
AKTUALNO

Že od petka  
smo v rdeči fazi
V Sloveniji se je 14-dnevna pojav-
nost okužb s koronavirusom na 
sto tisoč prebivalcev od petka do 
včeraj povzpela z 216 na 241. Po 
kriterijih Evropskega centra za pre-
prečevanje bolezni smo v petek 
prešli v rdečo fazo epidemije.

2

AKTUALNO

Krizo reševala  
tudi dobrota
Na Brdu pri Kranju so podelili pri-
znanja na natečaju Prostovoljec 
leta 2020. Tri so ostala na Gorenj-
skem; prislužili so si jih prosto-
voljki Kristina Stražišar in Marija 
Radkovič ter projekt Dan ZaMe z 
Gimnazije Kranj.

3

ŠPORT

Najbolj jekleni  
so s Škofjeloškega
Na triatlonu jeklenih v Bohinju v 
klasični izvedbi sta znova zmagala 
Luka Tavčar in Ajda Radinja, oba s 
Škofjeloškega. Prvič je potekala 
tudi izvedba s plavanjem. Jekleni 
so bili tudi spominski: za Nežo, 
Lojzeta in Karla.
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ZADNJA

Delavska malca že  
na jedilnikih gostiln
V šestih jeseniških restavracijah je 
mogoče naročiti Delavsko malco, 
to je jedi, ki so jih včasih jedli jese-
niški delavci, a se še danes znajde-
jo na domačih mizah. V projektu 
sta moči združila muzej in razvoj-
na agencija.

24

VREME

Danes bo delno jasno, po-
poldne se bodo pojavljale 
krajevne plohe. Za jutri 
in v četrtek kaže na veči-
noma sončno vreme.

8/23 °C
jutri: večinoma sončno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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KRANJ na Zoisovi.

in nasmejani obrazi.
Vsak dan sveža ponudba

VABLJENI 
v prenovljeno trgovino

od srede, 1. 9. dalje!

SPAR SLOVENIJA d.o.o.  Ljubljana, Letališka cesta 26, www.spar.si

Jasna Paladin

Cerklje – Franc Čebulj, žu
pan občine Cerklje, ki je vo
dilna občina pri medobčin
skem projektu izgradnje kr
vavškega vodovoda, je jav
nost minuli konec tedna ob
vestil o težavah, s katerimi se 
soočajo.

»Ker občine Komenda, 
Šenčur in Vodice že več kot 
leto dni ne izpolnjujejo svo
jih finančnih obveznosti za 
izvajanje projekta krvavške
ga vodovoda, celotne stro
ške nosita vodilna občina 

projekta Občina Cerklje in 
sodelujoča občina Mestna 
občina Kranj, ki plačuje 
svoj delež. Občina Cerklje 
je do zdaj založila že slabih 
šest milijonov evrov in bre
mena nesodelovanja treh v 
projekt vključenih občin ne 
zmore več, zato bomo pro
jekt zaustavili, če občine v 
osmih dneh ne bodo porav
nale svojih obveznosti,« je 
v sporočilu za javnost med 
drugim poudaril župan 
Franc Čebulj.

Brez dogovora o sofinan
ciranju projekta so župani 

ostali tudi po sestanku pro
jektnega sveta, ki so ga ime
li prejšnji teden. Čebulj pou
darja, da je pogodba o sofi
nanciranju, na katero ča
kajo že nekaj mesecev, tik 
pred podpisom. Odločitev 
o finančni podpori projek
ta v skupni višini dobrih 7,2 
milijona evrov je Služba vla
de za razvoj in evropsko ko
hezijsko politiko izdala ko
nec letošnjega marca, preje
ma vseh sredstev pa se obči
ne lahko nadejajo do konca 
leta 2023. 

Je krvavški vodovod ogrožen
Župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj obtožuje občine Šenčur, 
Komenda in Vodice, da ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti pri skupnem 
projektu – gradnji krvavškega vodovoda, in pravi, da bodo gradnjo zato 
primorani zaustaviti. Župani mu odgovarjajo, da pravne osnove za izplačila še 
ni, saj da je bil njihov dogovor drugačen, a Čebulj vztraja pri svojih trditvah.

Gradnja krvavškega vodovoda je do sedaj potekala nemoteno, ali bo tako tudi v prihodnje, 
bo znano v teh dneh. / Foto: Tina Dokl46. stran

Jasna Paladin

Polje pri Vodicah – Slavnos
tno odprtje nove komunal
ne infrastrukture so v sobo
to pripravili v naselju Polje 
pri Vodicah, ki leži v sredi
šču občine, hkrati pa ima od
slej na vseh šestih krakih od 
začetka do konca naselja so
dobno urejeno komunalno 
in cestno infrastrukturo.

Dvoletni projekt, ki se ga 
je Občina Vodice ob podpori 
evropskih in državnih sred
stev lotila skupaj z Občino 
Medvode in Mestno občino 
Ljubljana, je občanom Vodic 

prinesel več kot devet kilo
metrov kanalizacije (od Či
stilne naprave Vodice mimo 
Bukovice in Utika, skozi Po
lje, ob Skaručni mimo Voj
skega in Povodja), več kot šti
ri kilometre novih cest, deset 
prehodov za pešce, trinajst 
hitrostnih ovir, dvajset parki
rišč, več kot tri kilometre po
vršin za pešce, več kot tri ki
lometre nove javne razsve
tljave in skoraj dva kilometra 
novega vodovoda. V večjem 
delu sta bila hkrati obnovlje
na tudi telekomunikacijsko 
omrežje in plinovod.

Pridobitev za 
prihodnjih sto let
V občini Vodice so se z uradnim odprtjem 
razveselili nove komunalne in cestne infrastrukture, 
ki so jo v naseljih Povodje, Vojsko, Polje pri Vodicah, 
Utik in Bukovica zgradili v zadnjih dveh letih.

48. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ NADIŽAR iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Veliki koncert Tilna Lotriča

Tilen poje, odkar pomni. Nastopil je s Slovenskim otroškim 
zborom in Orkestrom Slovenske filharmonije v 8. Mahlerjevi 
simfoniji. Pel je v duetu z Otom Pestnerjem. Igra harmoniko, 
klavir, naredil je tudi tečaj za dirigenta in devet let plesal v 
folklorni skupini. V solo petju je prejel zlato priznanje na 
največjem glasbenem tekmovanju v Sloveniji – TEMSIG, na 
mednarodnem tekmovanju v Italiji v Trevisu je osvojil dru-
go mesto, zlato priznanje pa je osvojil tudi v Beogradu na 
mednarodnem tekmovanju solo pevcev. S svojim glasom 
nas je navduševal tudi na božičnem koncertu v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma. S kar tremi solo nastopi je ob 
podpori pevcev zbora in glasbenikov orkestra Gimnazije 
Kranj prevzel zbrano publiko. Tilen se bo predstavil publiki 
10. septembra 2021 ob 19. uri v Besnici pri Kranju. Vstopnice 
dobite na EVENTIM in www.topdogodek.si, vse informacije 
pa na center.cveka@gmail.com. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
koncert Tilna Lotriča v Besnici, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: Naštej dve avtorski pesmi Tilna Lotri-
ča! Odgovore pošljite do ponedeljka, 6. septembra 2021, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Mateja Rant

Kranj – Jutri se začenja novo 
šolsko leto, in sicer po mode-
lu B, po katerem se izobra-
ževanje izvaja v izobraževal-
nih ustanovah. Poleg higi-
enskih ukrepov, kot je noše-
nje mask, upoštevanje var-
nostne razdalje in prezrače-
vanje prostorov pa bo po no-
vem potrebno izpolnjeva-
ti tudi pogoj PCT – prebole-
li, cepljeni, testirani. Kot so 
sporočili iz Gorenjskih le-
karn, je v vseh njihovih eno-
tah že mogoče prevzeti hitre 
antigenske teste, ki so name-
njeni samotestiranju učen-
cev zadnje triade in dijakov. 
Vsakemu učencu oziroma 
dijaku pripada pet hitrih an-
tigenskih testov na mesec, ki 
jih osebno oziroma njihovi 
starši ali zakoniti zastopniki 
dobijo v lekarni po predloži-
tvi kartice zdravstvenega za-
varovanja. »Samotestiranje 
predstavlja učinkovit ukrep 
pri obvladovanju epidemije 
covida-19, saj omogoča hitro 
prepoznavo simptomatskih 
in asimptomatskih okužb s 
SARS-CoV-2 ter takojšnjo 
izolacijo potrjenih prime-
rov in s tem zajezitev širje-
nja okužbe,« so še poudari-
li v Gorenjskih lekarnah in 
dodali, da je smiselno, da se 
učenec oziroma dijak samo-
testira v nedeljo zvečer ali v 
ponedeljek zjutraj doma.

V novem šolskem letu 
v primerjavi z aktualnim 
na ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost in šport 

pričakujejo višji vpis učen-
cev in tudi dijakov. Osnov-
no šolo bo v prihodnjem šol-
skem letu obiskovalo pred-
vidoma 193.116 učencev, v 
srednješolsko izobraževa-
nje pa bo vključenih približ-
no 76.000 dijakov. Ravnate-
ljem in učiteljem bo pri or-
ganizaciji in izvedbi vzgoj-
no-izobraževalnega proce-
sa v razmerah, povezanih s 
covidom-19, v pomoč pre-
novljena in z izkušnjami iz 
preteklega leta dopolnjena 
publikacija s podrobnejšimi 
navodili in priporočili za iz-
vajanje pouka. »B model je 
tisti model, ki omogoča iz-
vajanje obveznega in razšir-
jenega programa v šolah ter 
delo v predšolski vzgoji na 
način, kot smo ga zaključili 
v preteklem šolskem letu,« 

je ob tem pojasnil direktor 
Zavoda RS za šolstvo Vin-
ko Logaj. V njej so med dru-
gim navedli tudi pristope, s 
katerimi bodo učitelji lahko 
nadomestili primanjkljaje v 
znanju, ki so nastali v pre-
teklem šolskem letu, poseb-
no skrb so namenili še du-
ševnemu zdravju otrok ter 
zagotavljanju varnega in 
spodbudnega učnega okolja.

Z zanimivimi podatki 
so ob začetku šolskega leta 
postregli tudi na Statistič-
nem uradu RS (Surs). Otro-
ci v Sloveniji v osnovno šolo 
vstopajo pri šestih letih, če-
dalje več pa je tudi takih, ki 
iz različnih razlogov začne-
jo hoditi v šolo leto pozneje 
kot njihovi vrstniki. »Pred 
petimi leti je bilo med prvo-
šolci skoraj osem odstotkov 

sedemletnikov, v preteklem 
šolskem letu pa že 12,5 od-
stotka,« navajajo na Sursu. 
Potem ko je število osnov-
nošolcev ves čas upadalo, pa 
od šolskega leta 2011/12 šte-
vilo osnovnošolcev spet po-
stopno narašča. V minulem 
šolskem letu je bilo tako v 
osnovnošolsko izobraževa-
nje vpisanih že 193.158 otrok 
ali skoraj 3000 več kot v letu 
prej in 17 odstotkov več kot v 
šolskem letu 2010/11, so po-
jasnili na Sursu. Osnovno-
šolce je v minulem šolskem 
letu poučevalo 19.477 učite-
ljev in učiteljic, prvih je bilo 
12 odstotkov, drugih 88 od-
stotkov. Srednješolce je lani 
poučevalo 6336 učiteljev in 
učiteljic, od tega je bilo 34 
odstotkov učiteljev in 66 od-
stotkov učiteljic.

V šolo po modelu B
Novo šolsko leto se jutri začenja tudi za 20.211 učencev v gorenjskih osnovnih šolah, od tega bodo 
šolski prag prvič prestopili 2203 učenci. V srednješolske klopi bo v celotni državi sedlo tudi približno 
76 tisoč dijakov.

Poleg higienskih ukrepov, kot so nošenje mask, upoštevanje varnostne razdalje in 
prezračevanje prostorov, pa bo po novem v šolah treba izpolnjevati tudi pogoj PCT. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Žirovnica, Radov
ljica – Med največjimi skrb-
mi je število covidnih bolni-
kov, ki potrebujejo bolnišnič-
no zdravljenje in se je v Slo-
veniji v zadnjem tednu pod-
vojilo. Včeraj je bilo hospita-
liziranih 141 covidnih bolni-
kov, od tega 27 na intenziv-
ni terapiji. Temu je bila pos-
večena tudi včerajšnja novi-
narska konferenca, na kate-
ri je sodelovala doc. dr. Tatja-
na Lejko Zupanc, predstoj-
nica Klinike za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja 
UKC Ljubljana. »Odpirajo 
se novi covidni oddelki, tudi 

tam, kjer jih v prejšnjem 
valu ni bilo. Tveganje, da bo 
nekdo potreboval bolnišnič-
no zdravljenje, je pri prev-
ladujoči delta različici viru-
sa dvakrat večje kot pri obi-
čajni različici. Med hospita-
liziranimi covidnimi bolniki 
v UKC Ljubljana jih je petina 
mlajših od petdeset let, od 
tega štirje mlajši od trideset 
let.« Med sprejetimi v UKC 
Ljubljana je tudi nekaj cep-
ljenih, dva sta na intenzivni 
negi. Eden je starejši bolnik, 
ki ima številne pridruže-
ne bolezni, eden pa je mlaj-
ši. »Vemo, da cepivo stood-
stotno ne ščiti proti težki 
obliki, toda razmerje med 

cepljenimi in necepljenimi 
je v veliko korist cepljenih 
ljudi,« je poudarila. Svetu-
je, naj se čim prej cepijo tis-
ti, ki imajo dejavnike tvega-
nja in so starejši od petdeset 
let, in poziva k upoštevanju 
preventivnih ukrepov (noše-
nje zaščitnih mask, razku-
ževanje rok, redno zračenje 
prostorov, upoštevanje me-
dosebne distance). 

V nedeljo je bilo ob 887 
opravljenih PCR-testih v 
državi potrjenih 143 novih 
okužb s koronavirusom, de-
lež pozitivnih je bil 16,1-od-
stoten. Podobno visoko šte-
vilo potrjenih okužb je bilo 
v nedeljo nazadnje 9. maja 

(146). Po podatkih NIJZ je 
aktivnih že več kot 5150 pri-
merov okužb.

Cepljenja brez naročanja 
tudi v Žirovnici

Na zdravstveni postaji Ži-
rovnica bo jutri cepljenje 
brez predhodnega naroča-
nja. Med 14. in 15. uro bodo 
cepili s cepivom Janssen 
(Johnson&Johnson), med 
15. in 17. uro pa s cepivom 
Comirnaty (Pfizer).

Naročanje na cepljenje v 
Zdravstvenem domu Jese-
nice ni več potrebno, dodat-
no pa vabijo tudi osebe, ki se 
prijavijo na portalu zVEM. 
Otroci med 12. in 15. letom 

starosti se cepljenja udele-
žijo v spremstvu staršev (za-
radi podpisa izjave o ceplje-
nju). Polnoletni lahko izbi-
rajo med cepivom Janssen, 
ta teden v četrtek in petek 
med 14. in 16. uro, ter Co-
mirnaty, v četrtek in petek 
med 16. in 21. uro. Možna 
je tudi kombinacija cepiv 
AstraZeneca/Pfizer. 

Vračilo preplačila za hitro 
testiranje

Na Gorenjski glas se je 
obrnila radovljiška občanka, 
njena otroka sta se odpra-
vljala na Škotsko, kjer je hit-
ri test (kljub cepljenju) nuj-
no potreben. Na testiranje so 
se odpravili v ponedeljek, 23. 
avgusta, v Zdravstveni dom 
(ZD) Radovljica, kjer je po 
sistemu »drive in« vse tek-
lo tekoče. Ob prevzemu na-
tisnjenega testa in plačilu 
pa so ugotovili, da je cena te-
sta dvojna, 24 evrov na ose-
bo. Ker se niso želeli prepi-
rati, so testa plačali. Kot je 

znano, se od vključno 23. 
avgusta, skladno z vladno 
uredbo, hitri testi zaračuna-
vajo (razen izjem). Bralki so 
v ZD Radovljica pojasnili, da 
so nov cenik dobili šele ob 11. 
uri, testiranje pri njih pa je 
bilo tega dne do 10. ure. 

Konec tedna smo prejeli 
odgovor vodstva Osnovnega 
zdravstva Gorenjske (OZG), 
zapisali so: »Po zadnjem ce-
niku uprave OZG, ki so ga 
naši zdravstveni domovi pre-
jeli okoli 12. ure v ponedeljek, 
23. avgusta, je strošek hitre-
ga testiranja 12 evrov. Do tak-
rat je veljal prejšnji cenik, po 
katerem je bila enaka samo-
plačniška storitev zaračuna-
na 24 evrov. Vsi, ki ste ta dan 
dopoldne plačali še po sta-
rem, lahko z dokazili uvelja-
vite polovično vračilo. Potre-
bujemo pisni zahtevek, potr-
dilo o plačilu, vaš TRR in Izja-
vo o testiranju. Zahtevek na-
slovite oziroma uredite v taj-
ništvu zdravstvenega doma, 
kjer ste opravili testiranje.«

Že od petka smo v rdeči fazi
V Sloveniji se je štirinajstdnevna pojavnost okužb s koronavirusom na sto tisoč prebivalcev od petka, 
ko je znašala 216, do včeraj povzpela na 241. Po kriterijih Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni smo že v petek prešli v rdečo fazo epidemije. 

Komenda – Danes, v torek, med 14. in 18. uro bo v Športni dvo-
rani v Komendi za občane občine Komenda cepljenje proti co-
vidu-19 brez naročanja. S seboj prinesete zdravstveno kartico.

Cepljenje tudi v Komendi
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Vloga prostovoljstva, ki 
ima v slovenski druž-
bi dolgo tradicijo, se 

iz leta v leto krepi. Velikokrat 
se je že pokazalo, kako nepo-
grešljivi so prostovoljci ob na-
ravnih nesrečah večjih razse-
žnosti (zlasti gasilci), pa tudi 
v zadnjem letu in pol, odkar 
nam življenja greni novi ko-
ronavirus, so se nadvse iz-
kazali ter s svojo nesebično 
pomočjo marsikomu zvabili 
nasmeh na obraz in mu pri-
nesli upanje v boljši jutri. Po-
magali so pri oskrbi pomoči 
potrebnih občanov z obroki 
in zdravili, nudili pogovore 
oz. psihosocialno podporo 
po telefonu, varstvo otrok 
tistim staršem, ki so morali 
vsak dan v službo, ob večjih 
izbruhih okužb so reševali 
kadrovske zagate v domovih 
za starejše in bolnišnicah in 
še bi lahko naštevali. 

Prostovoljstvo pa še zdaleč 
ne pride do izraza le v času 
izrednih razmer, pač pa tudi 
v povsem običajnih razmerah. 
Prostovoljci so ne nazadnje 
temelj društvenega delovanja, 
seveda tudi humanitarnih in 
drugih organizacij, ki zbira-
jo pomoč v denarju in hrani, 
pomagajo pri brezplačnih 
prevozih starejših, jim delajo 
družbo v primeru osamlje-
nosti, sodelujejo pri izvedbi 
počitniških aktivnosti za ot-
roke pa tudi dejavnosti za 
druge generacije … Da je ljudi 
z velikim srcem, ki so priprav-
ljeni nekaj storiti za sočlove-

ka in prispevati družbi, vse 
več in da se sočasno povečuje 
še število opravljenih prosto-
voljnih ur, je razvidno tudi iz 
letnih poročil o prostovoljstvu 
v Sloveniji. 

Analiza za predlansko leto 
je sicer ponovno pokazala, da 
je najmanj organiziranega in 
zabeleženega prostovoljstva 
med mladimi. Nekaterim 
pač ne predstavlja posebnega 
izziva ali vrednote, so pa tudi 
takšni, ki jih v času šolanja 
starši ne zmorejo finančno 
podpirati, zato v prostem 
času poprimejo za študent-
sko delo. Dejstvo je, da mla-
dim prostovoljno delo prinese 
nadvse dragocene življenjske 
izkušnje in znanja, starej-
šim, ki so še dovolj vitalni, in 
brezposelnim pa omogoča, da 
ostanejo aktivni, vpeti v druž-
bo, se počutijo koristne. 

Prostovoljci so brez dvo-
ma nadvse pomemben steber 
naše družbe. Ob tem pa se 
poraja vprašanje, ali ta od 
njih ne pričakuje že preveč. 
Na to je v nedavnem pogovo-
ru za Gorenjski glas opozo-
rila tudi naša sogovornica, 
ki ima za seboj kar šestdeset 
let prostovoljnega dela. Kot 
ugotavlja, bi država s svojimi 
službami morala več narediti 
za ljudi v stiski, saj je na pro-
stovoljcih preveliko breme. Ti 
brez pomislekov vskočijo, ka-
dar je treba, in včasih se zdi, 
da prostovoljstvo ni več samo 
dopolnjevanje dela socialne 
države ...

Prostovoljstvo

Ana Šubic

Kranj – Na Brdu pri Kranju 
je minuli četrtek poteka-
la zaključna prireditev nate-
čaja Prostovoljec leta 2020. 
Projekt prireja Mladinski 
svet Slovenije (MSS), ki je 
letos že devetnajstič zapo-
red izbiral najboljše prosto-
voljce. Predsednik republi-
ke Borut Pahor, častni po-
krovitelj projekta, se je v na-
govoru dotaknil izjemne-
ga pomena prostovoljstva v 
času epidemije in se zahvalil 
prostovoljcem, ki pomagajo 
premagovati s koronaviru-
som povezane težave. »Brez 
vas bi lahko vse potekalo zelo 
drugače,« je poudaril in do-
dal, da je dobrota v veliki 
meri reševala leto in pol kri-
ze ter stiske ljudi na osebni 
in kolektivni ravni. Še pose-
bej je pohvalil mlade prosto-
voljce, ki so se izkazali tudi z 
domiselnostjo, kako poma-
gati v razmerah socialne dis-
tance. Včasih je zadoščala že 
topla beseda, so se pa loteva-
li tudi projektov, ki so se prej 
zdeli neuresničljivi, je dejal.

Predsednik MSS Miha 
Zupančič je povedal, da so 
slovenski prostovoljci, ki de-
lujejo v okviru prostovolj-
skih organizacij in javnih 
zavodov, predlani opravili 
več kot 11,5 milijona ur pro-
stovoljskega dela, za lani pa 
bo to število po njegovem 
še bistveno večja. Dotaknil 
se je še prostovoljstva mla-
dih, ob katerem ti dobivajo 
številne izkušnje, ki pa so s 
strani delodajalcev le redko 
priznane. »Ugled in pomen 

prostovoljnega dela lahko 
doseže primeren nivo, če 
bomo sistemsko zagotavlja-
li priznavanje takega dela s 
strani odločevalcev in stroke 
ter omogočili redno finan-
ciranje prostovoljskih aktiv-
nosti,« je opozoril Zupančič. 
Po neuradnih podatkih je v 
Sloveniji nekaj več kot sto ti-
soč mladih prostovoljcev, je 
na prireditvi povedala direk-
torica Urada RS za mladino 
Dolores Kores in poudarila, 
da prostovoljci zares bogati-
jo družbo.

Na zaključni prireditvi na-
tečaja, na katerega je prispe-
lo 79 prijav, so podelili nazi-
ve naj prostovoljka in naj pro-
stovoljec v treh starostnih 

skupinah, naj mladinski vo-
ditelj, naj mladinski projekt 
in naj prostovoljski projekt. 
Tri priznanja so si prisluži-
li tudi prostovoljci z Gorenj-
ske. Kristina Stražišar, po 
rodu z Jesenic, je na pred-
log Društva Center za po-
moč mladim postala Naj 
prostovoljka v starostni sku-
pini od 20 do 29 let. Kristina 
nudi mentorstvo novim pro-
stovoljcem, poleg tega pa se 
je s pomočjo drugih članic 
društva lotila pisanja priroč-
nika z zbirko vaj, ki jih čla-
ni uporabljajo pri delu z mla-
dimi. V starostni skupini 
nad 30 let je naj prostovolj-
ka postala Marija Radkovič, 
in sicer na predlog Društva 

upokojencev Domžale, kjer 
je odgovorna za delo s pro-
stovoljci. Vključena je v us-
tanavljanje domžalskega 
dnevnega centra za starejše 
in projekt Brezplačne vožnje 
za starejše v občini. Lani je 
opravila kar 1590 prostovolj-
skih ur. Projekt Dan ZaMe 
so na predlog Gimnazije 
Kranj izbrali za naj mladin-
ski projekt. Namen projekta, 
ki je vključil 900 mladih, je 
bil ozavestiti dijake o pome-
nu mentalnega zdravja. Po-
tekala so številna predavanja 
strokovnjakov s področij psi-
hologije in duševnega zdrav-
ja ter zanimive interaktivne 
delavnice, namenjene spro-
stitvi in skrbi zase.

Krizo reševala tudi dobrota
Na Brdu pri Kranju so podelili priznanja na natečaju Prostovoljec leta 2020. Tri so ostala na 
Gorenjskem; prislužili so si jih prostovoljki Kristina Stražišar in Marija Radkovič ter projekt Dan ZaMe z 
Gimnazije Kranj.

Svetovalna delavka Eva Gašperlin in gimnazijka Anja Demšar, ki sta prevzeli priznanje 
v imenu Gimnazije Kranj, predsednik republike Borut Pahor in nagrajena prostovoljka 
z Jesenic Kristina Stražišar. Na sliki manjka nagrajena domžalska prostovoljka Marija 
Radkovič, ki je bila odsotna. / Foto: Tina Dokl

KOMENTAR
Ana Šubic

Simon Šubic

Bled – Bled bo jutri in v če-
trtek znova gostil tradicio-
nalni Blejski strateški fo-
rum (BSF), vodilno medna-
rodno konferenco v srednji 
in jugovzhodni Evropi. Rde-
ča nit razprave na 16. BSF, 
ki bo potekal v okviru sloven-
skega predsedovanja Sve-
tu Evropske unije, bo priho-
dnosti Evrope, udeležili pa 
se je bodo številni najvidnej-
ši predstavniki EU in držav 
članic. Poleg slovenskega 
političnega vrha s predse-
dnikom republike Borutom 
Pahorjem in premierjem 
Janezom Janšo na čelu na 

Bledu med drugim pričaku-
jejo predsednika Evropske-
ga sveta Charlesa Michella 
in predsednika Evropskega 
parlamenta Davida Sassoli-
ja, dva tuja predsednika, de-
set predsednikov vlad (tudi 
vseh držav Zahodnega Bal-
kana), dva evropska komi-
sarja in več zunanjih minis-
trov. Slednji se bodo udeleži-
li tudi neformalnega sreča-
nja zunanjih ministrov čla-
nic EU na Brdu pri Kranju. 
Že od nedelje sicer v Hote-
lu Lovec poteka tradicional-
ni Young BSF (Mladi BSF), 
ki se ga udeležuje okoli šti-
rideset mladih voditeljev iz 
EU in soseščine. 

Med udeleženci BSF bo 
tudi državni tajnik Svetega 
sedeža kardinal Pietro Pa-
rolin, ki bo danes ob 18.30 
v Marijinem narodnem sve-
tišču na Brezjah daroval 
mašo za Evropo. Pri maši, na 
katero so vabljeni tudi verni-
ki, bodo sodelovali tudi slo-
venski škofje in duhovniki, 
člani diplomatskega zbora 
in predstavniki države ter ci-
vilne družbe. 

Glavnina dogodkov BSF 
bo potekala v Festivalni 
dvorani Bled (jutri) in Rik-
li Balance hotelu (četrtek), 
del pa tudi v Grand hote-
lu Toplice. Forum bo po-
tekal v skladu z veljavnimi 

epidemiološkimi ukrepi v 
Sloveniji, zato bodo mora-
li vsi udeleženci izpolnjeva-
ti pogoj PCT. 

Zaradi BSF lahko vozni-
ki v naslednjih dveh dneh 
pričakujejo občasno po-
večan in oviran promet na 
območju brniškega letali-
šča, na relaciji Brnik–Pod-
tabor–Bled in na Bledu. Vo-
zniki naj upoštevajo navo-
dila policistov ter svetlobne 
in zvočne opozorilne znake 
vozil iz spremstva. Ob sre-
čanju vozil s spremstvom se 
moramo ustaviti in umak-
niti z vozišča, varovani ko-
loni pa omogočiti neovira-
no vožnjo.

Bled znova gosti strateški forum
Blejski strateški forum bodo obiskali številni najvidnejši evropski politiki in predstavniki držav in drugih 
organizacij, zato jutri pričakujte povečan promet na relaciji Brnik–Bled in v četrtek v obratni smeri. 
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Podkoren – Gostinski objekt 
in pripadajoče zemljišče ob 
naravnem rezervatu Zelenci 
sta v lasti Agrarne skupnosti 
(AS) Podkoren, in kot je po-
vedal njen predsednik Jože 
Gregori, so gostilno za 18 let 
dali v najem dvema mladi-
ma fantoma, domačinoma, 
parkirišče pa prav tako za 
daljše obdobje v upravljanje 
Občini Kranjska Gora, ki je 
parkirišče tudi lepo uredila. 
Parkirišče je na voljo vsem 
uporabnikom. 

Zgodba s srečnim zak-
ljučkom, bi danes rekli člani 
AS Podkoren. V nekih dru-
gih časih je namreč agrarna 
skupnost s postopkom naci-
onalizacije izgubila precej 
svojih zemljišč, ki jih je za-
tem upravljala država in del 
tudi prodala za gradnjo hiš. 
V postopku denacionaliza-
cije po osamosvojitvi Slove-
nije je AS Podkoren uspe-
la pridobiti nazaj tista nek-
daj zemljišča, ki jih država 
ni razprodala in na katerih 

so stale garaže in lope. »Ta 
zemljišča smo parcelira-
li in jih ljudem ponudili v 
odkup. Vztrajal pa sem, da 
vrednosti AS Podkoren ne 
bomo zmanjševali, ampak 
da bomo ta denar vložili v 
nov objekt v Zelencih. Tak je 
bil potem tudi sklep občne-
ga zbora lastnikov AS.« Sta-
ri objekt so odstranili, septič-
na jama pa je bila tudi v ta-
kšnem stanju, da je že moč-
no onesnaževala okolje. Ker 
pred leti tudi ni bilo niti up-
ravitelja parkirišča, ga je AS 
Podkoren, kot je pojasnil 
Gregori, zaradi varnosti in 
odgovornosti fizično zaprla. 

Zadeve so se le začele odvi-
jati v pravo smer, kot je pove-
dal Gregori, in »začeli smo 
se pogovarjati o tem, da je 
prišel čas, da se to dokončno 
uredi.« Nekaj težav so ime-
li še s pridobivanjem upo-
rabnega dovoljenja za novi 
objekt, ki so jim ga na uprav-
ni enoti zavrnili, ker skodle 
na strehi niso lesene, ampak 
so jeklena imitacija skodel. 
AS Podkoren se je pritožila 

na ministrstvo za okolje in 
prostor in s pritožbo uspela, 
ker je o ustreznosti name-
ščenih skodel odločila stro-
ka. »Žal je to pomenilo ve-
lik izpad dohodka najemni-
koma,« je poudaril Gregori.

Občina Kranjska Gora 
je pri izvedbi pomagala in 

okrog vodohrana odkupi-
la zemljo, v novem objektu 
ima tudi informacijski pult. 

Najemnika gostilne Ze-
lenci sta Tomaž Kramar in 
Jernej Rac. Poznata se iz 
otroških let, oba sta iz Ra-
teč. Tomaž je prej delal kot 
vodja kuhinje v gostilni Bor, 
Jernej pa v hotelu Korona 
kot glavni kuhar. Oba sta si 
želela samostojne poklicne 
poti, novega izziva. »Gostil-
no sva odprla 22. marca le-
tos, najprej s ponudbo pi-
jače 'to go', v sredini juli-
ja pa sva odprla tudi kuhi-
njo. Z obiskom sva zelo za-
dovoljna, saj nihče od naju 
ni točno vedel, kaj naju čaka 
in kako bo vse skupaj zara-
di epidemije. Meni je za 
zdaj bolj preprost. Nudimo 
sveže postrvi, ker je sezona 
gob, imamo kar nekaj jedi 
z gobami, seveda pa tudi 
kakšno jed na žlico, kot je 
na primer telečja obara z aj-
dovimi žganci.« Še zanimi-
vost: njuno podjetje se ime-
nuje Tom in Jerry, kar je iz-
peljanka iz njunih imen To-
maž in Jernej.

Gostilna Zelenci je odprta
Gostilna Zelenci je v novem objektu po pridobitvi uporabnega dovoljenja začela obratovati spomladi 
v razmerah (in pod pogoji ter ukrepi) epidemije covida-19, v poletni turistični sezoni pa je bila zunanja 
terasa že polna gostov. Zgodba s srečnim zaključkom, bi danes rekli člani Agrarne skupnosti Podkoren.

Od leve Jernej Rac in Tomaž Kramar, najemnika gostilne 
Zelenci / Foto: Tina Dokl

Agrarna skupnost Podkoren je zgradila nov objekt, parkirišče pa je v upravljanju občine. 

Urša Peternel

Jesenice – Več kot 150 pro-
jektov so občani Jesenic pre-
dlagali v participativni pro-
račun, prek katerega bodo 
lahko neposredno odloča-
li o porabi 280.000 evrov 
sredstev v letih 2022 in 
2023. Vse predloge je preg-
ledala posebna komisija, 

na glasovanje pa uvrstila 56 
takšnih, ki so skladni z me-
rili in izvedljivi. 

Od včeraj pa do vključno 
prihodnje nedelje je zanje 
mogoče glasovati. Glasuje-
jo lahko vsi občani s stalnim 
prebivališčem v občini Jese-
nice, stari vsaj 16 let.

Vsak upravičenec lah-
ko glasuje s pomočjo kode 

za glasovanje, ki jo je prejel 
po pošti. Koda omogoča en-
kratni pristop h glasovanju, 
vsakdo pa lahko glasuje za 
poljubno število projektov 
v eni krajevni skupnosti, a 
le do skupne višine 40.000 
evrov. Pri tem pa ni nujno, da 
je ta krajevna skupnost tista, 
v kateri ima upravičenec stal-
no prebivališče. Glasove za 

projektne predloge je mogo-
če oddati na spletni platfor-
mi participativnega proraču-
na JES odločam ali na sede-
žu Občine Jesenice oziroma 
krajevnih skupnosti. Raz-
pored terminov glasovanja 
je objavljen na spletni stra-
ni Občine Jesenice, upravi-
čenci pa morajo s seboj ime-
ti kodo za glasovanje.

Jeseničani odločajo
Do vključno nedelje lahko občani Jesenic glasujejo za projekte participativnega proračuna, 
imenovanega JES odločam.
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Marjana Ahačič

Brod – Na Brodu pri Bohinj-
ski Bistrici so začeli izvaja-
ti rekonstrukcijo mostu čez 
Savo Bohinjko. Izbrani iz-
vajalec Gorenjska gradbena 
družba bo obnovil vse vidne 
dele betona, opornike, oba 

krajna opornika in krila. Za-
menjani bosta tako nosilna 
kot povozna konstrukcija pa 
tudi celotna ograja.

Ko bodo dela končana, 
bodo opravili še zavarova-
nje struge in podtlakovanje 
nosilnih stebrov, so pojas-
nili na bohinjski občinski 

upravi, kjer pričakujejo, 
da bodo dela zaključena do 
konca septembra. Predvi-
dena vrednost investicije je 
okoli 140 tisoč evrov.

Zaradi del bo od jutri nap-
rej cesta čez most popolno-
ma zaprta, predvidoma do 
sredine septembra pa bo 

veljala tudi začasna delna 
omejitev plovbe za vsa plo-
vila. Za varen vstop in izstop 
je v tem času na kateremko-
li primernem mestu pred 
mostom pri Brodu dovoljen 
vstop v reko in izstop iz nje, 
so še sporočili z bohinjske 
občinske uprave.

Obnavljajo most 
na Brodu
Na Brodu pri Bohinjski Bistrici obnavljajo 
dotrajani most. Delati so začeli prejšnji mesec, 
predvidoma bodo končali do konca septembra. 

Ker izvajalec trenutno dela v vodi, je delno moten tudi 
promet po Savi Bohinjki.

Urša Peternel

Lesce – Revija Readers's 
Digest Slovenija je razgla-
sila blagovne znamke, ki 
med Slovenci uživajo naj-
več zaupanja. Seznam je 
nastal na osnovi raziskave 
med potrošniki, s katero so 
ugotavljali, katerim blagov-
nim znamkam, podjetjem, 
organizacijam in osebno-
stim Slovenci najbolj zau-
pamo. Med prejemniki na-
ziva najbolj zaupanja vre-
dna znamka Trusted Brand 
2021 je tudi nekaj znamk 

gorenjskih podjetij. V kate-
goriji čokolad je to Gorenj-
ka, v kategoriji oken Jelovi-
ca, trgovin s čevlji pa Alpi-
na. Med ostalimi najbolj za-
upanja vrednimi znamka-
mi po kategorijah so še de-
nimo Fructal med sokovi, 
Radenska med ustekleni-
čenimi vodami, Laško v ka-
tegoriji piv, kava Barcaffe, 
med prodajalci živil Spar, 
med sladoledi Ježek, med 
ponudniki elektrike Gen-I, 
med informativnimi odda-
jami Odmevi, med terma-
mi Terme Olimia ...

Gorenjka, Jelovica in 
Alpina zaupanja vredne

Kranj – Iz Komunale Kranj so sporočili, da obnova dotrajanih 
vodovodnih priključkov v stanovanjskih blokih na Valjavčevi 
ulici 3–13 in na Zoisovi ulici 13 poteka nemoteno. Opravili 
so že dobro polovico načrtovanih del, tako da bodo projekt 
predvidoma končali v začetku oktobra. Jutri pa bo stekla tudi 
obnova vodovodnih priključkov na lokacijah Zoisova ulica 3, 
5, 7 in 9 ter Dražgoška ulica 6 v Kranju. Dela bodo trajala 
približno mesec dni. Zaradi del in posledično prevezav na 
javnem vodovodnem omrežju občasno prihaja do motenj s 
preskrbo s pitno vodo. 

Obnova vodovodnih priključkov v Kranju
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Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Obči-
na Bohinj 26. avgusta pra-
znuje občinski praznik, ki 
je posvečen spominu na po-
hod štirih srčnih mož, ki so 
na ta dan leta 1778 prvič sto-
pili na Triglav. Ob prazniku 

so tudi letos pripravili niz 
dogodkov, osrednja priredi-
tev pa je bila proslava prav na 
praznični dan; na njej je žu-
pan Jože Sodja podelil pri-
znanja občine ter dva naziva 
častni občan. To sta postala 
Jože Cvetek, dolgoletni član 
občinskega sveta, nekdanji 
ravnatelj, politik ter promo-
tor turizma v Bohinju, in 
posthumno Franc Kramar, 
prvi in nato dolgoletni žu-
pan Bohinja ter poslanec dr-
žavnega zbora.

Plakete Občine Bohinj so 
prejeli Planinsko društvo 
Srednja vas ter prostovolj-
na gasilska društva Stara 

Fužina, Srednja vas, Bohinj-
ska Češnjica in Gradišče; vsa 
društva letos praznujejo vi-
soke okrogle obletnice delo-
vanja. Pevka Ana Soklič, ve-
teran vojne za Slovenijo in 
predsednik občinskega od-
bora veteranov Bohinj Voj-
ko Vojvoda ter Marko Kav-

čič, več kot pol stoletja gor-
ski reševalec, pa so prejeli 
priznanje občine za poseb-
ne dosežke.

Župan je v nagovoru česti-
tal nagrajencem in občanom 
ter na kratko povzel glavne 
letošnje dosežke in načrtne 
občine.

»Bohinjski turizem je v 
dobri formi, to dokazujejo 
ne samo številke, ki so kljub 
epidemiji boljše kot lani, 
ampak tudi nove investici-
je: popolnoma prenovljeno 
Gostišče Danica Turistične-
ga društva Bohinj in nov Ho-
tel Bohinj družbe Alpinia. 
Obe investiciji bosta polega 

odlične arhitekture in vpe-
tosti v prostor pomembno 
vplivali na še večjo profesi-
onalizacijo bohinjskega tu-
rizma,« je povedal župan in 
poudaril, da je Bohinj vodil-
na sila na področju razvoja 
trajnostnega oziroma odgo-
vornega turizma. »To nam 

dokazuje platinasti znak, ki 
ga je Občina Bohinj kot prva 
občina v Sloveniji prejela 
v okviru zelene sheme slo-
venskega turizma. Da je na-
grada upravičena, dokazuje-
jo številne aktivnosti s pod-
ročja tako imenovane meh-
ke mobilnosti, kjer je Bohinj 
trenutno najbolj razvita po-
deželska občina.«

Med občinskimi investi-
cijami je župan poudaril 
gradnjo novega vrtca v Bo-
hinjski Bistrici, ki se bo za-
čela še letos, in projekt ko-
lesarske povezave Bled–
Bohinj, za katerega je ob-
čina dobila tako evropska 

sredstva kot sredstva drža-
ve. »Uspešno so bili zaklju-
čeni projekti gradnje ko-
lesarske brvi na Rju, par-
kirišča v Bohinjski Bistri-
ci in izgradnja parka s par-
kiriščem za Muzej Toma-
ža Godca. Gradimo prizi-
dek k šoli z igriščem in spo-

minski park v Srednji vasi, 
avtobusno postajo pod Stu-
dorom, finančno zahte-
ven projekt povezovalne-
ga kanalizacijskega kanala 
Zgornje doline. Letos bomo 
prvič uporabili sredstva po 
zakonu o Triglavskem naro-
dnem parku, ki nam jih je 
s spremembo zakona zago-
tovil tedanji poslanec Franc 
Kramar, zamenjali bomo 
uničeno streho na Dvorani 
Danica, v pripravi pa je pro-
jekt urejanja tržnice in oko-
lice kulturnega doma v Bo-
hinjski Bistrici, kjer mora-
mo nujno začeti tudi z ure-
janjem ulic.«

Praznik Občine Bohinj
Župan Jože Sodja je v četrtek na osrednji slovesnosti v Kulturnem domu Joža Ažmana podelil priznanja 
zaslužnim bohinjskim posameznikom in organizacijam. Jože Cvetek in posmrtno Franc Kramar sta 
postala častna občana Bohinja.

Letošnji občinski nagrajenci, med katerimi so tudi najboljši maturanti: zlati maturantki Sara Toman in Liza Marcela Kunstelj 
ter diamantni maturant Bernard Zupanc.

Maša Likosar

Sp. Gorje – Mineva osem-
deset let, ko je 28. avgusta 
nemški okupator pod hri-
bom Revovec usmrtil pet 
talcev: Franca Sokliča, Ja-
neza Zupana, Jožeta Peko-

na, Karola in Jožeta Repeta. 
»Ideja zastraševanja se v na-
ših krajih ni obnesla. Ali ne 
bi bilo lažje, da bi se preda-
li okupatorju in živeli mirno 
življenje? Pa bi bili res mir-
ni? Zakaj so se borili, ko pa 
je bil sovražnik močnejši in 
večji?« se je spraševal župan 
Občine Gorje Peter Torkar 
in nadaljeval: »Borili so se, 
da ohranimo svojo kulturo, 
jezik, svojo zemljo. Bili so 
pogumni, branili so svoje in 
uspelo jim je.« 

Slavnostni govornik je 
bil Blaž Kavčič, podpredse-
dnik Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB. »Po-
membno je, da poskušamo 
razumeti človeške motive 

naših prednikov v tridese-
tih in štiridesetih letih prej-
šnjega stoletja, ko so zapus-
tili svoje domove in se po-
dali v mrzle gozdove, v po-
manjkanje in hude preiz-
kušnje. Niso šli, da bi se bo-
rili, še manj, da bi umrli, 

niti da bi darovali svoja živ-
ljenja. Šli so, da bi zmagali 
v boju za svoje dostojno živ-
ljenje in življenje svojih roja-
kov,« je dejal Kavčič in v svo-
jem govoru strnil dogajanja 
druge svetovne vojne ter ak-
tualnega časa. »Zgled bor-
cev NOB naj nam bo vodi-
lo za soočanje z izzivi sodob-
nega časa, morda tudi spod-
buda zvezi borcev, da se od-
ločno postavi v ospredje pri-
zadevanj za dobro, material-
no in duhovno bogato življe-
nje državljanov Slovenije da-
nes in jutri. Bodimo vredni 
naših prednikov, spoštujmo 
njihov boj, trpljenje in njiho-
vo izročilo,« je ob koncu po-
udaril slavnostni govornik. 

Spoštujmo boj 
prednikov
Pri spomeniku pod hribom Revovca je potekala 
slovesnost v spomin na streljanje prvih talcev v 
Spodnjih Gorjah leta 1941.

Govornika na slovesnosti pri spomeniku padlih talcev v 
Spodnjih Gorjah župan Občine Gorje Peter Torkar (zadaj) 
ter slavnostni govornik Blaž Kavčič, podpredsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB / Foto: Maša Likosar

Ana Šubic

Železniki – V Toplarni Že-
lezniki, katere lastniki so 
nedavno zaradi prenizkih 
ponudb odstopili od nje-
ne prodaje, nadaljujejo po-
stopek izbire novega direk-
torja. Nadzorni svet Toplar-
ne je dosedanjemu direk-
torju Štefanu Bezniku, ki 
je nameraval zapustiti svoj 
položaj že konec lanskega 
leta, podaljšal mandat še za 

en dodatni mesec, in sicer 
do konca septembra. »Tre-
nutno smo pred podpisom 
pogodbe z novim direktor-
jem,« je povedal predse-
dnik nadzornega sveta Vel-
ko Gortnar.

V Toplarni sicer poteka 
tudi predelava kotla v toplo-
vodnega. Sedanji kotel je 
bil namenjen proizvodnji 
pare za potrebe soproizvo-
dnje toplotne in električ-
ne energije. Ker potreb po 

proizvodnji pare z zausta-
vitvijo soproizvodnje ele-
ktrične energije ne bo več, 
je ekonomsko in energet-
sko smiselno, da se je, na 
predlog poslovodstva, pris-
topilo k energetski optimi-
zaciji proizvodnje toplotne 
energije za potrebe daljin-
skega ogrevanja. Investici-
jo bo krila Toplarna in bo 
končana pred letošnjo ku-
rilno sezono,« je še razložil 
Gortnar.

Toplarna Železniki bo dobila 
novega direktorja
Novi direktor naj bi vodenje Toplarne Železniki prevzel s prvim oktobrom.
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Podpisnica pogodbe z dr-
žavo je Občina Cerklje. Spo-
razum o sodelovanju pri pro-
jektu so občine sicer podpi-
sale že leta 2009, v letu 2019 
pa k osnovni pogodbi še dva 
aneksa. Projekt naj bi bil 
vreden 14,6 milijona evrov 

z DDV. Vodilna občina Ob-
čina Cerklje pokriva 43-od-
stotni delež, Kranj 11 odstot-
kov, Šenčur 16 ter Vodice in 
Komenda vsaka po 15 odstot-
kov. Dolg občin Komenda, 
Šenčur in Vodice znaša že 
2,7 milijona evrov in ga je do 
zdaj nosila Občina Cerklje, 
zatrjuje Franc Čebulj.

Za pojasnila smo prosi-
li župane Šenčurja Cirila 
Kozjeka, Vodic Aca Franca 
Šuštarja in Komende Sta-
nislava Poglajna; vsi naved-
be Čebulja ostro zavračajo 
in poudarjajo, da mora žu-
pan Čebulj najprej podpisa-
ti pogodbo o sofinanciranju 
Kohezijskega sklada EU.

Občina Šenčur je 
poravnala vse obveznosti 
do začetka gradnje

»Sodelujoče občine smo 
leta 2009 pogodbo skleni-
le ob predpostavki, da bodo 
za sofinanciranje projekta 
pridobljena sredstva Kohe-
zijskega sklada EU. Skleni-
li smo, da se v primeru, da 
navedenih sredstev sofinan-
ciranja ne bo možno prido-
biti, občine lahko odločijo, 
da ne sodelujejo v nadalj-
njih fazah projekta na pod-
lagi te pogodbe, dolžne pa so 
poravnati vse do tedaj nasta-
le stroške na podlagi te po-
godbe. Občina Šenčur je po-
ravnala vse svoje obveznosti 
do samega začetka gradnje 
Krvavškega vodovoda. Po-
godbo za izgradnjo je pod-
pisala nosilna občina, Obči-
na Cerklje na Gorenjskem, 
brez uskladitve z ostalimi 
podpisnicami sporazuma. 
Vrednost podpisane pogod-
be je 12.394.376,50 evra, 
in ne 14,6 milijona evrov 
z DDV, delež Občine Šen-
čur znaša 1.931.412,81 evra. 
Od tega imamo 5,04 odstot-
ka oziroma 239.575,18 evra 

lastnih sredstev. Ostali delež 
pa se pokriva s sredstvi EU in 
sredstvi državnega proraču-
na. Z vidika ostalih investi-
cij v občini Šenčur, za kate-
re se je občina tudi zadolži-
la, je pravočasno črpanje ne-
povratnih sredstev bistvene-
ga pomena. Ker pa do danes 
oziroma ob začetku grad-

nje ta pogodba še ni skle-
njena, kar je bil tudi pogod-
beni pogoj v že zgoraj nave-
denem sporazumu, črpanje 
teh sredstev ni mogoče. Če 
bodo s strani nosilne občine 
izpolnjeni vsi pogoji za pri-
dobitev kohezijskih in na-
cionalnih sredstev, projekt 
Krvavški vodovod ne more 
biti ogrožen, saj bo Občina 
Šenčur takoj po podpisu po-
godbe poravnavala svoje ob-
veznosti po situacijah, ki jih 
bo izdala Občina,« nam je v 
odgovoru zapisal župan Ob-
čine Šenčur Ciril Kozjek.

Občina Vodice ves čas 
aktivno sodeluje

Tudi vodiški župan Aco 
Franc Šuštar zagotavlja, da 
Občina Vodice v rokih iz-
polnjuje vse svoje obvezno-
sti za nemoten potek projek-
ta krvavškega vodovoda ter 

pri njegovi izvedbi ves čas 
aktivno sodeluje, tako kot je 
bilo dogovorjeno z medob-
činsko pogodbo o sodelova-
nju. »Navedbe gospoda Če-
bulja glede neizpolnjevanja 
obveznosti nikakor ne drži-
jo, saj je bila pogodba o so-
delovanju sklenjena izključ-
no ob predpostavki, da bodo 
za financiranje pridobljena 
sredstva Kohezijskega skla-
da EU, torej ob predpostav-
ki sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju. V nasprotnem 
primeru pa se bodo občine 
podpisnice pisno dogovori-
le o spremenjeni dinamiki 

izvedbe projekta in plačila. 
Podpis pogodbe bo ob izpol-
nitvi vseh predpostavk po-
menil nastanek obvezno-
sti za plačilo zahtevkov, ki 
jih Občina Cerklje vztrajno 
brez pravne in finančne pod-
lage pošilja vsem občinam, 
ki so udeležene pri pred-
metnem projektu, kljub vsa-

kokratnim utemeljenim za-
vrnitvam in naši želji po 
konstruktivnem dialogu. 
Razlog za zavrnitev plačila 
situacij je torej v tem, da ob-
veznost za njihovo plačilo še 
ni nastala, ker pogodba o so-
financiranju ni podpisana in 
sredstva do podpisa niso za-
gotovljena. Občina Vodice 
pa brez pridobitve sredstev 
Kohezijskega sklada EU vi-
rov v letu 2021 in 2022 nima 
zagotovljenih ter bi s plačili 
situacij pred pridobitvijo ne-
povratnih sredstev ogrozi-
la financiranje javnih stori-
tev, kot sta vzgoja in izobra-
ževanje, ter drugih potreb 
in interesov svojih prebival-
cev, kar pa nikakor ne bi bilo 
sprejemljivo,« poudarja žu-
pan in zagotavlja, da bo Ob-
čina Vodice svoje obvezno-
sti v celoti poravnala, ko bo 
sklenjena pogodba o sofi-
nanciranju ter s tem zagoto-
vljena nepovratna sredstva 
in izpolnjeni drugi pogoji iz 
medobčinske pogodbe.

Poglajen: Za dokončanje 
projekta ni bojazni

Očitke Franca Čebulja 
ostro zavrača tudi komen-
dski župan Stanislav Pogla-
jen. »S trditvami cerkljan-
skega župana se ne strinja-
mo in po našem mnenju 
nikakor ne držijo. Takšno 
imamo tudi pravno mne-
nje,« pravi Poglajen, ki je 
v svojem pisnem odgovo-
ru ponovil prepričanji Koz-
jeka in Šuštarja. »Poudarja-
mo, da nikakor ne naspro-
tujemo tej izvedbi. Osnutek 
sofinancerke pogodbe je vo-
dilna občina Občina Cerklje 
sprejela dan pred sestan-
kom Projektnega sveta, kar 
daje slutiti, da bo le-ta pod-
pisana v relativno kratkem 
času in bodo s tem izpolnje-
ne tudi pravne in finančne 

podlage za poravnavo na-
ših obveznosti. Poudarja-
mo, da bo Občina Komen-
da svoje obveznosti porav-
nala največ do višine spre-
jetega in potrjenega Odloka 
o proračunu za letošnje pro-
računsko leto oziroma naj-
več do višine, ki je bila na-
vedena v prijavi na kohezij-

ska sredstva za letošnje pro-
računsko leto. Po našem 
mnenju za dokončanje na-
vedenega projekta ni bo-
jazni, kljub težavam.«

Čebulj: Gradnjo bomo 
morali zaustaviti

Kljub enotnemu stališču 
županov Šenčurja, Vodic in 
Komende pa Franc Čebulj 
vztraja, da gre za zavajanje 
javnosti. Kot nam je pojas-
nil, naj bi vse tri omenjene 
občine pogoj, da je najprej 
treba podpisati pogodbo o 
sofinanciranju EU, začele 
izvajati šele v fazi izvedbe, 
saj da pogodba iz leta 2009, 
niti oba aneksa, v nobenem 
členu tega ne predpisujejo. 
»Prisiljen sem ustaviti dela 
na krvavškem vodovodu, 
ker Občina Cerklje prepros-
to nima več denarja. Zmanj-
kuje nam ga celo za plače-
vanje zakonskih obvezno-
sti. Problem bomo morali 
rešiti z najemom kratkoroč-
nega kredita,« nam je pove-
dal Čebulj in dodal, da upa, 
da bodo z župani v kratkem 
našli skupni jezik ter nada-
ljevali gradnjo in jo zaključi-
li v zahtevanem roku.

Gradnja krvavškega vo-
dovoda je bila do zdaj v pol-
nem teku. Položenih je bilo 
že približno tri četrtine od 
skupno več kot 24 kilome-
trov celotne trase novega vo-
dovoda. Objekt za pripravo 
pitne vode, ki ga gradijo v bli-
žini spodnje postaje žičnice 
na Krvavec, je v juliju že do-
bil streho in je pripravljen za 
vgradnjo strojnih in elektro-
inštalacij ter celotne tehno-
logije priprave pitne vode po 
sodobnih postopkih ultrafil-
tracije. Izvajalci gradbenih 
del so se pripravljali tudi na 
začetek gradnje novega vo-
dohrana nad Domom Taber 
v naselju Šmartno.

Je krvavški vodovod ogrožen
31. stran

Franc Čebulj Ciril Kozjek Stanislav Poglajen Aco Franc Šuštar

»Če bodo s strani 
nosilne občine 
izpolnjeni vsi pogoji za 
pridobitev kohezijskih 
in nacionalnih sredstev, 
projekt Krvavški vodovod 
ne more biti ogrožen.«

Urša Peternel

Završnica – ALS je kratica za 
amiotrofično latelarno skle-
rozo, nevrološko bolezen, pri 
kateri slabijo in odmirajo mi-
šice. Ta diagnoza je lani dole-
tela 41-letnega Tadeja, očeta 
dveh predšolskih otrok, aktiv-
nega kolesarskega navdušen-
ca, člana gorenjske MTB dru-
ščine Small Friday oziroma 
TaMalPetek. Da bi mu vsaj 
malo pomagali premagovati 
vsakodnevne izzive, s kateri-
mi se sooča zaradi bolezni, so 
njegovi gorskokolesarski pri-
jatelji v Završnici organizira-
li dobrodelni športno-rekrea-
tivni dogodek Migamo za Ta-
deja. Potekal je seveda v četr-
tek oziroma na 'ta mal petek', 
ko se člani druščine že tradi-
cionalno zbirajo in skupaj ko-
lesarijo; do lani je redno go-
nil z njimi tudi Tadej. Na do-
godku so kolesarili po novem 
gorskokolesarskem poligo-
nu Nivce in okoli Završniške-
ga jezera, igrali odbojko in 

nogomet in na koncu izpelja-
li dražbo podpisanih dresov 
nekaterih slovenskih in sve-
tovnih športnikov.

Kot je dejal eden od orga-
nizatorjev dogodka in Tade-
jev prijatelj Luka Dolar, je Ta-
dej močna osebnost in borec, 
ki se kljub težki diagnozi bori 
naprej in ne želi pomilovanja. 
»Čeprav sam pravi, da ne pot-
rebuje nič, prijatelji vemo, da 
mu bo pomoč prišla prav, saj 
bo za izboljšanje kakovosti 
življenja in lažje premagova-
nje izzivov, s katerimi se sre-
čujejo on in njegova družina, 
potreboval tako dvigalo, vozi-
ček, kombi ... Prav tako veli-
ko stanejo različne terapije,« 
je povedal Luka Dolar.

Fantje iz druščine TaMal-
Petek so se odločili, da vsi, ki 
se dogodka v Završnici niso 
mogli udeležiti, lahko poma-
gajo še do 2. septembra in op-
ravijo vsaj kak krog v Završni-
ci, donacijo pa lahko nakaže-
jo tudi na poseben namenski 
transakcijski račun. 

Migali so za Tadeja
V Završnici je potekal dobrodelni športno-
rekreativni dogodek z naslovom Migamo za 
Tadeja. Prijatelji so na njem zbirali sredstva za 
Tadeja, še do pred kratkim aktivnega kolesarskega 
navdušenca, ki se bori z boleznijo ALS.

Jasna Paladin

Mengeš – Občina Mengeš 
vsako leto z načrtom obno-
vitvenih del sanira del vodo-
vodnega in kanalizacijskega 
omrežja v občini; letos je bila 
na vrsti Pristava. Zahtevna 
investicija celostne obno-
ve gospodarske javne infra-
strukture po ulici Pristava se 
je začela že spomladi.

Poleg  sanacije vodovoda 
in kanalizacije  je JKP Pro-
dnik obnovil tudi vse vodo-
vodne in kanalizacijske hi-
šne priključke, družba Elek-
tro Ljubljana pa je na odseku 
ulice izvajala dela na nizko-
napetostnem omrežju Men-
geš – Pristava. Kot so še spo-
ročili z občine, so bili po kon-
čani obnovi gospodarske in-
frastrukture obnovljeni poš-
kodovani robniki, cesta pa 

je bila asfaltirana v vsej širi-
ni.  Zaključka dela so zago-
tovo najbolj veseli tamkaj-
šnji prebivalci, pa ne le za-
radi nove pridobitve, ampak 
tudi zaradi napornih tednov, 
ki so bili posledica gradnje. 
»Zaradi zahtevnih del, sko-
raj na celotni trasi je bilo nuj-
no razbijanje skal s pnevmat-
skim kladivom, in ker je uli-
ca Pristava relativno ozka uli-
ca, ni bilo mogoče organizi-
rati obvoza. V želji, da bi bile 
popolne zapore ceste čim 
krajše oziroma za zagotavlja-
nje dostopa do stanovanjskih 
objektov smo organizira-
li sprotno zasipavanje ulice. 
Hvala vsem za potrpežljivost 
in spoštovanje prometne si-
gnalizacije,« se je ob zaključ-
ku projekta prebivalcem zah-
valil Uroš Drobež, vodja in-
vesticij v občini Mengeš.

Obnovili ulico Pristava

Ulica Pristava v Mengšu je v celoti prenovljena. 
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Družba Domplan, d. d., v okviru poslovne enote Inženiring 
izvaja dela in naloge investicijskega in izvedbenega inže
niringa ter gradnje objektov. Za kakovostno izvajanje del 
in nalog skrbi 11 zaposlenih strokovnjakov gradbene, elek
tro in strojne stroke. Storitve izvajajo za lastne potrebe (iz
gradnja objektov za trg, prenova kotlovnic, toplovodnih 
omrežij, gradnja plinovodnega omrežja, energetske sana
cije objektov) in za zunanje naročnike.
Družba Domplan, d. d., vsekakor sodi med večje izvajalce 
storitev vodenja projektov in gradbenega nadzora na Go
renjskem. Izvajanje storitev jim zaupa večina gorenjskih 
občin in številne gospodarske družbe na območju Gorenj
ske in osrednje Slovenije. Strankam nudijo pomoč pri pri
pravi razpisov in izbiri izvajalcev, izvajajo koordinacijo grad
nje, strokovni nadzor, supernadzor, nadzor nad obratova
njem objektov in monitoring objektov.
V okviru investicijskega inženiringa vodijo lastne investicij
ske projekte. Trenutno z gradnjo širijo večstanovanjsko na
selje Vile Brdo – faza B, stanovanja bodo vseljiva v prvi po
lovici leta 2022. Na Planini v Kranju, na lokaciji nekdanje
ga samskega doma, bodo predvidoma konec oktobra za
čeli graditi večstanovanjski objekt s 34 oskrbovanimi sta
novanji in storitvenim lokalom. V začetku leta 2022 pa za 
Kamnitnikom v Škofji Loki predvidevajo začetek gradnje 
večstanovanjskega objekta s 30 stanovanji.

Družba Domplan, d. d., je  strokovna, zaupanja vredna, kako
vostna, zanesljiva in družbeno odgovorna družba, ki si želi 
v prihodnosti še okrepiti sodelovanje z občinami ter gospo
darskimi družbami Gorenjske in Osrednjeslovenske regije.  

Janez Vilfan, vodja PE Inženiring, Domplan d. d.

DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem  
in energetiko, d. d., Bleiweisova 14, Kranj, tel: 04/2068700

https://www.domplan.si/
https://www.domplanupravljanje.si/

Tradicija in izkušnje. Že več kot 65 let.

Znanje in izkušnje so pomembne  
pri izvedbi projektov

Mateja Rant

Brdo pri Kranju – »Gastrono-
mija postaja vedno bolj pre-
poznaven del slovenskega 
turizma, ki skupaj z lokal-
nimi ponudniki hrane nudi 
unikatne zgodbe in dožive-
tja,« so poudarili ob posvetu, 
ki sta ga minuli petek prip-
ravili Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske – BSC 
Kranj in Razvojna agencija 
Sora v sodelovanju z lokalni-
mi partnerji. V sklopu pos-
veta je potekala tudi predsta-
vitev dobrih slovenskih in 
gorenjskih praks na podro-
čju lokalne hrane v poveza-
vi s turizmom.

Direktor Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske – 
BSC Kranj Rok Šimenc je na 
področju lokalne samooskr-
be poudaril pomen povezo-
vanja in dodal, da je zagota-
vljanje prehranske varnosti 
pomembno strateško vpra-
šanje, ki državi zagotavlja 
večjo samostojnost. Prepri-
čan je, da je lokalna hrana še 
pomembnejša kot ekološka, 
ki pogosto prihaja iz oddalje-
nejših krajev. Pomembnost 
medsebojnega povezovanja 
je poudaril tudi direktor Ra-
zvojne agencije Sora Gašper 
Kleč. Tako so že pred dvaj-
setimi leti ustanovili blagov-
no znamko Dedek in Babi-
ca, ki združuje že 42 različ-
nih ponudnikov. V kranj-
ski občini so se po besedah 

direktorja kranjske mestne 
uprave Bora Rozmana po-
vezovanja gastronomije, tu-
rizma in lokalne samooskr-
be lotili pred tremi leti. »Naš 
cilj je povezovanje ključne 

verige za povečanje lokalne 
prehranske samooskrbe,« je 
pojasnil in dodal, da je treba 
začeti pri mladih, kar jim je 
uspelo z dinamičnim siste-
mom javnih naročil, v okvi-
ru katerega javnim zavodom 
in šolam dobavljajo lokalno 
pridelano hrano. 

Konkurenčni z dodano 
vrednostjo

»Delujemo na skupnem 
evropskem trgu in država 
ne more vplivati na cene, 
prodajne poti ... Lahko pa 
pomagamo s podporo pro-
mociji in zakonskimi pod-
lagami za oskrbo javnih za-
vodov,« je pojasnil minis-
ter za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Jože Pod-
goršek. Slovenija evropskim 
državam ne more konku-
rirati po velikosti kmetij ali 

količini pridelane hrane, 
lahko pa je konkurenčna z 
dodano vrednostjo, s poseb-
no ponudbo, lokalno ponud-
bo na lokalnem trgu, je še 
dejal. Tako kot ostali govor-

ci tudi sam priložnost vidi 
v združevanju in sodelova-
nju deležnikov, pri čemer 
je kot eno od možnosti na-
vedel primer zadrug. Spom-
nil je še, da je letos Slovenija 
evropska gastronomska re-
gija, kar nam daje možnost, 
da tako domačinom kot tuj-
cem povemo, da v Sloveniji 
jemo odlično hrano. »Kme-
tijstvo bomo ohranili, če 
bomo vsi pomagali iskati 
priložnosti in se bomo tudi 
potrošniki pravilno odloča-
li pri nakupih,« je še dejal 
in poudaril, da je slovenska 
hrana varna in kakovostna.

Večji poudarek evropsko 
zaščitenim izdelkom

Direktorica Slovenske tu-
ristične organizacije Maja 
Pak je poudarila, da je 
gastronomija eden ključnih 

produktov slovenskega tu-
rizma, pri katerem smo v 
zadnjem obdobju naredi-
li velik preboj, kar bo lahko 
tudi dobra popotnica na poti 
okrevanja po koronakrizi. V 
okviru zelene usmeritve slo-
venskega turizma zato Slo-
venijo promovirajo tudi kot 
zeleno butično destinacijo 
za petzvezdična gastronom-
ska doživetja. Pobudnik in 
vodja konzorcija evropsko 
zaščitenih slovenskih živil-
skih pridelkov in izdelkov 
Boštjan Noč pa se je zav-
zel, da bi pri shemah kako-
vosti večji poudarek name-
nili evropsko zaščitenim 

izdelkom, za katere velja-
jo strožji standardi, ker gre 
večinoma za butično proi-
zvodnjo, pa so tudi dražji in 
zato z njimi ne morejo kon-
kurirati na različnih razpi-
sih. »Država naj zato spod-
buja in promovira evropsko 
zaščitene izdelke, ker so pa-
radni konj slovenske hra-
ne, biser slovenske tradici-
je na področju hrane.« Ob 
zaključku prvega dela pos-
veta je etnolog Janez Bo-
gataj predstavil še sedem-
najst pomembnih korakov 
za kulinarično prepoznav-
nost destinacij. V nadaljeva-
nju so nato predstavili dobre 

prakse s področja povezova-
nja lokalnih ponudnikov 
hrane in lokalnih gostincev, 
ki skupaj soustvarjajo kuli-
narične zgodbe.

Širši javnosti pa je bil na-
menjen Dan domačih dob-
rot v nedeljo, ko je prav tako 
na Brdu potekala tržnica lo-
kalnih pridelkov z Gorenj-
ske in širše. Nosilca Micheli-
nove zvezdice Tomaž Kavčič 
in Uroš Štefelin sta predsta-
vila vrhunsko kulinariko iz 
lokalnih sestavin, pripravili 
so številne tematske delavni-
ce za odrasle in otroke, v pa-
viljonu Medena zgodba pa 
so se posvetili čebelarstvu.

Pomembno je sodelovanje in povezovanje
Lokalna hrana s kratkimi dobavnimi verigami predstavlja priložnost za slovenski turizem, ključno pa je združevanje in sodelovanje deležnikov na tem 
področju, so ugotavljali na petkovem strokovnem posvetu na Brdu pri Kranju.

Na Brdu pri Kranju so v nedeljo pripravili tudi Dan domačih dobrot s tržnico lokalnih 
pridelkov z Gorenjske in širše. / Foto: Tina Dokl

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske 
– BSC Kranj Rok Šimenc je na področju lokalne 
samooskrbe poudaril pomen povezovanja in 
dodal, da je zagotavljanje prehranske varnosti 
pomembno strateško vprašanje, ki državi zagotavlja 
večjo samostojnost. Pomembnost medsebojnega 
povezovanja je poudaril tudi direktor Razvojne 
agencije Sora Gašper Kleč.

Jasna Paladin

Kamnik – Izbrani izvajalec 
za gradnjo nove šolske stav-
be Osnovne šole Frana Al-
brehta, podjetje Kolektor 
Koling, ki je 9. avgusta pod-
pisal gradbeno pogodbo z 
Občino Kamnik, je napove-
dal, da bi gradnjo predvido-
ma lahko začeli že konec av-
gusta, a se to ne bo zgodilo.

Po pritožbi neizbranega 
izvajalca (kamniške druž-
be SGP Graditelj) in revi-
ziji tega postopka se je ne-
koliko zapletlo tudi pri raz-
pisu za izbor nadzora del. 
»Na javni razpis za nadzor 
del smo prejeli štiri ponud-
be. Prva dva ponudnika nis-
ta izpolnjevala pogojev, tretji 

ponudnik na dotični dan ni 
imel plačanih davkov, zato 
smo izbrali četrtega ponu-
dnika, a se je tretji na našo 
odločitev pritožil, tako da o 
pritožbi zdaj odloča Držav-
na revizijska komisija, ki 
ima za to trideset dni časa. 
Prepričani smo, da smo se 
odločili prav, in želim si, da 
bo postopek kmalu zaklju-
čen in bomo gradnjo ven-
darle lahko začeli,« nam je 
še povedal župan Matej Sla-
par. Zaključen pa je že raz-
pis za supernadzor, pogod-
ba je bila podpisana minu-
li teden.

Ko bodo zaključeni vsi po-
stopki, se bo gradnja zače-
la s slavnostjo položitvijo te-
meljnega kamna.

Šole še ne morejo 
začeti graditi
Revizija postopka za izbor nadzora pri gradnji 
nove Osnovne šole Frana Albrehta je začetek del 
nekoliko zamaknila.
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Poljane – V letošnjem Tavčar-
jevem letu, ko zaznamuje-
mo 170. obletnico rojstva pi-
satelja Ivana Tavčarja, so se v 
Kulturnem društvu (KD) dr. 
Ivan Tavčar Poljane spomni-
li tudi ostalih rojakov, ki so 
lani ali letos praznovali ok-
roglo obletnico rojstva. Raz-
stava, na kateri so zbrali dela 
enajstih poljanskih likovnih 
ustvarjalcev, je tako posve-
čena 200. obletnici rojstva 
Štefana Šubica, lanskoletni 
180. obletnici rojstva Iva-
na Franketa in Janeza Šubi-
ca, že omenjeni 170. oble-
tnici rojstva Ivana Tavčarja 
in prihajajoči 100. obletnici 
rojstva Iveta Šubica. 

»Beseda, ki najbolj zazna-
muje razstavo, je navduše-
nje – navdušenje za svetlo-
bo, ki je vedno simbol svo-
bode, svoboda pa je potreb-
na, da je možno ustvarja-
ti. In tako se krog sklene: 
navdušenje je potrebno za 
ustvarjalnost,« je ob odpr-
tju razstave poudaril Andrej 
Šubic iz KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane. Ob tem je še poz-
val, naj vsem, ki imajo to 
navdušenje, pustimo, da 
ga tudi izrazijo in jim tako 
omogočimo priložnost za 

ustvarjalnost. Navdušenja 
za ustvarjalnost ni manjka-
lo oziroma ne manjka enaj-
stim umetnikom, katerih 
dela so razstavili v kultur-
nem domu v Poljanah. Vsa-
kega s po tremi deli predsta-
vljajo Štefana Šubica, Ivana 
Zajca, Ivana Franketa, Ja-
neza Šubica, Jurija Šubica, 
Antona Ažbeta, Iveta Šubi-
ca, Petra Jovanoviča, Izto-
ka Sitarja, Majo Šubic in 

Metoda Frlica. V kronolo-
škem zaporedju so predsta-
vili najprej šest predstavni-
kov iz 19. stoletja in še pet 
tistih, ki zaznamujejo naš 
čas. »In prav vsi so s svoji-
mi deli segli preko meja v 
svet,« je poudarila umetno-
stna kritičarka Petra Ven-
celj, ki je ob tem tudi spom-
nila, da ima Poljanska doli-
na za slovensko kulturo ve-
lik pomen tudi zaradi tega, 

ker od tod izvira izredno ve-
liko število rezbarjev, podo-
barjev in priznanih likov-
nih umetnikov. »Z njiho-
vimi izdelki je posejana vsa 
Poljanska dolina in tudi šir-
še slovensko območje.«

Razstavo si bo mogoče 
ogledati do premiere gleda-
liške igre Medrug Polanci v 
oktobru, vse reprodukcije pa 
so zbrali tudi v katalogu, ki je 
izšel ob razstavi. 

Navdušenje za ustvarjalnost
V kulturnem domu v Poljanah so minulo soboto odprli retrospektivno razstavo reprodukcij poljanskih 
ustvarjalcev zadnjih dvesto let z naslovom Medrug Polanci.

V kulturnem domu v Poljanah si je mogoče ogledati retrospektivno razstavo reprodukcij 
poljanskih ustvarjalcev zadnjih dvesto let z naslovom Medrug Polanci. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Železniki – Na naše uredni-
štvo se je obrnil bralec s pri-
tožbo nad delom medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva (MIR) ter policije. Kot je 
zapisal, se imajo redarji sko-
raj vsak dan čas odpraviti na 
Prtovč, kjer je izhodiščna toč-

ka za vzpon na Ratitovec, in 
preveriti, ali so vsi pohodniki 
plačali parkirnino, namesto 
da bi se zapeljali proti Smo-
levi in ustavili kakšno prehit-
ro vozilo, ki ogroža domači-
ne. Spomnil je, da je v sta-
rem delu Železnikov cona z 
omejitvijo 30 km/h, ki je raz-
potegnjena tudi v smeri pro-
ti Smolevi, ter opozoril še na 

nesrečo, ki se je zgodila v za-
četku avgusta. Kot je nave-
del, je avto trčil v rob ene od 
hiš v ožini za mostom pro-
ti Smolevi in se prevrnil na 
bok. »Poklicali so policijo, a 
te v dveh urah, kolikor smo 
opazovali, kako odstranjuje-
jo avto in kako iz njega vleče-
jo mrtvo pijanega voznika, ni 
bilo,« je še zapisal.

»Navedbe bralca niso res-
nične,« je odvrnil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj. Kot 

je pojasnil, so bili policisti 
pred omenjeno nesrečo za-
sedeni z drugim dogodkom, 
poleg tega pa v tej nesreči, za 
katero je bila prijava podana 
s strani tretje osebe – torej ne 
s strani udeležencev, ni šlo 
za nujen dogodek, ker je nas-
tala zgolj materialna škoda, 
kar je izhajalo tudi že iz pri-

jave. »Policisti so na kraj, ki 
je sicer od Škofje Loke odda-
ljen okoli trideset minut, za-
radi zasedenosti s prvim do-
godkom prispeli v dobri uri 
in o nesreči zbrali obvestila. 
Preizkus alkoholiziranosti 
pri vozniku je bil negativen,« 
je razložil Kos. Odzivni časi 
so sicer odvisni od kraja in-
tervencije in vsakokratne po-
zicije policijskih patrulj. »V 
vsakem primeru pa policisti 
na kraj pridejo v najkrajšem 
možnem času. Kako nujen 
je dogodek, se presoja tudi 
na podlagi podatkov iz prija-
ve,« je dodal.

Glede nadzora parkirišča 
na Prtovču je vodja MIR ob-
čin Bled, Bohinj in Železni-
ki Primož Lah povedal, da 
ga občinski redarji opravlja-
jo večkrat tedensko, v le-
tošnjem letu pa so zaznali 
101 kršitev. »Nadzor hitro-
sti se v občini Železniki iz-
vaja na enajstih lokacijah – 
tudi na odseku proti Smole-
vi, kjer kršitev doslej nismo 
ugotovili. Največ kršitev za-
radi prekoračitev hitrosti je 
bilo evidentiranih v Dolenji 
vasi,« je še razložil Lah.

Varuhi reda 
zavračajo kritike
Preverili smo pripombe občana Železnikov o delu 
redarjev in policistov na tamkajšnjem območju.

Med enajstimi lokacijami v občini Železniki, na katerih 
redarji nadzirajo hitrost vožnje, je tudi odsek proti Smolevi, 
kjer pa kršitev doslej niso zaznali.

info@g-glas.si

Celotna vrednost v obči-
ni Vodice, ki bo sofinanci-
rana iz Kohezijskega skla-
da, državnih in občinskih 
sredstev, je 5,6 milijona 
evrov, občina pa je po grad-
nji kanalizacije za celovito 
ureditev cest iz občinskega 
proračuna namenila še dob-
ra dva milijona evrov.

Priklop objektov bo 
možen prihodnje leto

»Vse našteto je za našo 
občino res velika pridobitev 
in dobra osnova za nadalj-
nji razvoj občine ter poveza-
vo med naselji in danes se 
lahko upravičeno veselimo, 
saj smo dobili komunal-
no in cestno infrastruktu-
ro, na katero smo lahko po-
nosni in nam bo služila vsaj 
nadaljnjih sto let,« je zbra-
ne občane pred gasilskim 
domom PGD Polje pri Vo-
dicah nagovoril župan Aco 
Franc Šuštar. 

Kdaj pa se bodo objekti iz 
občine Vodice dejansko lah-
ko priklopili na kanalizacijo 

in Centralno čistilno napra-
vo Ljubljana? »Cevi za kana-
lizacijo so že položene, tre-
nutno gradimo še tri objek-
te, in sicer zadrževalnik v 
Vodicah pri čistilni napravi, 
ter dve črpališči – v Polju in 
pod Skaručno. Ko bo to zgra-
jeno in ko bo manjkajoči 

kanal med Šmartnim in Čr-
nučami zgradila še Mestna 
občina Ljubljana, potem 
bomo vsi skupaj pridobili 
uporabno dovoljenje, s tem 
pa dovoljenje, da začnemo 
priklapljati objekte. Z naše 
strani bodo gradnje zaklju-
čene letos, z ljubljanske pa 

prihodnje leto, tako da bodo 
priklopi mogoči nekje ko-
nec leta 2022,« je še pojas-
nil župan. 

Po prenovljenih cestah so 
se po slovesnem odprtju s 
svojimi starodobnimi mo-
torji prvi zapeljali člani Moto 
kluba Mak Vodice.

Pridobitev za prihodnjih sto let
31. stran

Komunalno infrastrukturo so s prerezom traku namenu tudi uradno predali predsednica 
komisije za starejše gasilke in gasilce PGD Polje Marinka Potrč, župan Aco Franc Šuštar in 
predsednik Moto kluba Mak Matjaž Kuhta. / Foto: Tina Dokl

Martinj Vrh – Občina Železniki, borci gorenjskih partizanskih 
enot, Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka in ob-
činska organizacija Železniki vabijo v soboto, 4. septembra, 
ob 11. uri na Puč v Martinj Vrhu na srečanje borcev gorenj-
skih partizanskih enot ter vseh članov in prijateljev Združe-
nja borcev za vrednote NOB. Slavnostni govornik bo Franc 
Franko, predsednik Krajevne organizacije združenja borcev 
Škofja Loka – mesto. V kulturnem programu bodo sodelova-
li: KUD France Koblar, Francetovi orgličarji, Tone Habjan in 
Nejc Jemec. 

V soboto srečanje borcev na Puču

Nadzor na parkirišču 
na Prtovču občinski 
redarji opravljajo večkrat 
tedensko, v letošnjem 
letu pa so zaznali 101 
kršitev.
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ZBORNIK O PROJEKTU  
SOŽITJE NA GRAJSKEM VRTU

V projektu Sožitje na grajskem vrtu, ki 
poteka od avgusta 2019 in je v partner-
stvo povezal Loški muzej Škofja Loka, So-
žitje – društvo za pomoč za pomoč ose-
bam z motnjami v duševnem razvoju 
Škofja Loka, Občino Škofja Loka in Ra-
zvojno agencijo Sora, je bil temeljito ob-
novljen zaprti grajski vrt Loškega gradu. 
Na njem so varovanci Sožitja pod men-
torskim vodstvom posadili zelišča, vrt re-
dno vzdrževali, iz posušenih rastlin pa na 
delavnicah izdelali naravna mila in recikli-
ran papir. V prostorih Okroglega stolpa je 
še do 5. septembra na ogled dokumen-
tarna razstava o projektu, avgusta pa je iz-
šel še spremljajoči zbornik. 

V uvodnem besedilu koordinator pro-
jekta Tadej Curk predstavi aktivnosti in 
cilje projekta, zlasti glavnega med nji-
mi – večjo vključenost oseb z motnjami 
v duševnem razvoju v lokalno okolje. Ku-
stosinja za zgodovino Biljana Ristić je za 
zbornik raziskala zgodovino grajskega 

vrta, ki je v virih prvič omenjen že v 14. 
stoletju, posebej pomembno vlogo pa 
je imel v času, ko so imele sestre uršulin-
ke na Loškem gradu svoje šole. Prispe-
vek Oživitev grajskega vrta Barbare Po-
korn in konservatorke-restavratorke Ma-
teje Kavčič govori o vzpostavitvi zaprte-
ga vrta na južni strani gradu in obnovi z 
naravnimi materiali in postopki. Kako so 
varovanci in mentorji doživljali delo na 
vrtu in kako so se spoznavali z vrtnarski-
mi opravili, lahko preberemo v prispev-
ku Vpetost društva Sožitje v projekt in 
vtisi varovancev Urške Krašovec in Mar-
ka Mohoriča, predsednika društva Soži-
tje. Besedilo Nine Misson govori o pote-
ku priprave dokumentarne razstave, ki je 
deloma prilagojena tudi osebam z mot-
njami v duševnem razvoju. Vsa besedila 
v zborniku so na voljo tudi v t. i. lahkem 
branju, ki ga je muzej pripravil v sodelo-
vanju z zavodom Risa, centrom za sploš-
no, funkcionalno in kulturno opismenje-
vanje. Zbornik je brezplačen in je na vo-
ljo na recepciji Loškega muzeja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Simon Šubic

Škofja Loka – V soboto so v 
Škofji Loki uradno odprli 
prenovljeno balinišče Bali-
narskega kluba Loka 1000. 
Predsednik kluba Jure Štan-
cer, ki je otvoritveni trak 
prerezal skupaj s škofjelo-
škim podžupanom Rober-
tom Strahom, je pojasnil, da 
so igrišče ob finančni pomo-
či Občine Škofja Loka oziro-
ma Zavoda za šport začeli 

temeljito prenavljati lani. 
Ob tej priložnosti so odigrali 
tudi prijateljsko tekmo med 
veteranskima ekipama Loka 
1000 in Trata. 

Dotlej peščeno štiristezno 
igrišče v Benetkah je lani 
dobilo asfaltno podlago, na 
novo so narisali vse potrebne 
oznake in ga posuli z novim 
peskom. Letos so s prosto-
voljnim delom svojih članov 
na novo uredili tudi okolico, 
prebarvali ograde, luči ..., na 

igrišče pa namestili tudi ta-
blo z grbom Občine Škofja 
Loka. Podžupan Strah je lo-
škim balinarjem zaželel us-
pešno nadaljevanje balinar-
ske tradicije, ki je v Škofji 
Loki predvsem po zaslugi so-
sednje Trate zelo močna. 

Balinarski klub Loka 1000 
so ustanovili 11. julija 1973, 
danes pa šteje okoli šestde-
set članov. Imajo člansko in 
veteransko ekipo, ki obe na-
stopata v prvi gorenjski ligi.

Odprli prenovljeno balinišče
Člani balinarskega kluba Loka 1000 so s prostovoljnim delom in finančno 
pomočjo Občine Škofja Loka prenovili svoje balinišče. 

Prenovljeno igrišče sta uradno odprla predsednik kluba Jurij Štancer (levo) in podžupan 
Robert Strah. / Foto: Simon Šubic

Maša Likosar

Cerklje – V okviru projekta 
in v sodelovanju s partner-
ji člani Jamarskega društva 
Kamnik raziskujejo kvalite-
to podzemnih in izvirskih 
voda ter njihovo ogroženost, 
pri čemer izvajajo meritve 
fizikalno-kemijskih, mikro-
bioloških in bioloških razi-
skav izvirskih vod. »Z mre-
žo vodnih poti želimo med 
seboj povezati izvire s kvali-
tetno pitno vodo, pohodni-
kom omogočiti pitje neopo-
rečne vode iz njih in jim s 
tem tudi povedati, kako po-
membno je, da varujemo in 
ohranjamo izvire zase in za 
zanamce,« sta pojasnila Raj-
ko Slapnik in Vido Kregar iz 
jamarskega društva ter do-
dala: »Obenem želimo izve-
deti čim več o izvirih, ki so 
bili včasih zelo pomembni 
in vredni ljudem, ki so živeli 
v njihovi bližini.«

Na Gorenjskem pri 
projektu sodelujejo 

obči  ne Jezersko, Preddvor 
in Cerklje. »Te občine ima-
jo v naravnih vodah izreden 
potencial za razvoj turiz-
ma,« je poudaril Uroš Bran-
kovič iz Centra za trajno-
stni razvoj podeželja Kranj, 
partner projekta. Pojas-
nil je še, da so na območju 
Kamniško-Savinjskih Alp 
(KSA) identificirali skupno 
osemdeset izvirov in drugih 

vodnih točk, med njimi jih je 
25 na Gorenjskem. 

Obiskovalci so na Festiva-
lu pitne vode okušali deset 
vzorcev, ki so bili zajeti na ce-
lotnem območju KSA, med 
njimi tudi dve avstrijski vodi, 
in sicer vodo iz Štajnerjevega 
izvira in Murijevega studen-
ca. Med vzorci so bili še voda 
iz izvira pri Ahacu, jezerska 
slatina, vodovod Škrjančevo, 

studenec na Ambrožu pod 
Krvavcem, voda iz vrtine v 
Potoku, vodovodna voda v 
Cerkljah, vzhodni izvir pri 
gradu Strmol in izvir pri ces-
ti v Podlebelci v dolini Kok-
re. »Namen okušanja je, da 
ljudje spoznajo, da ni vsa 
voda enaka. Pri tem je zani-
mivo, da običajno prepoz-
najo vodo, ki jo redno pije-
jo,« je povedal Brankovič in 

dodal: »Na okus vode vpliva 
dejstvo, da voda pronica sko-
zi različne kamninske struk-
ture, kjer se navzame določe-
nega okusa in sestavin, kot 
so minerali.« 

Glasovanje je bilo anoni-
mno, kar pomeni, da udele-
ženci niso vedeli, kateremu 
viru pripada vsak od desetih 
vzorcev vode. »Največ glasov 
je prejel Štajnerjev izvir iz av-
strijskega dela Koroške. Med 
bolje ocenjenimi so bili še 
trije domači vzorci iz občine 
Cerklje, in sicer Studenec na 
Ambrožu pod Krvavcem, Vo-
dovodna voda v Cerkljah in 
Vzhodni izvir pri gradu Str-
mol. Poleg tega sta bila dobro 
ocenjena tudi jezerska slati-
na in izvir Podlebelca,« je po-
vedal Brankovič ter sklenil: 
»Zanimivo je, da je jezerska 
slatina, ki je po slatinskem 
okusu bolj blaga kot Murijev 
studenec, slednjo vodo pre-
hitela, prav tako pa ni dobi-
la glasov ena od vodovodnih 
voda, ki velja za slabšo.«

Najbolje ocenjena avstrijska voda
V okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah je v soboto v Cerkljah potekal Festival pitne vode, kjer so 
obiskovalci okušali in ocenjevali deset vzorcev vod in med njimi izbrali najboljšo. 

V okviru Festivala pitne vode so obiskovalci okušali deset vzorcev in izbrali najboljšo vodo. 
Največ glasov je prejel Štajnerjev izvir. / Foto: Tina Dokl

Lipica – V okviru projekta API 
– aktivno proti invazivkam, 
ki ga sofinancirata Evropska 
unija in Republika Sloveni-
ja, bo v petek, 3. septembra, 
ob 9. uri na kmetiji Primoža 
Omana v Lipici delavnica o in-
vazivnih rastlinah v kmetijski 
krajini. Najprej bo na to temo 
predavanje, nato pa bo na 
bližnjih kmetijskih površinah 
še ogled rastišč invazivnih 
rastlin. Delavnico bosta vodi-
li Marija Kalan in Majda Luz-
nar iz Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda Kranj. Udeleženci se 
bodo seznanili z najpogostej-
šimi vrstami invazivnih rastlin 
v kmetijski krajini ter s tem, 
kako preprečevati njihovo šir-
jenje oziroma kako jih zatirati.   

O invazivnih rastlinah 
v kmetijski krajini

Kranj – September je me-
sec netopirjev. Slovensko 
društvo za proučevanje in 
varstvo netopirjev bo pripra-
vilo več dogodkov, na katerih 
bodo opazovali in spoznavali 
netopirje. Na jutrišnjem do-
godku z začetkom ob 19.45 
bodo udeleženci v parku Ti-
voli v Ljubljani spoznali me-
todo lovljenja netopirjev v 
mrežo in si pobliže ogledali 
morebitne ujete netopirje.

Mesec netopirjev
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – »Dragi 
obiskovalci, dobrodošli. Iz-
vir reke Kamniške Bistrice je 
naravna vrednota državnega 
pomena. Je tipičen kraški iz-
vir, največji v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah. Voda prite-
ka na površje v več izvirih in 
je zajezena v majhno, izvir-
no jezerce. Gre za zelo obču-
tljiv habitat, v katerem živi-
jo tipične izvirske rastlinske 
in živalske vrste, ki jih drug-
je ne najdemo. Izvir Kam-
niške Bistrice posredno na-
paja zajetje Iverje, ki z vodo 
oskrbuje več kot 20 tisoč 
Kamničanov. Kopanje v iz-
viru močno spreminja mi-
krobiološko sestavo vode in 
posledično uničuje življe-
nje v njej. To je naš biser, vir 
življenja, kamniški naravni 
spomenik. Vsem polagamo 
na srce – spoštujmo ta biser! 
Ne posegajmo v ta občutljivi 
in sveti prostor. Ne kopajmo 
se v njem! Vsi pa ga lahko ob-
čudujemo in se napajamo iz 

njegove lepote in čistosti. 
Smo eni najsrečnejših pre-
bivalcev Zemlje, ker se lah-
ko odžejamo z eno najkvali-
tetnejših izvirskih voda. Na-
šim prednikom so bili iz-
viri sveti, čuvali so jih kot 

največje bogastvo in vanje 
niso posegali. Naj bodo sve-
ti tudi nam,« so predstavni-
ki Civilne iniciative za Kam-
niško Bistrico in Jamarske-
ga kluba Kamnik zapisali na 
opozorilno tablo, ki so jo v 

nedeljo, 29. avgusta, pritrdi-
li na drevo ob izviru.

S tablo kopanja ne pre-
povedujejo (prepovedi de-
jansko (še) ni, lahko pa jo 
izreče le država), ampak na 
prijazen način svetujejo in 

pojasnjujejo, zakaj kopa-
nje v izvirskih vodah ni pri-
merno. 

»Jamarji zadnja leta dela-
mo celovite analize izvirskih 
vod v dolini Kamniške Bistri-
ce, rezultati pa nas opozarja-
jo, da se kakovost teh voda 
slabša. Vsaj v poletnem ob-
dobju imajo ti izviri zelo sla-
bo mikrobiološko sliko. Naši 
cilji v prihodnje so, da doli-
no Kamniške Bistrice skupaj 
z izvirskimi vodami ohrani-
mo in da je ne uničujemo še 
naprej. Začeli smo s postavi-
tvijo table pri samem izviru, 
od koder se voda steka, nada-
ljevali pa bomo še pri drugih 
izvirih. Če želimo, da bomo 
Kamničani v prihodnje zo-
pet pili dobro in kakovostno 
vodo – ta hip namreč ni tako 
–, moramo urediti razmere 
v dolini Kamniške Bistrice. 
Današnji poziv ljudem, naj 
se ne kopajo, je tudi moral-
nega značaja, saj tako želimo 
obiskovalcem doline pove-
dati, da je izvir Kamniške Bi-
strice za nas strateško in tudi 

drugače zelo pomemben in 
si zares ne želimo, da se v 
njem dogaja, kar se. Kakšne 
natanko so posledice kopa-
nja v izvirski vodi, bomo na-
tančno še morali ugotoviti, 
že zdaj pa vemo, da te niso 
nepomembne, kar se tiče ka-
kovosti vode,« je povedal dr. 
Rajko Slapnik, predsednik 
Jamarskega kluba Kamnik.

Predstavniki Civilne ini-
ciative za Kamniško Bistri-
co so opozorili, da največji 
problem predstavlja mno-
žično kopanje organizira-
nih skupin, ki v Kamniško 
Bistrico prihajajo v okviru 
zasebnega podjetja, ki to-
vrstno dejavnost trži. Ali bo 
tabla naletela na razumeva-
nje in bo kopalcev manj, bo 
pokazal čas, je pa to žal malo 
verjetno, saj smo kopalce 
lahko opazovali med samo 
postavitvijo table, prav tako 
so se na akcijo že odzvali lju-
bitelji kopanja v mrzlih vo-
dah, ki so sporočili, da se 
bodo kopali, dokler to ne bo 
izrecno prepovedano.

Ne kopajmo se v izviru Kamniške Bistrice
Tako opozarjajo predstavniki Civilne iniciative za Kamniško Bistrico in Jamarskega kluba Kamnik, ki so v nedeljo ob izviru Kamniške Bistrice namestili tablo, 
s katero obiskovalce obveščajo o občutljivosti tega okolja.

Predsednik jamarskega kluba Kamnik dr. Rajko Slapnik ob izviru Kamniške Bistrice, kjer od 
nedelje na neprimernost kopanja v izviru opozarja tudi rumena tabla.

Suzana P. Kovačič

Dovje – V Slovenskem pla-
ninskem muzeju v Mojstra-
ni je prvi večer Aljaževih dni 
kustosinja Natalija Štular 
zelo dodelano orisala portret 
alpinistke Mire Marko De-
belak. Pred tem so obisko-
valcem premierno prikazali 
novost v muzeju. S pomoč-
jo sodobnih tehnik so ožive-
li velikega Slovenca Jakoba 
Aljaža – domoljuba, planin-
ca, graditelja planinskih po-
stojank, glasbenika, dušne-
ga pastirja.

Aljaževe dneve je odprl 
kranjskogorski podžupan 
Bogdan Janša, ki je v nago-
voru potegnil vzporednico 
med Aljaževimi časi in da-
nes ter še posebej v teh ko-
ronačasih poudaril troje. 
Pomen solidarnosti, prosto-
voljstva in sodelovanja. 

Zaradi neugodne vre-
menske napovedi so pet-
kovo in sobotno dogajanje 
večinoma preselili s Trga 
olimpijcev pod streho Slo-
venskega planinskega mu-
zeja in v Aljažev prosvet-
ni dom. Čarovnik Toni je 
obiskovalce v petek navdu-
šil s svojimi vragolijami, v 
gostilni Pr' Železn'k pa so 
imeli brezplačno delavni-
co peke rženega kruha. Na 

koncertu Trizvok sta med-
narodno nagrajena violon-
čelista ter pedagoga Kar-
men Pečar Koritnik in Se-
bastian Bertoncelj s koncer-
tom navdušila občinstvo. 

Fundacija Aljažev kraj je 
v soboto v sodelovanju z go-
stilno Pr' Železn'k in Ra-
zvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske ponudila Alja-
ževo malco, malico pohod-
nikov včasih. Člani društva 
GRS Mojstrana pa so pri-
kazali vajo reševanja iz fe-
rate Grančišče. Junaki dov-
škega odra so bili znameniti 

domači alpinisti, člani le-
gendarne naveze Mojstran-
ške veverice, ki so duhovi-
to opisali svoje edinstvene 
podvige. V kulturnem pro-
gramu sta nastopila zvesta 
prijatelja gorskih reševal-
cev baritonist Marko Kobal 
in citrar Tomaž Plahutnik. 

V spomin na planinca Av-
gusta Delavca, ki je zaslu-
žen za 'triglavsko muzejsko 
zbirko', so v nedeljo organi-
zirali Gustlnov pohod (Alja-
žev dom - sedlo Luknja - iz-
vir Triglavske Bistrice pod 
Severno steno). Druženje je 

pri Aljaževem domu v Vra-
tih popestrila pevska skupi-
na Korona, zatem pa je žu-
pnik Boris Rozman za sklep 
29. Aljaževih dni daroval 
sveto mašo.

Članica KUD Jaka Ra-
bič Dovje - Mojstrana Met-
ka Kern Trček je pohvalila 
sodelovanje in zavzetost lo-
kalnih društev, muzeja, žu-
pnije, Fundacije Aljažev 
kraj pri organizaciji Aljaže-
vih dni. »Že letos razmišlja-
mo, s kakšnim večjim pro-
jektom lahko obeležimo ju-
bilejne 30. Aljaževe dneve.« 

Aljaževi dnevi odlično uspeli
Od 26. do 29. avgusta so bili na Dovjem, v Mojstrani in Vratih tradicionalni, že 29. Aljaževi dnevi.

Junaki dovškega odra so bili znameniti domači alpinisti, člani legendarne naveze 
Mojstranške veverice. Na sliki od leve: v pogovoru z Dušanom Polajnarjem sledijo Janez 
Brojan, Klavdij Mlekuž, Janez Dovžan in Janko Ažman. Najprej pa so počastili spomin na 
pokojna člana naveze Zvoneta Koflerja in Miha Smoleja. / Foto: Tina Dokl

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Jasna Paladin

Motnik – Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, Kulturno 
društvo Motnik in Turistič-
no društvo Motnik ta konec 
tedna, 3. in 4. septembra, v 
Motniku organizirajo že de-
seti Križnikov pravljični fe-
stival Jenkret je biv …

Nekaj dogodkov v okviru 
festivala se je sicer že zvrsti-
lo, kot denimo pripovedo-
valski večer na vrtu Franči-
škanskega samostana in de-
lavnica z Margarete Wenzel 

v Mekinjskem samostanu, 
vrhunec pa še sledi. Častni 
pokrovitelj dogajanja je le-
tos predsednik republike 
Borut Pahor. V petek, 3. sep-
tembra, ob 19. uri bo v parku 
Pod lipami pripovedovalski 
večer za odrasle z najboljši-
mi zgodbami zadnjega de-
setletja, v soboto pa sledi ce-
lodnevno dogajanje, ki se bo 
ob 18. uri sklenilo s pripove-
dovalskim večerom, na kate-
rem bodo domačini pripove-
dovali pravljice o rastlinah in 
njihovi čudežni moči.

Že deseti Križnikov 
festival pravljic

Ljubljana – Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi 
Viljem Julijan vabi na tradicionalni Veliki dobrodelni koncert 
Viljem Julijan v podporo otrokom z redkimi boleznimi in nji-
hovim družinam, ki bo v soboto, 4. septembra, ob 20. uri 
na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kot običajno bodo nasto-
pili priznani domači in tuji glasbeniki, in sicer Vanna, Saša 
Lendero, Rebeka Dremelj, Jacques Houdek, Vesna Pisarović, 
Kvatropirci, Nina Strnad, Lea Sirk, Nuška Drašček, Trkaj, El-
vira Hasanagić in Soulgreg Artist & Biglights Band. Vstopnice 
so na voljo na prodajnih mestih Eventim Si in spletni strani 
https://www.eventim.si.

Veliki dobrodelni koncert za male borce
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Smo vodilno podjetje s področja izolacij za industrijske potrebe 
in proti požarnih rešitev. Za naše stranke izvajamo najrazličnejše 
projekte po celi Evropi. V naši PE Špital ob Dravi na avstrijskem 
Koroškem (Spitt al/Drau) zaposlimo zanesljive sodelavce:

MONTERJA IZOLACIJSKIH SISTEMOV m/ž
(ISOLIERMONTEUR)

KLEPARJA ZA IZOLACIJSKA DELA m/ž
(ISOLIERSPENGLER)

POMOŽNEGA DELAVCA m/ž
(HILFSARBEITER)

Plača višja od kolekti vne pogodbe. V primeru ustrezne kvalifi kacije 
in delovnih izkušenj plačamo tudi več. Prosimo, javite se 

nam v nemščini na:
office@isochore.at   I   0043 4762 41590 

ICI ISOCHORE Isoliertechnik GmbH, Loibenigweg 8, A-9851 Seeboden am Millstätt ersee
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Maša Likosar

Šenčur – Mojca Smolej se je 
že kot otrok rada vozila s to-
vornjakom in avtobusom, 
njen oče Joža je bil namreč 
poklicni voznik. »Velikokrat 
me je vzel s seboj na vožnjo. 
Rada sem sedla za volan, in 
kot pravijo otroci – 'šofirala'. 
Bilo je res posebno doživet-
je,« je pripovedovala Smole-
jeva. Končala je srednjo trgo-
vsko šolo, a je delo v trgovi-
ni ni veselilo. Šestindvajset 
let je delala v podjetju Iskra, 
kasneje v varnostni službi 
na letališču, z možem sta 
imela tudi gostilno. Ravno 
na pobudo moža Milana, vo-
znika avtobusa, je tudi sama 
opravila izpit. »Mož je leto 
dni pred mano opravil iz-
pit za avtobus, nakar je tudi 
mene samoiniciativo prija-
vil, s čimer mi je dal spodbu-
do, saj sama nisem bila do-
volj samozavestna za tako 
velik korak,« je pojasnila 
Smolejeva, ki je naprej opra-
vila izpit za tovornjak, zatem 
še za avtobus. »Moj oče je bil 
žal že pokojen, ko sem nare-
dila izpit za avtobus, a vem, 
da bi bil zelo ponosen name. 
Če bi bil še med nami, bi 

se nedvomno vozil z mano, 
tako kot sem se jaz kot otrok 
vozila z njim,« je dodala.

Delo voznice avtobusa 
opravlja že devet let, pri če-
mer je sprva vozila lokal-
ni avtobus v občini Kranj. 
»Moja prva proga je bila pro-
ga 4 na relaciji Kranj–Bi-
tnje–Struževo. Nato so me 
počasi uvajali v vožnjo pri-
mestnega avtobusa, kot so-
voznica sem se pogosto pri-
družila sodelavcu Borisu na 
daljših vožnjah,« je poveda-
la. Z avtobusom je obšla pre-
cejšen del Evrope, med nje-
nimi daljšimi potmi so bile 
vožnje do Francije, Belgi-
je, Poljske in Češke. Čeprav 
obožuje vožnjo, pa so ji lah-
ko naporne in neljube le vo-
žnje po hribih in gričevjih. 

Njeno delo je razgiba-
no, nepredvidljivo, pogos-
to premalo cenjeno, poleg 
tega Mojca Smolej opra-
vlja poklic, ki je značilen za 
moške. »Ko sem začela vo-
ziti, je marsikdo obstal pred 
avtobusom, ko je za vola-
nom zagledal žensko; tega 
niso bili vajeni. Sicer niko-
li nisem bila deležna nega-
tivnih komentarjev, večkrat 
pohvalijo mojo vožnjo in se 

zahvalijo za prijetno potova-
nje. Slišim tudi, da so moš-
ki bolj divji vozniki, sama pa 
prisegam na mirno in var-
no vožnjo,« je pojasnila in 
nadaljevala: »Kot ženska v 
pretežno moškem poklicu 
se počutim odlično, z mo-
škimi je včasih lažje dela-
ti, mogoče celo prijetneje 
kot s samimi ženskami. Ni-
koli nisem imela občutka 

manjvrednosti ali zaposta-
vljenosti.« 

V podjetju, kjer je zaposle-
na, so poleg nje sicer še šti-
ri voznice avtobusa. Njen de-
lovnik se razteza od deset do 
dvanajst ur dnevno, tudi kon-
ci tedna so delovni, na svo-
jih avtobusnih poteh pa sre-
ča nemalo ljudi, obenem se 
dodobra seznani s slovensko 
kulturo vožnje. »Na cestah je 

vedno večja gneča, vozniki so 
vedno bolj nestrpni, kultura 
vožnje je na nizkem nivoju. 
Poleg tega imajo včasih tudi 
potniki svoje dneve. Zmr-
dujejo se zaradi zamud, a ob 
tem ohranim mirne živce in 
se jim le nasmejim. Z neka-
terimi se dnevno srečujemo 
in tisti, ki me poznajo, mi pri-
jazno pomahajo tudi na ces-
ti,« je dejala in dodala še, da je 

voziti avtobus nekoliko dru-
gače kot voziti avtomobil, a 
ko se navadiš njegove veli-
kosti, ko osvojiš njegovo dol-
žino in širino, je vse prepros-
to in spontano. 

Za enak poklic kot starša se 
je odločil tudi njen sin Uroš, 
tako so v družini že trije po-
klicni vozniki avtobusa. »Sin 
je zaključil višjo prometno 
šolo, a ni dobil službe v svo-
jem poklicu, zato se je zapos-
lil kot voznik avtobusa, ki ga 
vozi že osem let. Poleg njega 
imam še hčerko Matejo, ki je 
učiteljica razrednega pouka, 
in štiri vnukinje, ki se zelo 
rade vozijo z avtobusom in 
sedejo za volan,« je še pove-
dala Smolejeva. 

Mož jo je pred tridesetimi 
leti navdušil tudi za vožnjo z 
motorjem, s svojima sinom 
in hčerjo so na motorju pre-
potovali celotno Slovenijo. 
»Imam Yamahin motor, mo-
del Fazer 600, s katerim se 
vozim vedno manj, a pri hiši 
bo ostal, ne prodam ga,« je še 
dejala. Mojco Smolej od upo-
kojitve loči še dobro leto. Te-
daj bo, kot pravi, čas posvetila 
sebi, svojim najbližjim, vrtu, 
avtobusa pa najverjetneje ne 
bo več vozila. 

Včasih je lažje delati z moškimi
Mojca Smolej iz Šenčurja je voznica avtobusa, ki svojega dela ne opravlja le s strastjo, temveč tudi ponosom, v službo gre vedno z veseljem. V poklicu, 
ki stereotipno pripada pretežno moškim, se je odlično znašla, ob tem pa dodaja, da je včasih lažje delati v moškem kot ženskem kolektivu. 

Mojca Smolej iz Šenčurja že devet let opravlja delo voznice avtobusa. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Radovljica – Kljub slabši vre-
menski napovedi in zaradi 
epidemije morda ob neko-
garšnjih pomislekih do ude-
ležbe na pohodu se je v so-
botnem jutru na izhodišč-
ni točki pred Valvasorjevim 
domom zbralo nekaj deset 
članov Rekreacijskega klu-
ba Večno mladih fantov ter 
gostujočih pohodnic. Na vrh 
Stola oziroma do Prešerno-
ve koče pod njim se je tako 
podalo 34 pohodnikov, od 

tega 26 članov Večno mla-
dih fantov, štiri gostje sode-
lavke Občinske uprave Ob-
čine Radovljica in prav tako 
štiri partnerke članov iz Hr-
vaške, ki zadnjih nekaj let 
ne izpustijo niti enega po-
hoda. Ob tem je trinajst po-
hodnikov članov Večno mla-
dih fantov krenilo do bližnje 
Zabreške planine. Vodja po-
hoda je bil Miro Pogačar, 
tudi letos je pohodnike varo-
valo pet članov Gorske reše-
valne službe Radovljica, ki se 
jim je pridružila zdravnica.

Sicer nekoliko kislo vreme 
ni pregnalo dobre volje pla-
nincev. Tiste, ki so proti gori 
krenili med zadnjimi, je ob 
zaključku vzpona presene-
tilo celo nekaj avgustovske-
ga sneženja. Letošnji simbol 
pohoda – ta je bil zajec ozi-
roma hlapec, kot ponekod 
pravijo pripravi, ki so jo ne-
koč (morda pa kje tudi še da-
nes) uporabljali za sezuvanje 
škornjev – so do Prešernove 
koče izmenjaje prinesli Jan-
ko S. Stušek, Stanko Mulej, 
Branko Bajič in Miro Odar. 

Kot običajno povečanih di-
menzij, letos izdelan iz lesa, 
je tehtal nekaj več kot sedem 
kilogramov.

Po krajšem nagovoru pred-
sednika Večno mladih fan-
tov Marka Pangerca so tudi 
letos pripravili krst za nove 
člane kluba, ki so tako preje-
li zakrament večne mlados-
ti. Poleg letos tudi najmlajše-
ga člana pohoda Nejca Štabi-
ja iz Radovljice, ki je ponos-
no povedal, da jim ima osem 
in pol, so bili krščeni še tri-
je novi člani, Igor iz Radovlji-
ce in Gašper ter Nejc iz kraja 
Selce pri Blagovici.

Vremenske razmere ob 
spustu v dolino so bile pri-
jaznejše, skozi oblake je 
posvetilo tudi sonce, med-
tem ko se je Stol zavil v meg-
lo. Večina bo karavanškega 
očaka do leta osorej gledala 
iz doline, marsikdo ga bo ob 
lepem vremenu obiskal že 
ob prvi priložnosti.

Zaradi pandemije so bili 
tako kot lani tudi letos odpo-
vedani povorka in druženje 
na Linhartovem trgu, sreča-
nje pihalnih orkestrov in ve-
černa zabava z ansamblom.

Na vrhu sneg, v dolini sonce
Tradicionalni pohod Večno mladih fantov na Stol je v soboto doživel svojo sedeminštirideseto izvedbo.

Kljub megli ob Prešernovi koči je bilo vzdušje med pohodniki tradicionalno sončno. 

Jasna Paladin

Kamnik, Domžale – Mo dre 
novice, Zavod za turizem 
in šport Kamnik ter Zavod 
za šport in rekreacijo Dom-
žale v soboto, 4. septembra, 
pripravljajo že peti Pohod 
ob reki, ki povezuje obča-
ne občin Kamnik in Dom-
žale. Pot bodo povezali v re-
kreativno-turistično-kultur-
nem  vzdušju s pohodom 
od Glavnega trga v Kamni-
ku do Parka Martina Krpana 
v Domžalah. Na 14-kilome-
trski trasi se bodo pohodni-
ki lahko ustavili na več po-
stojankah, na katerih bodo 

dobili žige. Tisti, ki bodo 
prehodili celotno traso, bodo 
nagrajeni. Pot je primer-
na za vse starosti in stopnje 
pripravljenosti. 

Tradicionalno se bosta na 
polovici poti pod Homškim 
hribom srečali kamniška in 
domžalska občinska delega-
cija, ki bosta na most želja 
pripeli ključavnico z označ-
bo pohoda in začetnicami 
obeh zavodov ter se tako 
simbolično zavezali k dolgo-
ročnemu sodelovanju na po-
dročju rekreativno-turistič-
nega povezovanja. Za ude-
ležbo na dogodku bo treba 
izpolnjevati pogoj PCT.

Pohod, ki povezuje
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Po dveh kon-
certnih večerih v juniju in 
tretjem na začetku julija bo 
četrti in hkrati zadnji nastop 
letošnjega Loka da Camera, 

kot se za kvalitetne koncer-
tne cikle spodobi, festival-
ski vrhunec. Jutri, v sredo, 
1. septembra, bodo ob 19.30 
v Kristalni dvorani Sokol-
skega doma nastopili odlič-
ni glasbeniki in solisti, ki se 
bodo predstavili s koncerti 
Antonia Vivaldija, Giusep-
peja Tartinija, Johanna Joa-
chima Quantza in Johanna 
Sebastiana Bacha.

»V veliko veselje mi je, da 
bomo na zaključnem kon-
certu festivala Loka da Ca-
mera letos gostili tako ime-
nitne glasbene goste, med 
katerimi sta dva nagrajen-
ca Prešernovega sklada, sve-
tovno uveljavljeni glasbe-
ni solisti in dva člana presti-
žnih orkestrov,« je na glas-
bene goste ponosna violi-
nistka Ana Julija Mlejnik, 
pobudnica in organizatori-
ca festivala. K sodelovanju je 
povabila odlično violinistko 
Lano Trotovšek, aktualno 
nagrajenko Prešernovega 
sklada, nastopila bosta flav-
tista Boris Bizjak in Luka Že-
leznik, violist Nejc Mikolič, 
dvakratni nagrajenec Pre-
šernovega sklada violonče-
list Miloš Mlejnik in kontra-
basist Todor Marković. »Za 
program baročnih koncer-
tov smo se odločili, ker to ob-
dobje ponuja najbolj pester 

izbor skladb za našo zased-
bo, poleg tega pa je baročna 
glasba polna optimizma in 
elana, s katerima smo si že-
leli zaključiti letošnjo sezo-
no festivala Loka da Came-
ra,« dodaja Mlejnikova.

Tudi violinistka Lana Tro-
tovšek se veseli nastopa z 
glasbeniki, s katerimi je v 
preteklosti že sodelovala. »Z 
Ano Julijo Mejnik in Nejcem 
Nikoličem sem že večkrat 
sodelovala. Z Ano Julijo sva 
skupaj nastopili v Londonu 
ter v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma s Simfoniki 
RTV Slovenija, in to prav z 
Bachovim koncertom za dve 
violini, ki ga boste slišali tudi 
na sredinem koncertu. Z 
Nejcem sva nekajkrat skupaj 
igrala v Mariboru v okviru ci-
kla Carpe Artem, redno pa 
nastopam v duetu s svojim 
partnerjem Borisom Bizja-
kom. Nisem pa še imela pri-
ložnosti nastopiti v komor-
ni zasedbi z Milošem Mlej-
nikom, tako da se tega kon-
certa še posebej veselim,« 
je v pričakovanju koncerta v 
Sokolskem domu Lana Tro-
tovšek, ki se veseli prav vseh 
skladb, ki jih bodo izvajali, 
hkrati pa dodaja: »Kljub vse-
mu pa moram priznati, da 
morda ni skladatelja, ki bi 
me bolj ganil kot Bach.«

Jutrišnji zaključni kon-
cert festivala Loka da Came-
ra s čudovito baročno glas-
bo in odličnimi interpreti bo 
nedvomno najboljša popot-
nica za vstop v novo koncer-
tno sezono.

Koncertni večer 
izjemnih solistov
Jutrišnji koncert baročne glasbe v Sokolskem 
domu bo vrhunec letošnjega festivala Loka da 
Camera. 

Med solisti tokratnega koncerta bo tudi aktualna 
nagrajenka Prešernovega sklada violinistka Lana Trotovšek. 
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Igor Kavčič

Kranj – Festival pravzaprav 
poteka vse do konca meseca, 
ko bodo na različnih lokaci-
jah po mestu, tako po galeri-
jah kot v izložbah v starem 
mestnem jedru, še na ogled 
fotografske razstave. »Pre-
tekli teden smo štiri dni – od 
srede do sobote – program 
strnili z več dogodki, odprtji 
razstav, delavnicami in pro-
jekcijami, predvsem zara-
di vabljenih gostov iz tujine, 
ki so tokrat prišli iz Kanade, 
Nemčije, Belgije, Nizozem-
ske, Brazilije, Italije, Alba-
nije …« po zaključku osre-
dnjega dela festivala poudar-
ja njegova direktorica Petra 
Puhar. Festival sta zasnova-
li skupaj z umetniško vod-
jo Fernando Prado Verčič, 
brazilsko fotografinjo, ki že 
vrsto let živi v Kranju, v eki-
po pa sta pristopila še stro-
kovna sodelavka Nika Perne 
in oblikovalec Jernej Kejžar.

Ustvarjalna ekipa si je za 
vzor postavila podobne festi-
vale po svetu, saj pri nas tovr-
stnih dogodkov pravzaprav 
ni, s pohvalami in pozitiv-
nimi ocenami pa so o Kranj 
Foto Festu v teh dneh razmi-
šljali tako aktivni udeleženci 
kot obiskovalci. Festival fo-
tografije pravzaprav sodi v 
Kranj, ob srednjeveški zgo-
dovini in slikovitosti mes-
ta kot takega se vedno zno-
va plemeniti z angažirano 
ustvarjalnostjo našega časa 
in z inovativno umetnostjo 
za prihodnost. Ne nazadnje 
Kranj s fotografom Janezom 
Puharjem, ki je leta 1842 iz-
umil edinstven postopek fo-
tografiranja na steklo, velja 
tudi za pionirsko mesto fo-
tografije.

Hkrati pa je bil festival 
pripravljen tudi v funkci-
ji raziskovanja kritičnih 

vprašanj našega časa in 
predstavljanja različnih per-
spektiv mladih in uveljavlje-
nih fotografov ter vizual-
nih umetnikov z vsega sve-
ta. Tudi zato je prva edicija 
festivala potekala v zname-
nju odgovorov na vprašanja, 
ki jih ponuja naslov Izolaci-
ja in svoboda. Na razpisa-
no temo je prispelo kar 142 
prijav iz 41 držav. Po mne-
nju strokovne žirije v sesta-
vi Barbara Čeferin, Fernan-
da Prado Verčič, Moritz Ne-
umüller, Klavdij Sluban in 
Ciril Jazbec je zmagoval-
ka razpisa postala fotogra-
finja Erjola Zhuka iz Alba-
nije s projektom Oda moji 
družini. Serije, ki jih je žiri-
ja še uvrstila v ožji izbor, so 
predstavljene na različnih 
lokacijah v središču mesta. 
Zmagovalkina razstava, Er-
jola Zhuka je bila tudi ena 
osrednjih gostij festivala, je 
na ogled v Galeriji Janez Pu-
har v stolpu Škrlovec.

Ostale razstave so na 
ogled v Galerijah Leyerje-
ve hiše, v Galeriji na mes-
tu pred Mestno knjižnico 

Kranj, v Mestni knjižni-
ci Kranj, v gradu Khislste-
in, v Galeriji Kranjske hiše, 
v območnem stičišču Zve-
ze kulturnih društev Kranj, 
v Kabinetu Janeza Puharja 
… »Tu je še ulična galerija, 
saj smo s fotografijami za-
polnili skoraj dvajset izložb 
v mestnem jedru Kranja od 
knjižnice do Khislsteina in 
celo rovov pod mestom. Za-
radi zanimanja smo vode-
ni ogled po razstavah mora-
li večkrat ponoviti. Naj po-
udarim, da je šlo predvsem 
za izložbe lokalov in proda-
jaln, ki so v teh težkih ča-
sih zaradi pandemije zapr-
li svoja vrata. Pogled s svo-
bode skozi okno v izložbo 
je tudi na neki način simbol 
časa,« poudarja Petra Puhar 
in dodaja, da je bil motiv fe-
stivala tako povezati foto-
grafe in stroko kot približa-
ti fotografijo ljudem. 

Na sporedu so bile različne 
delavnice, med drugim pri-
kaz fotografskih tehnik 19. 
stoletja z mojstrom pionir-
skih tehnik Borutom Peter-
linom. Delavnico Umetnost 

videnja je pripravil v Franciji 
živeči Slovenec Klavdij Slu-
ban in ob zaključku s sluša-
telji pripravil zanimivo pro-
jekcijo, delavnico je imel 
tudi zdaj v Kranju živeči pri-
znani fotograf Arne Hoda-
lič, pripravili so domišljijsko 
srečanje Franceta Prešerna 
s fotografoma Janezom Pu-
harjem in Kristjanom Pajer-
jem, uličnemu foto festu so 
se z razstavo pridružili tudi 
člani domačega društva FD 
Janez Puhar …

Na razpis Portfolio review 
je svoja dela prijavilo 19 av-
torjev, žirija jih je sprejela 14, 
zmagovalec Lin Gerkman iz 
Ljubljane pa si je s tem pri-
služil samostojno razstavo 
na Kranj Foto Festu prihod-
nje leto. »S tem smo se že 
zaobljubili, da festival tudi 
drugo leto bo – še boljši in še 
večji. Že v prihodnjih dneh 
bomo začeli razmišljati o 
njem, morda tudi na krilih 
uspeha tokratne prve izved-
be, ki je pokazala, da skupaj 
z drugimi deležniki v kranj-
ski kulturi znamo preseči 
tudi lastne zmožnosti.«

Festival v mestu fotografije
Od srede do sobote je v Kranju potekal prvi Kranj Foto Fest. Z uspehom, kar so potrdile tudi udeležba 
pomembnih fotografskih imen iz Slovenije in tujine ter kvalitetne razstave in fotografske delavnice.

Ko se na ulici združita delavnica starih fotografskih tehnik Boruta Peterlina in domišljijsko 
srečanje Prešerna, Puharja in Pajerja. / Foto: Klavdija Žitnik

Igor Kavčič

Kranj – S koncertom ukrajin-
skega pianista Denysa Mas-
liuka (na fotografiji) se bo v 
četrtek, 2. septembra, ob 20. 
uri v Stolpu Škrlovec začel 
tretji festival Pianopolis. Fe-
stival za mesto in klavir, kot 
so ga poimenovali organiza-
torji, bo v četrtek, petek in so-
boto povezal sodobne, klasič-
ne, džezovske, elektronske 
in avtorske zvoke klavirja. 

Po uličnem koncertnem ma-
ratonu in dveh festivalskih 
dogodkih v preteklih letih 
Layerjeva hiša s programski-
ma partnerjema PianoRoom 
in KUD Kataman letos naz-
nanja že tretji jesenski kla-
virski praznik s premiernimi 
nastopi uveljavljenih glasbe-
nikov mlajše generacije.

Ljubitelji glasbe Mozar-
ta, Schumana in Schuber-
ta vabljeni na koncert odlič-
nega ukrajinskega pianista 

Denysa Masliuka. V petek, 
3. septembra, ob 20. uri bos-
ta v Atriju Pavšlarjeve hiše 
najprej s projektom fran-
coskih samospevov Voya-
ge musical nastopili Katja 
Konvalinka in Darja Mlakar 
Maležič, uro kasneje pa bo v 
Stolpu Škrlovec sledil nastop 

pianista Marka Črnčeca. V 
soboto, 4. septembra, ob 
20. uri bo v stolpu Škrlovec 
najprej nastopil pianist Sašo 
Vollmaier, ki sicer sodeluje 
tudi s skupino Laibach, uro 
za njim pa še Duo Silence, ki 
bo predstavil izbor skladb iz 
svoje 25-letne kariere.

Prihaja Pianopolis
Letošnji festival Pianopolis v treh dneh prinaša 
pet vrhunskih klavirskih koncertov. 
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Kranj – Danes, v torek, 31. avgusta, bo ob 18. uri v Mali gale-
riji Likovnega društva Kranj odprtje razstave slik akademske 
slikarke Mete Šolar z naslovom Zastrto/odstrto.

Zastrto/odstrto Mete Šolar

Šenčur – Danes, v torek, 31. avgusta, bo ob 17. uri v Muzeju 
Občine Šenčur odprtje razstave likovnih del Andreje Pogačar 
in Marte Bartolj z naslovom Minevanja.

Razstava Andreje Pogačar in Marte Bartolj
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Maja Bertoncelj

Ribčev Laz – Po enoletnem 
premoru je bil v soboto v Bo-
hinju izveden Cebe triatlon 
jeklenih – v 34. izvedbi. Bil je 
zgodovinski, saj so organiza-
torji iz Turističnega društva 
Bohinj dodali novo katego-
rijo – poleg vožnje kajaka in 
supanja so udeleženci lah-
ko prvi del na Bohinjskem 
jezeru preplavali. Nadalje-
vanje je bilo za vse klasično: 
kolesarjenje do Rudnega po-
lja na Pokljuki in za konec še 
tek do Vodnikovega doma na 
Velem polju.

Jeklenega odločil tek

Najboljša na tradicional-
ni izvedbi s kajakom sta bila 
ista kot leta 2019. Pri moš-
kih je to Luka Tavčar (Kajak 
kanu klub Bohinj, 2;41:59) iz 
Žirov. Tretjo zmago si je za-
gotovil v tekaškem delu, po 
tem, ko je na zadnjo menja-
vo na Pokljuko prikolesaril 
kot tretji. Več kot petminu-
tni zaostanek si je priveslal v 
kajaku, na kolesu je bil naj-
hitrejši. Proti Vodnikovemu 
domu se je podal z dobrima 
dvema minutama zaostan-
ka za Juretom Čebaškom 

(Zupan sport), ki je bil na 
koncu peti, in Nejcem Po-
gačnikom (GRS Bohinj), na 
koncu tretji. Na drugo mesto 
se je z najhitrejšim tekaškim 
časom prebil Tilen Potočnik 
(Salomon), minuto sedem-
najst sekund za zmagoval-
cem, četrti je bil Aleš Udovič 
(Do daske). »To je bil zame 
najbolj napet triatlon. Na ko-
lesu nisem pridobil takšne 
prednosti, kot sem upal, da 
jo bom. Kolesaril sem slab-
še kot pretekla leta. Tek je bil 
potem prava borba. Je pa bil 
zato triatlon toliko bolj zani-
miv, saj do konca ni bilo zna-
no, kdo bo zmagal. Med pla-
nino Konjščico in Jezerci 
sem ujel vodilna. Iz ozadja 
se je približeval Tilen Potoč-
nik. Zadnji del je bil kar spol-
zek, treba je bilo gledati pod 
noge in držati dober tempo,« 
je pojasnil v prvi vrsti gorski 
kolesar Tavčar, za katerega 
so bili jekleni glavni cilj po-
letnega dela sezone. V načr-
tu ima še nekaj vzponov in 
za zaključek sezone maraton 
na Krku na Hrvaškem. 

Ločanke za Nežo 

Slavje jeklenih s Škofje-
loškega so dodala jeklena 

dekleta. Iz Škofje Loke so 
prva tri: Ajda Radinja iz Pu-
štala (3;24:27), zmagoval-
ka že sedmič, Lučka Franko 
in Teja Kralj (vse ŠD Osov-
nikar). Vse tri so tekmova-
le v spomin na letos tragič-
no mnogo prekmalu premi-
nulo Nežo Osovnikar, tudi 
redno udeleženko jeklenih. 
Nasploh je bil letošnji tria-
tlon tudi spominsko obar-
van. Podelili so tri poseb-
na priznanja: že omenje-
ne Neže Osovnikar za naj-
hitrejšega v kajakaškem 

delu je prejel Nejc Pogač-
nik (38:31), priznanje Loj-
zeta Oblaka za najhitrejše-
ga kolesarja Luka Tavčar 
(53:59) in priznanje Karla 
Medveščka - Korla za naj-
hitrejšega tekača Tilen Po-
točnik (1;03:05). Pri štafe-
tah so do skupne starosti 
do 140 let zmagali Doma-
ča smetana (Darko Logar, 
Klemen Alič, Primož Piš-
kur, 2;33:50), nad 141 let pa 
Jekleni3 Slomaraton (Fran-
ci Mustar, Metod Močnik, 
Damjan Osolnik, 2;55:23).

Prvič plavali

Znova je bila na jeklenih 
kategorija sup. Najhitrejši so 
bili Gorazd Konc (KD Brda, 
2;56:21), Tomaž Koprivec in 
Andrej Rozman (Amfibija), 
v štafeti pa Cebe team (Jure 
Zubčič, Damijan Ambrožič, 
Dalibor Lajič, 3;53:33). Krstna 
izvedba pa je bila za plaval-
ce. Kot prva zmagovalca sta se 
vpisala Janez Uršič pri moš-
kih (ŠD Koloka, 2;30:09), 
prav tako s Škofjeloškega (iz 
Zminca), in Tanja Kompan 
pri ženskah (TK Trisport Ka-
mnik, 2;43:42). Druga v ci-
lju sta bila Matej Paradiž (ŠD 
3Sport) in Maruša Klemenc, 
tretja pa Tilen Vrhunc (TK 
Gorenjska) in Karla Oblak. 
Med štafetami je prvo zma-
go zabeležila ekipa Cvet-
koti (Maša Tramte, Andrej 
Novljan, Ana Hladnik). Gre 
za učitelje OŠ Cvetka Golarja 
iz Škofje Loke, Hladnikova je 
sestra Luke Tavčarja. 

Novost je tudi Triglavska 
triatlonska grča, povezava 
bohinjskih jeklenih s Tria-
tlonom Bled, ki bo ta konec 
tedna. Kdor bo nastopil na 
obeh, bo prejel unikatno pri-
znanje.

Najbolj jekleni so s Škofjeloškega
Na triatlonu jeklenih v Bohinju v klasični izvedbi sta znova zmagala Luka Tavčar in Ajda Radinja, oba s Škofjeloškega. Prvič je 
potekala tudi izvedba s plavanjem. Jekleni so bili tudi spominski: za Nežo, Lojzeta in Karla.

Luka Tavčar se je na cilju pri Vodnikovi koči na Velem polju 
veselil svoje tretje zmage na jeklenih.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Pot do sobot-
nega izziva Spartan Race Slo-
venia ni bila niti kratka niti 
lahka, saj bi ga morala Kranj-
ska Gora gostiti že lani. »Naj-
bolj sem vesel, da smo ta do-
godek končno izpeljali. Zara-
di epidemije ter nepredvidlji-
vega spreminjanja pogojev 
za izvedbo dogodkov in pre-
hajanje mej smo ga morali 
večkrat prestaviti in tudi vse-
binsko prirejati, a nam je le 
uspelo,« je v imenu organiza-
torja povedal Simon Rožnik, 
direktor agencije Extrem, ki 
je tudi sam preizkusil zah-
tevno petkilometrsko progo 
z dvajsetimi ovirami in za to 
disciplino netipično veliko – 
kar 800 metri – vzponov ter 
izziv končal v prvi deseterici.

Z izzivom se je spoprijelo 
tristo tekmovalcev iz osem-
najstih evropskih držav, naj-
več iz Slovenije. Predvsem 
so na tekmi manjkali Ame-
ričani. »Naše ambicije so 
bile vsaj desetkrat večje, in 

če ne bi bilo korone, bi cilj 
tudi dosegli,« je pojasnil Ro-
žnik. Zahvalil se je tudi Obči-
ni Kranjska Gora in Sloven-
ski turistični organizaciji za 
podporo pri izvedbi prvega 
Spartan Race Slovenia.

»Kranjskogorski Spar-
tan je bil res zahteven, pred-
vsem zaradi velike višinske 

razlike, ki je bolj značilna 
za daljše razdalje, medtem 
ko sprinti običajno potekajo 
bolj po ravnem. Me pa vese-
li, da je Spartan Race končno 
prišel tudi v Slovenijo, in 
lahko rečem, da je to eno iz-
med mojih dveh najljubših 
spartanskih tekmovališč,« je 
povedala zmagovalka elitne 

ženske skupine Rea Kol-
bl, ki sicer živi v Koloradu v 
Ameriki, kjer je ta šport naj-
bolj poznan. S progo se je us-
pešno spoprijela tudi njena 
mami Duška.

Spartan Race je razde-
ljen na tekmo profesional-
nih (elite) in ljubiteljskih 
(open) tekačev, med njimi 

pa še v starostne kategorije. 
Najboljših deset tekmoval-
cev si je priteklo tudi vsto-
pnice za evropsko in svetov-
no prvenstvo. Med moški-
mi je v elite skupini zma-
gal Italijan Manuel Mori-
coni, drugi je bil Slovenec 
Žiga Koprivnik in tretji Hr-
vat Bojan Grbić. Med prvih 
deset se je med Slovenci us-
pelo uvrstiti še Luku Vidi-
cu na osmem mestu in Si-
monu Rožniku na deve-
tem mestu. V ženski kon-
kurenci elite je kot že ome-
njeno slavila Rea Kolbl, dru-
ga je bila prav tako Sloven-
ka Anja Robavs in tretja Ita-
lijanka Giusy Celiento. 

Zahteven slovenski Spartan Race
Kranjska Gora je gostila prvi Spartan Race Slovenia, tekmo iz sloveče serije tekov čez ovire, ki je 
najboljšim prinesla vstopnice za evropsko in svetovno prvenstvo. Čeprav so tekli le sprint, je v ženski 
konkurenci pričakovano slavila svetovna prvakinja in ambasadorka tega športa Slovenka Rea Kolbl.

Zmagovalka v ženski konkurenci elite Rea Kolbl ter Simon 
Rožnik kot glavni slovenski organizator iz agencije Extreme 
in deveti v moški konkurenci elite / Foto: Tina Dokl

Petkilometrska proga z dvajsetimi ovirami in za to 
disciplino netipično veliko, kar 800 metri vzponov. 
Vsekakor prireditev, zanimiva tudi za obiskovalce.  

Kranj – Slovenska hokejska 
reprezentanca je v Oslu na 
Norveškem odigrala tri tek-
me kvalifikacij skupine F za 
uvrstitev na olimpijske igre 
v Pekingu. Turnir so končali 
na tretjem mestu z dvema 
porazoma (proti Danski s 
4 : 3 in Norveški s 7 : 4) in 
zmago (proti Južni Koreji s 
4 : 1) in jih ne bo v Pekingu. 
Jutri se bo na Bledu začel Po-
kal Slovenije. Ob 20. uri se 
bodo pomerili hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice in HK MK 
Bled. Ostala gorenjska pred-
stavnika igrata v četrtek. 
Tekma med HK TRUE Celje 
in HD Hidria Jesenice se bo 
začela ob 16.30, med HK SŽ 
Olimpija in HK Triglav pa ob 
20. uri.

Risov ne bo v Pekingu

Kranj, Domžale – Nogometa-
ši v prvi slovenski nogometni 
ligi Telemach so odigrali tek-
me 7. kroga. Ekipa Kalcer Ra-
domlje je gostovala v Celju. 
Domačini so bili boljši z 2 : 0. 
Uspešnejši so bili Domžalča-
ni, ki so doma s 4 : 1 prema-
gali aktualne prvake – Muro. 
Dvakrat je zadel Arnel Jaku-
pović, enkrat pa Senijad Ibri-
čić in Tilen Klemenčič. Dom-
žale so se na lestvici povzpele 
na sedmo mesto, Radomlje 
so osme. V petek bo zaosta-
la tekma med Muro in Kalcer 
Radomljami, sicer pa je pred 
prvoligaši reprezentančni 
premor. Reprezentanca se je 
v nedeljo zbrala na Brdu pri 
Kranju in začela priprave na 
septembrske kvalifikacijske 
tekme s Slovaško, Malto in 
Hrvaško. Za drugoligaši pa 
so tekme 5. kroga. Kranjski 
Triglav še naprej zmaguje. 
Doma so z 1 : 0 premagali 
Jadran Dekane. Strelec je bil 
Veron Šalja. Roltek Dob je v 
gosteh premagal Primorje (1 
: 2.). Zadela sta Jošt Pišek in 
Simon Gregorin. Na lestvici 
vodi Triglav, Roltek Dob je 
tretji. 

Že peta zmaga Triglava
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Kranj – Češki Nove Mesto je 
gostil svetovno prvenstvo v 
letnem biatlonu. Na sprin-
terskih preizkušnjah sta se 
izjemno odrezali Polona 
Klemenčič in Lena Repinc, ki 
sta prišli do bronastih odli-
čij – Klemenčičeva v članski 
konkurenci, Repinčeva pa v 
mladinski.

Medalji za biatlonki

Škofja Loka – V Škofjo Loko 
se vrača Tek na Lubnik. Po-
tekal bo v soboto, 4. sep-
tembra. Start bo ob 10. uri na 
Mestnem trgu. Udeleženci 
bodo lahko tekli na vrh Lub-
nika ali pa na 13,9 kilometra 
dolgi krožni poti Mestni trg–
Lubnik–Mestni trg. Predprija-
ve sprejemajo do jutri, prijavi-
ti se bo mogoče tudi na dan 
dogodka. Teku na Lubnik bo 
12. septembra sledil še kole-
sarski Vzpon na Lubnik.

Znova Tek na Lubnik
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Zadnji izdihljaji poletja
Kaj ni bil šele pred kratkim 

24. junij, ko so bile klopi na 
Slovenskem trgu polne šo-
larjev, ki so po zadnji uri ve-
selo lizali sladoled, terase ka-
varn pa prepolno zasedene z 
gimnazijci, da se je od daleč 
slišalo le zadovoljno trkanje 
kozarcev in klepet o poletnih 
načrtih?! Zdi se mi, kot da 
sem pravkar odpisala zadnji 
izpit in se za nagrado počas-
tila s torto v kavarni Zvezda. 
Občutek imam, kot da sem 
ravno prejšnji teden prišla z 
delovnih počitnic v Trenti, 
spomini z dopusta na morju 
pa so tako živi, kot da bi se ta 
končal pretekli konec tedna. 
Kam je šlo poletje? 

Sedim za pisalno mizo, s 
skodelico vroče kave, v to-
plem puloverju in z debe-
limi nogavicami na nogah, 
in se melanholično spomi-
njam poletnih dni, ko sem v 

Hercegovsko-neretvanskem 
kantonu pristala sredi naj-
hujšega vročinskega vala in 
se skupaj z ostalimi nesreč-
niki (ne)uspešno hladila ob 
obali Boračkega jezera, sla-
povih reke Trebižat in kanjo-
nu Neretve. Spominjam se 
toplih večerov in zanimivih 
debat na naši terasi, osveži-
tev v ledeno mrzli Kokri, šte-
vilnih nedeljskih piknikov in 
preštevilnih sladoledov, ki so 
iz skrinje izginili tako hitro 
kot to ljubljeno poletje. 

Kam pa je vas zvabila po-
letna vročina in sončni dne-
vi? Kje ste se potikali letošnje 
počitnice, ko nam je bilo po-
darjeno dvomesečno okno 
svobode in smo se končno 
lahko zapeljali do morja, se 
usedli na letalo za sanjsko 
Portugalsko, hladno Skan-
dinavijo, Grčijo, Turčijo in 
celo centralno Azijo? Če se 

ozrem na prijatelje in znan-
ce, se mi zdi, da so številni 
pod vplivom mnogih (pra-
znih?) svaril in lastne previd-
nosti, predvsem pa strahu 

pred novo realnostjo, raje os-
tali doma. Koriščenje bonov, 
starih in novih, je postalo 
varni pristan za vse 'zihera-
še' pa tudi odlična rešitev za 

tiste, ki si počitnic s finanč-
nega vidika prej niso mogli 
privoščiti. 

Sama se počasi vračam 
na stara pota. Na pota, ko 
se doma pojavim le zato, da 
razpakiram, operem oble-
ke in ponovno zlagam nuj-
ne stvari v prazno potoval-
ko, ki bo z mano odhitela 
novim izkušnjam naproti. 
Na pota, kjer prisluženi štu-
dentski denar prehitro odte-
ka iz mojega žepa in se pre-
tvori v žepne slovarčke, vo-
zovnice za Flixbus in dolgo 
pogrešane letalske vozovni-
ce. Tako mi je najljubše. Ko 
spoznavam zanimive ljudi, 
druge kulture in novo kuli-
nariko. Z Lonely Planetom 
v roki, težkim nahrbtnikom 
na rami in številnimi lepimi 
spomini v srcu, ki me dopol-
njujejo in izpopolnjujejo, ši-
rijo obzorja in nasmeh. Reka Buna, ob kateri stoji samostan Blagaj

Jelena Justin

Če se prvič odpravljamo v 
Dolomite, ni treba obiskati 
tistih najbolj znanih vrhov. 
Lahko jih začnemo odkriva-
ti počasi in si pridobivamo 
dolomitske izkušnje. Da-
nes bomo obiskali tehnično 
nezahteven vrh Piz Puez, ki 
se nahaja nad istoimensko 
kočo Puez. Vrh meri 2913 
metrov, torej je višji od Tri-
glava in zaradi svoje višine je 
vrh le še bolj privlačen. 

Izhodišče vzpona je sedlo 
Gardena, do katerega se za-
peljemo skozi predor Kara-
vanke, vse tja do Špitala, kjer 

zavijemo levo proti Lienzu. 
Zavijemo proti Asslingu in 
kmalu prečkamo nekdanjo 
mejo z Italijo. Vozimo pro-
ti Brunecku, kjer zavijemo 
levo v smeri Corvare in Ar-
rabe. Po približno 30 kilo-
metrih smo v Corvari, kjer 
zavijemo desno proti sed-
lu Gardena. Čaka nas še 10 
kilometrov ovinkaste, vzpe-
njajoče se ceste. Na prelazu 
na urejenem parkirišču par-
kiramo. 

Prečkamo cesto in se po 
makadamski cesti začnemo 
vzpenjati proti koči Jimmy/
Baita Jimmy Hütte. Kočo 
dosežemo po približno 15 

minutah. Za nami se poka-
že gorovje Sella, okoli kate-
rega pozimi poteka zname-
nita smučarska proga Sel-
la Ronda, zahodno pa je 
pogorje Sassolungo/Lan-
gkofel. Nadaljujemo naprej 
po poti št. 2, ki predstavlja t. 
i. Visoko dolomitsko pot. Pot 
skozi ruševje hitro pridobi-
va višino in strmino. Vmes 
se malce položi, nato pa se 
v okljukih strmo vzpne pro-
ti škrbini Forcella Cier. Od-
pre se nam pogled na lepo 
dolino Val de Chedul, ki se 
izteče v kraju Selva Garde-
na. Vzhodneje zagledamo 
naslednjo škrbino, do katere 

moramo priti. Na škrbini 
Cier prestopimo ograjo in se 
rahlo spustimo, nato pa pol-
krožno obkrožimo krnico 
in se strmo povzpnemo do 
naslednje škrbine Forcella 
de Crespeina, kjer sta ograja 
in lesen križ. Tukaj imamo 
dve možnosti. Lahko zavije-
mo desno in se po grebenu, 
po poti št. 2a povzpnemo na 
vrh Sas Ciampac. Moj pred-
log je ta varianta. Lahko pa se 
s škrbine spustimo nižje do 
doline, kjer se bohoti lepo je-
zerce Lech de Crespeina. 

Od jezera nadaljujemo 
naprej po poti 2, ki se neko-
liko strmeje vzpenja. Z des-
ne se nam priključi pot, ki 
pripelje z vrha Sas Ciampa-
ca. V nadaljevanju se pot še 
malce spusti do škrbine For-
cella Ciampei. Desno gre 
pot v Colfosco, levo v dolino 
Langental, mi pa nadaljuje-
mo naravnost v smeri koče 
Puez, Puez Hütte. Pot se 
zmerno vzpenja in nas pri-
pelje na plato, kjer se desno 
odcepi pot na Sassongher, ki 
smo ga prej videli že s škrbi-
ne. Pot vodi v levo, prečimo 
pobočje in že smo pri koči 
Puez. Pri koči Puez nadalju-
jemo proti zahodu, v smeri 
Piz Piez, po poti št. 14. V ok-
ljukih se povzpnemo na gre-
ben pred sabo. Pot nas vodi 
proti severu, nato pa zavije 
levo in preči južno pobočje 
Col de Puez. Prečimo nekaj 
grap, kjer v zgodnjem pole-
tju še lahko leži sneg, nato 
pa dosežemo sedlo med Col 

de Puez na desni in Piz Puez 
na levi strani. Nadaljujemo 
levo, najprej v zmernem 
vzponu po travnatem pobo-
čju, nato pa se strmina pove-
ča. Do vrha grebena, kjer je 
manjše sedelce, je pot pre-
cej strma, posuta z gruščem, 
krušljiva. V zgodnjem pole-
tju je pot lahko še snežena, 
kar težavnost lahko oteži. Ko 
dosežemo greben, zavijemo 
levo in se v naslednjih nekaj 
korakih sprehodimo do vrha 
Piz Puez, 2913 m n. m. Vrh 

je izjemno razgleden, saj se 
odpre pogled na sosednji Piz 
Duleda, na Col dela Pieres, 
na pogorje Sella, s kančkom 
sreče vidimo celo Marmola-
do. Na vzhodu se pokažejo 
Tre Crocci, Lagazoi, Tofana 
di Rozes, Antelao, Civetta. 

Z vrha sestopimo na pre-
laz Gardena po poti vzpona. 

Nadmorska višina: 2913 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Piz Puez (2913 m n. m.)

Hišna gora gorske koče
Čarobni Dolomiti. Strm vršni del piramide malce začini lagoden vzpon. Tehnično nezahteven vrh, 
a previdnost je vseeno potrebna. 

Col dela Pieres, Odlo špice s Sas Rigaisom, Piz Duleda in Piz Puez. Spodaj je jezero 
Crespeina. / Foto: Jelena Justin

Pot vzpona na Piz Puez / Foto: Jelena Justin

Vrh Piz Puez, v ozadju pa igra oblakov / Foto: Jelena Justin
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Kokra – V kranjski območ-
ni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije so pripravili osnu-
tek gozdnogospodarskega 
načrta enote Kokra za dese-
tletno obdobje 2021–2030. 
Načrt so že javno razgrnili 
in ga predstavili lastnikom 
in drugim uporabnikom 

gozda in gozdnega prostora, 
zdaj se opredeljujejo do pri-
pomb in pripravljajo pred-
log, ki ga bo obravnaval svet 
območne enote zavoda, po-
stopek pa se bo končal, ko 
bo načrt potrdil še minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Kot sta pojasnila Vanja 
Primožič, vodja odseka za 
načrtovanje razvoja gozdov 
v kranjski območni enoti, in 
načrtovalec Domen Oven, 
gozdnogospodarska enota 
Kokra obsega 3829 hektar-
jev gozdov ali 71 odstotkov 
celotne površine enote, ki se 
razprostira ob reki Kokri od 
Preddvora do Spodnjega Je-
zerskega. Največ, 2393 hek-
tarjev, je večnamenskih goz-
dov, 1337 hektarjev je varo-
valnih, preostalo so gozdovi 
s posebnim namenom, med 
njimi je tudi gozdni rezervat 
Hude stene. Skoraj tri četrti-
ne gozdov je v območju Na-
ture 2000, zato je gozdarski 
načrt hkrati tudi program 
upravljanja območij Natu-
re, ki sicer zahteva pri gos-
podarjenju z gozdovi neka-
tere prilagoditve.

Število (so)lastnikov se še 
povečuje

Velika večina gozdov, sko-
raj 86 odstotkov, je v zaseb-
ni lasti, skoraj 14 odstotkov 
je državnih gozdov, nekaj 
malega gozdov pa je v ob-
činski lasti. Število zasebnih 

lastnikov se je zaradi dednih 
postopkov še povečalo, leta 
2010 jih je bilo 211, lani pa 
236. Povprečna zasebna po-
sest meri skoraj 14 hektar-
jev in je za gorenjske in slo-
venske razmere dokaj veli-
ka. Enajst lastnikov ima več 
kot sto hektarjev gozdov, v 
njihovi lasti sta skoraj dve 
tretjini gozdov na tem ob-

močju, sicer pa po številu še 
vedno prevladujejo lastniki 
z manj kot en hektar veliko 
posestjo. 

Slaba odprtost gozdov

Večina gozdov je v strmi-
ni, na zahtevnem terenu. 
Za spravilo je odprtih 56 od-
stotkov vseh gozdov oziro-
ma tri četrtine večnamen-
skih. V zadnjih desetih le-
tih so lastniki gradili le vla-

ke, skupno so jih zgradili 31 
kilometrov, največ po žledu, 
ki je gozdove prizadel v letu 
2014. Prevladuje traktorsko 
spravilo v kombinaciji z roč-
nim in žičnim, spravilne raz-
dalje so dokaj dolge, kar tre-
tjina presega osemsto me-
trov. V zavodu za gozdove 
načrtujejo v naslednjem de-
setletju izgradnjo petih kilo-
metrov gozdnih cest skupne 
dolžine 7,9 kilometra na ob-
močjih Celarjevo, Pod Star-
cem, Pod Skodovnjekom, 
Akle in Pod Viševskim hri-
bom, uresničitev načrta pa 
bo odvisna predvsem od 

pripravljenosti in finančne 
zmožnosti lastnikov gozdov 
ter od finančnih podpor, ki 
jih za to namenjajo evropski 
skladi, država in občine.

Cilj: izboljšati stabilnost 
sestojev 

Tako lesna zaloga, ta znaša 
368 kubičnih metrov drevja 
na hektar, kot letni prirastek, 

ki znaša 6,5 'kubika' na hek-
tar, sta se v zadnjem desetle-
tju zmanjšala, razlog za to so 
ujme – žledolom in vetrolo-
mi ter čezmerna razmnoži-
tev podlubnikov. V lesni za-
logi je skoraj polovica smre-
ke, približno tretjina bukve, 
desetina macesna in štiri od-
stotke jelke, glede razvojnih 
faz prevladujejo debeljaki. 
Ker so takšni gozdovi biolo-
ško in mehansko manj sta-

bilni, to kaže tudi visok de-
lež sanitarne sečnje, v zavo-
du za gozdove z novim načr-
tom podpirajo ukrepe, s ka-
terimi bi postopoma doseg-
li bolj stabilne mešane goz-
dove z manj smrek ter z več 
bukve, jelke in manjšinskih 
drevesnih vrst. 

Posek pospešile ujme in 
podlubniki

V enoti so v prejšnjem de-
setletnem obdobju načrto-
vali posek 193 tisoč kubičnih 
metrov drevja, lastniki so 
načrt izpolnili 75-odstotno in 
posekali 144 tisoč 'kubikov' 

drevja. »Realizacija je bila 
dokaj dobra, brez varstve-
no-sanacijskega poseka, ki 
je zaradi ujm in gradacije 
podlubnikov predstav ljal 72 
odstotkov celotnega pose-
ka, bi bila verjetno manjša,« 
ocenjujeta Vanja Primožič 
in Domen Oven in dodajata, 
da z novim načrtom možni 
posek zvišujejo na 204 tisoč 

kubičnih metrov. »Brez vla-
ganj v gozdno infrastruktu-
ro ta načrt ne bo izvedljiv, še 
posebej ob upoštevanju de-
mografske slike Kokre, ki ni 
najbolj ugodna.« 

Pri negi močno zaostali 
za načrtom

Lastniki gozdov so v pre-
teklih desetih letih pri negi 
gozdov, še zlasti pri negi 
mlajših sestojev, močno 
zaostali za načrtom, naj-
bolj so ga presegli pri sad-
nji dreves. Sadnjo so načr-
tovali na 12 hektarjih, za-
radi potreb po obnovi, ki 
so jih narekovale posledice 
ujm in podlubnikov, so jo 
izvedli na 26 hektarjih. Za 
nego primanjkuje profesi-
onalnih izvajalcev pa tudi 
finančne podpore niso to-
likšne, da bi lastnike spod-
bujale k tem delom, ugota-
vljajo v zavodu za gozdove, 
kjer z novim gozdarskim 
načrtom dajejo še večji pou-
darek negi, saj je ta zelo po-
membna za biološko in me-
hansko stabilnost gozdov.  

Velik problem v enoti je 
tudi divjad, predvsem jele-
njad, ki z grizenjem vršičkov 
povzroča škodo na vseh dre-
vesnih vrstah, še zlasti pa na 
jelki in javorju. Eden od ci-
ljev novega načrta je dose-
či v naslednjih desetih letih 
večjo usklajenost rastlinoje-
de živali z zmogljivostjo živ-
ljenjskega okolja.

Lastniki gozdov v dolini 
Kokre bodo lahko sekali več
Predlagani gozdnogospodarski načrt za enoto Kokra predvideva višji možni posek, ki pa ga bodo 
lastniki težko uresničili brez vlaganj v odpiranje gozdov.

Vanja Primožič Domen Oven

V gozdnogospodarski enoti Kokra so glavni razvojni 
problemi pomanjkljiva odprtost gozdov s cestami 
in vlakami, prevelik delež debeljakov in premajhen 
delež drogovnjakov in sestojev v obnovi, zmanjševanje 
deleža jelke, spremenjenost drevesne sestave, velik 
delež poškodovanega drevja, ki ga povzroča divjad 
z objedanjem jn lupljenjem, visok delež sanitarne 
sečnje in skromen obseg izvedbe gojitvenih del. 

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Zavod za 
gozdove Slovenije je vsako 
leto na kmetijsko-živilskem 
sejmu Agra v Gornji Rad-

goni pripravil državno se-
kaško tekmovanje lastnikov 
gozdov. Letos takšnega tek-
movanja zaradi spremenje-
nih okoliščin, ki so posledi-
ca epidemije novega koro-
navirusa, ni bilo, namesto 
tega so lastniki gozdov pri-
kazali obiskovalcem spret-
nosti, kako varno uporab-
ljati motorno žago in kako 
podreti drevo, da se ne zgo-
di nesreča. Iz vsake obmo-
čne enote zavoda za gozdo-
ve sta sodelovala dva lastni-
ka gozdov, skupno jih je bilo 
26, vsak je prikazal spret-
nosti pri kleščenju vej in po-
diranju droga na balon. Pri-
kaz je imel tudi tekmoval-
ni značaj. Zmagal je Mihael 

Brlec iz Zgornjih Palovč (ob-
čina Kamnik), član ekipe 
ljubljanske območne eno-
te zavoda, ki je bil drugi pri 
kleščenju vej in tretji pri po-
diranju droga na balon.

Kot je dejal Janez Logar, 
v.d. direktorja Zavoda za 
gozdove Slovenije, se je teča-
jev varnega in učinkovitega 
dela v gozdu z motorno žago 
in s traktorjem od ustano-
vitve zavoda do danes udele-
žilo že več kot petdeset tisoč 
lastnikov gozdov. Številni so 
iz teh tečajev prišli bolj veš-
či dela, nekateri pa so spoz-
nali, da je zahtevna dela tre-
ba prepustiti bolje usposo-
bljenim in opremljenim iz-
vajalcem. V zavodu so lani 
zabeležili najmanj smrtnih 
nesreč pri delu v gozdu, od-
kar vodijo to statistiko. »Naš 
skupni cilj naj bo, da do tovr-
stnih nesreč sploh ne bi pri-
hajalo,« je dejal Logar.

Brlec pokazal 
največ spretnosti
Največ spretnosti pri varnem delu z motorno 
žago je pokazal Mihael Brlec iz Zgornjih Palovč.

Mihael Brlec

Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden ponovno imenovala 
Janeza Logarja za vršilca dolžnosti (v.d.) direktorja Zavoda 
za gozdove Slovenije. Zavod bo vodil do imenovanja direk-
torja na podlagi javnega razpisa, vendar najdlje eno leto, to 
je do 14. septembra prihodnje leto. Kot je znano, je vlada 
prvič imenovala Logarja za vršilca dolžnosti lani septembra, 
po tem, ko je predčasno, pred potekom mandata, razrešila 
s funkcije Damjana Oražma, novega direktorja pa potlej na 
podlagi dveh razpisov – prvi je bil objavljen januarja in drugi 
marca letos – ni izbrala. Logar je pred imenovanjem za v. d. 
direktorja zavoda vodil kranjsko območno enoto.

Janez Logar bo še naprej vodil Zavod za gozdove

Gornja Radgona – Kmetje so v sredo, predzadnji dan kmetij-
sko-živilskega sejma Agra, s krožno vožnjo traktorjev po ulicah 
Gornje Radgone izrazili nestrinjanje s predlogom strateškega 
načrta skupne kmetijske politike v obdobju 2023–2027. Sin-
dikat kmetov je ob podpori nevladnih kmetijskih organizacij, 
združenih v Zavezništvo za kmetijstvo, ter ob podpori kmetij-
sko-gozdarske zbornice in zadružne zveze predstavil ministru 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožetu Podgoršku svoje 
zahteve. Minister jim je ob tem sporočil, da v strateškem načr-
tu zneska, predvidenega za neposredna plačila, zaradi naspro-
tovanja kmetijskih organizacij ne bodo zmanjševali in da bo 
država za ukrepe iz programa razvoja podeželja namenila v 
obdobju 2023–2027 dodatno sto milijonov evrov. 

Prenosa sredstev iz prvega v drugi steber ne bo
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Duplje – Na glavni ces
ti Duplje–Naklo je v nede
ljo zvečer voznica osebne
ga vozila trčila v konja, ki je 
na kraju poginil, poroča Po
licijska uprava Kranj. Vozni
co so iz vozila s tehničnim 
posegom rešili kranjski po
klicni gasilci, zaradi lažjih 

poškodb pa so jo odpeljali v 
zdravstveno ustanovo. 

Policisti v dejanju konje
vega lastnika preverjajo ele
mente prekrška opustitve 
nadzora nad živaljo. »Ne
sreča se je zgodila na relaciji 
Retnje pri Tržiču–Strahinj, 
kjer so sicer zelo pogosta tr
čenja z divjadjo,« so še opo
zorili gorenjski policisti. 

Voznica trčila v konja

Bled, Kranj – Blejski policisti so v nedeljo obravnavali tatvino 
nahrbtnika iz osebnega avtomobila, v Kranju pa je storilec 
izkoristil nepazljivost občanke in ji iz odklenjenega avtomobila 
odtujil torbico. Tatvino je izvedel v trenutku, ko je oškodo-
vanka po zlaganju stvari v vozilo na svoje mesto odpeljala 
nakupovalni voziček, so pojasnili policisti. 

Tatvini iz avtomobilov

Simon Šubic

Kranj – Ob jutrišnjem za
četku novega šolskega leta v 
Agenciji za varnost prome
ta (AVP) pozivajo vse udele
žence v prometu k največji 
stopnji pazljivosti pod skup
nim imenovalcem Varno v 
šolo. Na prvi šolski dan bo 
AVP v jutranji prometni ko
nici na nekaterih večjih kri
žiščih v šestih mestih, med 
njimi tudi v Kranju, izvajal 
terensko akcijo. Promotor
ji prometne varnosti bodo 
med 7. in 11. uro opozarja
li voznike na začetek šole, 
na pomen pripetosti z var
nostnim pasom, na pomen 
prilagojene hitrosti in spo
štovanja ustrezne varnos
tne razdalje, pomen neu
porabe mobilnih telefonov 
med vožnjo ter tveganja, ki 
jih prinaša vožnja pod vpli
vom alkohola. V Kranju bo 
terenska akcija potekala pri 
Šolskem centru Kranj, v kri
žišču pri Qlandii in križišču 
med cesto Staneta Žagarja 
in cesto Jaka Platiše. 

Otroci težko predvidijo 
situacije

Osnovne šole bo v šolskem 
letu 2021/2022 obiskovalo 
nekaj več kot 193 tisoč učenk 
in učencev, od tega bo šolski 
prag prestopilo 21.123 prvo
šolk in prvošolcev. V AVP 
opozarjajo, da so otroci, še 
posebej najmlajši, v prome
tu slabše vidni, prav tako pa 
težko predvidijo nevarne si
tuacije. Vozila ka sneje opa
zijo in ne znajo dobro preso
diti njihove oddaljenosti ter 
hitrosti, prav tako težje do
ločijo smer, iz katere priha
ja zvok vozila. Njihovo rav
nanje usmerjajo predvsem 
radovednost, čustva in do
gajanje okoli njih, manj pa 
razum, zato morajo biti vo
zniki nanje vselej pozorni in 
jim vedno prepustiti pred
nost na prehodih za pešce. 

Med najpomembnejši
mi opozorili je pomen do
sledne uporabe varnostnega 
pasu, ki zmanjša tveganje za 
smrtno žrtev kar za polovico, 
skoraj toliko tudi tveganje za 
hude poškodbe, za skoraj če
trtino pa zmanjša tveganje 
za nastanek lažjih poškodb. 
Tega se številni še vedno ne 
zavedajo dovolj, saj je polici
ja letos do 15. avgusta ugo
tovila že kar 28.528 kršitev 
neuporabe varnostnih pa
sov, v enakem obdobju lani 
pa 23.600 tovrstnih kršitev. 
In čeprav se je z izvajanjem 
projekta Pasavček v zadnjih 
letih izjemno povečala pri
petost otrok med vožnjo, pa 
do kršitev še vedno prihaja. 

»Posebej skrb vzbujajoče 
pa je, da je do 15. avgusta le
tošnjega leta policija ugoto
vila 3773 kršitev, povezanih 
z neuporabo zadrževalnih 
sistemov pri otrocih, kljub 
manjšemu obsegu prometa 
v prvem četrtletju,« poudar
jajo v AVP. 

Pravilno pripeti tudi pri 
šolskem prevozu

Pomembno je, da se star
ši, skrbniki, otroci in pred
vsem prevozniki ter naroč
niki prevozov zavedajo po
mena pravilnega pripenja
nja oziroma doslednega na
meščanja v otroške zadrže
valne sisteme tudi med iz
vajanjem organiziranih šol
skih prevozov. »Že od pred
šolske vzgoje naprej se otro

ci učijo slogana Red je ved
no pas pripet. Če so to pravi
lo že osvojili in ga dosledno 
spoštujejo pri prevozih s 
starši ali skrbniki, ga je pot
rebno v enaki meri spošto
vati tudi pri organiziranem 
šolskem prevozu. Voznik 
se mora pred vožnjo prep
ričati, da so vsi potniki v vo
zilu pravilno pripeti,« poja
snjujejo v AVP in posebej 
poudarjajo, da morajo biti 

otroci pripeti ves čas traja
nja poti, med vožnjo ne 
smejo vstajati ali se spreha
jati po vozilu, saj je to izred
no nevarno. Med vožnjo naj 
ne sedijo s šolsko torbo ali 
nahrbtnikom na ramenih. 
Prav tako je pred prevozom 
nujno pravilno zavarova
ti šolske torbe, nahrbtnike, 
dežnike in ostalo prtljago. V 
primeru nenadnega zavira
nja ali drugega sunkovitega 
manevra bodo neustrezno 
zavarovani predmeti pole
teli po vozilu in lahko resno 
poškodujejo potnike. 

Vozniki morajo organi
zirane šolske prevoze op
ravljati v dobrem psihofizič
nem stanju, ki omogoča va
ren prevoz otrok. Za volan 
naj vedno sedejo trezni in 
spočiti. Že ena merica alko

hola lahko pomembno vpli
va na vozne sposobnosti, s 
čimer vozniki lahko ogro
zijo sebe in druge. AVP os
tale voznike motornih vozil 
opozarja, da morajo biti ob 
srečanju z vozilom z ozna
ko za šolski prevoz posebej 
previdni. Prilagodijo naj 
hitrost in dogajanje v pro
metu spremljajo izredno 
pozorno. Vozniki naj ne po
zabijo, da šolskega prevoza, 

ki je zaustavil na voznem 
pasu, nikdar ne smejo ob
voziti oziroma prehiteti. 

Več kot tristo načrtov 
šolskih poti 

AVP je tudi letos zagoto
vil preventivna gradiva, pla
kate Poskrbimo za varnost 
otrok in Šolska pot, knjiži
ce za starše prvošolcev Prvi 
koraki v svetu prometa s 
podrobnejšimi informaci
jami, kako otroka poučiti o 
varnem ravnanju na šolski 
poti, in kresničke. V prvih 
dneh šole bodo na izpostav
ljenih mestih v okolici šol ot
roke varovali številni prosto
voljci. Aktivnosti bodo prila
gojene glede na spreminja
jočo se epidemiološko situ
acijo. Otroci in starši si sicer 
lahko na spletni platformi 
Načrtov šolskih poti ogleda
jo načrt in pregledajo vsebi
ne za njihovo šolo. Na sple
tni platformi je naloženih že 
312 načrtov šolskih poti ter 
126 digitaliziranih načrtov. 

V AVP starše opominjajo, 
da morajo biti s svojim ob
našanjem v prometu otroku 
vzor vse dni v letu, ne le med 
šolskim letom. Še pred za
četkom šolskega leta naj z ot
rokom prehodijo šolsko pot 
in ob tem utrjujejo znanje o 
varnem vedenju v prometu. 
Poskrbijo naj tu, da bodo ot
roci dobro vidni, oblečeni v 
svetla oblačila, prvo in dru
gošolčki naj nujno nosijo ru
mene rutice, v temnejšem 
delu dneva pa naj vsi upora
bljajo odsevna telesa. In ne 
pozabite na obvezno upora
bo varnostne zaščitne čela
de, ki jo morajo nositi otroci 
na poganjalcu, kolesu, skiro
ju ali rolkah do 18. leta staros
ti. Agencija sicer uporabo za
ščitne čelade svetuje tudi za 
vse ostale starostne skupine. 

Na ceste se vračajo šolarji
Otroci so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo 
in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, opozarja Agencija za varnost prometa.

V okolici šol bo od jutri naprej treba voziti še previdneje. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranjska Gora – V gorenj
skih gorah je bil minuli ko
nec tedna za spoznanje mir
nejši kot prejšnji v avgustu, 
še vedno pa brez nesreč ni 
šlo. V nedeljo je dežurna 
ekipa za posredovanje v go
rah s pomočjo posadke po
licijskega helikopterja trik
rat izvedla reševanja v go
rah, enkrat tudi v soboto. 
V nedeljo dopoldan se je v 

severni steni Triglava v Ba
varski smeri pri padcu poš
kodoval alpinist, na poti 
proti Debeli peči pa je pla
ninko obšla slabost. Popol
dan se je na planini Uskov
nica pri padcu poškodoval 
planinec. V soboto popol
dan se je na Blejski Dobra
vi na Jesenicah poškodova
la planinka, zato ni mogla 
sestopiti. Vse štiri so s heli
kopterjem prepeljali v jese
niško bolnišnico. 

S helikopterjem odpeljali 
v bolnišnico štiri planince

Železniki – V občini Železniki se je zgodila nova delovna 
nesreča s traktorjem. V soboto dopoldan je v Ojstrem Vrhu 
med spravilom sena traktor zdrsnil na travnati površini in se 
prevračal po pobočju. Voznik se je v nesreči huje poškodoval, 
zato so ga s policijskim helikopterjem prepeljali v ljubljanski 
klinični center. Poročali smo že, da se je pred tednom dni 
traktor prevrnil tudi na gozdni poti v Rudnem. Poškodovali 
sta se dve osebi, od tega ena huje. 

Nesreča s traktorjem med spravilom sena

Novo šolsko leto bo zaznamovala tudi deseta sezona 
programa Varno na kolesu, ki ga razpisuje družba 
Butan plin s partnerji. Letošnji razpis v ospredje 
postavlja pomen preventive in trajnostne mobilnosti, 
šole pa se lahko na razpis prijavijo do 20. septembra 
po spletnem obrazcu. Letošnji razpis prinaša nekaj 
novosti. Ena teh je naloga Postani ambasador 
trajnostne mobilnosti, pri kateri lahko šola ali 
posamezen učenec opravlja aktivnosti, ki spodbujajo 
trajnostno mobilnost in krepijo znanje prometnih 
pravil. Mladi kolesarji bodo v sklopu naloge Kolesarim 
in nabiram kilometre beležili prekolesarjene 
kilometre za dobrodelno akcijo Kolesarimo.skupaj. 

Kranj – Gorenjski prometni policisti so pred dnevi z avtoceste 
napotili tuji štoparki, ki sta stali ob robu odstavnega pasu 
pri Voklem. Pešci se namreč ne smejo gibati niti po niti ob 
avtocesti.

Štopali na avtocesti

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi obravnavali vsiljivo 
prodajo. Poklicala jih je občanka in sporočila, da sta ji na-
ključna prodajalca vsiljevala nakup posode, jo celo zložila v 
njeno vozilo in potem zahtevala 400 evrov plačila. Občanka 
ju je sicer nazadnje odslovila. Policisti pozivajo k veliki pre-
vidnosti pri naključnih nakupih, ker je blago lahko sumljive 
kvalitete ali izvora. Pri takih stikih imejte pod nadzorom tudi 
svojo lastnino.

Vsiljiva prodajalca

Medvode – Na območju Medvod je v nedeljo popoldan zagorel 
pomožni objekt, požar pa se je kasneje razširil na fasado in 
ostrešje bližnje stanovanjske hiše. Ogenj so pogasili gasilci 
prostovoljnih gasilskih društev Sora, Preska - Medvode, Zgor-
nje Pirniče in Smlednik, ki so tudi pregledali okolico in s folijo 
zasilno prekrili poškodovani del ostrešja. 

Gorel pomožni objekt

Šenčur – V soboto je v Šenčurju neznani storilec v trgovini 
med kupovanjem cigaret segel v blagajno in odtujil denar. Po 
dejanju je pobegnil.

Kupil cigarete in ukradel denar



V ponedeljek, 6. septem-
bra, bodo na Planet TV 
začeli predvajati najtežjo 
televizijsko športno preiz-
kušnjo Exatlon. Tekmoval-
ci, skupaj jih je šestnajst, 
so že v Dominikanski repu-
bliki, kjer se bodo spopadli 
s poligoni. V rdeči ekipi so 
znani obrazi in uveljavljeni 
športniki, med njimi trener 
borilnih veščin Denis Por-
čič - Chorchyp iz Kranjske 
Gore. V osemčlanski ekipi so še igralec Andrei Lenart, 
nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik, državna prvakinja 
v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek, 'prva mišica 
Slovenije' Igor Mikić, model in osebna trenerka Marjan-
ca Polutnik, športni navdušenec Franko Bajc in nekdanja 
umetnostna drsalka Pina Umek. Z njimi se bo spopadla 
modra ekipa izzivalcev, med katerimi je tudi Radovljičan 
Luka Turk, sedemkratni svetovni prvak v ledenem plava-
nju. Exatlon bo vodil Miran Ališič, v netekmovalnem delu 
pa bo utrip med tekmovalci preverjala Tina Gaber.

V Exatlonu se bosta pomerila tudi Gorenjca

Denis Porčič - Chorchyp

Maša Likosar

V amfiteatru Gorenjska pla-
ža je bilo ob zaključku kopal-
ne sezone in poletja slišati 
zvoke skupin Like The Rol-
ling Stones, Rok’n’Band in 
Kingston. Skupina King-
ston iz Idrije je na glasbeni 
sceni že več kot četrt stolet-
ja in velja za eno najbolj pri-
ljubljenih slovenskih glas-
benih skupin. Rok Ferengja 
je Rok’n’Band ustanovil leta 
1995. Že njegova prva skupi-
na, Ghosts of the 50’s, je dala 
jasno vedeti, od kod črpa nav-

dih – iz glasbe petdesetih let 
in njenih najodmevnejših 
izvajalcev. Za posebno doži-
vetje je poskrbel smučarki 
skakalec Žiga Jelar, ki se je 
skupini Rok’n’Band pridru-
žil na odru in skupaj z njimi 
na baskitari zaigral zname-
nito pesem Nika. Skupini 

Like The Rolling Stones, ki 
je v Tržiču nastopala prvič, 
pa je bolj kot zunanja podo-
ba in odrska koreografija 
pomembna glasbena iskre-
nost in energija ter pris-
ten zvok šestdesetih, kar je 
v veliki meri posledica blu-
zovskih korenin, ki si jih 
prav tako delijo s svojimi 
vzorniki. 

»Glede na PCT-pogoj in 
slabše vreme je bil amfite-
ater Gorenjska plaža poln 
zabave željnih obiskovalcev, 
ki so skupaj z glasbeniki 
ustvarili edinstveno vzdušje. 
Tudi izvajalci so bili navdu-

šeni nad koncertnim ambi-
entom in občinstvom, pri 
katerem so začutili pozitiv-
no energijo in veliko željo po 
zabavi, ki je posledica skro-
mnega kulturnega in glas-
benega dogajanja v koron-
skih časih,« so po dogodku 
povedali organizatorji.

GLASBENA POSLASTICA
Občina Tržič je zadnjo soboto v avgustu pripravila 
tradicionalno glasbeno poslastico na Gorenjski 
plaži. 

V amfiteatru Gorenjska plaža je nastopila tudi skupina 
Kingston, ki je tokrat koncertirala po dolgem koronskem 
premoru. / Foto: Primož Pičulin 

Maša Likosar

D
vanajsti festival 
Naaaj dan, ki 
ga v medseboj-
nem sodelovan-
ju organizirajo 

lokalna društva iz vasi Pre-
doslje, Suha in Britof, je v 
štirih dneh privabil okoli pet 
tisoč obiskovalcev. »Žal jih 
je bilo tokrat nekoliko manj, 
kot smo vajeni, kar je verjet-
no posledica vseh koronskih 
ukrepov in tudi slabšega vre-
mena, ki pa je že tradicional-
no naš spremljevalec. Kljub 
vsemu smo zadovoljni, da 
je naš kraj ponovno zaživel 
in smo pred novim šolskim 
letom ponudili še en zaba-
ve bogat konec tedna, ki je 
obenem tudi izobraževalno 
naravnan,« je pojasnil glav-
ni organizator Gašper Žbo-
gar, predsednik Krajevne 
skupnosti Predoslje. 

Prvi koncertni dan so nas-
topili Kvatropirci & band ter 
duo Bečo & Nejc. V petek je 
premierno v Predosljah kon-
certirala Siddharta, ki je pri-
vabila največ glasbe željnih 
obiskovalcev. V soboto zve-
čer so za glasbeno poslastico 

poskrbeli Miran Rudan in 
Novi Design ter Dejan doga-
ja band. V nedeljo, na dru-
žinski dan s predstavitvijo 
domačih obrti, pa so obisko-
valce zabavali Zvita feltna in 
Vili Resnik & band. 

Dogajanje je bilo zaradi 
aktualnih razmer okrnjeno 
v nedeljo na družinski dan. 
»Zmanjšali in prilagodili 
smo zabaviščni park, ni bilo 
gasilskega tekmovanja niti 
ognjemeta,« je povedal Žbo-
gar. Otroci so vseeno uživali 
na risarskih delavnicah, ani-
macijah in na napihljivih 

gradovih, predvsem pa jih je 
pritegnil prikaz gasilskoreše-
valne vaje, kjer je bil predsta-
vljen potek reševanja po eks-
ploziji plina. Sodelovali so 
gasilci domačih prostovolj-
nih gasilskih društev, Gasil-
sko reševalna služba Kranj, 
kranjski policisti in vodniki 
psov. 

V sklopu festivala Naaaj 
dan so podelili tudi priznan-
ja v okviru blagovne znamke 
Predoslje 100% lokalno. »Z 
razvojem lokalne blagovne 
znamke na področju kulina-
rike, domače obrti, kulture in 

rekreacije želimo izoblikovali 
podobo kraja, ki bo prepozna-
vna in konkurenčna na turi-
stičnem trgu. Z dosedanjim 
delom smo že dokazali, da 
vse to znamo, zato pod skup-
no blagovno znamko Predos-
lje 100% lokalno svoje priza-
devanje še dodatno utrjuje-
mo,« je pojasnil Žbogar. 

Priznanja v obliki hišne 
številke so tokrat prejeli kme-
tija Odems, Gostilna Kriš-
tof, Mesarija Hribar, kmeti-
ja Štirn, čokoladnica in slaš-
čičarna Mama Paula in kme-
tija Ažman. 

ŠE EN NAJ DAN V PREDOSLJAH
V Predosljah je pretekli konec tedna potekal štiridnevni festival Naaaj dan, ki je tradicionalno ponudil 
pester glasbeni nabor in razgibana doživetja za najmlajše obiskovalce. Tokrat so podelili tudi priznanja 
v okviru blagovne znamke Predoslje 100% lokalno.

V Predosljah je tokrat prvič koncertirala Siddharta, ki je 
privabila največ glasbe željnih obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Dejan Kranjc, bolj znan kot Dejan dogaja, je z bandom 
pritegnil pozornost zlasti najmlajših obiskovalcev. 

Miran Rudan in Novi Design / Foto: Primož Pičulin
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Šola

Ko zjutraj vstanem,
si oči pomanem,
spomni se, 
da jutri je
prvi šolski dan.

Torba polna
me na stolu čaka,
ura veselo tiktaka.

Učbeniki, zvezki,
vse je že zavito.
Nalivno pero, svinčnik
čakata naloge.

Ko jutri vstanem,
se uredim 
in veselo odhitim
v šolsko klop
po novo in novo znanje.

Simona

Res je, dragi moji, poletnih počitnic je konec in šolska 
vrata se odpirajo vsem tistim, ki se želijo učiti in pridobiti 
novo znanje. Meta 

PESMI MLADIH

Maja Bertoncelj

N
a začetku pole-
tja se nas je 
skupina enain-
dvajsetih (veči-
na z Godešiča) 

tretje leto zapored podala 
na priljubljeno kombinaci-
jo kolesarjenja in bivanja na 
barki – tudi tokrat po hrvaš-
kih otokih. Prvo leto smo bili 
na Krku, Rabu, Lošinju in 
Cresu, lani na Pagu, Dugem 
otoku, Ugljanu in Pašma-
nu. Letos smo šli še niže. Na 
vrsti so bili Šolta, Brač, Hvar 
in Vis. Znova nepozabna 
dogodivščina: pet nočitev, 
štiri dni spoznavanja otokov 
s kolesa, vse dni vroče, son-
čno vreme in mirno morje, 
kar ni nepomembno.

Kombinacija barke in 
kolesa me je navdušila že 
prvo leto. Tudi letos je bil naš 
gostitelj Neven Velenik in 
njegova ekipa z barke Miki. 
Na njej smo spali in in ime-
li dva obroka (zajtrk in večer-
jo). Vkrcali smo se na četrtek 
popoldan v Primoštenu in 

pozno zvečer prispeli na Šol-
to, v mesto Maslinica. Zjut-
raj smo tam začeli prvo eta-
po. Naša trasa: Maslenica–
Donje Selo–Grohote–Gor-
nje Selo–Stomorska, sku-
paj 26 kilometrov, dobrih 
360 višinskih metrov. V Sto-
morski nas je že čakala bar-
ka in takoj smo nadaljeva-
li pot na Brač. Popoldne je 
bila na programu druga eta-
pa: Milna–Ložišća–Dračevi-

ca–Nerežišća–Vidova gora–
Gornji Humac in spust do 
Bola, skupaj 58 kilometrov, 
1100 višinskih metrov. Pose-
bej mi je v spominu ostal 
vzpon na Vidovo goro (780 
m n. m.). Ni zahteven (od 
odseka z glavne ceste dolg 
5,2 kilometra, 213 višinskih 
metrov, povprečni naklon 
je 4,1 odstotke), cesta je spe-
ljana skozi borov gozd in je 
v celoti asfaltirana. Na vrhu 

nas je pričakal izjemen raz-
gled na Bol, znamenito plažo 
Zlatni rat, na Hvar in še dlje 
okrog. Vidova gora je najvišji 
vrh na otoku Brač in tudi naj-
višji vrh vseh jadranskih oto-
kov, zato vzpona nanj ne gre 
izpustiti.

Prvi dan smo zaključili s 
kopanjem in večernim spre-
hodom po mestu. Misli so 
bile nato že usmerjene proti 
naslednjemu otoku: Hvaru. 

Potovanje z barko in kolesom (1)

OTOKI S KOLESA

Kolesa z barke dol in po etapah nazaj gor Cesta na Vidovo goro je asfaltirana, senco ji dajejo borovci.

Čudovit razgled z Vidove gore na Braču, najvišjega vrha 
jadranskih otokov

Mateja Rant

V 
želji, da bi pove-
zanost in vese-
lje, ki ju doživ-
ljajo v naravi in 
ob glasbi, pre-

nesli tudi na otroke, so se 
Hana Kavčič, Gal Golob, 
Nejc, Jon in Luka Poljanec, 
Matija Mlakar Medved, Juli-
jana Zupanič ter Benjamin 
Barbarič odločili, da izvede-
jo štiridnevni otroški glas-
beni tabor. Namenjen je bil 
otrokom od 8. do 14. leta 
starosti brez kakršnegako-
li glasbenega predznanja. 
Ker so želeli, da bi udeležbo 
omogočili čim širši skupini 
otrok, pa so svoje mentorsko 
delo opravili prostovoljno, je 
razložila Hana Kavčič.

Na podlagi zgodbe, ki jo je 
napisal Matija Mlakar Med-
ved, uglasbil pa Nejc Polja-
nec, so otroci prek igrivih 
delavnic spoznali glasbeno 
pravljico Češnja in jo zadnji 
dan tabora ob inštrumentalni 

spremljavi mentorjev izvedli 
za starše. »Z vsebino prav-
ljice in poučnim preživljan-
jem časa v naravi smo skuša-
li pri otrocih razvijati ljube-
zen do narave in medseboj-
no povezanost.« V pravljici 
namreč spoznamo dva lačna 
in izgubljena pastirca. Eden 
najde majhno gozdno jago-
do, ki jo, kljub hudi lakoti, 
podeli s prijateljem. Osam-
ljena luna ju gleda in ganje-
na potoči solzo na jaso, kjer 
spita pastirca, iz solze pa čez 
leto in dan vzklije drevo, na 
katerem rastejo 'jagode' po 

dve in dve, da bi jih ljudje 
še rajši delili drug z drugim. 
Ko čez dolga leta pod češnjo 
pride skopuška gospa, sprva 
ne razume, da je sadove lep-
še deliti z drugimi. Kmalu ji 
je za pohlep žal, v prebival-
cih jase pa odkrije prijatel-
je. Tudi delavnice so naveza-
li na pravljico: izdelovali so 
kljunčke in obleke za škorce 
ter kvačkali češnje, pesmi, ki 
so se jih naučili, pa so povze-
male ali poglobljeno opiso-
vale dogodke iz pravljice.

Z nami so svoje vtise s 
tabora delili tudi otroci. 

Maša je najbolj uživala v 
lovu na zaklad, kjer jih je 
na koncu čakala nagra-
da v obliki češnjeve torte. 
»Mentorji pa so se oblekli 
v kostume pastirčkov in je 
bilo zelo zabavno.« Izabe-
la je z velikim navdušen-
jem kvačkala češnje, Lanu 
pa je bilo všeč že to, da je 
imel tako priložnost spoz-
nati nove prijatelje in se z 
njimi veliko družiti. Tudi 
Nikola je dejal, da se je zelo 
zabaval z novimi prijatel-
ji, še posebno pa je užival v 
biološki delavnici.

LEPO JE DELITI ...
Na domačiji Tešnak na Hotavljah je sedem mladih študentov glasbe, biologije in jezikoslovja minuli 
teden pripravilo štiridnevni glasbeni tabor, na katerem je več kot trideset otrok prepevalo, ustvarjalo in 
raziskovalo okolico.

Na glasbenem taboru so otroci spoznali glasbeno pravljico Češnja.

Lan, Nikola, Maša in Izabela so se na taboru zelo zabavali.
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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.                        
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Jože Košnjek

N
a Povljah nad 
Trstenikom je 
bilo v soboto 
popoldne vese-
lo. Peter Stare, 

Romijev po domače, je sova-
ščane povabil na praznovan-
je svoje 80-letnice. Prelom-
no obletnico je sicer uradno 
praznoval 3. avgusta, na ta 
dan leta 1941 se je kot eden 
od štirih otrok rodil v zakonu 
staršev Frančiške in Janeza, 
vendar je praznovanje pre-
stavil na konec meseca. Veli-
ko priprav na slovesnost je 
opravil sam, pomemben del 

naloge pa so vzeli na svoja 
ramena sovaščanke in sova-
ščani. Pred hišo so postavili 
mlaj, na bližnjo drvarnico pa 
so namestili še veliko Petro-
vo fotografijo s traktorjem, 
ki je še vedno, čeprav je opu-
stil kmetovanje, njegov zve-
sti pomočnik. 

Peter ima za seboj ustvar-
jalno življenje, o katerem 
sam nerad govori. Najprej 
je bil zaposlen v kranjski 
Savi, nato pa pri kranjski 
Komunali, kjer je do upo-
kojitve leta 2001 skrbel za 
ceste pod gorami. Na Trs-
teniku je postavil na noge 
uspešno organizacijo Rde-
čega križa. Tudi glasbeni in 

pevski koncerti, ki so razve-
seljevali ljudi pod gorami, 
so Petrova zasluga. Več let 
je organiziral izlete in tako 
bogatil življenje ljudi pod 
Storžičem. Zadnjih dvaj-
set let pa v božičnem času 
postavi na vrtu pred doma-
čo hišo jaslice in tudi z nji-
mi vabi ljudi na Povlje. Uži-
va v naravi in se rad zapelje 
do Kranja in okoliških kra-
jev. Tako so njegovi dnevi 
krajši in bogatejši. 

Na sobotnem Petrovem 
praznovanju na Povljah je 
bilo poskrbljeno za telo in za 
dušo. Na citre je igral Zvo-
ne Horvat, na harmoniko 
Nejc Jeraj, Trsteniški Pav-
liha ali Marjan s Trstenika 

– za tema imenoma se skri-
va Marjan Naglič – pa je 
poskrbel za smeh. Povedal 
je tudi, da je vesel Petrovih 
osemdeset let, da pa ga na 
naslednjo Petrovo osem-
desetletnico zanesljivo ne 
bo … Slavljenca sta z obis-
kom počastila tudi nekdan-
ji trsteniški župnik Branko 
Balažic in njegov naslednik 
Franc Brečko. 

Peter, s katerim se že dol-
go poznava, me je prosil, 
naj v članek zapišem njego-
vo iskreno zahvalo za pozor-
nost in trud sovaščanom pri 
pripravi njegovega prazno-
vanja. In vsem, ki so mu voš-
čili za praznik. Ponosen sem 
na vse, je povedal.

JUBILEJ ROMIJEVEGA PETRA
Peter Stare, Romijev po domače, je v soboto skupaj s sovaščani Povelj praznoval osemdeseti rojstni dan.

Jubilant Peter Stare pred domačo hišo na Povljah

Humorist Marjan s Trstenika je obljubil, da ga na 
praznovanje naslednje Petrove osemdesetletnice zanesljivo 
ne bo.

»Prosim za vaše 
odgovore«

Z zanimanjem berem vaše 
odgovore in tokrat sem se 
opogumila, da vas tudi sama 
zaprosim zanje. Kaj lahko 
pričakujem v ljubezni, bom 
še naprej sama ali dobim 
partnerja? Veliko se družim, 
hodim na izlete in čez dan 
nisem sama, a ko pride večer, 
ni nikogar ob meni. Kako kaže 
sinu v prihodnosti? Kaj pa 
dediščina, se bova s sestro lah-
ko dogovorili? Hvala vam za 
vašo pomoč.

Pozabili ste napisati šifro, 
pod katero pričakujete moj 
odgovor, in upam, da pride 
do vas. Ljudje nismo ustvar-
jeni, da bi bili sami, in vsak si 
želi biti s svojo drugo polovi-
co. Ni nujno, da je ta polovi-
ca samo ena, lahko jih je več. 
Vse se obnavlja, še najbolj 
ljubezen, saj se z leti spremi-

njamo in s tem se spreminja-
jo tudi želje in pričakovanja. 
Dolgo ne boste več sami, saj 
vam na pot prihaja nekdo, 
ob katerem se vam bo takoj 
ogrelo srce in tudi njemu ob 
vas. Lahko, da se že pozna-
ta oziroma sta se spoznala 
v preteklosti, pa temu niste 
posvečali pozornosti. Vse se 
zgodi ob točno določenem 
času, zato bodite brez skr-
bi. Ob večerih ne boste več 
sami. Zaradi sina se vam ni 
treba obremenjevati, saj ima 
pred sabo lepo pot. Imel bo 
uspehe, tako na uradnem 
kot na čustvenem področju. 
Ko pride do dediščine, se bo 
vse uredilo na pošten način. 
To, da je mati čustveno bolj 
navezana na sestro, ni čisto 
res, le vam se ne zna na pravi 
način približati. Sta različne-
ga karakterja. Ima vas zelo 
rada, le pokazati vedno tega 
ne zna. Veliko ji pomeni, da 

skrbite zanjo in ji posvečate 
svoj čas in drugo pomoč, 
ki ji jo nudite. Vse dobro in 
srečno.

»Vida« 

Pred leti ste mi že pomagali, 
ko sem bila v hudi stiski. No, 
medtem so se zadeve uredi-
le tako, kot ste napovedali. 
Zaživela sem dokaj umirjeno 
življenje z manjšimi zdrav-
stvenimi težavami. Sedaj 
živim sama, lahko rečem kar 
zadovoljno, samo da se vča-
sih počutim osamljeno, ker 
pogrešam občutek varnosti. 
Rada bi imela prijatelja, mor-
da partnerja. Zanima me, kaj 
me čaka v prihodnosti in kako 
bo z zdravjem. Hvala, ker 
pomagate ljudem v stiski.

Hvala vam za lepe in prijaz-
ne besede, ki so potrditev za 
moje delo. Če sami nismo 

pripravljeni nič narediti, da 
se nam začnejo dogajati 
spremembe, in samo čaka-
mo, da se bodo zgodile same 
od sebe, se bo težko kaj zgo-
dilo. Zato je vaša odločitev 
čisto na mestu. Previdnost 
nikoli ni odveč in vaše rav-
nanje je pravilno. Vsi ljudje 
niso iskreni in pošteni. Ste 
zanimiva oseba, komunika-
tivna in prijazna. Imeli boste 
kar nekaj možnosti za izbiro 
pravega prijatelja oziroma 
partnerja in prepričana sem, 
da boste na koncu izbrali pra-
vega. V prihodnosti, prej kot 
v enem letu, vas vidim v paru 
in konec bo osamljenosti, 
tudi tisti občutek varnosti se 
vam vrne. Zdravje bo v redu, 
samo tako naprej. Stare teža-
ve bodo kmalu minile in na 
splošno se boste počutili 
veliko bolje. Lepo vas poz-
dravljam in vam želim vse 
dobro.

V soboto, 14. avgusta 2021, sta se v Kranju poročila Maja 
Lahajnar in Uroš Lahajnar, na Krvavcu pa Nina Bitenc in 
Erik Murnik. V soboto, 21. avgusta 2021, so se v Kranju 
poročili Sara Zamuda in Oliver Jangelov ter Fadila Kalen-
der in Nedim Horozović, na Šmarjetni gori sta se poročila 
Galina Cernisenco in Darko Vukomanović, v Gradu Sara 
Rudež in Jan Dolenc, na Brdu pri Kranju Mirjana Šarac in 
Bojan Tepić, na Bledu Špela Kambič in Žan Bela, Marje-
ta Gorenc in Roman Poljak, Rupsha Mazumdar in Aleš 
Mihelčič, Anja Rožič in Mitja Knez, Žaklina Tocić in Urban 
Krančan ter Marina Krmac in Marjan Zaman; na Gorelj-
ku na Pokljuki pa sta se poročila Petra Klančišar in Luka 
Turk. V Škofji Loki so v soboto, 28. avgusta 2021, zakonsko 
zvezo sklenili Eva Trojar in Andrej Bevk ter Neža Snoj in 
Martin Žukovec, na Sorici pa Anja Marin in Jernej Burger.  

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 14 
deklic in 24 dečkov, od tega en par dvojčkov. Najlažja je 
bila deklica z 2295 grami in najtežji deček – tehnica mu je 
pokazala 4395 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 18 otrok, 
od tega 4 dečki in 14 deklic. Najtežja je bila deklica, ki je 
tehtala 4120 gramov, najlažji pa deček s 3020 grami. 

Novorojenčki

Včeraj se je na male 
ekrane vrnila priljublje-
na oddaja Dobro jutro, v 
pripravah na novo sezo-
no pa se je ekipa sode-
lavcev pred nekaj dnevi 
tudi poveselila, in sicer 
ob rojstnodnevni torti 
Monike Tavčar in Jana 
Vasilijevića. Televizijka 
iz Škofje Loke je v drugi 
polovici avgusta upihnila 
43. svečko, snemalec in 
montažer iz Maribora pa 
je že julija dopolnil 31 let.

Monika upihnila novo svečko na torti
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Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
12

www.gorenjskiglas.si  

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 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 petka,  
10. septembra 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.
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Erika Jesenko

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

Ob začetku šole lahko otroke »pocrkljamo« in razveselimo s 
hrano, ki jo imajo radi, le da jo pripravimo drugače. Poskrbimo 
pa, da bo zraven tudi nekaj vitaminov.

Zlati piščančji ocvrtki

Potrebujemo 4 žlice moke, 2 jajci, 25 g sira, 125 g drobtin, 400 g 
fileja piščančjih prsi, sol, poper ter kečap za postrežbo.

Pečico segrejemo na 200 °C. V en globok krožnik damo moko 
in jo začinimo s soljo in porom, v drugem stepemo jajci, v 
tretjem pomešamo drobtine in nariban sir. Vsak kos mesa 
najprej povaljamo v moki, nato v jajcu in nazadnje v drobti-
nah. Kose mesa polagamo na pekač, obložen s peki papirjem. 
Pečemo jih 22–25 minut, da se dobro spečejo, obloga pa zlato 
porjavi. Vmes jih enkrat obrnemo. Pečene takoj postrežemo 
s kečapom.
 
Mini hamburgerji

Potrebujemo 1 čebulo, 2 stroka česna, 500 g mletega mesa za 
zrezke, oljčno olje, 75 g sira, sol, poper, mini bombice za ham-
burgerje, kisle kumarice, solatne liste in kečap.

V skledo damo na drobno sesekljana čebulo in česen, mleto 
meso, 2 žlici kečapa, sol in poper. Vse dobro premešamo 
in oblikujemo polpete. V ponvi segrejemo olje in spečemo 
polete. Najprej jih pečemo 4–5 minut, nato jih obrnemo in 
pečemo 2–3 minute. Nanje položimo rezine sira in pečemo 
2–3 minute, da se sir začne topiti. Položimo jih v bombice, 
dodamo solatne liste, narezane kumarice in kečap. Hambur-
gerje prebodemo z zobotrebci, da ne razpadejo.

Sadna nabodala z vaniljevim sladoledom

Potrebujemo 1 banano, 4 marelice, 4 slive, 4 breskve, 100 g 
zelenega grozdja, 100 g jagod, 30 g zmehčanega masla, 60 g 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor in vaniljev sladoled.
Banano olupimo in narežemo, drugo sadje operemo in 
osušimo. Marelice, slive in breskve narežemo na krhlje. 
Sadeže menjaje nabodemo na štiri nabodala. Štiri podolgo-
vate kose peki papirja namažemo z maslom in na vsakega 
damo nabodalo. Zmešamo obe vrsti sladkorja in ga potre-
semo po nabodalih. Na vrh damo koščke masla. Peki papir 
prepognemo čez nabodala, čvrsto zganemo skupaj konce 
in jih spnemo s spenjačem. Zavitke položimo na srednjo 
rešetko v pečico, segreto na 180 °C, in pečemo 15 minut. 
Odpremo jih pri mizi. Na krožnik damo sladoled, čezenj 
pa zlijemo sok iz zavitka. Zavitke lahko pripravimo tudi z 
aluminijasto folijo.
 
Čokoladna krema

Potrebujemo 150 ml smetane za kavo, 125 g čokolade, 25 g 
masla, smetano za stepanje in sladkorni posip za okras.

Smetano za kavo zlijemo v kozico in jo na srednjem ognju 
segrevamo, da zavre. Dodamo nasekljano čokolado in nare-
zano maslo ter zmanjšamo ogenj. Mešamo, da se vse stopi in 
nastane gladka zmes. Nalijemo jo v skodelice in za 30 minut 
damo v hladilnik. Preden jo postrežemo, okrasimo s stepeno 
smetano in sladkornim posipom.

Milena Miklavčič

»Skupaj z njeno prijatelji-
co Judito sva jo umila, pre-
oblekla, malo pospravila po 
stanovanju. Poznal sem Ire-
nine starše, bila sta krasna 
človeka, skrbna, varčna, pri-
jazna, z veliko srčne kultu-
re. Ona pa samouničeval-
na pijanka, ki se je pri ose-
mindvajsetih napila do ne-
zavesti. Ko se je prebudila, 
pa znova ...

Veste, nikoli nisem bil tip 
človeka, ki bi pobegnil in ne 
bi pomagal. Čeprav se mi je 
marsikaj gnusilo, sem ostal. 
Naredil sem vse, da je priš-
la k sebi, da sva skupaj poi-
skala pot, ki je vodila k ozdra-
vljenju. Bilo je prav žalostno, 
a hkrati tudi zelo čustveno, 
ko sem videl, kako hvaležna 
je za mojo oporo. Skupaj sva 
se odločila, da najprej sprej-
me bolnišnično zdravljenje 
v Enoti za zdravljenje odvi-
snosti od alkohola. Malo me 
je motilo, da se je po osmih 
dneh, kolikor se je zamak-
nil sprejem, že skoraj pre-
mislila, a sem bil vztrajen – 
ves čas, ko nisem bil v služ-
bi, sem bil namreč pri njej.

Nekega torkovega sončne-
ga dopoldneva sem jo pospre-
mil na Poljanski nasip. Na 
zdravniškem pregledu so ji, 
žal, že odkrili cirozo jeter, 
resda šele v začetni fazi, a 
vendarle. Diagnoza jo je mič-
keno prestrašila, a ne za dol-
go. To, da je imela povišano 

raven sladkorja v krvi, je ve-
dela že prej, a se je tolažila, 
da je to dedno. Moram reči, 
da je s svojo psihoterapevtko 
zelo dobro sodelovala, kazala 
je velikansko željo, da se reši 
zla, v katerem se je znašla. 
Potrebovala je mojo moralno 
oporo, a manj, kot sem pri-
čakoval. Zdela se mi je pra-
va zvezda med drugimi, s ka-
terimi si je delila zdravljenje. 
Veliko več težav so imeli nje-
ni starši. Bili so čisto na tleh. 
Pogosto smo se srečevali, se 
veliko pogovarjali. Mama je 
ves čas jokala, oče se je v ne-
kaj tednih postaral in osivel. 
Kadar smo bili skupaj, nista 
počela drugega, kot tuhtala, 
kje tičijo razlogi za hčerkin 
alkoholizem. Nihče drug v 
družini ni pretirano pil. Kak-
šen kozarček sem in tja že, 
več kot toliko pa ne. Irena je 
bila zelo rada prva med prvi-
mi. Tako v šoli, med prijate-
ljicami kot doma. Če jo je kdo 
izpodrinil, se mu je že kako 
maščevala.

Menda je nekoč v poste-
ljo svojega polbrata podtak-
nila del mravljišča. Mravlje 
so se razlezle po vsej sobi in 
kar nekaj časa je trajalo, da 
so se jih znebili. Razlog za 
objestnost je bil banalen: za 
rojstni dan je dobil superge, 
ki si jih je sama želela. Do-
godek je obrnila v šalo, zato 
se z njo ni nihče niti pogovo-
ril, kaj šele, da bi jo kazno-
val. Nekoč, bila sta ravno pri 
meni, se je Irenina mama 
sredi stavka zgrudila na tla. 
Infarkt. Res je bilo grozno, 
tudi zame, ker se v primeru, 
če je kdo življenjsko ogro-
žen, zelo slabo znajdem. Ko 
sem se slišal z Ireno, ji ni-
sem povedal, kaj se je zgodi-
lo z mamo. To mi je zelo za-
merila. Pa nisem molčal za-
radi zlobe, temveč zato, ker 
sem se bal, da bi jo novica 
vrgla iz tira.«

Končno je napočil srečni 
trenutek, ko se je Irena vrni-
la domov. Dominik in Judi-
ta sta pospravila stanovanje, 

na mizi jo je pričakal velik 
šopek rož, nad vrati pa napis 
Dobrodošla doma.

»Še isti večer sva se prav za-
radi te dobrodošlice na smrt 
sprla. Ni ji bilo všeč, da rav-
nam z njo, kot bi vstala od 
mrtvih. Trdila je, da je bila 
zgolj hudo bolna, da je zdaj 
ozdravljena in da nimam no-
bene pravice, da jo spomi-
njam na njeno bolezen. Tudi 
srečanje z mamo ni potekalo, 
kot smo želeli. Irena je ime-
la občutek, da ji očitamo, da 
je za infarkt kriva ona. Star-
šem je vrgla v obraz nekaj 
težkih besed, potem pa me 
je prosila, da jo odpeljem do-
mov. Strašno sem bil razo-
čaran. Niti v sanjah si nisem 
predstavljal, da se bo iz tri-
mesečnega zdravljenja 'rodi-
la' takšna Irena!

Imela je srečo, da se na ne-
kem razpisu Zavoda za zapo-
slovanje za javna dela ni javil 
nihče drug, tako da so služ-
bo ponudili njej. Bila ji je pi-
sana na kožo, z veseljem jo 
je sprejela. Delala je v spre-
jemni pisarni nekega dobro-
delnega društva, pomagala 
v administraciji, sprejemala 
stranke, s sekretarko društva 
hodila po terenu. Oddahni-
lo se mi je! Tudi najino inti-
mno življenje se je vrnilo v 
stare tirnice.

V mesecih, ko sem bil 
polno zaposlen z Ireninim 
zdravljenjem, nisem niti 
opazil, da ima njena najbolj-
ša prijateljica doma težave. 
Njen mož si je našel drugo, 
čez noč je zapustil družino; za 
dva majhna otroka, stara štiri 
in dobrih pet let, mu ni bilo 
več mar. Druga ženska ga je 
popolnoma omrežila, kar je 
vključevalo tudi prepoved sti-
kov s prvo družino. Tako je 
naneslo, da me je konec te-
dna, ko je bila dežurna – dela-
la je v UKC – prosila, če lahko 
pazim na njuna otroka. Zakaj 
pa ne, oba z Ireno sva bila ve-
sela, če sva ji lahko pomaga-
la. Nekako sem se navezal na 
malčka, prirasla sta mi k srcu. 

Ko je Irena začutila, da je – po 
njenem – padla pri meni na 
drugo mesto, je pobesnela. 
Otroka, ki sta spala, je hote-
la vreči iz postelje in odpeljati 
na UKC. Kričala je name, da 
me ne bo prenašala, če bom 
svojo ljubezen delil še s kom 
drugim, ne le z njo. Bil sem 
v šoku! Irena, ne počni tega, 
kaj ti je! Niti slišala me ni. Po-
tem je pobrala torbico in zalo-
putnila vrata za seboj. Več kot 
osem dni nismo vedeli, kje je. 
Ni prihajala v službo, poklica-
la ni niti domov. Iskali smo jo 
kot zmešani. Bal sem se, da 
je naredila samomor. Pa ga 
ni. Nazadnje smo jo našli pri 
nekem klošarju na Poljanski. 
Neprepoznavno, zadrogira-
no z alkoholom.

V tistem trenutku je v meni 
nekaj počilo. Sam sebi sem 
se zazdel največji bedak na 
svetu! Kdo si ti, da boš reše-
val najbolj zavožene prime-
re, kar jih premore svet, sem 
si govoril, medtem ko so re-
ševalci nalagali Ireno na no-
sila in jo potem z vključeno 
sireno odpeljali na urgenco.

Obrnil sem se in odšel 
domov. Konec samaritan-
stva! Nikoli več! Počutil sem 
se kot svetovni bedak! Več 
kot tri leta sem Ireno bod-
ril, ji stal ob strani, pomagal, 
vztrajal ob njej, ko so že vsi 
obupali. Ona pa začne po-
novno piti zaradi banalne-
ga razloga: dveh otrok, ki sta 
spala v sosednji sobi.

Z Judito sva se po tem pri-
petljaju zelo zbližala. Ni se 
zgodila eksplozija čustev, le 
prijateljstvo, sočutje, obču-
tek varnosti, ki sta ga potre-
bovala tudi otroka.

Čez nekaj mesecev so se 
preselili k meni. Nekaj časa 
sva sobivala kot 'brat in se-
stra', potem pa je bližina na-
redila svoje …

Še zmeraj smo skupaj. Sva 
kot dva brodolomca, ki ju je 
življenje vrglo na samotni 
otok. Dobro se razumeva, ot-
roka me imata rada. Marsik-
daj se razumemo brez besed. 
O Ireni mi včasih kaj pove 
njena mama. Težka zgodba. 
Vesel sem, da nisem vztrajal 
ob njej. Kdo ve, kdaj bi poko-
pala tudi mene?«        (Konec)

Ko se veter obrne v drugo smer, 2. del

Srečanje z zdravo pametjo

Ameriške palačinke z gozdnimi sadeži
Za ameriške palačinke ne 

moremo trditi, da spadajo 
na seznam zdravih in urav-
noteženih obrokov. Z ne-
kaj prilagoditvami pa lahko 
tudi te postanejo hranljive, 
a kljub temu še vedno zelo 
okusne. 

Za pripravo ameriških 
palačink z gozdnimi sade-
ži na zdrav način potrebu-
jemo: 250 g pirine moke, 2 
jajci, 200 g pinjenca ali ke-
firja, 2 dl mineralne vode, 
1 žličko pecilnega praška, 
ščep soli; za preliv in na-
dev: 250 g gozdnih sadežev, 
2 žlički koruznega škroba, 2 

žlici limoninega soka, 2 žlici 
sladkorja ali drugega sladila, 
1 lonček grškega jogurta.

Najprej pripravimo preliv 
iz gozdnih sadežev. Gozdne 
sadeže stresemo v kozico, 
posladkamo, prilijemo dve 
žlici vode in limonin sok. 
Segrejemo in pokrito kuha-
mo 10 minut oziroma toliko 
časa, da se gozdni sadeži raz-
pustijo. Koruzni škrob zme-
šamo z dvema žlicama hla-
dne vode in vmešamo v ku-
hane gozdne sadeže. Kuha-
mo še kakšno minuto, toli-
ko, da se omaka nekoliko 
zgosti.

Moko zmešamo s pecil-
nim praškom, sodo bikarbo-
no in soljo. Rumenjaka loči-
mo od beljaka. Beljaka stepe-
mo v trd sneg. Skupaj zme-
šamo rumenjaka, pinjenec 
in mineralno vodo. To zmes 
vlijemo k mešanici iz moke. 
Z lopatko vse skupaj pre-
mešamo, le toliko, da dobi-
mo gladko zmes. Nazadnje 
vmešamo še sneg iz beljaka. 
Ponev segrejemo na srednjo 
temperaturo in na njej peče-
mo manjše palačinke. Peče-
ne palačinke premažemo z 
grškim jogurtom in prelije-
mo z gozdnimi sadeži.

Nasvet: Koruzni škrob lah-
ko nadomestimo s praškom 
za pripravo vaniljevega pu-
dinga. Za peko palačink je 

pomembno, da ponev ni 
preveč segreta. Le tako bodo 
narasle in se dobro spekle 
tudi v sredini.

usode
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
31. 8.

10/21 °C

Nedelja 
5. 9.

12/22 °C

Sreda 
1. 9.

Četrtek
2. 9.

Petek
3. 9.

Sobota
4. 9.

10/22 °C 9/21 °C 10/22 °C 11/22 °C

Ponedeljek 
6. 9.

Torek
7. 9.

Sreda
8. 9.

Četrtek
9. 9.

10/21 °C 11/22 °C 9/20 °C 9/20 °C

Tehnolog v proizvodnji (stiskalnice), m/ž (Lipnica, Brnik)
Opis del in nalog: načrtovanje in uvajanje tehnoloških postopkov štancanih de-
lov in globokega vleka, izdelava tehnološke dokumentacije, zagotavljanje ne-
motene proizvodnje in izboljševanje, nadzor na stabilnostjo proizvodnega pro-
cesa; spremljanje procesnih parametrov.  Iskra Mehanizmi, d. o. o., Zgornji Brnik 
400, 4210 Brnik Aerodrom. Prijave zbiramo do 28. 9. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vodja gradbišča, m/ž (Preddvor)
K sodelovanju vabimo kreativnega, visoko motiviranega, izkušenega vodjo grad-
bišča. Odgovorni boste za celovito vodenje dodeljenih gradbenih projektov s teh-
ničnega, organizacijskega in finančnega vidika. Vaše glavne naloge in dolžnosti 
bodo: organiziranje in koordiniranje del na gradbiščih, sodelovanje z naročnikom, 
nadzorom in izvajalci ... Jelovica HIŠE, d. o. o, Hrib 1, 4205 Preddvor. Prijave zbiramo 
do 29. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec strojni, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: primerno izobrazbo: IV., V. ali VI. stopnje strojne sme-
ri, poznavanje hidravličnih in pnevmatskih shem ter njihovih elementov, poznava-
nje strojnih elementov ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 28. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist področja financ in skladnosti poslovanja, m/ž (Brnik)
Specialist za področje financ in skladnosti poslovanja, opravlja delo, povezano z 
nadzorovanjem skladnosti v podjetju v skladu z letnim koledarjem, predvsem s 
področja zakonodaje in z notranjimi predpisi ter drugimi veljavnimi akti družbe v 
vseh poslovnih procesih. Koordinira delo dveh referentov v podpori, odgovornih 
za terjatve, dobavitelje, plačil  in blagajniški nadzor. UPS Adria (S) Ekspres, d. o. o., 
Zgornji Brnik 302, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 6. 9. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Serviser medicinske opreme, m/ž (Kranj in celotna Slovenija)
Novi sodelavec bo odgovoren za namestitev in zagon novih medicinskih naprav na 
lokaciji kupca ali v podjetju in vzdrževanje le-teh. Diagnosticiral bo napake na apa-
ratih in jih odpravljal ter izvajal redna vzdrževanja. Sodeloval bo s sodelavci, kup-
ci in dobavitelji. Delo se izvaja na sedežu podjetja in na področju celotne Slovenije. 
Itmedika, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 9. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja financ, računovodstva in kontrolinga, m/ž (Kranjska Gora)
Naša pričakovanja: najmanj VI/2. stopnja izobrazbe, najmanj 4 leta delovnih iz-
kušenj na področju FRK (financ, računovodstva in kontrolinga) ter najmanj 2 leti 
delovnih izkušenj na področju vodenja ekip, znanje angleškega jezika, komple-
ksnost znanj in spretnosti ter poznavanje računovodskih standardov (prednost 
predstavlja poznavanje MSRP in USALI standarda). Hit Alpinea, d. d., Borovška ces-
ta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 20. 9. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji, m/ž (Preddvor)
Pričakujemo: izkušnje na podobnih delovnih mestih, obvezen vozniški izpit kate-
gorije B, dinamično osebo, veselje do dela in timskega dela. Sovita, d. o. o., Tehno-
loški park 22a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 9. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tehnični sodelavec, m/ž (Šenčur)
Opis delovnega mesta: izvajanje dela po tehnični in tehnološki dokumentaciji v 
proizvodnji, kontrola delovanja in testiranje naprav. HBOT, d. o. o., Poslovna cona A 
26, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 8. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ročni orodjar, m/ž (Kranj)
Delovne naloge: sestavljal boš nova orodja za brizganje plastike in orodja za štan-
canje, samostojno razstavljal in popravljal dele orodij ... Iskra, d. o. o., Stegne 21, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev, m/ž (Škofja Loka)
Tipične naloge: pripravljanje, posluževanje in nadziranje delovanja strojev, pripra-
va ustrezne surovine za nemoten tehnološki proces, tehtanje, pakiranje in skladi-
ščenje izdelkov po delovnem nalogu ...  Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prija-
ve zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik kupcev, m/ž (gorenjska regija)
Naši skrbniki kupcev igrajo eno izmed ključnih vlog pri krepitvi našega poslovanja 
z majhnimi in srednje velikimi gospodarskimi družbami. Big Bangov skrbnik kup-
cev predstavlja pomemben člen naše UAU ekipe. Skrbi tudi za kakovostno sveto-
vanje strankam in je visoko motiviran za uspešno zaključevanje prodaje. BIG BANG, 
d. o. o., Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 9. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa, m/ž (Škofja Loka)
Iščemo sodelavca, ki ima: izobrazbo tehnične smer vsaj 6. stopnje, vsaj 3 leta de-
lovnih izkušenj na samostojnem delovnem mestu, visoko raven prodajne usmerje-
nosti k rezultatom, samoiniciativnost in prodornost, odlično poznavanje MS Office 
programov. Lakara, d. o. o., Zminec 20a, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 24. 9. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na strojih za brizganje plastičnih mas, m/ž (Kranj)
Opis delovnih nalog: pripravljanje strojev, perifernih enot in materiala za brizganje, 
izvajanje nadzora procesa brizganja, menjava orodij, izvajanje procesne kontrole, 
enostavnejših meritev in izdelava zapisov meritev, zagotavljanje čistoče, reda in 
urejenosti delovnega okolja, vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter 
poročil. Rodex, d. o. o., Ljubljanska 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 9. 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

31. 8. tor. Rajko 6.22  19.43

1. 9. sre. Tilen 6.23 19.41 

2. 9. čet. Štefan 6.24 19.39

3. 9. pet. Dora 6.26  19.37

4. 9. sob. Zalka 6.27 19.35

5. 9. ned. Lovrenc 6.28 19.33

6. 9. pon.  Zaharija 6.29 19.32

CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 1. 9.
16.45, 20.10 CANDYMAN
16.20, 17.20, 18.30 MALI ŠEF:  
DRUŽINSKI POSLI, sinhro.
19.30 POTOVANJE SKOZI SPOMINE
18.40, 20.40 SOBA POBEGA 2:  
BREZ IZHODA

16.30, 18.20 TAČKE NA PATRULJI:  
FILM, sinhro.
20.50 ODRED ODPISANIH: NOVA MISIJA
20.30 GLAVNI JUNAK
15.30 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.
16.00 LUKA, sinhro.
18.00 HITRI IN DRZNI 9

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

KINO SPORED

Rezultati 69. kroga – 29. avgust 2021
7, 10, 15, 19, 22, 24, 33 in 6

Loto PLUS:
4, 9, 12, 18, 27, 28, 34 in 2

Lotko: 3 2 0 0 5 0

Sklad 70. kroga za Sedmico: 600.000 EUR
Sklad 70. kroga za PLUS: 190.000 EUR
Sklad 70. kroga za Lotka: 230.000 EUR

LOTO

Jasna Paladin

Volčji Potok – Društvo Staro-
dobnih vozil Kamnik je zna-
no po organizaciji mednaro-
dnih razstav starodobnikov 
najstarejših letnikov, a raz-
mere v zvezi s covidom-19 
so jih prisilile, da obletni-
co društva zabeležijo le z 
razstavo vozil svojih članov. 
Kljub temu so imeli obisko-
valci Arboretuma v nedeljo, 
29. avgusta, kaj videti, saj je 
bilo na ogled okoli šestdeset 
starodobnih avtomobilov in 
motorjev.

Gonilna sila pestrega do-
gajanja je že dvajset let pred-
sednik društva Miro Vrhov-
nik skupaj z ženo Mijo. 
»Društvo starodobnih vo-
zil Kamnik smo ustanovili 
leta 2001. Takrat sem bil še 
član Avto-moto društva Ka-
mnik, a tam ni bilo poslu-
ha za ustanovitev sekcije 

starodobnih vozil, zato smo 
se odločili za ustanovitev 
novega društva. Lansko leto 

smo imeli velike načrte, v ka-
tere smo vlagali izjemne na-
pore – na našo razstavo smo 

namreč nameravali pripelja-
ti najstarejši avto in najsta-
rejši motor v Evropi, a nam 

je covid-19 načrte prekrižal. 
Tudi letos razmere za orga-
nizacijo takšnih dogodkov 
niso prijazne, a vodstvo ob-
čine, sponzorji in številni 
drugi so nam prisluhnili in 
pomagali, tako da smo lahko 
pripravili vsaj tole razstavo 

svojih članov,« je povedal 
Miro Vrhovnik in poudaril, 
da si v prihodnje razstavo 
starodobnikov znova želijo 
pripraviti v središču Kamni-
ka; občina v minulih letih 
posluha za to namreč vedno 
ni imela.

Razstavili svoje starodobne lepotce
Člani Društva starodobnih vozil Kamnik so počastili dvajsetletnico svojega delovanja.

Člani društva so z enim od svojih starodobnikov na prizorišče takole pripeljali župana 
Mateja Slaparja, ki so mu hvaležni za vso podporo.

Miro in Mija Vrhovnik sta ob jubileju društva prejela 
priznanji Občine Kamnik in Zveze slovenskih društev 
ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije.

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si



23Gorenjski glas
torek, 31. avgusta 2021 KAŽIPOT,  MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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

V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

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

15
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR                        + poštnina

15
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

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

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

s ključno besedo 

AFRIKA5 

na 1919 

boste prispevali  

5 EUR
Darovanje omogočajo Telekom  
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

www.karitas.si

NEPREMIČNINE
OSTALO
ODDAM

ZAPRT prostor za avtodom, tel.: 
041/784-326  
 21002009 

 

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 21002013

STROJ za mešanje kruha ali mesa, 
60–80 litrov, tel.: 031/472-582  
 21002007 

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHA, bukova in mešana drva, tel.: 
031/343-161 21001989 

KURIVO
PRODAM

BUTARE, cena 2 EUR/kos, ugodno, 
tel.: 031/360-178 21002019

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

JOGI, 190 x 90, s posteljo, in 5 stolov, 
tel.: 031/472-582  
 21002006 

OSTALO
PRODAM

ZAVESE, ugodno, primerne za vsa 
okna, tel.: 031/400-950 21002003

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim, tel.: 030/996-225 21002011

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE izjemne tehnične, umetni-
ške, sporočilne in energijske vrednosti, 
tel.: 040/567-544 21001957 

 

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

ROVOKOPAČ – bager za traktor, tri-
točkovni priklop, lahko v okvari, tel.: 
040/205-911 21002004

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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.

TRAKTOR, lahko s priključki, in moto-
kultivator, tel.: 031/500-933  
 21001794 

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo, okolica Šenčurja, 
tel.: 031/524-076 21002005 

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo in kilogramske pi-
ščance. Pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113  
 21001769

14 dni staro teličko, križanko ČB/LM, 
tel.: 031/446-519 21002015

3 TELIČKE ČB, stare 10 dni, tel.: 
031/601-956 21002012

DOMAČE PIŠČANCE, težke od 1 do 3 
kg, lahko tudi očiščene, tel.: 031/505-
151 21001986

JARKICE, rjave in grahaste, bodo na 
voljo po 6. 9., zbiram naročila, tel.: 
041/820-594  
 21002014

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001796

KRAVO ciko, brejo, dva bikca in teličko 
(vse cike), tel.: 041/608-765  
 21002010

BIKCA LS, starega 1 teden, tel.: 
041/418-616 21002016 

PODARIM

STARE  kokoši nesnice, tel.:  
041/337-678 21002022 

 

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale, ugodno, tel.: 031/360-
178 21002018 

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO zaposlimo mlajšega upo-
kojenca za lažja fizična dela v lesni pro-
izvodnji. Simon Rakovec, s.p., Javornik 
3, Kranj, tel.: 040/716-322  21002021

ZAPOSLIMO sodelavca za lažja fi-
zična dela v lesni proizvodnji. Simon 
Rakovec, s.p., Javornik 3, Kranj, tel.: 
040/716-322 21001947  

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, 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 21001772

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  
 21001770

RAZNO
PRODAM

MANJŠO kosilnico in žensko kolo na 
21 prestav, tel.: 041/364-504 21002017

NOVA zapakirana drsna vrata 60 cm 
x 205 cm, s karniso (Lip Bled), tel.: 
04/58-74-084, 070/433-717 21002008

UGODNO – pogonska jermena širine 80 
cm in malo rabljeno diatonično harmoni-
ko, tel.: 068/186-754              21002020          

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

RAZSTAVE

Vojni plakat (1941–1945) iz depojev 
Gornjesavskega muzeja Jesenice
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice vabi ob 80. 
obletnici začetka 2. svetovne vojne na naših tleh na odpr-
tje razstave in muzejski večer Vojni plakat (1941–1945) iz 
depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki bo v petek, 3. 
septembra, ob 17. uri v razstavnem prostoru Liznjekove do-
mačije v Kranjski Gori. 

Prata, sovata pa tenstan krompir
Tržič – Tržiški muzej vabi v četrtek, 2. septembra, ob 18. uri 
na odprtje razstave v galeriji Atrij z naslovom Prata, sovata 
pa tenstan krompir, na kateri bosta predstavljena bogastvo 
in raznolikost tržiške kulinarične dediščine. Razstava bo od-
prta do vključno 1. oktobra. 

Urbane sledi
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi na ogled foto-
grafske razstave z naslovom Urbane sledi avtorjev Barbare 
Toman in Gabra Koširja. Razstava je v Foto galeriji na Jeseni-
cah na ogled od 25. avgusta do 21. septembra. 

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. 

PRIREDITVE

Tek po poti treh zvonov
Sebenje – V soboto, 4. septembra, se ob 10. uri lahko udele-
žite Teka po poti treh zvonov, s startom in ciljem na igrišču 
Pod kostanjčki v Sebenjah. Proga za odrasle je dolga 9 kilo-
metrov in poteka po poznani turistični poti Pot treh zvonov. 
Otroci bodo tekli po progi na prizorišču. V okviru teka bo v 
ciljnem prostoru animacija za otroke. Poskrbljeno bo tudi za 
hrano in pijačo.

Fotografska delavnica camera obscura 
z Janezom Pelkom
Škofja Loka – V soboto, 4. septembra, bo v okviru spremlje-
valnega programa razstave Foto Loka v Loškem muzeju po-
tekala fotografska delavnica camera obscura, ki jo bo vodil 
Janez Pelko. Kratkemu uvodnemu predavanju bo sledil prak-
tični del izdelave kamere, fotografiranje, razvijanje fotografij 
v temnici in pregled končnih izdelkov. Delavnica bo potekala 
od 10. do 16. ure z enournim odmorom za kosilo (za kosilo 

ne bo poskrbljeno). Namenjena je starejšim od 14 let, pred-
hodno znanje fotografije ni potrebno. Obvezne prijave na: 
obisk@loski-muzej.si.

IZLETI
S kolesom čez Brdo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na kolesarjenje, ki 
bo v četrtek, 2. septembra, na relaciji Naklo–Kovor–Brdo–
Praproše–Naklo. Start ob 9. uri izpred Doma starejših obča-
nov Naklo. Upoštevala se bodo priporočila NIJZ.

PREDAVANJA

Poletje, Kuga in Albert Camus
Mentorica in pisateljica Nina Kosmač vabi na predavanje 
o pisatelju Albertu Camusu, ki bo v soboto, 4. septembra, 
ob 19. uri na Zoom povezavi: https://us02web.zoom.
us/j/82218077016.
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo
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Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah je 
zaživel projekt Delavska 
malca, v sklopu katerega je 
v restavracijah in gostilnah 
že mogoče naročiti jedi, ki 
so jih včasih jedli jeseniški 
delavci bodisi v fabrški kan-
tini bodisi doma. K projektu 
je za zdaj pristopilo šest je-
seniških gostiln oziroma re-
stavracij: Kmečki turizem 
Pr' Betel, Restavracija Kazi-
na, Dom Pristava, Gostilna 
in picerija Turist, Gostilnica 
in pizzerija Chilli in Bistro 
Oaza, ki so Delavsko malco 
vključile na svoje jedilnike.

V projektu sta moči zdru-
žila Gornjesavski muzej Je-
senice in Razvojna agenci-
ja Zgornje Gorenjske (RA-
GOR). Kot sta povedala Špe-
la Smolej Milat iz muzeja in 
Ambrož Černe iz RAGOR-
-ja, na Jesenicah že nekaj let 
dajejo poudarek kulinariki 
– z različnimi delavnicami, 
razstavami ... A ker je hra-
na vendarle nekaj, kar je tre-
ba tudi okusiti, so prišli na 
idejo, da bi domače jedi po-
nudili tudi kot malice v go-
stilnah oziroma restavraci-
jah. Gre za jedi, kakršne so 
kuhali v fabrških kantinah 

ali so jih na domačo mizo 
postavljale delavske gospo-
dinje, na primer: meso iz 
župe, govnač in jabuka v 
šlafroku, ajmoht z žgan-
ci ali vaseršpoclni, fržolo-
va župa in omlete z mar-
melado, jesihflajš z jajcem, 

kranjska klobasa in okisan 
fržov, ješprenj s suhimi re-
bri in šmorn, suh vratnik in 
endivija s krompirjem, ten-
stana jetrca s polento ... 

Nekatere jedi izhajajo iz 
Primorske, kot denimo jota, 
frika, luštrkajca, ki so na 

Jesenice prišle z delavci, ki 
so se z vlakom vozili na delo 
s primorske strani, mnogi 
pa so na Jesenicah tudi osta-
li. Številne jedi pa so se na Je-
senicah 'udomačile' s prise-
ljenci iz držav bivše Jugosla-
vije, tako so fabrške kantine 
že kmalu ponujale pasulj, fi-
lane paprike, sarmo, musa-
ko, pite in burek ... 

Vse te jedi so vključili v na-
bor jedi, ki jih gostinci lahko 
ponujajo pod enotnim ime-
nom Delavska malca. Prip-
ravili so tudi publikacijo z 
naslovom Delavska malca, 
v kateri so jedi naštete, opi-
sane in predstavljene s fo-
tografijami, ter posneli pro-
mocijske filmčke, v katerih 
so sodelovali učenci turistič-
nih krožkov iz projekta Tu-
rizmu pomaga lastna glava. 

Kot je povedala Špela Smo-
lej Milat, je projekt name-
njen tako domačinom, da 
se spomnijo, 'kaj je mama 
včasih kuhova', kot tudi turi-
stom, ki pridejo v mesto in 
pogosto vprašajo: »Kaj pa se 
tukaj je?« 

Ambrož Černe pa je dodal, 
da na ta način znanje o naši 
prehranski dediščini ne le 
zapišemo, ampak tudi pre-
našamo na krožnike ... 

Delavska malca že na 
jedilnikih jeseniških gostiln
V šestih jeseniških restavracijah je že mogoče naročiti Delavsko malco, to je jedi, ki so jih včasih jedli 
jeseniški delavci, a se še danes znajdejo na domačih jeseniških mizah. 

Kranjska klobasa in okisan fržov / Foto: Foto Vidmar

Ambrož Černe in Špela Smolej Milat

Ješprenj s suhimi rebri in šmorn z marmelado

Sodelujoči gostinci se bodo sami odločali, katere 
jedi bodo ponujali in ob katerih dneh. Prav tako ni 
predpisanih enotnih receptov, gostinci pa tudi sami 
določijo ceno takšne malice.

Danes bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa se bodo 
pojavljale krajevne plohe. Za jutri in v četrtek kaže na večinoma 
sončno vreme.

Maša Likosar

Voklo – Želja po duhov-
ništvu se je kanoniku in pre-
latu Vinku Prestorju, roje-
nemu 5. julija 1928, zbudi-
la že v prvem razredu osnov-
ne šole, ko je nanj velik vtis 
naredil tedanji novi kaplan 

in katehet Lojze Žitko. Po 
mnogih ovirah in preizkuš-
njah, med drugim mu je bilo 
dodeljenih sedem let zapora 
in eno leto vojaščine, je ven-
darle dočakal dan mašniške-
ga posvečenja, ki se je dogo-
dil 29. junija leta 1961. Du-
hovniško posvečenje je pre-
jel od škofa Antona Vovka. 
Novo mašo je bral v Šen-
čurju, kamor se je pred šti-
rinajstimi leti po upokoji-
tvi vrnil in kjer še danes de-
luje kot duhovni pomočnik. 
Prestor je kot vikar deloval v 

stolni župniji, bil je župnik 
na ljubljanskih Žalah, Vrh-
niki in v Kamniku, kot kano-
nik pa v ljubljanski stolnici 
in raznih službah na Škofij-
skem ordinariatu. 

Osrednjo slovesnost bi-
serne maše oziroma šestde-
set let mašništva Vinka 

Prestorja so obhajali 27. ju-
nija v šenčurski cerkvi sv. Ju-
rija, ko je bogoslužju pred-
sedoval nadškof Stanislav 
Zore. V imenu Občine Šen-
čur mu je čestital in se mu 
zahvalil župan Ciril Kozjek, 
s strani šenčurske župnije 
pa domačini župnik Urban 
Kokalj. V rodni vasi Voklo so 
v cerkvi sv. Jerneja njegov ju-
bilej počastili minulo nede-
ljo, na tamkajšnji praznik 
žegnanja, kjer je bogoslužje 
vodil kanonik in prelat An-
ton Slabe. 

Obhajal 
biseromašni jubilej
V nedeljo je v svoji rodni vasi Voklo biseromašni 
jubilej obhajal kanonik in prelat Vinko Prestor. 

Kanonik in prelat Vinko Prestor / Foto: Tina Dokl

Biseromašni jubilej Vinka Prestorja v cerkvi sv. Jerneja, kjer 
je bogoslužje vodil Anton Slabe / Foto: Tina Dokl

Gorenja vas – Zaradi gradnje novega mostu čez Poljansko 
Soro v Gorenji vasi so promet preusmerili na nov, začasni 
montažni most, po katerem promet za vsa vozila poteka iz-
menično enosmerno. Pešcem in kolesarjem je za prehod čez 
reko namenjena Neškova brv. Kot so sporočili z občine, so 
minuli teden že porušili stari dotrajani most, gradnja novega 
naj bi bila končana konec marca prihodnje leto. Za naložbo 
bo republiška direkcija za infrastrukturo po pogodbi odštela 
dobrih devetsto tisoč evrov. 

Promet preusmerili na začasni most




