
jan Močnik. V pestrem glas-
benem programu smo slišali 
tako nove priredbe slovenske 
ljudske glasbe kot glasbo Ja-
cobusa Handla Gallusa, Arva 
Pärta in tudi priredbe zna-
nih rokovskih skladb Stinga 

in skupine Queen. Osrednji 
nastopajoči je bil Zbor sv. Ni-
kolaja Litija pod vodstvom 
Helene Fojkar Zupančič, na-
stopili pa so tudi nemška vo-
kalna skupina Singer Pur, 
solistki Katarina Heyrison 
in Kim Nazarian iz Švedske 
ter številni priznani sloven-
ski glasbeniki in ansambli, 
med drugim tudi Mengeški 
pritrkovalci.

Do četrtka se bo na kon-
certih v živo predstavilo 13 
mednarodno priznanih zbo-
rovskih zasedb iz Slovenije 
in tujine. Izobraževalno je-
dro festivala v celoti poteka 
na spletni televiziji Europa 
Cantat, ki je prosto dostopna 
na festivalski spletni strani 

www.europacantat.jskd.si, 
v živo pa koncertom medna-
rodnih zvezd in vrhunskih 
domačih pevskih zasedb 
lahko prisluhnemo na Kon-
gresnem trgu, Novem trgu, 
v Slovenski filharmoniji in 
Cankarjevem domu.

Ljubljano bo med festi-
valom obiskalo nekaj izje-
mnih glasbenih zasedb iz 
tujine, ki bodo predstavi-
le različne glasbene sloge. 
Ob že omenjeni nemški za-
sedbi Singer Pur sta tu še 
danska slogovno posebna a 
cappella pop skupina Postyr 
in vrhunski moški »barber-
shop« kvartet Ringmasters 
iz Švedske. Britanska vokal-
na skupina Tenebrae, ki v 

mednarodnem zborovskem 
svetu velja za čisti presežek, 
pa bo Ljubljano obiskala 11. 
septembra.

Letošnji festival Euro-
pa Cantat posebno pozor-
nost posveča bogati sloven-
ski zborovski dejavnosti, ki 
je ena izmed najbolj mno-
žičnih oblik ljubiteljske kul-
ture pri nas. Odlični pevski 
zbori so v ciklu koncertov 
Prisluhni Sloveniji predsta-
vili dela slovenskih skladate-
ljev. Poleg tega bomo danes 
prisluhnili popularni zased-
bi Perpetuum Jazzile, jut-
ri Zboru Slovenske filhar-
monije in Dekliškemu pev-
skemu zboru sv. Stanislava, 
v četrtek pa še Komornemu 
zboru KGBL in Komornemu 
zboru Megaron. V Ljubljani 
se bo v okviru projektov Eu-
roChoir in združenih Naci-
onalnih mladinskih zborov 
srečalo tudi veliko mladih 
pevcev iz vse Evrope, ki bodo 
v festivalskih dneh pripravili 
program in ga nato predsta-
vili na zaključnih koncertih.

Evropa poje v Ljubljani
S slavnostnim odprtjem v Cankarjevem domu se je v soboto začel 
Mednarodni zborovski festival Europa Cantat 2021, ki bo v Ljubljani v 
hibridni obliki, tako v živo kot na spletu, potekal do 22. julija. 

Igor Kavčič

Ljubljana – Začnimo z ža-
nrom kriminalnega roma-
na, v zadnjih letih zagotovo 
najpogostejšega gosta bral-
nih polic slovenskih bralcev. 
Potem ko so nas prevzeli 
Skandinavci, sta s »krimiči« 
na plano prišla domača av-
torja Tadej Golob in Avgust 
Demšar. Njunima inšpek-
torjema Birsi in Vrenku se 
pridružuje Mio Aurelli, si-
cer okrožni državni tožilec, 
ki usmerja kriminalistično 
preiskavo brutalno umor-
jene 13-letne deklice. Golo, 
oblečeno le v rdeč plašček, 
jo v parku na Kodeljevem 
najde naključni sprehajalec. 
Roman z naslovom Rdeča 
kapica je četrti avtorice Ire-
ne Svetek, ki se v zadnjih le-
tih posveča tudi pisanju sce-
narijev za filme (Skupaj) in 
nadaljevanke ter nanizan-
ke (Mame, Ena žlahtna što-

rija, Česnovi …). Tožilca 
pot vodi v manjše mesto na 
jug Srbije, kjer je bila pred 
leti na krut način umorjena 
mlada ženska. Sin, ki je bil 
priča materinemu umoru, 
je bil pri štirih letih posvo-
jen in odpeljan v Slovenijo. 
Na plano pride skrivnostni 
dnevnik umorjene ženske 
in zgodba se počasi začne 
sestavljati, a to je le zgodba 
v zgodbi, ki nas pripelje do 
volka, ki je umoril deklico. 
Roman sicer lahko beremo 
zgolj kot kriminalko, a nam 
avtorica v njem razkriva tudi 
temne plati človeške narave 
in družbe, v kateri prihaja do 
zanemarjanja in zlorabe ot-
rok. Rdeča kapica je krimi-
nalka, ki nam razkrije mno-
go več, kot le morilca.

Tone Partljič v poznih pi-
sateljskih letih piše odlič-
no literaturo. Po uspešnih 
romanih Pesnica in Ljudje 
iz Maribora se v najnovejši 
zbirki novel Ljudje z otoka 
iz svojega Maribora odpra-
vi na otok, kamor odhaja na 
dopust že skoraj 35 let. V no-
velah opisuje otočane in nji-
hove življenjske zgodbe, ki 
so se mu za vedno vtisnile 
v spomin. Piše o preprostih 

ljudeh, ki zunaj turistične 
sezone bolj sami kot ne bo-
jujejo boj za preživetje. To 
je tudi otok žensk: zgodbe 
o vdovah in čakajočih mate-
rah, ki so ostale same, ker so 
se njihovi možje in otroci po-
dali v svet, da bi našli lažji in 
boljši način preživetja. Živ-
ljenje otočanov doživlja kot 
neke vrste jadransko balado, 
ki jo mojstrsko stke v prozo, 
polno atmosfere in življenja. 

Piksli je naslov novega ro-
mana Jasmina B. Freliha. 
Gorenjec iz Žabnice je eden 
najuspešnejših avtorjev 
mlajše generacije – za svoj 
prvi roman Na/pol je prejel 
nagrado za najboljši prvenec 
(2013) in nagrado Evropske 
unije za literaturo (2016), 
za zbirko esejev Bleda svo-
boda pa Rožančevo nagra-
do (2018). Piščevi liki v Pi-
kslih so mlada ženska v pri-
mežu pohlepa, mlad moš-
ki, ki opazuje življenje sko-

zi luknjo v zidu, umetnik, ki 
s telefonom slika po oknu, 
spomini zaljubljenega para 
v trenutku razhoda, dela-
vec, ki izgublja dni in izgu-
bi otroka, umetniki na poti 
na večerjo, oblikovalec, ki z 
vlakom pripotuje v čisto ne-
gibnost, in nekaj ali nekdo, 
ki skrbno beleži oblike vseh 
njihovih stremljenj. 

Po treh slovenskih avtorjih 
je tu še prevodna literatura po 
materi Slovenca Petra Han-
dkeja. Gre za eno avtorjevih 
osrednjih proznih del Moje 
leto v Nikogaršnjem zalivu 
(1994). S tem imenom poi-
menuje predmestje v Pari-
zu, kjer se prvoosebni pripo-
vedovalec ustali po mnogih 
letih popotovanj po svetu. 
Tam v miru ustvarja, skrbi 
za hišo in vrt ter se sprehaja 
po okoliških gozdovih. Hkra-
ti pa si želi popolne preobraz-
be. Vendar brez potovanj ne 
more ne živeti ne pisati, na-
mesto njega pa potujejo nje-
govi prijatelji. Iz njihovih pi-
sem sestavlja drobce infor-
macij, s katerimi jih sprem-
lja na domišljijskih potova-
njih. Prijatelji ne vedo, da 
piše o njih in da v svojem pi-
sanju potuje z njimi.

Slovensko poletje
V Beletrini poletje plemenitijo s štirimi novimi 
knjižnimi izdajami od kriminalke do ljudskih usod.
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Domžale – Domžalski no-
gometaši so na povratni tek-
mi prvega kroga kvalifikacij 
za konferenčno ligo v gos-
teh proti luksemburškemu 

predstavniku Swift Hespe-
range igral neodločeno 1 : 1 
(0 : 1) in napredoval v dru-
gi krog, saj so na domačem 
igrišču prvo tekmo dobili z 
rezultatom 1 : 0.

V Luksemburgu je za do-
mače po napaki domžalske 
obrambe v prvem polčasu 

zadel Hamidou Sene, mre-
žo Luksemburžanov pa je 
v drugem polčasu zatresel 
Mattias Käit.

»Po pričakovanjih ni bilo 
lahko, a mislim, da smo na 
dveh tekmah bili boljši. Vlo-

go nosilca smo upravičili z 
uvrstitvijo v drugi krog kva-
lifikacij in to je najpomemb-
nejše. Pobudo smo prevzeli 
že v prvem polčasu, ko smo 
si pripravili nekaj lepih pri-
ložnosti, a ostale so neiz-
koriščene,'' je po tekmi po-
vedal trener Domžalčanov 

Dejan Djuranović. Tako se 
bodo Domžalčani v drugem 
krogu kvalifikacij, ki se za-
čenja že danes, pomerili 
s finskim predstavnikom, 
ekipo Honka Espoo, ki je s 
skupnim izidom 3 : 1 izloči-

la ferski Runavik. Današnja 
tekma v Domžalah se bo za-
čela ob 17.55. 

»Pričakujem novo zahtev-
no srečanje. Honka Espoo je 
v ritmu tekem, saj tamkaj-
šnje državno prvenstvo že 
poteka. Dobro smo jih ana-
lizirali, se pripravili nanje in 

tudi v ta dvoboj bomo vstopi-
li z željo in ciljem, da napre-
dujemo,« pravi Djuranović.

V drugi krog se je uvrstil 
tudi Maribor, potem ko je s 
skupnim izidom 2 : 0 izlo-
čili armenski Urartu. V nas-
lednjem krogu tekmova-
nja vijoličaste čaka švedski 
Hammarby.

Neposredno je v drugi 
krog uvrščena tudi ljubljan-
ska Olimpija. Ta se bo po-
merila z boljšim iz malte-
ško-sanmarinskega obraču-
na Birkirkara – La Fiorita.

Zaradi evropskega tek-
movanja so Domžalčani ne-
deljski obračun prvega kro-
ga državnega prvenstva z 
Olimpijo preložili. 

Prva točka Kalcerju 
Radomlje

So pa v petek prvo tekmo 
Prve lige Telemach odigrali 
nogometaši Kalcerja iz Ra-
domelj, ki so gostovali pri 
ekipi Brava. Obračun se je 
končal brez golov, pri čemer 
pa so nekaj boljši vtis pusti-
li povratniki v prvo ligo, ki 
so imeli dvakrat več strelov 
in tudi najlepšo priložnost 
tekme. Drugo tekmo bo mo-
štvo iz Radomelj odigralo to 
nedeljo, ko bodo ob 17. uri v 
športnem parku v Domža-
lah gostili Olimpijo.

Domžalčani proti Fincem
Nogometaši Domžal, ki so si v četrtek zvečer na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za 
novoustanovljeno konferenčno ligo proti luksemburški ekipi Swift Hesperange zagotovili napredovanje, 
bodo že danes v domačem športnem parku gostili finsko moštvo Honka Espoo.

Nogometaše Domžal (na sliki) po napredovanju v drugem krogu kvalifikacij čaka finska 
ekipa Honka Espoo. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Organizatorji iz Od-
bojkarskega kluba Triglav 
Kranj te dni skrbijo za še 
zadnje podrobnosti nove-
ga spektakla, imenovanega 
Zavarovalnica Sava državno 
prvenstvo v odbojki na miv-
ki 2021. Začelo se bo že v če-
trtek, ko bodo v Preddvoru 
in Kranju potekali kvalifika-
cijski obračuni. Turnir se bo 
na obeh prizoriščih nadalje-
val tudi v petek, sklepni del 
turnirja pa bodo sobotni pol-
finalni obračuni z začetkom 
ob 9. uri. Popoldne bosta 
najprej tekmi za tretje mes-
to, ob 21. uri je na sporedu 
ženski finale, ob 22. uri pa 
še moški. 

»Državno prvenstvo v od-
bojki na mivki v Kranju je si-
cer tradicionalno, vendar bo 
letošnja izvedba nekaj po-
sebnega tako za igralce kot 
za občinstvo, saj bomo, če 
le trenutna navodila NIJZ 

ostanejo enaka, po dolgem 
času lahko spremljali špor-
tni dogodek na tribunah v 
polni kapaciteti. Kot orga-
nizatorji se izredno veseli-
mo, da bomo lahko zopet 
odbojkarski Sloveniji in pre-
bivalcem Kranja približali 
tisto pravo poletno vzdušje 
ob vrhunskih odbojkarskih 
predstavah. Za te ne dvomi-
mo, da jih ne bo manjkalo, 

saj svoj nastop že napovedu-
jejo najboljši igralci in igral-
ke, kot so Nejc Zemljak, Da-
nijel Pokeršnik, Črt Bošnjak, 
Tjaša Kotnik in Tajda Lov-
šin,« je v imenu organiza-
torja OK Triglav Kranj pred 
začetkom tekmovanja pove-
dal Matevž Ambrožič.

Kot je že znano, pa v Kranj 
ne bo enega od branilcev na-
slova državnih prvakov Jana 

Pokeršnika. »Jana letos na 
državnem prvenstvu žal ne 
bo, tako da bo moj soigralec 
Klemen Šen. Gre za mlade-
ga in perspektivnega odboj-
karja na mivki, ne nazadnje 
tudi mladega reprezentan-
ta. Na nekaj letošnjih sku-
pnih treningih je opozoril 
nase, tako z odbojkarskim 
znanjem kot z osebnostjo, 
tako da je bila odločitev, da 
se v boj za državni naslov 
podam z njim, na koncu do-
kaj lahka,« je povedal Nejc 
Zemljak.

Med največje favorite dr-
žavnega prvenstva spada-
ta Črtomir Bošnjak in Da-
nijel Pokeršnik, ki v letoš-
nji sezoni redno nastopata 
na turnirjih svetovne seri-
je in igrata na visoki ravni 
ter si v Kranju želita stopi-
ti na najvišjo stopničko. Po-
keršnik se lahko pohvali že 
s sedmimi naslovi državne-
ga prvaka, Bošnjak na prve-
ga še čaka. 

Obeta se nov odbojkarski spektakel
S četrtkovimi kvalifikacijami v Kranju in Preddvoru se začenja letošnje državno prvenstvo v odbojki na 
mivki, katerega vrhunec bo najprej ženski, nato pa še moški sobotni finale na parkirišču Stara Sava.

V Kranju se od četrtka naprej obeta nov spektakel v odbojki 
na mivki. / Foto: arhiv OK Triglav Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – Poletna sezona se 
je za naše smučarske ska-
kalce in še posebno ska-
kalke začela res odlično. V 
poljski Wisłi sta bili v so-
boto in nedeljo po dve tek-
mi za ženske in moške. Na 
obeh ženskih preizkušnjah 
je slavila Urša Bogataj. Nje-
ni zmagi so z odličnimi re-
zultati dopolnile tudi naše 
preostale skakalke. V so-
boto je peto mesto zaseda-
la Ema Klinec, sedma je bila 
Nika Križnar, deseta Jerne-
ja Brecl, dvanajsta Špela Ro-
gelj, 18. pa Katra Komar. Na 
nedeljski tekmi je bila Nika 
Križnar šesta, Ema Klinec 
sedma, Jerneja Brecelj de-
veta, Špela Rogelj 15. in Ka-
tra Komar 17.

»Kaže, da smo res zelo 
močna ekipa. Nad rezultati 
sem tudi sam izredno prese-
nečen. Zelo vesel sem prve 
zmage Urše Bogataj, ki je 
prevzela tudi rumeno maji-
co. Tudi skoki vseh drugih 
so bili dobri. Nismo še v sta-
bilni formi, čaka nas še veli-
ko dela, a vidimo, da se ni-
mamo česa bati. Rumena 
majica in vodstvo v pokalu 
narodov je zelo lepa popot-
nica za naprej,« je povedal 

glavni trener naših deklet 
Zoran Zupančič.

Na sobotni tekmi je bil 
najboljši domačin Jakub 
Wolny. Poljak, tretji po prvi 
seriji, je na koncu za 0,4 
točke premagal vodilnega 
po prvem skoku Avstrijca 
Jana Hörla, tretje mesto je 
zasedel še en Poljak Dawid 
Kubacki. Od Slovencev je 
bil najboljši Anže Lanišek, 
ki je bil sedmi. Peter Prevc 
je zasedel 19. mesto, Timi 
Zajc pa 25. Žiga Jelar in Ti-
len Bartol sta bila v prvi se-
riji diskvalificirana, Jan 
Bombek pa je s 43. dosež-
kom prve serije ostal brez 
finala.

Na nedeljski tekmi je zma-
gal Poljak Dawid Kubac-
ki, drugi je bil Avstrijec Jan 
Hörl, tretje mesto pa je os-
vojil Slovenec Anže Lanišek. 
»Stopničkam ne bomo gle-
dali v zobe. Sam kar zadovo-
ljen z rezultatom,« je po dru-
gi tekmi povedal Lanišek. 
Med našimi je peto mesto 
osvojil Tilen Bartol, 13. je bil 
Peter Prevc, 22. Timi Zajc, 
27. pa Žiga Jelar. Jan Bom-
bek je bil 35. in ni nastopil v 
finalu.

Poletna velika nagrada se 
bo nadaljevala 6. avgusta v 
francoskem Courchevelu.

Dober začetek naših 
skakalk in skakalcev
V Wisłi, kjer se tradicionalno začenja poletna 
velika nagrada za smučarske skakalce, so se tokrat 
pomerile tudi skakalke, z dvema zmagama pa je 
blestela Urša Bogataj.

Kranj – Slovenska odbojkarska reprezentanca do 17 let je na 
evropskem prvenstvu v Albaniji osvojila naslov evropskih 
prvakov in zlato odličje. Mladi odbojkarski upi so v velikem 
finalu EuroVolleyja v Tirani s 3 : 0 (23, 21, 23) premagali veli-
ke favorite Ruse. Tako so mladi odbojkarji Sloveniji priborili 
prvi naslov evropskih prvakov in nov izjemen dosežek za slo-
vensko odbojko. Za reprezentanco so igrali: Gregor Frece, 
Miha Kosanc, Matevž Karadža Pevc, Jakob Podbregar Špes, 
Vid Suhadolnik, Nik Legen, Urban Rajnar, Jurij Oman, Luka 
Marovt, Nejc Najdič, Miha Okorn in Jošt Purgar. »Za prven-
stvo se sicer nismo imeli možnosti veliko pripravljati, a smo 
nato na turnirju iz tekme v tekmo rasli ter stopnjevali ritem in 
prav v finalu prikazali svojo najboljšo predstavo. Moram biti 
iskren, tega uspeha nismo pričakovali. Presrečni smo. Rad bi 
pohvalil to izjemno generacijo fantov, ki je visoko motivirana 
in pripravljena garati. Verjamem, da je zanje meja le nebo,« 
je po turnirju povedal selektor Slovenije Iztok Kšela.

Mladi odbojkarji so evropski prvaki

Jesenice – Slovenska moška reprezentanca do dvajset let je 
ta teden zbrana v dvorani Podmežakla na Jesenicah. Mlade 
rise decembra čaka svetovno prvenstvo, zato bo strokovni 
štab tokratni zbor izkoristil za priprave na novo sezono. Pod 
vodstvom selektorja Lovra Bajca trenirajo vratarji Gašper Panj-
tar, Timotej Pančur, Jakob Zupančič, Luka Kolin in Ian Sotlar, 
branilci Jan Škof, Jan Ćosić, Tim Dolinar, Nik Hatič-Pratneker, 
Tim Borse, Jošt Zagorc, Aljoša Pretnar, Tom Sojer, Maks Per-
čič, Bine Mašič, Juš Černe in Matej Petretič ter napadalci Jakob 
Stan, Nejc Burgar, Dominik Prodan, Rok Potočar, Miha Beri-
čič, Luc Slivnik, Mark Pivec, Alojz-Jušt Sopotnik, Žiga Mehle, 
Nal Brodnik, Luka Vodlan, Jure Povše, Luka Gomboc, Mark 
Sojer, Jakob Greif, Marcel Mahkovec, Matic Török in Maks 
Bukovec. V soboto bo reprezentanca U20 v Zell am Seeju 
odigrala pripravljalno tekmo z mlado ekipo Avstrije. 

Hokejski upi na treningu v Podmežakli
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Lep pozdrav iz Trente
Minila sta že skoraj dva 

tedna, odkar se prebujam 
v sveža trentarska jutra in 
odstiram zavese s pogledom 
na vrhove mogočnega Ra-
zorja in Bovškega Gamsov-
ca. Konec tedna je. Prvič po 
dolgem času sem prespala 
zvok budilke, zato kar pla-
nem izpod tople odeje, ko 
me nekje iz sredine vršiške 
ceste pokličejo domači. Hi-
tim z zajtrkom in pospravlja-
njem rahlo kaotične prikoli-
ce – z Meto sva sicer kar re-
doljubni, če odmislim nekaj 
umazanih krožnikov, raz-
metano posteljo in stekle-
nico Rebule, ki sameva po-
leg praznih kozarcev. Vče-
rajšnji večer se je zavlekel 
pozno v noč, ko sva v dobri 
družbi najinih dečkov odi-
grali nekaj partij taroka in 
tkali nove plane za poletje. 

Konec tedna je čas obiskov, 
sploh če jasno nedeljsko 

jutro napoveduje čudovit 
dan, kot naročen za turi-
stično raziskovanje soškega 
okoliša. Prebudim Nejca in 
že naslednji trenutek smo 
na poti proti Koči pri izviru 
Soče, kjer se umikamo mno-
žici avtomobilov tujih regi-
stracij, ki se gnetejo na majh-
nem parkirišču. Zaobidemo 
Čehe, Nizozemce in Nem-
ce ter se peljemo proti kon-
cu doline, proti divjim ste-
nam Bavškega Grintavca in 
Srebrnjaka. Skozi okno opa-
zujem bele trentarske hiše s 
strmimi dvokapnimi streha-
mi. Mama nas pametno po-
duči o macesnovih skodlah 
in številnih majhnih oknih, 
ki so vedno obrnjena proti 
jugu. Z rahlim zavidanjem 
premišljujem o srečnežih, 
ki imajo priložnost preživ-
ljati konce tedna v tej lepi 
dolini, z Nejcem pa si, mo-
goče naivno, priseževa, da 

bo najin vikend nekoč delal 
družbo idiličnim belim hi-
škam. 

Avto pustimo pred veliki-
mi balvani, ki zapirajo vstop 
v dolino Zadnje Trente, pre-
letimo smerokaze, ki poho-
dnike usmerijo proti Zaveti-
šču pod Špičkom in Jalovcu, 
mi pa nadaljujemo po široki 
suhi strugi Suhega potoka, 
ki nas po dobre pol ure hoje 
pripelje do prvega slapu. Ta 
v 15-metrskem curku pada v 
turkizen tolmun, na pogled 
idealna osvežitev se kma-
lu izkaže kot preizkušnja za 
najpogumnejše, ki jo moje-
mu nasprotovanju navkljub 
uspešno prestane Nejc in za-
plava v ledeno mrzlem po-
toku. Pot nadaljujemo sko-
zi gozd po prijetni ozki ste-
zici. Do številnih slapov in 
tolmunčkov nas vodijo red-
ki možici, uživamo v samo-
ti in odročnosti divje narave, 

ki je še niso oskrunili turisti. 
Uživam »sto na uro«.

Izlet zaključimo čisto v 
mojem stilu, ko ob skle-
di domače jote in zabelje-
nih štrukljev na dolgo in ši-
roko razpredamo o trentar-
skih vrhovih, hitro bližajo-
čem se morskem dopustu 

in novostih v Kranju. Že zdaj 
komaj čakam prihodnji ko-
nec tedna, ko bo prikolica 
spet polna smeha in dobrega 
vina, globokih pogovorov in 
zabavnih tračev in ko bodo 
zgodnja jutra v Trenti še le-
pša, saj jih bova z Meto uži-
vali v družbi »najinih« ljudi.

Najlepši, prvi Zapotoški slap, ki se izliva v turkizen tolmun

Jelena Justin

Bavški Grintavec je del 
razširjene Slovenske planin-
ske poti. Pravzaprav lahko 
izberemo njega ali pa Mrzlo 
goro. Obe gori sta zahtevni 
in terjata od pohodnika dob-
ro psihofizično pripravlje-
nost. Mi bomo danes obi-
skali Bavški Grintavec, ki s 
svojimi 2347 metri domi-
nira nad dolinami Bavšči-
ce, Zadnje Trente in Soče. 
Na goro se bomo povzpeli iz 
vasi Soča, saj je pot čez sedlo 
Kanja že nekaj let zaradi ak-
tivnega podora zaprta. 

Čez Vršič se zapeljemo 
do vasi Soča, kjer na des-
ni strani opazimo manjše 

parkirišče. Ob glavni cesti 
se sprehodimo do smeroka-
za za Bavški Grintavec. Že v 
spodnjem delu pot pokaže 
svoj strmi karakter. Vzpe-
njamo se skozi gozd in v 
dobre pol ure dosežemo za-
puščeno planino Lemovje. 
Pod zavija rahlo v levo, gre 
po udobni stezi povsem na 
rob, da se pod nami pokaže 
dolina, nato pa nadaljuje str-
mo skozi gozd in z grmov-
jem poraščeno pobočje. Tik 
pred Planino nad Sočo pot 
zavija v levo, preči travnike 
in po dveh urah in pol smo 
na pol poti, pri lovski koči na 
Planini nad Sočo. 

Povzpnemo se nad kočo, 
nato pa pot poteka čez 

travnato pobočje, poraščeno 
z ruševjem. Ponekod precej 
strma pot poteka kot po ne-
kakšni dolinici. Višje se zač-
ne obračati v desno, proti do-
lini med Mali Grintovcem 
in Kolom. Dosežemo skal-
nato pobočje z meliščem. 
Pot se strmo vzpenja v ok-
ljukih. V poletnih mesecih 
je tukaj peklensko vroče, saj 
je pot južna. Vzpon čez me-
lišče hitro mine, kljub temu 
da ga je od daleč videti pre-
cej. Na koncu melišča dose-
žemo skalno pregrado, čez 
katero je speljana pot. Tukaj 
svetujem, da damo na glavo 
čelado. Skalni skok je neza-
varovan in za napredovanje 
poprimemo za skalo. Pot je 

krušljiva in izpostavljena. 
Na vrhu skalnega skoka se 
pot obrne proti zahodu, sle-
di še nekaj okljukov in skal-
ni pomol, ki nas pripelje na 
vrh mogočnega Bavškega 
Grintavca. 

Vrh postreže s čudovitim 
razgledom, ki navduši: gle-
damo v samo nedrje sosed-
njega Jalovca, Mangarta, vi-
dimo Triglav z vso okolico. 
Vidimo Prisank, Razor, Pla-
njo, Goličico itd. Pogled na 
jug se ustavi na Krnu, ki z 
nobene strani ne more skri-
ti svoje izrazite podobe. Pred 
nami je niz težko dostopnih 
in zahtevnih trentarskih 
gora. Vedno je zanimivo 
pogledati v osrčje Julijcev, ko 

se moramo kar malce orien-
tirati, da prepoznamo hribe. 

Na vrhu odtisnemo žig, 
saj je Bavški Grintavec del 
razširjene Slovenske planin-
ske poti. Z vrha sestopimo 
nazaj v dolino po poti pri-
stopa. Čaka nas precej dolg 
sestop, ki predvsem v zgor-
njem delu terja nekaj pozor-
nosti. Zahteven je sestop čez 
skalni skok, kjer moramo 
biti previdni. 

Kljub dolžini ture in veli-
ki višinski razliki je opisa-
na pot najlažji vzpon na to 

mogočno goro. In tudi edi-
na pot, ki je trenutno pre-
hodna. Naj opozorim, da na 
poti vode ni, zato je imejte s 
seboj zadostno količino, saj 
pot poteka po južnem po-
bočju, kar pomeni, da nas 
bo celoten vzpon grelo v 
hrbet. A napor in vsaka ka-
pljica znoja bo poplačana, ko 
bomo na vrhu.

Nadmorska višina: 2347 m
Višinska razlika: 1850 m
Trajanje: 9–10 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Bavški Grintavec (2347 m n. m.) 

Mogočna, krušljiva gora 
Bavški Grintavec je ena tistih gora, ki od daleč deluje zelo mogočno, a je pravzaprav izjemno krušljiva. 
Pot čez sedlo Kanja je že nekaj let zaprta, saj še vedno grozi aktiven podor, zato se na goro lahko 
povzpnemo iz vasi Soča.

Lovska koča na Planini nad Sočo / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha v smeri Bovca oz. Kaninskega pogorja / Foto: Jelena Justin Približana Mangart in Jalovec z vrha Bavškega Grintavca / Foto: Jelena Justin
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Ana Šubic

Kranj – Volkovi na Gorenj-
skem tudi v tem poletju ne 
mirujejo. Kot je pojasnil 
Blaž Černe iz blejske obmo-
čne enote Zavoda za gozdo-
ve Slovenije (ZGS), so na 
Zgornjem Gorenjskem le-
tos zabeležili dva škodna pri-
mera po volku, oba na obmo-
čju Vitranca nad Kranjsko 
Goro. V prvem napadu, ki je 
bil 8. junija, je volk pokon-
čal ovco in jagnje, po dru-
gem napadu 9. julija pa so 
našli štiri pokončane ovce in 
jagnje. »Število pokončanih 
živali lahko še naraste, saj so 
se ovce po napadu razbežale 
in so pogrešane. Nedvomno 
pa gre za volka, saj so bile ži-
vali pokončane z ugrizom v 
vrat, kar je tipičen znak na-
pada volka,« je razložil Čer-
ne. Lani so na Zgornjem Go-
renjskem zabeležili osem 
škodnih dogodkov, v katerih 
je bilo pokončanih štirinajst 
glav drobnice.

Volčja tropa na Pokljuki 
in Jelovici

Na Gorenjskem sta sicer 
prisotna dva tropa volkov. 
Eden je na platoju Pokljuke 
in njeni bližnji okolici. Naj-
več znakov prisotnosti tropa 
je na območju Radovne. »V 
tropu sta z gotovostjo priso-
tna dva odrasla volkova – par, 
o kakšnem dodatnem volku 
pa težko govorim. Imamo 
kar nekaj videnj, sledi, slik s 
kamer, na katerih sta po dva 
osebka,« je pojasnil Černe in 
dodal, je bila glede na izku-
šnje tudi letos zelo verjetno 
prisotna reprodukcija.

Drugi trop je na platoju Je-
lovice in je po podatkih Čer-
neta pozimi z gotovostjo štel 
vsaj šest živali. »Iz tega tro-
pa je bil novembra lani od-
lovljen in opremljen z ovra-
tnico volk Jelko, katere-
ga gibanje smo lahko čez 
zimo spremljali na Jelovi-
ci, v začetku aprila pa se je 

premaknil proti zahodu na 
mejo z Italijo. Verjetno to 
ni bil edini volk, ki je zapus-
til matični trop, saj smo ko-
nec aprila zaznali prisotnost 
enega volka na območju 
pod Dobrčo. Dejansko šte-
vilo volkov bo določila ana-
liza DNK, saj so se čez zimo 
zbirali vzorci – urin, iztreb-
ki, slina. Na rezultate še ča-
kamo,« je povedal.

Volk tudi med Selško 
dolino in Blegošem

Trop z Jelovice se ne naha-
ja le na blejskem, pač pa tudi 
na kranjskem gozdnogospo-
darskem območju. Tam le-
tos še niso imeli škodnih pri-
merov, lani pa so po podat-
kih Mirana Hafnerja s kranj-
ske območne enote ZGS za-
beležili pet napadov volkov, 
ki so pokončali enajst živali. 
Hafner je povedal, da zazna-
vajo tudi prisotnost verjetno 
dveh posamičnih volkov na 
območju med Selško dolino 
in Blegošem.

Kako in kdaj so se volkovi 
naselili na Gorenjskem

Volčji tropi so sicer na Go-
renjskem po več desetletjih 
odsotnosti ponovno prisotni 

od predlani, ko so jih zazna-
li na Jelovici, Pokljuki in 
Cerkljanskem, je razložila 
Maja Sever z ZGS, ki je čla-
nica projektne skupine LIFE 
WolfAlps EU. Gre za pro-
jekt, osredotočen na izvaja-
nje usklajenih aktivnosti za 
izboljšanje sobivanja z vol-
kovi na območju Alp.

Opozorila je, da se v jav-
nosti večkrat pojavljajo in-
formacije o tem, da smo vol-
kove na Gorenjsko doselili 
ljudje, kar pa ne drži. »Na-
tančne podatke o številčnos-
ti in razširjenosti volkov zbi-
ramo že vse od leta 2010, ko 
smo v okviru projekta LIFE 
SloWolf vzpostavili sistem 
monitoringa, osnovan na 
zbiranju in analizi t. i. ne-
invazivnih genetskih vzor-
cev,« je pojasnila. Analiza 
genetskega materiala (pred-
vsem iztrebki, urin in dlaka) 
jim omogočajo prepozna-
vanje posameznih volkov, 
spremljanje njihovega giba-
nja, ugotavljanje sorodstve-
nih povezav in oceno številč-
nosti volkov.

S sistematičnim spre-
mljanjem volkov v Sloveni-
ji od leta 2010 beležijo ne-
prestano rast njihove šte-
vilčnosti, k čemur je po-
membno prispevalo tudi 
prostorsko širjenje volčje 
populacije. Proces širjenja 
volkov proti severozahodu 

države so zaznali v letu 
2015, prve znake naravne-
ga širjenja volkov v gorate 
dele Slovenije pa so po be-
sedah Severjeve opazili v le-
tih 2018 in 2019. Na podla-
gi vzorcev, zbranih na ob-
močju Jelovice, Pokljuke in 
Cerkljanskega hribovja, so 
tam zaznali tri pare samca 
in samice. V predlanskem 
poletju so prvič tudi uradno 
potrdili prisotnost mladičev 
na omenjenih območjih.

Cerkljanski trop po 
odstrelu samca razpadel

S pomočjo genetskih ana-
liz so ugotovili, da jeloviški 
trop sestavljajo samica iz 
tropa Trnovski gozd, samec 
iz tropa Vremščica in njuni 
potomci. Samec in samica, 
ki sta se ustalila na Pokljuki, 
sta prišla iz volčjih populacij 
iz drugih držav. »Samec je iz 
Italije in je neposredni poto-
mec slavnega volka Slavca, 
ki je iz Slovenije prepotoval 
pot z območja Slavnika do 
parka Lessinia v okolici Ve-
rone in tam skupaj z italijan-
sko volkuljo ustanovil prvi 
volčji trop na tamkajšnjem 
območju po več kot sto le-
tih odsotnosti te vrste. Sami-
ca pa je na območje Poklju-
ke prišla iz južnega dela di-
narske populacije,« je razlo-
žila. Cerkljanski trop sta os-
novala samec z južnega dela 
Snežnika in samica, ki izvira 
iz tropa Trnovski gozd in je 
sestra reproduktivne sami-
ce tropa na Jelovici. »Kaže, 
da je po zakonitem odstrelu 
vodilnega samca decembra 
lani volčji trop na Cerkljan-
skem razpadel,« je pojasni-
la Maja Sever. Dodala je, da 
bodo dogajanje v volčji po-
pulaciji v Sloveniji spremlja-
li tudi v prihodnje, več infor-
macij je na voljo na spletnih 
straneh www.volkovi.si in 
www.lifewolfalps.eu/sl/.

Avgusta popis volkov s 
pomočjo tuljenja

V avgustu bodo pripravili 
tudi popis volkov z metodo 
izzivanja tuljenja (t. i. how-
ling), ki omogoča podatke o 
prisotnosti reproduktivnih 
tropov. K sodelovanju pri po-
pisu, ki bo potekal v dveh za-
porednih nočeh, predvido-
ma 17. in 18. avgusta, vabi-
jo tudi zainteresirane posa-
meznike. Pred tem bodo or-
ganizirali izobraževanja za 
popisovalce (na Bledu 10. 
in v Cerknem 11. avgusta), 
kjer bosta predstavljena po-
tek popisa in učenje opona-
šanja volčjega tuljenja. Prija-
ve so možne na obrazcu na 
spletni strani društva Dina-
ricum www.dinaricum.si.

Volkovi ne mirujejo
V tem poletju je prišlo do dveh napadov volkov; oba sta se zgodila na območju Vitranca nad Kranjsko 
Goro, kjer so pokončali sedem glav drobnice. Avgusta bo potekal popis volkov z metodo izzivanja 
tuljenja, k sodelovanju so vabljeni tudi zainteresirani posamezniki.

Volčji tropi so na Gorenjskem po več desetletjih odsotnosti 
ponovno prisotni od predlani. 

Ovca, pokončana z ugrizom v vrat, kar je tipičen znak 
napada volka / Foto: ZGS, Območna enota Bled

Ana Šubic

Cerklje – Z objavo predloga 
posameznih vsebin Strate-
škega načrta Skupne kme-
tijske politike (SKP) 2023–
2027 se je v začetku juli-
ja začela javna razprava, v 
okviru katere je ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano predvide-
lo tudi sedem javnih pos-
vetov. Na Gorenjskem bo 
posvet potekal jutri, v sre-
do, med 9.30 in 12. uro v 
Kulturnem domu Ignaci-
ja Borštnika v Cerkljah. Pri-
soten bo državni sekretar 

Aleš Irgolič, predvidena 
pa sta predstavitev predlo-
ga Strateškega načrta SKP 
2023–2027 in javna razpra-
va. Zaradi omejenega števi-
la udeležencev so potrebne 
predhodne prijave na sple-
tni strani ministrstva oz. na 
povezavi https://mkgp.1ka.
si/a/127364. Javna razpra-
va bo trajala še do 15. avgu-
sta, pripombe in predloge 
na predlog načrta pa lahko 
zainteresirani podajo na ele-
ktronski naslov sn.mkgp@
gov.si ali na spletnem obraz-
cu, dostopnem na povezavi  
https://skp.si/podaj-pobudo.

Jutri javni posvet o načrtu 
Skupne kmetijske politike

Ana Šubic

Kranj – Pod okriljem 59. 
mednarodnega kmetijsko-
živilskega sejma AGRA, ki 
bo potekal v Gornji Radgo-
ni od 21. do 26. avgusta, so 
že izvedli več ocenjevanj ka-
kovosti izdelkov. Uspešno 
so sodelovali tudi gorenjski 
ponudniki. Na 42. medna-
rodnem ocenjevanju mesa 
in mesnih izdelkov, na ka-
terem je sodelovalo 46 pod-
jetij s 432 izdelki, je Meso 
Kamnik prejelo veliko zla-
to medaljo za Krvavice An-
ton ter še pet zlatih medalj 
in petnajst srebrnih, Me-
sarstvo oblak iz Žirov štiri 
zlate, šest srebrnih in šti-
ri bronaste medalje, Adri-
jan Galjot iz Lahovč tri zla-
te in eno bronasto medaljo, 
Mesarija Hribar iz Predo-
selj zlati medalji, srebrno 
in dve bronasti, Mesnine 
Divjak iz Kamnika dve zla-
ti in srebrno medaljo, Butik 
Gurman iz Podnarta srebr-
ni medalji in Kvibo iz Tržiča 
eno srebrno medaljo. Na 35. 

mednarodnem ocenjeva-
nju mleka in mlečnih izdel-
kov je med 22 podjetji z 211 
izdelki Tržičan Peter Vo-
gelnik (Moji štruklji Slove-
nije) osvojil štiri velike zla-
te medalje. Gorenjci so tudi 
med nagrajenci 25. medna-
rodnega ocenjevanja sokov, 
brezalkoholnih pijač in em-
baliranih vod, na katerem je 
sodelovalo 39 podjetij s 136 
izdelki. Družba Voda 902 
iz Podloma pri Stahovici je 
prejela naziv šampion ka-
kovosti za vodo z okusom 
bezga ter dve zlati in šti-
ri srebrne medalje, podje-
tje Artičoka Ksenije Verbič 
iz Cerkelj veliki zlati meda-
lji za Bio napitek iz muška-
tne buče in jabolk ter Bio 
napitek iz jabolk in rdeče 
pese, Dragica Štirn s Suhe 
pri Predosljah veliko zlato 
medaljo za Naravni zelišč-
ni sirup Cojz in še eno zla-
to medaljo, Galavita iz Ka-
mnika zlato medaljo, kam-
niški BeLife srebrni meda-
lji in Vipi z Brezij eno sre-
brno medaljo. 

Priznanja tudi Gorenjcem
Na ocenjevanjih kakovosti izdelkov pod okriljem 
sejma AGRA uspešni tudi gorenjski ponudniki

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi 
vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za 
ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v 
programskem obdobju 2021–2027. Pobude bodo zbirali do 
3. septembra na e-naslovu gp.mkgp@gov.si. Povabilo je in-
formativne narave in jim bo služilo kot pomoč pri načrtova-
nju aktivnosti za izvajanje omenjenega ukrepa, so sporočili 
z ministrstva. Kot osnovne pogoje za oblikovanje so navedli, 
da morajo biti območja lokalnih akcijskih skupin povezana v 
homogeno geografsko in funkcionalno enoto, poleg tega je 
območje posamezne občine nedeljiva celota in lahko pripada 
le eni skupini, lokalna akcijska skupina pa mora zagotoviti tudi 
reprezentativno zastopanost predstavnikov ribiškega sektor-
ja in sektorja akvakulture na izbranem območju. Velja tudi, 
da mora na območju celinske lokalne akcijske skupine imeti 
sedež najmanj pet gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z 
vzrejo sladkovodnih organizmov za prehrano ljudi. V obratih, 
ki so na območju lokalne akcijske skupine, morajo zagotavljati 
najmanj 50 ton skupne letne količine proizvodnje iz akvakul-
ture za prehrano ljudi.

Oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo
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Popis volkov s pomočjo 
tuljenja bo potekal 
v dveh zaporednih 
nočeh, predvidoma 17. 
in 18. avgusta. Pred 
tem bodo organizirali 
izobraževanja za 
popisovalce; in sicer 10. 
avgusta na Bledu, dan 
kasneje pa v Cerknem. 
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Simon Šubic

Kredarica – Zadnji konec te-
dna je bil za gorske reševal-
ce v primerjavi s prejšnji-
mi razmeroma miren, a 
povsem brez dela tudi tok-
rat niso bili. V nedeljo zjut-
raj, bilo je nekaj pred 7. uro, 
so gorski reševalci odhiteli 
na Kredarico, kjer planinka 
zaradi bolezni ni mogla več 
nadaljevati poti. Ker so slabe 
vremenske razmere prepre-
čevale, da bi po planinko po-
letel helikopter, so gorski re-
ševalci iz Mojstrane posku-
šali planinko pospremiti v 
dolino na klasičen način. A 
pot je bila prezahtevna, zato 
so počakali do 12.25, ko se je 
vreme toliko stabiliziralo, da 
je lahko poletel helikopter 
Slovenske vojske in obolelo 
planinko v spremstvu dežu-
rne ekipe za reševanje v go-
rah prepeljal v jeseniško bol-
nišnico. 

V soboto okoli 8.30 se je 
planincu na poti iz Krme 
proti Debeli peči odtrgala 

skala in mu poškodovala 
koleno. Tudi pri tej nesreči 
so posredovali mojstranski 
gorski reševalci in dežurna 
ekipa na Brniku s helikop-
terjem Slovenske vojske. 
Poškodovanega planinca so 
s pomočjo vitla dvignili v he-
likopter in prepeljali v jese-
niško bolnišnico.

V petek popoldan so prav 
tako gorski reševalci iz Moj-
strane pomagali otroku, ki 
se je med vzponom v fera-
ti ustrašil višine. Z enim od 
staršev so ga pospremili do 
vrha. Poškodovan ni bil nih-
če. »Tura naj bo vedno pri-
lagojena otroku, njegovemu 
znanju in zmožnostim,« 
svetujejo gorenjski policisti. 

Še en otrok se je v petek 
poškodoval pri skoku v vodo 
med soteskanjem v kanjonu 
Grmečica v Bohinju. Posre-
dovala je dežurna ekipa za 
reševanje v gorah s helikop-
terjem Slovenske vojske in 
poškodovanega otroka pre-
peljala v ljubljanski klinič-
ni center. 

V gorah reševali otroka, 
obolelo planinko ...

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloškim 
policistom je v petek starej-
ša občanka naznanila, da ji 
je neznana ženska v stano-
vanju iz torbice odtujila de-
nar. Pod pretvezo, da je soci-
alna delavka in da ima zanjo 
zdravilno kremo, jo je spus-
tila v stanovanje, tam pa ji je 
neznanka kremo začela pro-
dajati in spraševati po zlatni-
ni. Iz denarnice je vzela oko-
li štirideset evrov, je kasneje 
ugotovila oškodovanka.

Policisti so pred dnevi pre-
jeli še sporočilo starejše ob-
čanke, da je neznani ženski 
izročila denar, ki naj bi ga ta 
domnevno potrebovala zara-
di bolezni. Šele kasneje pa je 
posumila, da bi šlo lahko za 
zavajanje. Neznane ženske 
niso izsledili. Policija pozi-
va k previdnosti, ker se je že 
zgodilo, da so goljufi v takih 
okoliščinah zavedli dobro-
namerne ljudi. 

»Neznanih ljudi ne spuš-
čajte v stanovanja in hiše, na 
očeh pa jih imejte tudi pred 
vrati. Denar imejte posprav-
ljen, vrata zaklenjena. Pri 
ponujanju stvari od vrat do 
vrat morebiti samo vzemi-
te ponudbo in se o njej odlo-
čite kasneje, ko jo preverite. 
Mlajši na to opozorite starej-
še, ki so običajno žrtve takih 
tatvin in goljufij,« še opozar-
jajo policisti. 

Zadnji konec tedna so 
blejski policisti obravnava-
li tudi tatvino gorskega ko-
lesa in električnega skiroja 
v kampu. V Cerkljah na Go-
renjskem pa je nekdo vlo-
mil v tri osebne avtomobi-
le. Iz enega je odtujil denar, 
iz drugega harmoniko, tret-
jega pa je samo pregledal, a 
v njem ni našel ničesar vred-
nega. Vrednih stvari ne puš-
čajte v vozilih, ravno tako za-
nje poskrbite na krajih, kjer 
so predmeti dosegljivi tudi 
drugim.

Iz denarnice vzela denar

Kamnik – Kamniške policiste so pred dnevi iz Lovske družine 
Kamnik obvestili o primeru krivolova. Njihov lovec je namreč 
v gozdu za cesto na območju Godiča našel mrtvega srnjaka 
z odrezano glavo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti 
na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Našel srnjaka brez glave

Kamnik – Kamniški policisti so prejšnji teden posredovali v 
dveh družinskih sporih. Na Veliki planini sta se hudo spore-
kli tašča in snaha, pri čemer je bila tašča do snahe verbalno 
žaljiva. V okolici Kamnika pa se je nečak z žaljivkami spravil 
nad svojega strica. Obema kršiteljema so izdali plačilni nalog 
po zakonu o varstvu javnega reda in miru. 

Posredovali v družinskih sporih

Simon Šubic

Tržič – Čeprav bosanski me-
diji poročajo, da so njihovi 
policisti v Banjaluki prijeli 
45-letnega Daniela Boroje-
vića iz Tržiča, ki ga sloven-
ska policija išče že od leta 
2002, pa je bil eden najbolj 
iskanih Slovencev včeraj še 
vedno uvrščen na rdeči se-
znam iskanih oseb Interpo-
la, na katerem najdemo ime-
na več kot 7600 kriminalcev 
z vsega sveta. Prav tako je še 
vedno tudi na seznamu is-
kanih oseb slovenske poli-
cije. So pa zato Borojevićevo 
ime že bilo odstranili z Eu-
ropolovega seznama najbolj 
iskanih oseb v Evropski uni-
ji, na katerem je trenutno 
štirideset oseb.

Daniel Borojević se je pred 
45 leti rodil v Kranju, njegovo 
zadnje znano bivališče pa je 
bila Bistrica pri Tržiču. Slo-
venska policija ga išče zaradi 
oboroženega ropa Krekove 
banke v Celju leta 2002, ko 

je bančno uslužbenko z vo-
jaško avtomatsko puško pri-
silil, da mu je izročila okoli 
130 tisoč evrov, nato pa sko-
zi zadnja vrata pobegnil. Os-
tale sostorilce so po ropu pri-
jeli, za Tržičanom pa je izgi-
nila vsaka sled, tako da so za 
njim 8. avgusta 2012 razpi-
sali mednarodno tiralico, o 
njem pa je Europol vedel le, 
da je med drugim uporabljal 
tudi ime Mladen Vrabec. 

Slovenska policija je na-
zadnje 30. julija 2019 jav-
nost prosila za pomoč pri 
iskanju ubežnika Danije-
la Borojevića. »Borojević se 
najverjetneje z drugo iden-
titeto nahaja v Bosni in Her-
cegovini ali v eni od držav 
Evropske unije (najverje-
tneje v Italiji ali v kateri od 
držav v regiji). Borojevića iš-
čemo tudi s pomočjo Euro-
pola in evropske mreže EN-
FAST (European Network 
of Fugitive Active Search 
Teams),« so tedaj sporoči-
li s policije. Leta 2017 se je 

Tržičan znašel tudi na eni 
od 21 spletnih razglednic, 
ki jih je v posebni kampa-
nji, s katero so iskali najbolj 
znane evropske ubežnike, 
objavil Europol. Na razgle-
dnici s podobo ljubljanske-
ga Tromostovja je pisalo: 
»Dragi Danijel, poskušali 
smo vzpostaviti stik s teboj, 
a se nam nisi nikoli oglasil. 

Zate imamo nekaj posebne-
ga ...«

Slovenska policija je bila 
sicer o prijetju slovenske-
ga državljana, za katerim je 
mednarodno tiralico izda-
lo celjsko okrožno sodišče, s 
strani Interpola Sarajevo ob-
veščena v začetku meseca. 
Sodišče BiH je zoper njega 
odredilo izročitveni pripor.

Kljub prijetju še na seznamu iskanih 
V Bosni in Hercegovini so pred kratkim prijeli enega najbolj iskanih Slovencev – Tržičana Daniela 
Borojevića, ki je leta 2002 oropal banko v Celju. 

Čeprav so ga menda prijeli v Banjaluki, je Tržičan Daniel 
Borojević še vedno na Interpolovem rdečem seznamu 
iskanih oseb. / Foto: posnetek zaslona

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je zače-
la enotedenska nacionalna 
preventivna akcija za več-
jo varnost voznikov tovor-
nih vozil in avtobusov, ki jo 
izvajata Agencija RS za var-
nost prometa (AVP) in poli-
cija. Gre za evropsko uskla-
jen poostren nadzor nad vo-
zniki tovornih vozil in avto-
busov, ki ga policisti pri re-
dnem delu izvajajo priori-
tetno. Nadzor tovornih vo-
zil se izvaja s preusmeritvijo 
tovornih vozil na kontrolne 
točke na avtocestah, nadzo-
ri avtobusov potekajo na av-
tobusnih postajališčih, avto-
busni prevozi pa so nadzoru 
podvrženi tudi na avtocestah 
in hitrih cestah. Agencija v 
okviru akcije na avtocestnih 
počivališčih voznikom tudi 
razdeljuje novi brošuri Va-
ren prevoz tovora in Nasve-
ti za vožnjo poleti. 

Letos so policisti pri vozni-
kih tovornih vozil ugotovili za 
skoraj petino več kršitev pro-
metnih predpisov kot v ena-
kem lanskem obdobju, sta-
nje pri avtobusnih prevozih 
pa je enako lanskemu, ugota-
vljajo v AVP. V prvem polle-
tju so tako ugotovili že 22.783 
kršitev prometnih predpi-
sov, lani pa v primerljivem 

obdobju 19.067. Pri vozni-
kih avtobusov so v prvih šes-
tih mesecih zaznali 297 krši-
tev, lani pa 299 kršitev. Naj-
pogostejše kršitve so bile po-
vezane s prekoračitvijo hitro-
sti (5527 kršitev), preobreme-
njenostjo vozil (3764), ne-
uporabo varnostnega pasu 
(2409), nepravilnostmi, po-
vezanimi s tovorom (1121), 
neustrezno tehnično brez-
hibnostjo vozil (516) ter ne-
upoštevanjem obveznih po-
čitkov in odmorov voznikov 
(689). 

Vozniki tovornih vozil 
so letos povzročili tudi več 

prometnih nesreč kot v lan-
skem prvem polletju. Na slo-
venskih cestah se je pripeti-
lo 1099 prometnih nesreč z 
udeležbo tovornih vozil (lani 
985), od tega so jih vozniki 
tovornih vozil povzročili 703 
(lani 633). V teh nesrečah je 
umrlo sedem oseb (lani šti-
ri), sedemnajst oseb (lani 
ena) je bilo hudo poškodo-
vanih, 150 pa lažje (lani 153). 
Med vozniki tovornih vozil 
so bile štiri smrtne žrtve (lani 
dve), šest je bilo hudo teles-
no poškodovanih (lani tri) in 
57 lažje (lani 58). V zadnjih 
petih letih je zaradi voznikov 

tovornih vozil umrlo največ 
pešcev (16) in voznikov to-
vornih vozil (15). 

Vozniki avtobusov pa so 
bili letos udeleženi v 97 pro-
metnih nesrečah (lani 90), 
od tega so jih povzročili 29 
(lani 26). V prometnih ne-
srečah, ki so jih povzročili, je 
umrl en udeleženec, nihče 
se ni huje poškodoval, devet 
pa lažje. Med vozniki avto-
busov sta bila lažje poškodo-
vana dva, težjih poškodb in 
smrti pa med njimi ni bilo. 

Najbolj pogost vzrok pri 
prometnih nesrečah, ki so 
jih v obdobju 2016–2020 
povzročili vozniki tovornih 
vozil, je nepravilen premik z 
vozilom – 37 odstotkov vseh 
prometnih nesreč, sledita 
nepravilna stran in smer vo-
žnje ter neustrezna varno-
stna razdalja. 

AVP in policija posebej 
opozarjata, da je pri tovor-
nih vozilih in avtobusih še 
posebej pomembna ustre-
zna varnostna razdalja, saj 
je zavorna pot pri njih še 
daljša, česar se morajo voz-
niki zavedati ves čas vožnje. 
Pomemben dejavnik je tudi 
utrujenost voznika. Ta je po 
podatkih Evropske komisije 
iz leta 2018 dejavnik v prib-
ližno petini nesreč z udelež-
bo tovornih vozil. 

Nadzirajo tovornjakarje
V teku je preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Vozniki tovornih vozil 
so letos storili več prekrškov in povzročili več prometnih nesreč kot lani. 

Letos so policisti pri voznikih tovornih vozil ugotovili za 
skoraj petino več kršitev prometnih predpisov kot v enakem 
lanskem obdobju. / Foto: Gorazd Kavčič



Jasna Paladin

P
estro glasbeno-gle-
dališko dogajanje 
se v okviru že 21. 
Kulturnega polet-
nega festivala Stu-

denec, ki se odvija že od sre-
dine junija, v tamkajšnje let-
no gledališče vrača po eno-
letnem premoru. Vrhunec 
dogajanje bo znova domača 
gledališka predstava, s kate-
ro množice gledalcev navdu-
šujejo že leta.

»Epidemija nam je lani 
pošteno prekrižala načr-
te, saj smo za predstavo Pri 
belem konjičku imeli že 
osem vaj, nato pa je vse sku-
paj padlo v vodo. Kasneje 
se je izkazalo, da je vse za 
nekaj dobro, in smo se lah-
ko vsaj posvetili praznovan-
ju 70-letnice našega društva. 
Predstavo Pri belem konjič-
ku sem imel v mislih že dlje 
časa; ker gre za bolj lahko-
tno igro z veliko glasbe, pa 
bo še toliko bolj primerna 
za ta pokoronski čas, ko si 

vsi želimo sprostitve in bolj 
brezskrbnih tem. So me pa 
k uprizoritvi tega dela spo-
dbujali tudi naši obiskoval-
ci; predvsem starejši to igro, 
ki jo sicer poznajo bolj kot 
opereto, zelo dobro pozna-
jo,« nam je povedal režiser 

Alojz Stražar, ki je pred dne-
vi za svoje delo v Poletnem 
gledališču Studenec prejel 
tudi naziv častni občan obči-
ne Domžale, in priznal, da je 
imel v tej vlogi tudi letos vrs-
to izzivov. 

Zasedba igralcev in dru-
gih sodelujočih je znova 
zelo velika, prav tako pa je 
poseben presežek letos tudi 
sama scena. »V igri sodelu-
je več kot šestdeset nastopa-
jočih in po tej plati je leto-
šnja produkcija ena naših 
največjih do sedaj. Še težje 
kot do sedaj mi je bilo izbra-
ti glavne igralce, nekaterim 
je zagodlo tudi zdravje in 
tako nisem mogel računati 
nanje, sem pa zelo vesel, da 
nam je uspelo privabiti tudi 
več mladih,« nam je še pove-
dal Stražar, ki je priredbo 
igre, ki sta jo konec 19. stole-
tja napisala Oskar Blumen-
thal in Gustav Kadelburg, v 

slovenski jezik pa jo je preve-
del Josip Mazi iz Žirov, pos-
tavil v Bohinj. 

Lastnica hotela Meta Kli-
nar (igra jo Pia Brodnik) je 
vdova in nadvse primerna 
za ženitev, potrebovala pa bi 
tudi pomoč pri zahtevnem 
vodenju poslov. Nabralo se je 
že kar nekaj snubcev, a nje-
no srce hrepeni le po priku-
pnem advokatu dr. Kovaču 
(Gregor Ravnik), ki že več let 
v hotel prihaja na počitnice. 
A zgodba se seveda zaplete in 
po vrsti komičnih preobratov 
prinese nepričakovan, a sre-
čen konec. V glavnih vlogah 
nastopajo priznani pevci in 
igralci (Jure Sešek, Marjan 
Bunič, Nadia Ternifi, Špela 
Prenar, Jože Vunšek, Tina 
Debevec …) ter zbor pod vod-
stvom zborovodje Karla Les-
kovca, sestavljen iz okoliških 
pevcev in članov kamniške-
ga zbora Šutna. V živo jih bo 

PRI BELEM KONJIČKU
Takšen je naslov letošnje veseloigre s petjem, ki jo bodo v Poletnem gledališču Studenec z dvanajstimi 
ponovitvami uprizorili igralci domačega Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan. Predpremiera bo na 
sporedu v četrtek, mi pa smo jih obiskali na eni od zadnjih vaj.

Priredba zgodbo postavlja v Bohinj in izdelava scene je bila letos še posebej velik  
izziv. / Foto: Gorazd Kavčič

Skladatelj in glasbeni producent Slavko Avsenik ml., režiser 
Alojz Stražar in zborovodja Karel Leskovec / Foto: Gorazd Kavčič

Konec junija je na Pop TV prišla prva predstavitvena odda-
ja šeste sezone priljubljene oddaje Ljubezen po domače. 
Letos svoje srčne partnerje išče sedem kmetov in dve 
kmetici, ki verjamejo, da je življenje v dvoje lepše. Da so 
nedelje in prazniki z nekom pod roko veliko zabavnejši in 
čudoviti izleti dobijo srčno patino šele takrat, ko jih lahko z 
nekom deliš. Gorenjcev tokrat nismo zasledili med iskalci 
ljubezni, ena od kandidatk, 68-letna Nada Zajc (na foto-
grafiji), pa prihaja iz Domžal. Po poklicu je prodajalka, 
sicer pa je tudi mama znane citrarke Tanje Zajc Zupan, ki 
je njena prvorojenka. Pravi, da išče resnega, poštenega 
partnerja, ki v teh letih ve, kaj si želi. Ni mu treba skrivati 
svoje zgodovine. Kar smo preživeli, je mimo. Hoče lepo 
jesen življenja z nekom, ki je pošten in dober. Bomo videli, 
ali ji bo voditeljica Tanja Postružnik Koren v nadaljevanju 
prinesla kakšno pismo ...

Življenje v dvoje je lepše
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Jeseni bodo na Pop TV snemali veliko oddaj, med nji-
mi tudi že vsem znano Slovenija ima talent. Poleg štirih 
žirantov je peti žirant tudi občinstvo. Tokrat na omenjeni 
televiziji nudijo možnost, da svoje mnenje iz občinstva 
poveš na glas in s tem odločaš o usodi nastopajočih. Pra-
vijo, da bodo najbolj kreativni komentatorji dobili svojih 
»pet minut slave«, saj bodo lahko na glas v kamero pove-
dali, kaj si misli o nastopajočih. Novost letošnjih oddaj 
Slovenija ima talent pa je tudi, da se selijo v samo osrčje 
hiše Pop TV in bodo tudi avdicijske oddaje, ki so jih včasih 
pripravili v Operi, posnete na Pop TV. 

Postani peti žirant v oddaji Slovenija ima talent

spremljal komorni ansam-
bel Poletnega gledališča Stu-
denec. V predstavo, ki bo na 
ogled na Studencu, so nam-
reč vključili več solističnih in 
zborovskih vložkov, besedila 
pesmi so napisana na novo 
in so delo Bernarda Miklav-
ca, uglasbil pa jih je Slavko 
Avsenik ml. 

Navduši tudi sama scena; 
platno, največje do sedaj, je 

znova poslikal Jože Napot-
nik, dve nadstropni stavbi, ki 
ponazarjata hotela, pa sta delo 
Avguština Galesa in Urške 
Gregorič. Kot kostumografi-
nja se pod letošnjo predstavo 
podpisuje Andreja Stržinar.

Premiera predstave v Pole-
tnem gledališču Studenec 
bo v petek, 23. julija, ob 21. 
uri, ponovitve pa še enajst-
krat vse do 20. avgusta.

Glavni igralci: Nadia Ternifi, Gregor Ravnik in Pia  
Brodnik / Foto: Gorazd Kavčič
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ne vprašaj

Ne vprašaj me, zakaj,
ker odgovora ne 
poznam.

Ne vprašaj me, kako,
ker moja pot
me vodi stran.

Ne vprašaj me, kdaj,
ker sam čas
za mene ne obstaja.

Ne vprašaj me, s kom,
ker nihče več
me ne drži za roko.

Ne vprašaj me, kje,
ker sveta okoli mene
že zdavnaj ni več.

Janez

Ljubezen je vedno čisto preprosta, čustva pa so zaplete-
na. Ko se vse prelije na papir, pa nastane pesem, ki vedno 
ostane v naših srcih – ne glede na rezultat. Pred nami je še 
kar nekaj poletja, zato se naužijte lepih dni. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

PESMI MLADIH

Mateja Rant

P
ri nas imamo pri-
bližno osem tisoč 
jam, a le ena skri-
va več kot tisoč let 
staro skrivnost, so 

v KUD Sovodenj v začetku 
julija skrivnostno napoveda-
li serijo Škrat Zlobko, ki so jo 
na YouTubu prvič predvaja-
li v nedeljo, 11. julija. Minu-
lo nedeljo je bilo mogoče 
spremljati njegove vragoli-
je na gasilskih vajah, priho-
dnjo nedeljo pa ga čakajo 
že nove dogodivščine. Nato 
bosta sledila še dva dela, pol-
na dogajanja in skrivnosti.

V KUD Sovodenj vsako 
leto na oder postavijo dve 
avtorski predstavi, a so jim 
letos ukrepi, povezani z epi-
demijo covida-19, to prep-
rečili. Lanske epidemiološ-
ke razmere so okrnile tudi 
običajne obiske Miklavža v 
začetku decembra, zato so 
se odločili o Miklavžu posne-
ti kratek film za otroke, ki je 
imel kar 280 tisoč ogledov. 

Za pomoč pri snemanju so 
jih v času pusta prosili še 
cerkljanski laufarji, ki prav 
tako niso mogli nastopati v 
živo. Vse to jih je spodbudi-
lo, da so se namesto predstav 
letos odločili pripraviti film, 
in tako se je 'rodil' Zlobko, je 
pojasnil Lenart Šifrar iz KUD 
Sovodenj, ki je pripravil sce-
narij. »Snemati smo začeli v 
februarju in končali v maju. 
Nastalo je pet delov, zadnje-
ga bomo predvajali v nedeljo, 
8. avgusta.« Tako bodo otro-
kom tudi malce popestrili 
počitnice. Zgodba pripove-
duje o škratu, ki naj bi bil zlo-
ben, a kot se izkaže, je v resni-
ci uročen. »Verjame namreč, 
da je v vsakem nekaj dobrega 
in nekaj slabega – tudi sam 
je čisto v redu fant, tako da se 
ves čas bori s slabim v sebi in 
išče notranji mir.« Ali ga bo 
tudi našel, pa bo treba poča-
kati do zadnjega dela.

Škrata dve dekleti najdeta v 
jami pod Katrinim zobom in 
tudi sicer so vse prizore pos-
neli v bližnji okolici Sovod-
nja. »Veliko je prizorov iz 

narave, nekatere kadre smo 
posneli tudi z dronom,« 
je pojasnil Šifrar in smeje 
dodal: »Angleški pregovor 
pravi, da potrebuješ vas, da 

vzgojiš otroka; pri nas se je 
izkazalo, da to velja tudi, da 
posnameš film. Če ne dru-
gega, smo povsod dobili vsaj 
kakšno kavo.«

UROČENI ŠKRAT
V KUD Sovodenj so pripravili serijo Škrat Zlobko, ki bo v petih delih postregla z dogodivščinami o 
škratu, ki se trudi postati prijazen.

Na YouTubu je mogoče ob nedeljah spremljati dogodivščine 
škrata Zlobka. / Foto: Maša Kokalj

Alenka Brun

P
ri pripravi jedi smo 
spremljali Milana 
Milošiča iz Gostiš-
ča ob Planšarskem 
jezeru, jezerski 

masunjek pa je pripravljal 
na odprtem ognju. In v polet-
nih mesecih to počne ob sre-
dah popoldne ter tako to sicer 
močno jed približa vsem, ki 
jih zanimata njena priprava 
in recept zanjo. Tokrat smo 
med prisotnimi poleg slo-
venščine slišali tudi nekaj 
nemščine in angleščine. 

Milošič je kuho pospre-
mil z razlago, na koncu pa 
masunjek postregel na kosu 
domačega kruha. Izvede-
li smo tudi, da je najbolje, 
če ga jemo toplega. Kasne-
je je sicer še pojasnil, kako 
zaužiti mrzlega, ter pouda-
ril pomen smetane v njem. 
Jezerski masunjek namreč 

vsebuje le tri sestavine: sme-
tano, ajdovo moko in sol. Če 
bi se lotili njegove priprave 
na domačem plinskem šte-
dilniku, potrebujete poso-
do z debelim dnom, in če 
vam ne uspe prvič, se ne raz-
burjajte preveč, se je poša-
lil Milošič, saj ga sam pri-
pravlja že štirideset let, pa 
mu nikoli ne uspe popolno-
ma enako. Potem je prisot-
nim zaupal recept za dve ozi-
roma tri osebe. »Potrebuje-
te eno kislo in eno sladko 
smetano, takšno v lončku, 
vendar res poglejte, da bos-
ta kvalitetni. Če pa bi dobi-
li dobro kislo smetano pri 

kakem kmetu, pa sladke ne 
potrebujete. Potem smeta-
no zavrete, solite po obču-
tku in dodate zvrhano žli-
co ajdove moke. Vseskozi 
mešate, da se vsebina zgo-
sti. Če noče 'zaplesati' kot 
krema in oddati maščobe, 
dodajte še malo moke. Ta 
je včasih bolj, drugič manj 
vlažna. Tudi vse smetane se 
ne obnašajo enako. Potem 
zmes na ognju kuhajte toli-
ko časa, da je masunjek 
narejen. In če boste dodaja-
li moko, to storite z roko, kot 
bi solili, drugače se vam lah-
ko hitro zgodi, da bodo nas-
tali žganci.«

V nadaljevanju smo izve-
deli tudi, da ajdova moka hit-
ro nabrekne in je lažje pre-
bavljiva. »To je masunjek po 
jezersko,« je pojasnil Milo-
šič. »Medtem ko na drugih 
planinah uporabljajo razli-
čno moko, lahko koruzno, 
belo, tudi s pirino smo ga 
že poskusili pripraviti. Je pa 
seveda takšen drugačne bar-
ve in tudi okusa.« 

Še enkrat je omenil osno-
vne tri sestavine ter pojasnil, 
da mu ponekod dodajajo tudi 
jajce, vendar po njegovem 
mnenju to ni pravi masun-
jek. »Recepti so pač različni,« 
je dodal. (Se nadaljuje)

Jezerska štorija 2021: Kuhanje masunjeka na odprtem ognju (1)

JEZERSKI MASUNJEK
Pred hiško ob Planšarskem jezeru na Jezerskem so nam v sklopu dogodkov 
za obiskovalce, ki so jih poimenovali Jezerska štorija 2021, prikazali, kako so 
pastirji na planinah včasih pripravljali masunjek.

Ob sredah popoldne si na Jezerskem ob Planšarskem jezeru lahko ogledate pripravo 
jezerskega masunjeka, jedi iz smetane in ajdove moke.

Milan Milošič pravi, da ga pripravlja že dobrih štirideset let, 
pa nikoli ni popolnoma enak.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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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_TEZJI_21_57
NALOGA

2 1 7 8 4

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

3 8 5 9

sudoku_TEZJI_21_57

REŠITEV

2 1 3 7 5 8 6 4 9
4 6 7 1 3 9 5 2 8
5 8 9 2 4 6 7 3 1
8 5 6 9 2 1 3 7 4
3 7 1 6 8 4 9 5 2
9 4 2 5 7 3 1 8 6
6 2 8 3 9 7 4 1 5
7 9 5 4 1 2 8 6 3
1 3 4 8 6 5 2 9 7
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3 1 7 4 2 9 6 8 5
9 5 8 6 3 7 1 4 2
8 6 9 3 5 4 7 2 1
1 7 4 9 6 2 8 5 3
5 3 2 8 7 1 4 9 6
7 8 5 2 1 3 9 6 4
6 9 3 5 4 8 2 1 7
2 4 1 7 9 6 5 3 8
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REŠITEV
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693548217
241796538

Rešitev:

V Kranju so se 3. julija 2021 poročili: Anže Šarabon in Sara 
Pivač ter Andraž Šparovec in Eva Dolenc, 10. julija 2021 pa 
Matej Cigale in Nadie Flore Tchakoute Seumo. V Gradu 
sta se 10. julija 2021 poročila Niko Šebalj in Anja Grašič, na 
Krvavcu Slavko Vujinović in Julia Alessandra Nachtsheim, 
na Bledu pa Rok Levstek in Tinkara Rupar. V Škofji Loki 
sta se 17. julija 2021 poročila Anže Pokorn in Hana Piskač.

Mladoporočenci

V kranjski porodnišnici so imeli v preteklem tednu 23 
porodov, od tega enkrat porod dvojčkov. Rodilo se je 14 
dečkov in 10 deklic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
2440 gramov, najtežji pa deček s 4520 grami. V jeseniški 
porodnišnici se je minuli teden rodilo 9 deklic in 7 dečkov. 
Najtežji je bil deček s 4730 grami, najlažja pa deklica, ki ji 
je tehtnica pokazala 2720 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

Šenčurska kavarna in 
slaščičarna Medeni 
vrt že sladko deset-
letje s pestro mede-
no ponudbo razvaja 

svoje goste in mnogi se vsako 
leto z veseljem udeležijo pra-
znovanja obletnice. Tokrat je 
bilo še posebej veselo in sla-
vnostno. Najprej so z otroš-
ko predstavo ter čarovnikom 
Romanom na svoj račun prišli 
mlajši obiskovalci. Gledališki 

predstavi Prah je sledil glas-
beno obarvan večer s kon-
certoma večnega Adija Smo-
larja ter skupine Bečo & Co. 
Pozitivno energijo sta pohva-
lila tako Adi kot Bečo, pa 
tudi domači priznani kitarist 
Nejc Ušlakar. Praznovanje je 

pritegnilo veliko število obis-
kovalcev, ki so uživali v glas-
bi ter prijetnem druženju, 
kar pa je vseskozi tudi glav-
ni namen Medenega vrta, kot 
je ob zahvali vsem zbranim 
sklenil aktivni lastnik David 
Štrajhar.

MEDENI JUBILEJ

Nedavno smo v Radovljici z razgledne ploščadi obču-
dovali pokrajino na drugi strani železniške proge, ki se 
je kopala v zahajajočem soncu. Potem se nam je pogled 
ustavil na bližnjem balkonu, ki se je kar šibil pod težo buj-
nih surfinij. In da skrbi zanje nekdo, ki ima res rad cvetje, 
smo opazili malce kasneje, ko smo med cvetočim bal-
konskim okrasjem opazili posebno rožo: »mlaj« v obliki 
cveta s številko šestdeset v sredini. Tudi zanj so večinoma 
uporabili pravo cvetje. 

Bujno balkonsko cvetje

»Pojoča travica«
Že dolgo časa vem za vašo 
rubriko, a doslej nisem zbrala 
poguma, da vam pišem. Moje 
življenje je stalno prilagajanje 
drugim. Zavedam se, da bi 
morala marsikaj spremeniti, a 
enostavno ne zmorem. Želim 
si več in želim si živeti. Zato 
vas, draga Tanja, sprašujem, 
ali mi bo nekoč uspelo. Kaj mi 
prinaša prihodnost? Hvala 
vam za vse in želim vam vse 
lepo.
Ob branju vašega pisma mi 
je večkrat šinilo skozi misli, 
le zakaj ne zmorete zbrati 
poguma, saj imate vendarle 
vse adute v svojih rokah. Ste 
finančno neodvisni, imate 
odrasle otroke, imate pred 
seboj točno zastavljen cilj. 
Navsezadnje znate in ste 
sposobni premagovati vse 
ovire in ni stvari, ki bi vas usta-

vila v vaših namenih. Ampak 
kljub vsemu ste obstali na 
mestu ali pa v začaranem 
krogu. Krogu spominov in 
starih želja, ki si jih ne upate 
uresničiti, čeprav imate vse 
možnosti za to. Zakaj? Zato 
ker ste na žalost navajeni, 
da se vam dogajajo slabe 
stvari, tistega, kar je dobro 
in pozitivno, pa ne poznate, 
vam je tuje in zato se bojite. 
Naj vam povem, da sta oba 
otroka na vaši strani, in čep-
rav tega ne pokažeta nav-
zven, vas podpirata. Oba že 
dolgo čakata, da se odloči-
te in greste sama svojo pot 
naprej. Nočeta pa na vas 
vplivati in si želita, da kon-
čna odločitev pride samo 
od vas. Ko se enkrat, in to 
bo kmalu, še v tem letu, to 
zgodi, vas bosta oba prese-
netila, tako sin kot hči. Pred 

njima je lepa poslovna pot in 
tudi sin si bo ustvaril druži-
no. Ne čisto takoj, ampak v 
roku dveh let. Vidim mu tri 
otroke. Šele takrat boste v 
sebi začutili tisti pravi mir 
in srečo. Glede moža je pač 
tako, da se bo prisiljen znajti 
sam, saj se vi s tem ne boste 
več obremenjevali. Preveč 
je bilo prilagajanja in pri-
šel je čas, da začnete živeti 
zase. Ko pihnemo v pojočo 
travico, ta začne govoriti 
resnico. Pri vas je resnica 
ta, da imate radi in si želite 
tega tudi nazaj. Da vas imajo 
radi. Oseba iz preteklosti še 
vedno čaka, da se odločite. 
In to ni več daleč, saj sedaj 
natanko veste, kaj hočete. 
Tudi on je pri sebi naredil 
večje spremembe in stvari, 
ki vam takrat niso odgovar-
jale, ni več. Je v fazi, ko samo 

čaka na vas, da končno zač-
neta skupno pot. Imate vse 
pred sabo in vaš vlak še ni 
odpeljal, le predolgo ste 
čakali na napačni postaji. 
Glede poslovnih zadev se ne 
obremenjujte, saj bo šlo vse 
po načrtu. Kasneje se boste 
odločili za večji projekt in 
ne bo vam žal. Pri financah 
zaradi tega pride do lepega 
preobrata, česar boste zelo 
veseli. Z večjim nakupom 
počakajte do konca leta, saj 
imate takrat najboljše mož-
nosti. Selitev se vam odpira v 
pomladnih mesecih nasled-
nje leto. Odšli boste v popol-
noma novo okolje in boste 
izjemno zadovoljni. Nobena 
stvar v življenju se ne zgodi 
brez razloga in vse se zgodi 
ob točno pravem času. Sedaj 
ste končno na vrsti vi. Želim 
vam vse dobro in srečno.

Alenka Brun

D
arja Pirec je 
sicer začela z 
masažami, sin 
se ji je pridružil 
kasneje, izve-

mo. In da Malisa v enem 
izmed indijskih jezikov 
pomeni masažo. Malisa je 
namreč ime studia, kjer naj-
demo omenjena Kranjčana, 
mamo in sina. 

Ljudje ju poznajo po tera-
pevtskih masažah. Največ-
krat ju pokličejo, kadar jih 
kaj boli, pravi Pirčeva. Eni 
potem postanejo njune red-
ne stranke, prihajajo teden-
sko, ju obiščejo na 14 dni, 
spet drugi se oglasijo enkrat 
na mesec. »Nekaj jih je, ki 
so že od začetka naše zveste 
stranke. To je bolj fluktuacij-
ski posel,« povesta. 

Mamina zgodba je sploh 
zanimiva, saj se je Pirčeva 
po 26 letih dela v bančniš-
tvu odločila, da se končno 

posveti tistemu, kar jo je ved-
no veselilo: delu z ljudmi. Že 
v času, ko se je odločala za 
študij, se je najprej vpisala 
na medicino. Po treh letih je 
študij opustila, se zaposlila 
na banki in kasneje doštudi-
rala ekonomijo. Svoj masaž-
ni studio je odprla že leto in 
pol po tem, ko se je odloči-
la, da bo spremenila način 

življenja ter veselje do dela 
z ljudmi v poklic. Odločitev, 
da zapusti svet financ, pa je 
padla leta 2009. Se je pa pra-
ktično ves čas izobraževala s 
področja masaž. 

Tudi sin je najprej zaklju-
čil študij organizacije, potem 
se je spoznal s svetom masaž. 
»Slučajno,« se Pirčeva nas-
mehne in razloži, kako je do 

tega prišlo. Takrat je namreč 
ravno izvajala praktični pouk 
masaže za pridobitev naci-
onalne poklicne kvalifikaci-
je maser za Ljudsko univer-
zo Kranj, pa je bilo število pri-
javljenih neparno. Ker bi bilo 
lažje delati s parnim števi-
lom učencev, so ji rekli, naj 
sama poskusi dobiti še zad-
njega udeleženca. »S cmo-
kom v grlu sem vseeno vpra-
šala sina, ali bi ga to zanima-
lo. Takoj se je strinjal – in 
ostal.« Sedaj je v poslu šest 
let. »Njegova specialnost so 
športne masaže. Tri leta je 
bil tudi maser ameriške moš-
ke članske reprezentance v 
smučarskih skokih, sedaj pa 
je maser kanadske reprezen-
tance smučarskih skakalk,« 
še pove njegova mama ozi-
roma začetnica salona Mali-
sa in doda, da kljub temu da 
smo se znašli v nekih čudnih 
časih, ko se stvari lahko spre-
minjajo iz dneva v dan, zve-
ste stranke ostajajo, obiščejo 
pa jih tudi nove. 

Rojstnodnevno praznova-
nje ob desetletnici studia so 
pripravili nedavno, ko so se 
ukrepi zrahljali. Vabilo nanj 
so prejele tudi zveste stran-
ke, ki so se še posebno raz-
veselile simpatičnih nagrad-
nih iger.

MALISINIH DESET LET
Na Primskovem pri Kranju sta v svojo družbo povabila mama in sin Darja in 
Luka Pirec. Njun masažni studio je praznoval deseti rojstni dan.

Luka in Darja Pirec / Foto: Tina Dokl
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade: 1. nagrada: 1-krat darilna kartica želja v 
vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot 
sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 4. 
avgusta 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

www.gorenjskiglas.si  
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Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Ribez ima zelo veliko vitamina C, zato pomaga krepiti imunski 
sistem, pomiriti živčevje, izboljšati razpoloženje in pospešuje 
nastajanje hormonov. Znanstveniki so ugotovili, da s samo 
35 do 40 ribezovimi jagodami pokrijemo dnevno potrebo po 
C-vitaminu. Uporabimo ga za sadne solate, marmelade, si-
rupe, pite, torte, sladoled, razne sadne in celo mesne omake. 

Preprosta ribezova torta

Potrebujemo 300 g moke, 150 g masla, 70 g trsnega sladkorja, 
40 g mandljev, 1 bio limono, 2 rumenjaka, 1 jajce, ribezovo ali 
drugo marmelado, 0,5 kg ribeza in 2 dl sladke smetane.
Moko, maslo, sladkor, zmlete mandlje, naribano limonino 
lupinico in rumenjake zmešamo skupaj v testo in ga pustimo 
počivati. Nato testo razvaljamo in ga damo na dno namazane-
ga in z moko posutega modela za torto ali pito ter s prsti nare-
dimo rob iz testa. Testo namažemo z razžvrkljanim jajcem in 
damo peči v ogreto pečico za 15 minut na 190 °C. Pečeno testo 
ohladimo, namažemo z marmelado, posujemo z opranim in 
očiščenim ribezom, posujemo s sladkorjem in okrasimo s 
stepeno sladko smetano ali pa ga prelijemo z želejem.

Rižev venček s črnim ribezom

Potrebujemo 250 g črnega ribeza, 5 dl mleka, 100 g kokosove-
ga sladkorja, 100 g riža, 2 zavitka vaniljevega sladkorja, žličko 
ruma, malo sladkorja v prahu in sol.
V slan krop stresemo riž in ga kuhamo 2 minuti. Nato ga 
odcedimo, stresemo v vrelo oslajeno mleko, ga povsem sku-
hamo, da mleko izpari. Vmešamo vaniljev sladkor in riž nato 
natlačimo v okrogel model za potico ali šarkelj. Očiščen ribez 
navlažimo z rumom in sladkamo po okusu. Ohlajeni riž iz 
modela stresemo na pladenj, v sredino pa damo ribez.

Topel ribezov preliv s sladoledom

Potrebujemo 250 g svežega redečega in/ali črnega ribeza, 5 žlic 
trsnega sladkorja, 1 zavitek vaniljevega sladkorja, 1 limono ter 
vaniljev ali sadni sladoled.
V kozico damo ribez in ga segrejemo. Ko zavre, dodamo trsni in 
vaniljev sladkor ter limonin sok. Zmanjšamo temperaturo in med 
mešanjem kuhamo še 10 minut. Odstavimo in malo ohladimo. 
Medtem pripravimo v skodelice sladoled in ga prelijemo še s 
toplim prelivom. Preliv lahko naredimo tudi iz zamrznjenega 
ribeza ali kakega drugega jagodičevja, vendar tedaj ne uporabi-
mo limoninega soka, ker je sadje zadosti kislo že samo po sebi.

Ribezova kaša

Potrebujemo 500 g ribeza, 70 g trsnega sladkorja, 3 žlice semen 
čija in pol lončka smetane.
Ribez operemo in odstranimo peclje. Dolijemo malo vode 
in zavremo. Zmanjšamo temperaturo in med mešanjem ku-
hamo 10 minut. Nato vmešamo semena čija in sladkor ter 
med mešanjem kuhamo še kakšno minutko, da semena čija 
nabreknejo. Naložimo v skodelice in dobro ohladimo. Preden 
ponudimo, dodamo tekočo smetano.

Jogurtova torta z gozdnimi sadeži
Slaščice, še posebej torte, 

navadno ustvarjam z nekim 
namenom. A ta torta je nas-
talo kar tako, za sprostitev v 
stresnem obdobju. Sprva ni-
sem imela namena deliti re-
cepta, a ker je bil končni re-
zultat tako izjemen, sem si 
premislila. 

Za pripravo jogurtove tor-
te z gozdnimi sadeži potre-
bujemo: za biskvit: 5 jajc, 
200 g moke, 1 prašek za va-
nilin puding, 200 g sladkor-
ja, 1 pecilni prašek, 1 dl olja, 
1 dl mleka, ščep soli, sadni 
kompot za navlažitev biskiv-
ta; za nadev iz gozdnih sade-
žev: 0,5 kg gozdnih sadežev, 
4 žlice sladkorja, 1 prašek 
za vanilin puding, 1 dl vode; 
za jogurtovo kremo: 250 g 

mascarpone sira, 400 g gr-
škega jogurta, 4 žlice slad-
korja, lupinica ene limone, 
3 žlice limoninega soka, 3 dl 
smetane.

Priprava biskvita: Sku-
paj zmešamo moko, vani-
ljev puding, pecilni prašek 
in sol. Rumenjake in belja-
ke ločimo. Iz beljakov stepe-
mo sneg. Rumenjakom do-
damo sladkor ter jih stepa-
mo, da narastejo na dvoj-
no količino. Nato prilijemo 
mleko in olje ter postopo-
ma vmešavamo mešanico 
moke. Nazadnje vmešamo 
še sneg iz beljakov. Maso 
vlijemo v tortni model in pe-
čemo v pečici, segreti na 170 
°C, od 30 do 40 minut. Pe-
čen biskvit ohladimo ter ga 

dvakrat prerežemo, tako da 
dobimo tri okrogle biskvite.

Priprava nadeva iz goz-
dnih sadežev: V kozico stre-
semo gozdne sadeže in 
sladkor ter prelijemo tri žli-
ce vode. Zavremo in kuha-
mo 15 minut, da dobimo sa-
dno kašo. Prašek za vani-
ljev puding zmešamo z de-
cilitrom hladne vode ter ga 
vmešamo v sadno kašo. Ku-
hamo, da se kaša zgosti, in 
jo nekoliko ohladimo.

Priprava jogurtove kreme: 
Skupaj zmešamo mascarpo-
ne sir, jogurt, sladkor, limo-
nino lupinico in limonin 
sok. Nazadnje vmešamo še 
stepeno smetano.

Sestavljanje torte: Okrog 
enega biskvita namastimo 

tortni obod. Biskvit navlaži-
mo s sadnim kompotom ter 
nanj razporedimo polovi-
co sadnega nadeva. Prekri-
jemo z eno tretjino jogurto-
ve kreme. Na kremo položi-
mo drugi biskvit, ga navlaži-
mo, prekrijemo s preostan-
kom sadnega nadeva in dru-
go tretjino jogurtove kreme. 

Zaključimo z biskvitom, ki 
ga navlažimo in prekrijemo s 
preostankom jogurtove kre-
me. Torto postavimo za ne-
kaj ur v hladilnik, da se ohla-
di, in nato odstranimo tortni 
obod ter poljubno okrasimo.

Nasvet: Sestavine zadoš-
čajo za torto premera od 22 
do 26 cm.

Milena Miklavčič

Zgodb, ki jih piše življenje, 
je vsak dan več, ne manj. Ve-
liko je k temu, da so se začeli 
odpirati tudi tisti, ki se mor-
da ne bi nikoli, pomagala 
»koronska karantena«. Živ-
ljenje med štirimi stenami 
brez stikov z zunanjim sve-
tom je bilo za marsikoga nev-
zdržno.

Elizabeta je bila odmika od 
zunanjega sveta na začetku 
vesela. Na spletu je kupova-
la knjige, zakupila je vse mo-
žne ponudnike dobrih fil-
mov in nadaljevank, a počasi 
se je naveličala enega in dru-
gega. Zaželela si je bližine. 
Hčerka, ki se je že pred leti 
preselila v Bruselj, se poroči-
la s Špancem, z mamo pa oh-
ranjala stike le po Skypu, ji ni 
bila v veliko pomoč.

»Tako kot mnoge podobno 
osamljene duše sem se pre-
selila na Facebook,« pripove-
duje Elizabeta.

»Zamolčala sem, da sem 
invalidsko upokojena, da mi 
finančno pomaga hčerka. 
Nikomur nisem razlagala, 
da sem se v zakonu pošteno 
opekla. Mož je zbežal k dru-
gi, meni pa je pustil kredite 
za hišo. Zbolela sem na živ-
cih, na pol dokončano hišo 
sem morala prodati za popla-
čilo dolgov.

Kmalu sem spoznala ne-
kega moškega, predstavil se 

mi je kot Lenart. Že od prve-
ga trenutka naprej mi je bil 
zelo všeč. Intelektualno mi je 
bil zelo blizu. O vsaki stvari je 
vedel marsikaj, skoraj več kot 
jaz. Z njim sem se lahko po-
govarjala tudi vso noč, pa se 
še nisem naveličala. Druži-
la naju je zlasti astronomija. 
Malo zato, ker sem nekoč tako 
kot on študirala matemati-
ko in fiziko, malo pa zato, ker 
sem kasneje, v finančni stiski, 
»šlogala«, pa sem o položaju 
planetov vedela tudi tisto, kar 
ne piše v učbenikih.

Živel je na drugem koncu 
Slovenije, a že na začetku mi 
je omenil, da zanj gibanje v 
času karantene ni noben pro-
blem. Obiskal me je kar na 
domu. V urah, ko sem čakala 
nanj, sem se počutila kot naj-
stnica. Vzela sem tudi maksi-
malno dozo zdravil, da bole-
čine, ki so bile moje vsako-
dnevne spremljevalke zaradi 
bolezni, ki jo imam, niso bile 
preveč očitne. Dragoceno re-
zervo prihrankov sem žrtvo-
vala za ureditev nohtov, za 
novo pričesko. Hvala Bogu 
za frizerko, ki je živela eno 
nadstropje nižje!

Ko sem odprla vrata, me je 
omamila že njegova kolonska 
vodica po britju. Bil je lepši kot 
na fotografijah, ki jih je obja-
vljal na Facebooku. Kakšno 
srečo imam, sem si rekla, ko 
sem ga povabila, naj vstopi. 
Že prvič se je zgodilo neiz-
bežno: zelo nežno ljubljenje 
z njim je bilo božansko! Ko 
sem ga ob odhodu vprašala, 
kdaj spet pride, me je prijazno 
opomnil, da takšnih vprašanj 
'nadzora' ne mara. Bo prišel, 
ko bo prišel.

Tako se je moja velika lju-
bezen sprevrgla v eno samo 
čakanje. Vsak dan, ko ga ni 
bilo, je bil izgubljen. Če ga 
nisem videla, me je to tako 
zelo bolelo, da ne znam opi-
sati. Potem sem naredila tis-
to, kar naredimo neumni in 
ljubosumni.

Na Facebook sem se prija-
vila z drugim imenom in ga 
začela zasledovati. Najprej 
me je šokiralo, ko sem naš-
la fotografije, ki jih je pred 
menoj skrival. Na njih je bil 
skupaj z neko precej mlajšo 
žensko in fantom, sinom, ob 
njegovi maturi. Začelo me je 
glodati ... Zakaj se mi je zla-
gal, da je samski?! Tuhtanje 
o njegovih lažeh je prešlo že v 
obsedenost. Zvečer sem mo-
rala vzeti Lexaurin, da sem 
sploh lahko zaspala.

Najina zveza pa je še kar 
trajala in trajala. Čudno, mar 
ne? Pojma nimate, kako na-
porno je bilo, da sem se mu, 
ob vsem, kar sem vedela, lah-
ko smehljala, se z njim nor-
malno pogovarjala! Žal me je 
že en sam njegov pogled čis-
to zmehčal in obnorel. Vse 
bi dala zanj. Vedno pogo-
steje se je nama dogajalo, da 
sva se samo crkljala. Da nis-
va šla ''do konca''. Opraviče-
val se mi je, da ima težave v 
službi, da ne ve, kje se ga glava 
drži. Če po pravici povem, mi 
je bilo crkljanje prav tako všeč 
kot tisto drugo. Ko sva prede-
lala politiko, covid in druge ak-
tualne teme, mi je začel pripo-
vedovati zgodbe o svojih prija-
teljih. Nekoč mi je omenil, da 
ga naslednji teden ne bo, ker 
bodo pri prijatelju proslavlja-
li rojstni dan njegovega sina. 
Šele takrat me je prešinilo: kaj 
pa, če so prijatelji lažni? Ved-
no bolj sem bila prepričana, 
da pripoveduje o sebi.

Nekoč me je obiskal kar 
dvakrat na isti dan. Malo me 
je presenetilo, a tudi zelo raz-
veselilo hkrati. Prosil me je, 
če lahko pri meni prespi, ker 
mora biti že zgodaj zjutraj na 
nekem sestanku na nekem 
ministrstvu. Ponoči je večkrat 
vstal in se zaklenil v kopalni-
co. Delala sem se, da spim, a 
sem ga slišala, ko se je z ne-
kom pogovarjal. Vmes je tudi 
jokal. Začelo me je skrbeti, da 
ima doma hude težave. Ko 

sem slišala, da hlipa, še potem 
ko se je vrnil v posteljo, sem ga 
objela in stisnila k sebi, češ saj 
bo bolje. Takrat pa se je iz nje-
ga usulo. Je bila za njegovo iz-
poved kriva moja sočutna kre-
tnja, me je imel tudi sam vsaj 
malo rad, ne vem. Začel mi je 
pripovedovati, da ga je žena 
nagnala od doma, ker je ugo-
tovila, da ima prijatelja, s ka-
terim sta imela tudi razmer-
je. Po treh letih, ko je postavil 
na kocko vse, kar mu je v živ-
ljenju pomenilo, pa je ta pri-
jatelj našel drugega in se za-
ljubil vanj.

Ob njegovih besedah se je 
pred mojimi očmi odpiral 
svet, za katerega sem mislila, 
da je možen samo v filmih. 
Po eni strani sem se počutila 
izkoriščano in umazano, po 
drugi strani se mi je zelo zas-
milil. Prosil me je, če se lahko 
vsaj za pol leta preseli k meni, 
ker nima kam iti. Odkrito po-
vem, da so bili to najlepši 
meseci v mojem življenju. 
Dobila sem prijatelja, s kate-
rim sva ostala v stiku vse do 
danes, ko si je našel novega 
partnerja. Zdaj prihajata oba. 
Naši pogovori so zelo globo-
ki, takšni, da o njih lahko še 
dolgo razmišljam.

Pred dnevi sem se vrnila z 
dopusta, ki sem ga prežive-
la s svojo frizerko in njenim 
možem. Po zaslugi Lenar-
ta, ki mi je ta dopust plačal, 
sem po osmih letih prvič vi-
dela morje. Dopust je bil bolj 
kilav. Frizerka in njen mož 
sta se začela pričkati že pri 
zajtrku, v vmesnem času do 
kosila nista skoparila s klet-
vicami na račun drug druge-
ga. Ona ga je podila v bife, da 
bo mir pred njim, on pa ji je 
govoril, da v življenju samo 
zapravlja. Pa tako lepo mne-
nje sem imela o njiju!

Videti je, da ima res vsak 
človek svojo temno in svetlo 
plat. Le priložnosti nimamo, 
da bi to opazili.«

(Konec)

Sredi moje spalnice

usode
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Inženir gradbeništva, m/ž (Šenčur) 
Ker je prihodnost treba še zgraditi, vas vabimo, da se v vlogi gradbenega inženirja 
na oddelku komunalne infrastrukture pridružite naši interdisciplinarni skupini stro-
kovnjakov. Skupaj z profesionalnimi in zabavnimi sodelavci boste imeli priložnost 
sodelovati pri velikih projektih od zasnove do zaključka. Protim Ržišnik Perc arhi-
tekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 17. 8. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser laboratorijskih aparatov, m/ž (Kamnik) 
V svojo ekipo vabimo novega sodelavca: serviser za popravilo in vzdrževanje labora-
torijskih aparatov. Pričakujemo vsaj VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri. Delo zaje-
ma inštalacijo, servisiranje in kvalifikacijo laboratorijskih ter medicinskih aparatov in 
šolanje ter podporo uporabnikom v Sloveniji in tujini. Nudimo dinamično delo, sti-
mulativni OD in možnost strokovnega in osebnega razvoja. Mediline, d. o. o., Perovo 
30, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 16. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Agent za odpremljanje, m/ž (Brnik) 
Opis delovnega mesta: določanje transportnih poti (relacij) pri dostavi in prevze-
mu pošiljk, posredovanje naročil za prevzem, planiranje dostave volumenskih poši-
ljk, spremljanje dostave pošiljk s področja posebnih storitev. TNT Express Worldwi-
de, d. o. o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 8. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Bančni svetovalec v Poslovalnici Jesenice, m/ž (Jesenice) 
V Sektorju poslovne mreže, Podružnica osrednja regija, zaposlimo novega sode-
lavca ali sodelavko na delovnem mestu bančni svetovalec v Poslovalnici Jesenice. 
Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor . Prijave zbiramo do 25. 7. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik-viličarist, m/ž (Brnik) 
Naloge in odgovornosti: upravljanje viličarja, manipulacija blaga, fizično delo v 
skladišču, komisioniranje, sprejemanje, izdaja, naklad in razklad blaga ter njegova 
kontrola, priprava in sortiranje blaga po dobavnicah, povijanje, odvažanje ter vskla-
diščenje palet ... Cargo-partner, d. o. o., Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 15. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Bolničar negovalec I, nega III in IV, 2 osebi, m/ž (Radovljica) 
Delo obsega: opazovanje oskrbovanca, merjenje vitalnih funkcij ter prepoznava-
nje potreb starejših zdravih ljudi in varovancev v socialnih zavodih in na domu, 

prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidni, osebe z demenco, 
duševno bolni), prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno 
obveščanje zdravstvenih in socialnih delavcev, nudenje pomoči stanovalcem in os-
krbovancem. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Rado-
vljica. Prijave zbiramo do 24. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodaje – Slovenija in države nekdanje Jugoslavije, m/ž (Jesenice) 
Opis dela: skrb za obstoječe kupce v Sloveniji ter razvoj novih kupcev, vodenje mar-
ketinških aktivnosti na domačem trgu, nadzor nad realizacijo prodaje. Damatech, 
d. o. o., Cesta F. Prešerna 63, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 4. 8. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik za pretočno skladišče, m/ž (Brnik) 
Naloge in odgovornosti, ki jih boste imeli: prevzemanje, pripravljanje, izdajanje in 
razporejanje blaga, raztovarjanje in natovarjanje tovornjakov in kontejnerjev, ma-
nipulacija z blagom. Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave 
zbiramo do 26. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Promotor in pospeševalec prodaje, m/ž (Slovenija) 
Smo agencija, ki za svoje naročnike pripravlja najrazličnejše dogodke na ključ, di-
gitalne kampanje ipd. Zaradi novih projektov v svojo ekipo vabimo komunikativ-
no, dinamično in zanesljivo osebo za delo potnika na terenu. MPG plus, d. o. o., Du-
najska 29, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 23. 7. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vzdrževalec – elektro, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo: IV., V. ali VI. stopnja, smer: elektro 
ali mehatronika, poznavanje hidravličnih in pnevmatskih shem in njihovih elemen-
tov, poznavanje strojnih elementov ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 14. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater proizvodnje elektrod, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: nadzor nad nastavitvami strojev, delov-
nimi napravami in okoljem v skladu z navodili za delo/navodili za varno delo, kon-
trolo delovanja med obratovanjem ter preventivno vzdrževanje strojev in naprav 
(mazanje, čiščenje) ... SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jeseni-
ce. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser/prodajalec, m/ž (Kranj) 
Tvoje nove naloge: sestavljanje in servisiranje koles, montaža smuči …, prodaja in 
doseganje prodajnih ciljev, svetovanje strankam, reševanje reklamacij, skrb za ure-
jenost oddelka. Hervis Sport in Moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 14. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov za visoke in nizke gradnje, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe gradbene smeri, pozna-
vanje zakonodaje o graditvi objektov in temeljni varnosti cestnega prometa, po-
znavanje splošnih določb za gradbene pogodbe FIDIC, strokovni izpit gradbe-
ne stroke, vpis v IZS pooblaščenih inženirjev. Gorenjska gradbena družba, d. d.,  
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Zbiramo šolske potrebščine 
za 12.000 otrok v stiski

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije,  
A1, Telemacha, T-2 in Bob.www.karitas.si

Rezultati 57. kroga – 18. julij 2021
1, 5, 19, 22, 23, 28, 36 in 10

Loto PLUS: 2, 7, 14, 28, 30, 34, 36 in 22
Lotko: 353586

Sklad 58. kroga za Sedmico: 4.240.000 EUR
Sklad 58. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 58. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO
20. 7. tor. Marjeta   5.31  20.47

21. 7. sre. Danilo   5.32 20.46 

22. 7. čet. Majda   5.33 20.45 

23. 7. pet. Branislav  5.34  20.44

24. 7. sob. Kristina,   5.35 20.42

25. 7. ned. Jakob   5.36 20.41

26. 7. pon.  Ana   5.37 20.40

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 9. julija 2021, je bila GOSTILNA ARVAJ iz Kranja . Izžre-
bani so bili: Jože Habjan iz Radovljice, Anton Drobnič iz Me-
dvod in Jože Frelih iz Žabnice. Nagrajenci so si gostišču Arvaj 
na Kajuhovi ulici 2 v Kranju prislužili okusno malico. Čestitamo!

desetdnevna vremenska napoved
Torek
20. 7.

15/27 °C

Nedelja 
25. 7.

16/29 °C

Sreda 
21. 7.

Četrtek
22. 7.

Petek
23. 7.

Sobota
24. 7.

16/26 °C 16/25 °C 16/25 °C 16/28 °C

Ponedeljek 
26. 7.

Torek
27. 7.

Sreda
28. 7.

Četrtek
29. 7.

17/30 °C 15/28 °C 14/26 °C 13/24 °C

CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 21. 7.
15.50, 17.20, 18.10 SPACE JAM: NOVA 
LEGENDA, sinhro.
19.50 SPACE JAM: NOVA LEGENDA
16.15, 18.00, 20.30 ČRNA VDOVA

18.50 OČIŠČENJE ZA VEDNO
20.40 PRIKLICANO ZLO 3: KRIV JE SATAN
21.00 VARUJ MI ŽENO
16.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, sinhro.
17.00, 20.00 HITRI IN DRZNI 9

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

IZLET

Pohod Juliana trail prestavljen
Šenčur – Turistično društvo Šenčur sporoča, da je pohod 
po 2. etapi Juliane trail Mojstrana–Jesenice zaradi slabega 
vremena prestavilo na soboto, 24. julija.

PREDAVANJA

Predstavitev planinsko-zgodovinskega vodnika 
Meja na razvodnici
Sovodenj – Planinsko društvo Sovodenj in Zgodovinsko dru-
štvo Rapalska meja vabita na predstavitev planinsko-zgodo-
vinskega vodnika Meja na razvodnici, ki bo v petek, 23. julija, 
ob 18. uri pri planinski koči na Ermanovcu. Vodnik je nastal 
ob minuli stoti obletnici kot projekt Zgodovinskega društva 
Rapalska meja v sodelovanju s Planinsko založbo in PZS. 
Več boste lahko izvedeli o vseh 61 slovenskih mejnikih rapal-
ske meje, arhivskih fotografijah, materialni zapuščini meje 
ter spominih in osebnih zgodbah ljudi.

Urša Peternel

Jesenice – Pred dnevi so se 
na praznovanju sedemde-
sete obletnice mature zbra-
li nekdanji dijaki Gimnazije 
Jesenice, ki so maturirali leta 
1951. Kot je povedal eden od 
udeležencev Milan Dolgan, 
se jih je zbralo osem, štiri de-
kleta in štirje fantje. Štirje so 
se pripeljali iz Ljubljane, štir-
je pa živijo na Gorenjskem. 

»Malo pred koncem vojne 
so bile Jesenice bombardira-
ne. Železniška postaja je bila 
porušena. Po vojni se je dos-
ti dijakov in dijakinj na Jese-
nice v šolo v gimnazijo vozi-
lo z vlakom: en vlak nas je 
vozil iz Zgornjesavske doli-
ne, eden z bohinjske strani, 
en vlak pa je bil ljubljansko-
-radovljiški. Naš razred je bil 
tretji rod, odkar je bila takoj 
po vojni ustanovljena gim-
nazija. Maturirali smo leta 
1951. Rodili smo se okrog 
leta 1932,« je povedal Milan 

Dolgan, ki hrani tudi foto-
grafijo iz obdobja malo pred 
maturo.

»Slikani smo pred vra-
ti prelepega gimnazijske-
ga poslopja, ki je bilo zgra-
jeno še v času Avstro-Ogr-
ske. Na sliki nas je trideset, 
najbrž ena dijakinja manjka, 
ker je bila noseča. Duhovni 

vodja našega razreda je bil 
Vital Klabus, ki je spesnil ne-
pozabno zaključno pesni-
tev. Na sliki so štirje profe-
sorji in tri profesorice. V sre-
dini je naš razrednik Dušan 
Čop, ki je kasneje doktoriral, 
in zraven njega vršilec dolž-
nosti ravnatelja Vinko Ko-
pač, ki nas je učil ruščino,« 

je povedal Dolgan, ki je ob 
obletnici napisal tudi pesem: 
»Vzleteli smo, mi gimnazij-
ske ptice, / Mežaklo smo lju-
bili, železarske Jesenice. / 
Železniška postaja zbom-
bardirana / se je postopoma 
prenavljala. / Zdaj je minilo 
sedemdeset let, / nosimo pa 
jih malodanè devetdeset.«

Sedemdeseta obletnica mature
Srečali so se nekdanji dijaki Gimnazije Jesenice, ki so maturirali leta 1951.

Fotografija maturantov iz leta 1951 / Foto: osebni arhiv Milana Dolgana
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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.

                        + poštnina

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

V knjigi je 
veliko receptov 
prikazanih s 
fotografijami korak 
za korakom, z 
nasveti in namigi. 
Tu so jedi, 
kakršne imajo 
otroci najraje, 
od receptov, 
ob katerih smo 
odraščali že njihovi 
starši in stari straši, 
do domiselnih 
sodobnih receptov 
– za zajtrk in 
malico, za kosilo 
in večerjo, za 
piknik in zabavo, 
za sladkanje in za 
praznike. 

Cenjeni naročniki, radi bi vas spomnili, da vam tudi 
letos ponujamo možnost dostave časopisa Gorenjski 
glas na naslov, kjer boste preživljali dopust. 
Vse, kar morate storiti, je, da nas pokličete na tel. št. 
04/201 42 41 ali pišete na narocnine@g-glas.si in nam 
sporočite naslov ter obdobje, od kdaj do kdaj želite 
časopis prejemati na začasni naslov. Morda ga boste 
dobili s kakšnim dnem zamika, prišel pa vendarle bo. 

Želimo vam kar se da prijetne in sproščujoče počit-
nice, popestrene z družbo Gorenjskega glasa.

Gorenjski glas z vami  
na dopustu

www.gorenjskiglas.si

23Gorenjski glas
torek, 20. julija 2021 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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.

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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.

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

POPOLNOMA opremljeno stanovanje, 
80 m2, na Vodopivčevi ulici 9 v Kranju. 
Vseljivo takoj, cena po dogovoru, tel.: 
041/617-596, 064/133-492 
 21001690

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

YAMAHA Cygnus, letnik 2002, reg. do 
02/2022, vzdrževan, ter škornje št. 43 
in 44, tel.: 031/520-004  
 21001704

STROJI IN ORODJA
PRODAM

2 elektro motorja, 220 V, 0,5 KW, z 
jermenico, 1400 obratov, cena simbo-
lična, tel.: 040/206-185  
 21001708

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

1 M3 suhih smrekovih desk, 2,5 cm, 
in 3 m3 gabrovih drv, tel.: 030/368-
447  
 21001705

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 21001712

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

RABLJEN pralni stroj Zanussi, cena 79 
EUR, tel.: 04/23-34-322, 040/224-
348 21001701

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 21001707

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim, tel.: 030/996-225  
 21001713

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni motivi, 
velikosti in cene, tel.: 040/567-544 
 21001611

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

PSIČKI istrski kratkodlaki gonič, stari 
osem tednov. Psički sta zelo živahni, 
zdravi, cepljeni in čipirani, z vsemi pa-
pirji, tel.: 040/624-078 21001714

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi staršev 

Petra Hafnerja 
in 

Alojzije - Slavke Hafner 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem  

neimenovanim za izrečeno sožalje in spremstvo na njuni zadnji poti.  
Hvala g. župniku Mateju Nastranu za lepo opravljen cerkveni obred, g. Janku Žagarju za 
poslovilne besede, Čebelarskemu društvu Škofja Loka, pevkam in pogrebni službi Akris. 

Hvala tudi vsem za darovane sveče, cvetje in svete maše. 

Žalujoči vsi njuni 
Škofja Loka, julij 2021

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, motokultivator in kiper pri-
kolico, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 21001572

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA simentalca, stara 5 in 8 me-
secev, tel.: 041/992-946  
 21001703

5 telic limuzin na izbiro in bikce ter teli-
ce ČB, do 200 kg, tel.: 031/585-345  
 21001709

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 
 21001598

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001591

KUPIM

BIKCA simentalca do 200 kg in izko-
palnik krompirja, tel.: 031/604-918 
 21001711

BIKCE in teličke, od 1 tedna do 5 me-
secev, ter kravo ali telico, pašne, tel.: 
051/372-468 21001702

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KONJENIŠKI klub Pr' Kral, Noše 3, 
iz Brezij za polni delovni čas zaposli 
hlevarja/ko. Zaželene so izkušnje z 
delom s konji. Več informacij na tel.: 
041/888-302, anja.jakelj@gmail.com 
 21001710

ZAPOSLIMO delavca za pomoč v avto-
servisni delavnici in za pranje avtomobi-
lov. Jerala Profil, d.o.o., Virmaše 190, 
Šk. Loka, tel.: 031/277-772  
 21001680

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 21001601

BARVANJE fasad, nadstreškov, ograj 
in druga slikopleskarska dela. Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 21001529

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 21001599

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 21001475

RAZNO
PRODAM

2-OSNO kamp prikolico, opremlje-
no, cena 1.000 EUR, in izkopalnik za 
krompir, tel.: 051/673-752 
 
 21001700

BETONARNO in lestev za na streho, 
aluminijasto, tel.: 051/646-650 
 21001706

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.
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Aleš Senožetnik

Komenda – Po šokantni 
zmagi na Dirki po Franci-
ji lanskega septembra je Ta-
dej Pogačar v nedeljo znova 
poskrbel za evforijo v doma-
či Komendi. Za 22-letnika s 
Klanca pri Komendi in tudi 
druge slovenske kolesarje 
so tokrat najbolj zagreto pe-
sti stiskali v šotoru ob tam-
kajšnjem hipodromu, kjer 
so lahko spremljali vse eta-
pe letošnje dirke. 

Kot nam je povedal orga-
nizator dogodkov Jurij Kern, 
se je napetost stopnjevala iz 
dneva v dan, s tem pa je na 
oglede dirk na velikem ekra-
nu prihajalo vedno več lju-
di. Evforija je vrhunec do-
segla v nedeljo, ko se je pod 
šotorom zbralo kakšnih tris-
to ljudi, ki so glasno pospre-
mili Pogačarjev prihod v Pa-
riz in kronanje za kralja Dir-
ke po Franciji na Elizejskih 
poljanah. »Glede na Tadeje-
vo suverenost, še posebno v 
zadnjem delu dirke, sem pri-
čakoval, da bodo ljudje zna-
li ceniti to in da bomo sku-
paj ustvarili pravo podpo-
ro vsem našim kolesarjem, 

saj vedno poudarjam, da na 
dirki ni samo Tadej, ampak 
tudi drugi naši, in da mora-
mo vsem zaploskati,« je po-
vedal Kern. 

Kot nam je povedal pro-
dajalec kolesarskih dresov, 
majic in drugih artiklov Ta-
deja Pogačarja, so šle v zad-
njih dneh najbolje v prodajo 
rumene majice s potiskom 

Tour de France. V rumene 
majice so bili sicer odeti tudi 
skorajda vsi navijači, ki niso 
skrivali navdušenja. »Danes 
je tukaj res pol Komende! 
Čestitke Tadeju, upali smo, 
da bo ponovil lanski uspeh, 
in to mu je na koncu tudi us-
pelo,« je bil zadovoljen Ma-
tjaž Jenko, eden od navija-
čev, ki pozna tudi recept za 

Pogačarjev uspeh. »Tadej 
hodi na naš jajčkomat po 
domača jajca z naše kmeti-
je in mislim, da je tudi to del 
njegovega skrivnega recep-
ta, ki ga drugi še ne pozna-
jo,« nam je v šali zaupal Jen-
ko, ki sicer že ves čas sprem-
lja Pogačarjeve uspehe. 

Pogačarjevega uspeha je 
bil vesel tudi komendski žu-
pan Stanislav Poglajen: »To, 
kar je naredil v teh dveh letih, 
je neverjetno. A ni le Tadej 
vrhunski, odlični so tudi dru-
gi naši kolesarji in težko je 
verjeti, da to premore dvami-
lijonski narod,« pravi Pogla-
jen, ki tudi letos ni oporekal, 
ko so navijači Komendo pre-
imenovali v Rumendo, tam-
kajšnje krožišče pa ponovno 
prebarvali v rumeno. Da ob-
čina diha s svojim junakom, 
pa je bilo hitro jasno že bež-
nemu obiskovalcu, saj so šte-
vilni izobesili slovenske za-
stave, plakate in druge navija-
ške pripomočke v znak pod-
pore Pogačarju. Vsi po tihem 
verjetno že upajo, da se bodo 
s svojim soobčanom znova 
veselili čez leto dni.

Rumena evforija v Komendi
Tadej Pogačar je z zmago na Dirki po Franciji po manj kot letu dni poskrbel za še eno eksplozijo 
navdušenja v domači Komendi.

Navijaško vzdušje v Komendi / Foto: Gorazd Kavčič

Po prihodu rumene majice v cilj se je zaslišala tudi harmonika. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Lesce – Na nebu nad Lesca-
mi in v širši okolici bo jutri, 
v sredo, mogoče uzreti naj-
večje poltogo zračno plovi-
lo na svetu, več kot 75 me-
trov dolg cepelin Goodyear 
Blimp. Gre za legendarno 
plovilo, ki je na evropski tur-
neji, v sklopu katere bo obi-
skal tudi Slovenijo. Odeto 
je v značilne barve znamke 
Goodyear in je ambasador te 
blagovne znamke, ki deluje 
tudi v Sloveniji. 

Cepelin naj bi iz Italije na 
letališče v Lescah predvido-
ma priletel že danes, jut-
ri, v sredo, pa bodo organi-
zirali polete z njim nad Ble-
dom, Kranjem, Škofjo Loko 
in Ljubljano. A poleti bodo 
namenjeni zgolj izbranim 
skupinam poslovnih par-
tnerjev podjetja Goodyear, 

novinarjem, zaposlenim v 
podjetju in nagrajencem 
različnih nagradnih iger. 
Kot so nam povedali, komer-
cialni poleti tokrat ne bodo 
organizirani, kar pomeni, da 
se za polet ni mogoče prijavi-
ti. Bo pa cepelin na nebu ne-
mogoče spregledati, saj leti 
na višini tristo metrov nad 
terenom.

Cepelin bo na evropski 
turneji vse do 22. avgusta, 
uporabljajo pa ga na različ-
nih svetovno znanih dirka-
ških prireditvah, na katerih 
je med glavnimi sponzorji 
znamka pnevmatik Goodye-
ar. Iz njega namreč opravlja-
jo zračne posnetke, tako bo 
na primer konec avgusta 
prisoten na dirki 24 ur Le 
Mansa, do obiska Slovenije 
pa je potoval že vse od Nür-
burgringa skozi London do 
Milana.

Na nebu nad 
Lescami cepelin
Jutri, v sredo, bo na gorenjskem nebu mogoče 
videti največje poltogo zračno plovilo na svetu, 
cepelin Goodyear Blimp. Vzletal bo z letališča v 
Lescah, vozovnic za polet pa žal ni mogoče kupiti.

Goodyear Blimp v dolžino meri 75 metrov, visok pa je 18 
metrov. Upravljata ga dva pilota, v kabini je prostora za 
štirinajst potnikov.

Simon Šubic

Mlaka pri Kranju – Pame-
tna razsvetljava na Mlaki pri 
Kranju še vedno ni dovolj pa-
metna, saj sveti tudi podne-
vi, je uredništvo Gorenjske-
ga glasa pred dnevi opozoril 
krajan Mlake. Seveda ga je 
zanimalo, zakaj se je to zgo-
dilo. Odgovor smo poiska-
li na Mestni občini Kranj, 

kjer so potrdili, da je prej-
šnji teden javna razsvetljava 
na Mlaki pri Kranju dva dni 
svetila tudi podnevi. »Zara-
di izvajanja prilagoditev in 
nastavitev v zadnjih dveh 
dneh so svetilke svetile tudi 
podnevi, vendar zgolj kraj-
ši čas. Dela so zaključena in 
po besedah upravljavca zdaj 
razsvetljava deluje kot obi-
čajno,« so razložili. 

Na Mlaki so pametne luči 
svetile tudi podnevi

Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa del-
no jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh 
in neviht. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, predvsem v 
gorah lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.

Jesenice – Vsak poletni torek zvečer v banketni dvorani Kol-
perna na Jesenicah poteka Torkova kinoteka z brezplačno 
projekcijo izbranih filmov. Nocoj ob 20. uri bo na sporedu 
komedija Ti pesem lahko reši življenje.

Torkova kinoteka na Jesenicah


