
9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 14. julija 2020

Leto LXXIII, št. 56, cena 1,85 EUR                  Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

GORENJSKA

Poslanstvo opravila 
spominska patrulja 
Organizacijski odbor spominskih 
pohodov na Triglav je zaradi aktu-
alnih razmer v zvezi s koronaviru-
som jubilejni, 35. pohod prestavil 
na prihodnje leto. Letos je v imenu 
vseh pohodnikov poslanstvo opra-
vila spominska patrulja. 

6

ŠPORT

Triglav vse bliže  
kvalifikacij  
Ekipa Domžal je na sobotni tekmi 
iztržila točko, nogometaši Triglava 
pa so po nedeljskem porazu vse 
bliže igranju v kvalifikacijah za ob-
stanek v prvi ligi. Na čelu Nogo-
metnega kluba Triglav je od minu-
lega četrtka Jure Gortnar. 
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KRONIKA

Prisvajal naj bi  
si gotovino 
Na Okrožnem sodišču v Kranju 
poteka sojenje Božidarju Šosterju, 
ki mu kranjsko tožilstvo očita sto-
ritve več kaznivih dejanj pri vode-
nju bohinjskih hotelov Zlatorog in 
Bohinj ter kampa Zlatorog pred 
slabim desetletjem

16

ZADNJA

Kamniški čebelarji  
odkrili Janšev spomenik 
Čebelarsko društvo Kamnik letos 
praznuje sto petnajst let delova-
nja, ob tem jubileju pa so odkrili 
kip Antona Janše. 

24

VREME

Danes bo sončno z obča-
sno oblačnostjo. Jutri bo 
delno jasno. V četrtek bo 
pretežno oblačno z obča-
snimi padavinami.

11/24 °C
jutri: delno jasno

Priloga: 

LOČANKA

Urša Peternel

Kranj – Direktor NIJZ Mi-
lan Krek je v soboto ocenil, 
da se je drugi val epidemije 
covida-19 že začel. Izrazil je 
upanje, da gremo proti vrhu 
drugega vala in da se bo v na-
slednjih dneh število novih 
potrjenih okužb stabilizira-
lo in bomo potem počasi za-
čeli drseti navzdol – če le kaj 
ne bo prišlo vmes, je dejal.

Medtem je število potrje-
nih okužb že več dni dvo-
mestno, novi primeri pa so 
zelo razpršeni po državi. V 
četrtek so potrdili 17 novih 
okužb, v petek kar 34, v so-
boto 14, v nedeljo pa osem. 

Smo že na vrhuncu drugega vala?
Na Gorenjskem je ta čas deset aktivnih okužb, največ jih je v Kranju. Veljati je začel četrti protikoronski 
paket, uvajamo tudi mobilno aplikacijo za sledenje okužbam.

Država bo prevzela plačilo nadomestila za tiste zaposlene, ki jim bo odrejena karantena; a 
le, če ne bodo prišli iz države z rdečega seznama. / Foto: Tina Dokl (fotografija je simbolična)42. stran

Aleš Senožetnik

Cerklje – Komunala Kranj je 
nedavno izdelala nov elabo-
rat o oblikovanju cen storitev 
oskrbe s pitno vodo za obči-
ne Medvode, Šenčur, Na-
klo, Preddvor, Jezersko, Me-
stno občino Kranj in Cerklje. 
Tako so tudi cerkljanski sve-
tniki na nedavni seji potrdili 

nove cene vodarine in omre-
žnine. Vodarina bo višja za 
dobra dva centa, medtem 
ko se omrežnina povečuje s 
5,36 na 7,08 evra (brez DDV, 
za premer cevi DN20). 

Dvig cen je bil potreben, 
ker obstoječe cene ne pokri-
vajo več vseh stroškov.

Svetniki zavrnili 
predlagane cene
V Cerkljah bodo občani prejeli nekoliko višje 
položnice za vodo, medtem ko so svetniki 
predlagano povišanje cen storitev odvajanja 
komunalne odpadne in padavinske vode zavrnili.

411. stran

Mateja Rant, Urša 
Peternel, Jasna Paladin

Kranj, Škofja Loka, Jeseni-
ce, Kamnik – Splošno matu-
ro je letos v spomladanskem 
roku na 83 šolah po Sloveniji 
opravljalo 6572 kandidatov, 
od tega se je v gorenjski re-
giji splošne mature udeleži-
lo 655 kandidatov. Maturan-
tov, ki so prejeli spričevala s 
pohvalo, kar pomeni, da so 
na splošni maturi dosegli od 
30 do 34 točk, je 280. Najviš-
ji možni splošni uspeh je le-
tos doseglo enajst kandida-
tov, med njimi Anja Kustec 
in Tina Kuhar z Gimnazije 

Škofja Loka. Ocene so po be-
sedah direktorja Državnega 
izpitnega centra Darka Zu-
panca kljub epidemiji pri-
merljive s preteklimi leti.

Na Gimnaziji Škofja 
Loka je splošno maturo pr-
vič opravljalo 152 dijakov, 
od tega jo je uspešno opra-
vilo 151. Maturitetno spriče-
valo s pohvalo je prejelo se-
dem dijakov, poleg diaman-
tnih Anje Kustec in Tine Ku-
har še: Mija Suljanovič, Teja 
Barašin, Sebastjan Kordiš, 
David Uršič in Ana Gabrie-
la Kostanjevec. Na Gimnazi-
ji Kranj je k spomladanske-
mu roku mature pristopilo 

171 kandidatov, trije je niso 
uspešno opravili. Med zla-
te maturante so se zapisali: 
Žan Žnidar, Matija Barba, 
Nika Gortnar, Vid Kuralt, 
Hana Lebar, Miha Lipovec, 
Helena Potočnik, Alin Rav-
nihar, Maša Arzenšek, Ja-
kob Dolhar, Miha Marčun, 
Tinkara Meterc, Nika Ro-
blek, Job Stopar in Tina Urh.

Na Gimnaziji Jesenice 
imajo letos štiri zlate matu-
rante: Simon Gašperin je 
dosegel 32 točk, Vida Lesko-
var 31 točk, Lea Holc in Lara 
Stare - Knific pa 30 točk. 

Na Gorenjskem dve diamantni
V srednjih šolah so včeraj podelili letošnja maturitetna spričevala. Splošno 
maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo slabih 94 odstotkov 
kandidatov, enajst jih je doseglo najvišji možni uspeh.

Diamantni maturantki Tina Kuhar in Anja Kustec / Foto: Tina Dokl42. stran
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Mateja Rant

Škofja Loka – Po poročanju 
medijev minuli teden se je 
okrog tristo slovenskih ma-
turantov odpravilo na matu-
rantski izlet na zasebni hrva-
ški otok Obonjan. Maturant-
skega izleta, ki ga organizira 
potovalna agencija Mondi-
al, naj bi se udeležili tudi di-
jaki škofjeloške gimnazije, 
od česar pa so se v Gimnazi-
ji Škofja Loka povsem ogra-
dili. Kot je poudaril ravnatelj 
Jože Bogataj, jim namreč ni 
znano, kdo naj bi bili ti dija-
ki. »Tudi če so naši dijaki, pa 
za to ne vemo in to počnejo 
mimo šole in v lastnem in-
teresu.«

Na spletni strani potoval-
ne agencije Mondial je v zve-
zi z omenjenim maturant-
skim izletom mogoče preb-
rati, da gre za »edini matu-
rantski program, ki kljub 
upoštevanju vseh varno-
stnih ukrepov v celoti omo-
goča doživetje pravega ma-
turantskega izleta«. Otok naj 
bi najeli samo za slovenske 
maturante, tako da naj ne bi 
prihajalo do mešanja in sti-
kov z drugimi turisti ali do-
mačini. A Bogataj je ogor-
čen, da so v potovalni agenci-
ji brez njihovega dovoljenja 
in vednosti objavljali naziv 

gimnazije. Po njegovih be-
sedah se namreč zavedajo, 
da je udeležba na takšnem 
izletu v času, ko je epidemi-
ološka slika zelo slaba, izred-
no neodgovorna tako s stra-
ni dijakov kot njihovih star-
šev. »Zato tovrstne 'matu-
rantske ekskurzije' ne pod-
piramo,« je odločen ravna-
telj, ki ob tem dodaja, da zato 
za dijake niti ne organizirajo 
spremstva. »Gimnazija Ško-
fja Loka ta čas za prijavljene 
dijake tretjega letnika prip-
ravlja štiridnevno maturant-
sko ekskurzijo po Sloveniji 
kot alternativo standardni ek-
skurziji, ki smo jo zaradi epi-
demiološke slike držav v pro-
gramu nepreklicno odpove-
dali,« je še pojasnil Bogataj. 

Maturantske izlete z od-
hodi konec avgusta in v za-
četku septembra organizira 
tudi agencija Kompas, prija-
vljenih pa je približno dva ti-
soč maturantov. A kot poja-
snjujejo v Kompasu, bodo 
končno odločitev glede iz-
peljave teh izletov sprejeli 
konec julija na podlagi ura-
dnih priporočil, navodil in 
ukrepov v zvezi s prepreče-
vanjem okužbe z novim ko-
ronavirusom glede na takra-
tno aktualno epidemiološko 
sliko tako v Sloveniji kot tudi 
v svetu.

Šola z izletom 
nima nič
V Gimnaziji Škofja Loka so ostro zavrnili 
informacijo, da so za njihove dijake pripravili 
maturantski izlet na zasebni hrvaški otok s 
turistično agencijo Mondial.

Po besedah vladnega go-
vorca Jelka Kacina anali-
ze NIJZ kažejo, da so glav-
ni vir novih okužb druženja, 
okužbe pa se širijo tudi v do-
move za starejše.

Na Gorenjskem je ta čas 
deset aktivnih okužb, in si-
cer po ena v občinah Gorje, 
Šenčur, Tržič in Cerklje na 
Gorenjskem, dve v občini 
Radovljica, štiri pa v Kranju. 
V kranjski občini so samo v 
soboto potrdili kar tri nove 
primere, v nedeljo pa na Go-
renjskem ni bilo nobene 
nove potrjene okužbe.

Veljati je začel Zakon o in-
terventnih ukrepih za pri-
pravo na drugi val covida-19, 
tako imenovani protikoron-
ski paket 4 (PKP4). Ta med 
drugim podaljšuje subven-
cioniranje čakanja na delo 
doma ter določa, da bo na-
domestila plač delavcev v ka-
ranteni krila država. 

Minister za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj 
je dejal, da je nosilni ukrep 
podaljšanje ukrepa čakanja 
na delo doma za en mesec, 
do konca julija, z možnostjo, 
da ga vlada podaljša še 

največ dvakrat po en mesec, 
torej do konca septembra. 
Po ministrovih besedah je 
v ukrepu čakanja na delo še 

vedno šestdeset tisoč zapo-
slenih, saj del gospodarstva 
še ne more delno ali pol-
no zagnati storitev oziroma 

proizvodnje. Prav tako v ve-
ljavi ostaja ukrep subvenci-
oniranja skrajšanega delov-
nega časa, ki ga ta čas koris-
ti trideset tisoč zaposlenih.

Drugi pomemben spre-
jeti ukrep je, da bo država 
prevzela plačilo nadomesti-
la za karanteno za zaposle-
ne. Če bo delodajalec de-
lavcu lahko odredil delo na 
domu, nadomestilo ne bo 
potrebno. Delavec, ki mu 
bo odrejena karantena za-
radi stika z okuženim med 
delovnim časom, ima pra-
vico do 100-odstotnega na-
domestila. Delavec, ki se bo 
vračal iz države iz zelenega 
ali rumenega seznama in 
bo ob prehodu meje v Slove-
nijo zanj odrejena karante-
na ali pa mu bo odrejena ka-
rantena zaradi stika z oku-
ženim, bo imel pravico do 
nadomestila v višini 80 od-
stotkov svoje povprečne me-
sečne plače. Delavec, ki bo 
šel v državo na rdečem se-
znamu in mu bo ob vrnitvi 
odrejena karantena, pa ne 
bo upravičen do nadomesti-
la plače. Izjeme bodo v pri-
merih smrti bližnjega so-
rodnika (zakonca, zunajza-
konskega partnerja, otroka, 
staršev) ali rojstva otroka. 

Smo že na vrhuncu drugega vala?
31. stran

Zakon je vzpostavil temelje za vzpostavitev delovanja 
mobilne aplikacije za varovanje zdravja in življenja 
ljudi. Namestitev in uporaba aplikacije bosta 
prostovoljni, tudi za tiste, ki jim je odrejena karantena 
ali so potrjeno okuženi. Po besedah ministra 
za javno upravo Boštjana Koritnika je aplikacija 
namenjena zgolj obveščanju o stikih z okuženimi in 
ni namenjena sledenju posameznikom. Aplikacija 
ne bo uporabljala sistemov GPS in ne bo omogočala 
shranjevanja geolokacijskih podatkov. Prevzeli 
bomo nemško odprtokodno rešitev, ki jo uporabljajo 
že v desetih evropskih državah. Državljane želijo 
spodbuditi, da bi jo uporabljali v čim večji meri in tako 
izvedeli, ali so bili v stiku s kom, ki je okužen. Na ta 
način bi razbremenili tudi epidemiologe, zlasti jeseni 
in pozimi, ko lahko pride do povečanja števila okužb.

• Koriščenje turističnih bonov, ki jih je država 
razdelila vsem prebivalcem, je po novem mogoče v 
vseh nastanitvenih obratih, ki izpolnjujejo pogoje, 
in ne le tistih, ki so bili v register vpisani marca ob 
razglasitvi epidemije, kot je veljalo doslej.

• Država bo zagotovila dodatnih 31 milijonov evrov 
za reševanje kadrovske stiske socialnovarstvenih 
zavodov, ki se je v času korone še posebej izrazito 
pokazala. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ansambel bratov Av-
senik je predlagan za nagra-
do državljan Evrope. Pobu-
do je dala evropska poslan-
ka Romana Tomc, podpira-
jo jo tudi Milan Zver, Franc 
Bogovič, Ljudmila Novak, 
Milan Brglez, Irena Joveva 
in Tanja Fajon.

 Avseniki so v svetovnem 
merilu najuspešnejša slo-
venska glasbena skupina, 
štiri desetletja so bili am-
basadorji slovenske glasbe 
in promotorji evropske kul-
turne dediščine. Njihova 

znamenita polka Na Goli-
ci je največkrat predvajana 
instrumentalna skladba na 
svetu. V času po 2. svetovni 
vojni, ko svoboda gibanja in 
izražanja v Evropi nista bili 
samoumevni, sta bila usta-
novitelja, brata Slavko in Vil-
ko Avsenik ponosna Sloven-
ca in Evropejca, simbola po-
vezovanja in preseganja na-
cionalnih meja, so oceni-
li predlagatelji. Še danes so 
Avseniki prepoznavni po 
vsej Evropi. Dobitniki nagra-
de državljan Evrope, ki jo po-
deljuje Evropski parlament, 
bodo znani konec leta.

Avseniki za nagrado 
državljan Evrope

Kot je dejala ravnateljica 
Lidija Dornig, je od 61 dija-
kov, ki so pristopili k maturi, 
to opravilo 56, uspeh je tako 
91,8-odstoten. Z rezultatom 
je zelo zadovoljna, saj je bilo 
letošnje šolsko leto drugač-
no, kljub temu pa so se ma-
turanti na maturo dobro in 
odgovorno pripravili, kar do-
kazuje tudi uspeh na matu-
ri. 

Na Gimnaziji in srednji 
šoli Rudolfa Maistra Kamnik 
so se po poklicni maturi, na 
kateri so bili dijaki stoodsto-
tni, včeraj razveselili tudi re-
zultatov splošne mature, ki 
so jo opravljali 104 gimnazij-
ci. Kot je povedala ravnatelji-
ca Bernarda Trstenjak, so z 
rezultati zadovoljni, čeprav 
diamantnega maturanta (za 
razliko od prejšnjih let) letos 
nimajo. Na »steno slavnih«, 
ki jo imajo na šolskem sto-
pnišču, bodo letos pritrdi-
li tablice petih zlatih matu-
rantov. Več kot trideset točk 
so dosegli: Urša Zevnik, Tea 
Pogačar, Tilen Humar, Žan 
Mencinger in Teja Spruk.

Od 5560 kandidatov, ki 
so uspešno zaključili četrti 

letnik gimnazije in sploš-
no maturo opravljali prvič, 
je izpite uspešno opravilo 
5222 kandidatov oziroma 
93,92 odstotka, kar je ne-
koliko manj kot lani, ko je 
bilo uspešnih 95,18 odstot-
ka kandidatov, so pojasni-
li pri Državnem izpitnem 
centru. V povprečju so kan-
didati dosegli 20,35 točke. 
Neuspešnih je bilo 338 kan-
didatov ali 6,08 odstotka, 
lani je bilo neuspešnih 4,82 

odstotka kandidatov. Izpite 
mednarodne mature je na 
na treh slovenskih gimnazi-
jah opravljalo skupaj 63 di-
jakov iz Slovenije in 26 tuj-
cev. Med njimi je bilo kar 
42 zlatih maturantov, kar 
pomeni, da so na mednaro-
dni maturi dosegli vsaj 40 
točk od skupno možnih 45 
točk. Na Gimnaziji Kranj je 
mednarodno maturo opra-
vljalo 22 dijakov, ki so v pov-
prečju dosegli 40,4 točke. 

Poklicno maturo je na 142 
srednjih šolah in organiza-
cijah za izobraževanje odra-
slih opravljalo 8649 kandi-
datov, od tega 7682 dijakov 
in 967 ostalih. Med 8204 
kandidati, ki so tokrat prvič 
opravljali poklicno maturo, 
jih je bilo uspešnih 92,59 
odstotka (lani 93,08). Zlatih 
maturantov je bilo 388 (lani 
345), najvišje možno število 
točk pa je doseglo 112 kandi-
datov (lani 106). 

Na Gorenjskem dve 
diamantni maturantki
31. stran

Podelitev maturitetnih spričeval na Gimnaziji Jesenice: tokrat z maskami, »komolčanjem« 
namesto stiskov rok in upoštevanjem varne razdalje / Foto: Gorazd Kavčič
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Malce strpnosti, prosim!

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Sama sicer ne vozim mo-
torja, sem pa že kar nekaj 
let sopotnica. Z možem 

sva opravila precej skupnih 
kilometrov, prepotovala kar 
nekaj držav, po stranpoteh pa 
sva spoznala tudi številne slo-
venske ceste in kraje, kamor z 
avtomobilom najbrž nikoli ne 
bi zavila.

Pogosto vprašanje prijateljic, 
ki vedo, da se na izlete in po-
čitnice navadno odpravljam z 
motorjem, je, kam dam prtlja-
go, saj je jasno, da so motori-
stični kovčki prostorsko precej 
omejeni. Ko jih prepričam, da 
večinoma na počitnicah niko-
li ne potrebujemo niti polovice 
tega, kar naložimo v avto, me 
zlasti ob poletni vročini marsi-
katera vpraša, kako zdržim v 
motorističnih oblačilih, roka-
vicah, čeladi in škornjih. 

Seveda imam tudi na to 
vprašanje že kar nekaj časa 
pripravljen odgovor. Tako ved-
no povem, da na motorju med 
vožnjo ni vroče, da pa me vro-
čina navadno oblije v križiščih, 
pred semaforji in v kolonah, 
kjer je lahko dolgotrajnejše ča-
kanje res malce mučno. K sreči 
je vsaj včasih priložnost, da 
se z motorjem prehiti kolona, 
zlasti tista, ko je treba dlje časa 
čakati na mejnih prehodih.

O tem sem razmišljala pred 
dnevi, ko so se na družbenih 
omrežjih začele polemike o 
tem, kdaj in ali sploh smejo 
motoristi prehitevati kolone 
na mejnih prehodih. Dejstvo 
je namreč, da Zakon o pravilih 
cestnega prometa dovoljuje, da 
lahko voznik enoslednega vozi-

la, če je kolona vozil ustavlje-
na  na  smernem  vozišču in 
je na njem dovolj prostora, s 
primerno  hitrostjo in pazlji-
vostjo vozi mimo ustavljenega 
vozila ali kolone vozil. 

Večina voznikov avtomobi-
lov, zlasti tisti, ki so tudi mo-
toristi, to pravilo poznajo in se, 
če je le mogoče, motoristom v 
koloni tudi umaknejo. Med 
potovanji v tujini sem opazila, 
da večina šoferjev da prednost 
motoristom tudi v primerih, ko 
tega ne zapovedujejo predpisi 
in morda celo ni potrebno. Pač 
vedo, da imajo enosledna vozi-
la drugačne vozne lastnosti in 
da so jim motoristi hvaležni, če 
jih (zlasti ob zastojih) spustijo 
naprej. Kot voznica avtomobi-
la sem se z leti sama tega že 
navadila. 

Tudi zato sem začudena 
spremljala polemike, v katerih 
so nekateri motoriste, ki prehi-
tevajo kolone na mejnih preho-
dih, označili ne le kot norce in 
nasilneže, ampak celo kot bol-
nike, egoiste in še kaj ...

Obenem sem se spraševala, 
ali smo v teh časih, ko mar-
sikdaj z negotovostjo ugibamo 
o naslednjih dneh in mesecih 
ter bi zato morali biti še bolj 
razumevajoči do vseh in vsako-
gar, res postali še bolj nestrpni 
in nas vsak, ki ne razmišlja in 
dela tako kot mi, še bolj moti? 
Prepričana sem namreč, da je 
prav sedaj priložnost, da več 
razmišljamo o soljudeh, o nji-
hovih in naših navadah in da 
ob tem postanemo strpnejši. 
Tudi do motoristov, ki nas pre-
hitijo med stanjem v koloni.

Ana Šubic

Kranj – Pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) 
ocenjujejo, da bodo na zdra-
vstvena, socialna in samo-
plačniška letovanja odpeljali 
okoli devet tisoč otrok, med-
tem ko so jih lani 11.838. Z 
Gorenjskega naj bi pod nji-
hovim okriljem letovalo oko-
li sedemsto otrok oz. dvesto 
manj kot lani. Na manjše šte-
vilo je seveda vplival korona-
virus. Razmere glede orga-
nizacije letovanj se neneh-
no spreminjajo, pravijo pri 
ZPMS in dodajajo, da imajo 
zaradi upoštevanja priporo-
čil pristojnih manjše skupi-
ne otrok. »Manj otrok bo tudi 
zato, ker so nekateri naši or-
ganizatorji letovanja odpove-
dali (Velenje, Idrija, Murska 
Sobota). Ne glede na vse je 
med ljudmi prisoten strah,« 
opažajo pri ZPMS. 

Otroci letujejo v poči-
tniških domovih, ki so v 
upravljanju oz. lasti njihovih 
društev. Na voljo imajo po 
sedem domov na Hrvaškem 
(Savudrija, Umag, Zambra-
tija, Nerezine, Novigrad, Po-
reč, Špadiči) in v Sloveniji 
(Pacug, Piran, Gorje, Kranj-
ska Gora, Pohorje, Trenta, 
Dolenjske Toplice). »Edini 
počitniški dom, ki v tem po-
letju ne bo sprejel otrok, je v 
Baški,« so razložili. Letova-
nja prirejajo v skladu s pri-
poročili NIJZ. Kot že ome-
njeno, so skupine manjše, 
poleg tega se ne smejo me-
šati. »Upoštevati moramo 
priporočila glede razkuževa-
nja, prehranjevanje je orga-
nizirano drugače – manjše 
skupine in manj skupin na-
enkrat, kar pomeni več časa. 
Največja težava so dodatni 
stroški avtobusnih prevozov 
in razkuževanja prostorov,« 
so dodali pri ZPMS. 

Pri Rdečem križu Sloveni-
je (RKS) želijo podobno kot 
pretekla leta tudi letos na 
morje odpeljati več kot 2850 
otrok, med njimi vsaj 120 
z Gorenjskega. Približno 

polovica bo vključenih v so-
cialna letovanja, ostali pa 
prek zdravstvenih kolonij. 
»Obžalujemo, ker bomo le-
tos omogočili letovanje ne-
kaj manj otrokom, ker ne 
bomo koristili počitniških 
kapacitet na Hrvaškem,« so 
pojasnili na RKS. V njiho-
vem mladinskem zdravili-
šču in letovišču Debeli rtič 
že letujejo prve skupine ot-
rok v organizaciji njihovih 
območnih združenj in dru-
gih organizatorjev, v celot-
nem poletju pa jih pričaku-
jejo najmanj štiri tisoč. »Le-
tošnja posebnost je poveča-
na skrb za varnost in dobro 
bivanje vseh otrok in njiho-
vih spremljevalcev skladno s 
priporočili NIJZ. Še posebej 
poudarjamo celodnevno bi-
vanje na prostem, ki ga omo-
gočajo velike površine mla-
dinskega zdravilišča. Dobro 
usposobljeni varuhi in 24-
urna medicinska oskrba so 
tista dodana vrednost naših 
letovanj, ki zagotavljajo, da 
pri nas otroci počitnice pre-
živijo ne le brezskrbno, tem-
več tudi varno,« so poudari-
li pri RKS. Ves čas letovanj 
se bodo strogo držali ukre-
pov za preprečevanje okužb 
(skrb za higieno, razkuževa-
nje prostorov, rok, omejitve 
števila otrok v jedilnicah, v 

bazenu, morju ...), v prime-
ru suma na okužbo pa imajo 
pripravljene bolniške sobe 
in okrepljeno medicinsko 
osebje.

Letovanj za starejše ne bo

Tudi Slovenska karitas je 
morala nekoliko prilagodi-
ti letovanja socialno ogro-
ženih otrok in družin ter 
ob tem upoštevati smerni-
ce NIJZ in vlade, letovanj za 
starejše pa letos ne organi-
zirajo. Oblikovali so manj-
še skupine otrok in names-
to petih organizirali šest te-
dnov letovanj, od tega štiri 
tedne v Portorožu, dva tedna 
pa bodo gostovali na Debe-
lem rtiču. V letovanja bodo 
vključili okoli 220 otrok, od 
tega okoli petdeset z Gorenj-
skega, poleg tega pa bodo po-
čitnice omogočili še 45 dru-
žinam (vsaj pet gorenjskih) 
z okoli dvesto otroki. Števi-
lo udeležencev je primerlji-
vo kot v prejšnjih letih, bo 
pa v letovanja letos vklju-
čenih manj družin, saj so 
morali zaradi ukrepov, po-
vezanih s koronavirusom, 
zmanjšati kapacitete v hiši, 
kjer letujejo, in tako omogo-
čiti varno razdaljo. »Kapaci-
tete otrok smo ohranili, ker 
smo organizirali več tednov. 

Ugotavljamo pa, da si mno-
gi starši ne upajo vključiti ot-
rok na letovanja, ker se boji-
jo možnosti okužb, ki vedno 
obstajajo, četudi za vse po-
skrbimo. Poleg tega so dobi-
li tudi bone in jih bodo letos 
lahko skupaj izkoristili, kar 
v preteklih letih ni bilo mo-
goče in si zaradi tega niso 
mogli privoščiti dopusta,« 
je razložila Helena Zevnik 
Rozman s Karitas.

Opozorila je tudi, da so za-
radi ukrepov, ki jih izvajajo 
za preprečitev širjenja viru-
sa, stroški letovanj letos pre-
cej višji. »Poleg tega je vča-
sih težko zagotoviti varno 
razdaljo, ker smo ljudje so-
cialna bitja in se radi druži-
mo. Naša letovanja temeljijo 
na odnosu, ustvarjanju dob-
rega počutja in ob vseh teh 
navodilih se včasih počuti-
mo kot roboti. Ko pa se ljud-
je sprostijo, pa lahko hitro 
pozabijo na razdaljo in upo-
števanje ukrepov. Zato se 
naše spremljevalno osebje 
posebej osredotoča na vzgo-
jo vseh za upoštevanje pra-
vil, ki omogočajo varnost,« 
je povedala in dodala še, da 
posebno skrb posvečajo tudi 
temu, kako zagotoviti, da v 
letovanja vključijo resnično 
zdrave ljudi in da ne pride do 
vnosa okužbe že na začetku.

Na letovanja manj otrok
Izvedba letovanj za otroke je za organizatorje v tem poletju precejšen izziv. Posebno pozornost posvečajo 
ukrepom za zajezitev koronavirusa. Skupine otrok so manjše, zato jih bo na počitnice odšlo manj.

V mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču v tem poletju pričakujejo vsaj štiri tisoč otrok.  
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Urša Peternel

Kranj – Zelo velika mož-
nost okužbe s covid-19 je 
na zabavah v zaprtih pro-
storih, pri obisku nočnih 
klubov in barov, pri igranju 
športov z veliko telesnega 
stika, kot so nogomet, ko-
šarka, odbojka. Prav tako je 
zelo velika možnost okuž-
be pri potovanju z letali in 

uporabi javnega potniške-
ga prometa, na ogledu te-
kem, v kinu, gledališču in 
na koncertu, pa tudi na 
množičnih protestih, iz-
haja iz posebnega videa, ki 
so ga pripravili na Uradu 
vlade za komuniciranje in 
prikazuje stopnje tveganja 
okužbe s covid-19. Kot so 
pojasnili, z njim želijo oza-
vestiti ljudi o možnostih 

okužbe ob različnih vsa-
kodnevnih aktivnostih in 
drugih priložnostih. 

Navajajo štiri velike dejav-
nike tveganja, in sicer so to 
zaprt prostor, čas, ki ga pre-
živimo z drugimi, gostota 
ljudi in neupoštevanje var-
nostne razdalje ter kašlja-
nje, kihanje, kričanje, petje 
in hitro dihanje pri raznih 
dejavnostih. 

Zelo majhna pa je nevar-
nost okužbe, če ostanemo 
doma, pripravimo piknik v 
ožjem družinskem krogu, 
gremo na sprehod, na tek 
ali kolesarjenje (sami ali v 
ožjem družinskem krogu). 
Prav tako majhna je nevar-
nost okužbe pri športih, kjer 
je mogoče ohranjati razda-
ljo, kot so tenis, golf, ter pri 
nakupovanju v trgovinah, a 
le, če nosimo masko, upo-
števamo razdaljo, površine, 
ki se jih dotikamo, pa se raz-
kužujejo.

Kaj povečuje tveganje okužbe
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Maša Likosar

Bohinj – Občina Bohinj in 
Turizem Bohinj že več let te-
žita k trajnostni ureditvi mo-
tornega prometa v domačem 
kraju, kjer je interes tako 
domačinov kot turističnih 

delavcev in naravovarstveni-
kov, da se ta omili in zmanj-
ša. Z akcijami, kot je Promo-
cijski dan umirjanja prome-
ta, ki sta ga Občina Bohinj 
in Turizem Bohinj organi-
zirala skupaj z Javnim za-
vodom Triglavski narodni 

park, želijo spodbuditi obi-
skovalce k prepoznavanju 
prednosti trajnega in okolju 
prijaznega prometnega re-
žima in hkrati upravljavcem 
podati izredno pomembno 
izkušnjo pri njegovi vzpo-
stavitvi. »Podoba, ki smo jo 
dosegli s promocijskim dne-
vom, je podoba, ki si jo že-
limo v Bohinju v prihodnjih 
letih. Namesto stresa ob pro-
metnih konicah – mir in ti-
šina. V ta namen spodbuja-
mo ukinitev nekaterih par-
kirišč ob Bohinjskem jeze-
ru in obiskovalcem ponuja-
mo različne oblike mobilno-
sti ter pristno doživetje tega 
izjemnega območja v osrčju 
Triglavskega narodnega 
parka. Obenem pa izkazu-
jemo spoštovanje in skrb do 
narave in biotske raznoliko-
sti,« je pojasnil Klemen Lan-
gus, direktor Turizma Bo-
hinj. Župan Občine Bohinj 
Jože Sodja pa je dodal: »Lan-
sko leto, ko je bila turistična 
sezona zelo močna, je bilo 
z vsemi urejenimi javnimi 
prevozi prepeljanih več kot 
petdeset tisoč ljudi, kar zgo-
vorno nakazuje, da se sistem 
trajnostne ureditve prometa 
vse bolj uveljavlja in je med 
obiskovalci lepo sprejet.« 

Dostop po cesti od mostu 
na Ribčevem Lazu do Ukan-
ca in parkirišča pod slapom 
Savica je bil na ta dan mo-
žen samo peš, s kolesom 
ali z brezplačnim javnim 

prevozom, kot sta avtobus 
in ladja; z osebnim vozilom 
pa le lastnikom nepremič-
nin in gostom, ki so nasta-
njeni v počitniških kapaci-
tetah na lokacijah zaprte-
ga območja. Organizator-
ji so pripravili tudi natan-
čen program in navodila za 
vse, ki so se namenili obi-
skati Ukanc. Osebna vozi-
la enodnevnih obiskoval-
cev so bila usmerjena na do-
ločena parkirišča na obmo-
čju Bohinjske Bistrice in 
Ribčevega Laza, parkirišča 
ob južni obali Bohinjskega 

jezera pa so bila zaprta. Pe-
tru Novaku iz Logatca se to-
vrstna prometna ureditev 
zdi sprejemljiva in jo podpi-
ra. »Ljudje smo postali pre-
cej razvajeni in bi želeli svo-
je prevozno sredstvo par-
kirati tik ob lokaciji. A sis-
tem, ki je vzpostavljen v Bo-
hinju, je mnogo prijaznej-
ši, saj ponuja varno in poce-
ni parkirišče, kjer se vedno 
najde prosto parkirno mes-
to. Hkrati pa je dovolj razno-
likih oblik prevoza, ki te od 
parkirišča do jezera pripe-
ljejo hitro in udobno.« Darja 

Silan iz Ljubljane pa je de-
jala: »Alternative, ki jih po-
nujajo ob umiritvi prometa, 
so sprejemljive, če bodo fre-
kvence javnih prevozov do-
volj pogoste in redne. Pro-
blem imajo lahko le družine 
z majhnimi otroki, ki se pri-
dejo kopat za cel dan in ima-
jo veliko prtljage. Logistič-
no je težko izvedljivo, da bi 
šli z vso opremo na avtobus, 
peš ali s kolesom. Mogoče bi 
morali za te družine omogo-
čiti parkiranje v bližini ali pa 
jim ponuditi posebne prevo-
ze, na primer s kombijem.« 

Ko se promet umiri, je doživetje pristnejše
Minulo soboto je v Bohinju potekal Promocijski dan umirjanja prometa in spodbujanja trajnostne mobilnosti. V ta namen so zaprli cesto po južni obali 
jezera od Ribčevega Laza do Ukanca in slapa Savica, obenem pa ponudili organizirane brezplačne prevoze.

Organizatorji so s Promocijskim dnevom umirjanja prometa spodbujali trajnostno 
mobilnost in uporabo brezplačnega javnega prevoza. / Foto: Tina Dokl

Obiskovalci so se lahko v soboto brezplačno peljali z ladjo 
od Ribčevega Laza do Ukanca. / Foto: Tina Dokl

Z akcijo so želeli zmanjšati motorni promet v okolici jezera, 
ponuditi boljšo izkušnjo obiska kraja in izkazati skrb do 
narave in biotske raznolikosti v Bohinju. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica – V okvi-
ru ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in pre-
hrano deluje tudi skupi-
na za spremljanje agrarnih 
skupnosti. Drugo srečanje 
skupine, ki je bilo na začet-
ku julija v Bohinjski Bistri-
ci, so gostili predstavniki 
agrarnih skupnosti Bohinj-
ska Bistrica, Bohinjska Če-
šnjica, Stara Fužina - Stu-
dor in Savica, župan Jože 
Sodja in bohinjski kmetij-
ski svetovalec Dušan Jovič. 

Člani skupine so si skupaj z 
gostitelji najprej na terenu 
ogledali delovanje agrar-
nih skupnosti in se sez-
nanili z njihovimi proble-
mi pri gospodarjenju v alp-
skem prostoru, nato pa so 
v prostorih občine razprav-
ljali o možnih rešitvah in 
izboljšavah zakona o agrar-
nih skupnostih. Ugotavlja-
li so, da je delovanje agrar-
nih skupnosti v Sloveniji 
zelo raznoliko, v Bohinju 
je dodatna težava usklaje-
vanje z zahtevami varova-
nja narave.  

V Bohinju o agrarnih 
skupnostih

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – V steča-
ju podjetja Kobla ŽTG, žič-
nice, turizem, gostinstvo, 
iz Bohinjske Bistrice, ki ga 
je kranjsko okrožno sodiš-
če na predlog štirih nekda-
njih delavcev uvedlo 7. ok-
tobra lani, je stečajna upra-
viteljica Danica Čuk začela 

prodajo premoženja iz ste-
čajne mase na podlagi zbira-
nja nezavezujočih ponudb. 

Kot celota so naprodaj 
objekti, oprema in mehani-
zacija, ki jo je dolžnik upora-
bljal za opravljanje dejavno-
sti žičnic na smučišču Kobla 
v Bohinjski Bistrici, ki je na-
zadnje obratovalo v sezoni 
2010/2011. Med drugim se 

prodajajo tudi vse tri dvose-
dežnice Kobla 1–3 ter vlečni-
ce Ravne, Kozji hrbet in Bi-
strica. Posebej je naprodaj 
tudi blagovna znamka, ki 
je registrirana do leta 2029. 
Likvidacijska vrednost celot-
nega premoženja je ocenje-
na na okoli dvanajst tisoč 
evrov. Ker stečajni dolžnik 
nima veljavne koncesije za 

obratovanje žičnic, koncesi-
ja za opravljanje dejavnosti 
ni predmet prenosa.   

V stečajnem postopku je 
sicer dvajset upnikov prijavi-
lo za 855 tisoč evrov terjatev, 
skoraj vse so tudi priznane. 
Največji posamični upnik je 
Javni sklad RS za regionalni 
razvoj podeželja iz Ribnice, 
ki je prijavil terjatev v višini 
skoraj 170 tisoč evrov, za ka-
tero mu je stečajna upravite-
ljica priznala tudi izločitve-
no pravico na delu premo-
ženja. Med navadnimi upni-
ki so tudi nekdanji zaposle-
ni in Občina Bohinj, ki je pri-
javila terjatev v višini dobrih 
enajst tisoč evrov. 

Prodaja premoženja v 
stečaju podjetja Kobla ŽTG

Jezersko – Zaradi novih ukrepov v zvezi s koronavirusom bo 
gledališka igra Jezerska štorija, ki jo vsako leto uprizarjajo v 
muzeju Jenkova kasarna, do nadaljnjega potekala na prostem, 
v Županovem kotu nasproti občinske stavbe. Dogodek bo na 
ogled vsak petek ob 20. uri, obiskovalci naj imajo obvezno s 
s seboj maske. Vsi ostali dogodki v sklopu Jezerske štorije so 
nespremenjeni in se dogajajo na prostem.

Jezerska štorija v Županovem kotu
Bled – V sklopu evropskega projekta Počakaj na bus! bo 
blejska občina uredila šest avtobusnih postajališč v vaseh 
Zasip, Koritno in Bodešče. Novo postajo bodo tako dobili 
v Sebenjah v Zasipu (na fotografiji) in v Bodeščah, na Ko-
ritnem urejajo štiri nova postajališča. Na Selu in v Ribnem 
pa bodo zamenjali obstoječi hiški, so pojasnili na občini. 
Gradbena dela so vredna 50 tisoč evrov, skupaj pa bodo za 
projekt odšteli več kot 120 evrov, pri čemer se nadejajo, da 
bodo s pomočjo evropskih sredstev pokrili 85 odstotkov 
upravičenih stroškov gradnje.

Gradijo šest avtobusnih postajališč
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Ker cenim svoj
prosti čas! 

Moja dostava – moja izbira

Izberite enega izmed več kot 
450 priročnih paketnikov 
Direct4.me za dostavo svoje 
paketne pošiljke.
Za več informacij o možnosti 
prevzema in dostave paketnih 
pošiljk poskenirajte QR kodo ali 
obiščite www.posta.si/mdmi.

info@g-glas.si

Mateja Rant

Bled – Epidemija covida-19 
je letos preprečila izvedbo 
slavnostne akademije ob ob-
činskem prazniku, ki ga Ob-
čina Bled praznuje 10. apri-
la. Občinska priznanja in na-
grade so zato podelili minuli 
teden, ko je župan Janez Faj-
far pripravil sprejem za pre-
jemnike priznanj.

Zlato plaketo sta preje-
li Metka Jemec in Francka 
Gregorc. Metka Jemec je uči-
teljica matematike na blej-
ski osnovni šoli in mentori-
ca učencem, ki se pripravlja-
jo na tekmovanja na podro-
čju matematike. »Pri svojem 
delu je nadpovprečno uspe-
šna, saj njeni učenci že dese-
tletje vsako leto na državnih 
tekmovanjih za Vegovo pri-
znanje iz matematike ter na 
tekmovanjih iz logike in raz-
vedrilne matematike dosega-
jo odlične rezultate na držav-
ni ravni,« so zapisali v ute-
meljitvi priznanja. Rezulta-
ti, ki jih učenci dosegajo pod 

njenim mentorstvom, Met-
ko Jemec uvrščajo v sam vrh 
najuspešnejših mentoric na 
področju matematike v drža-
vi, blejsko osnovno šolo pa 
med najuspešnejše osnovne 
šole. Francka Gregorc pa je 
vodja in že od samega začet-
ka gonilna sila Turističnega 
društva Bohinjska Bela, ki le-
tos praznuje 25-letnico. »Vo-
lja in stremljenje k izboljša-

nju ne samo videza, temveč 
tudi značaja vasi, ter povezo-
vanje med gosti, domačini, 
Turizmom Bled in ostalimi 
društvi je pripeljala do tega, 
da Bohinjska Bela trdno sto-
ji na turističnem zemljevi-
du Bleda in odpira svoja vra-
ta širnemu svetu,« so pouda-
rili v obrazložitvi priznanja. 

Častni znak rajska ptica sta 
prejela pevka Manca Špik ob 
15-letnici njenega samostoj-
nega ustvarjanja in ob nje-
nem osebnem vstopu v četr-
to desetletje ter Vrtec Bled ob 
70-letnici predšolske vzgoje 
na Bledu. Županova prizna-
nja pa so prejeli: Margarethe 
Simak, zadnja še živeča prav-
nukinja svetovno znanega 
zdravilca Arnolda Riklija, ki 
je občini letos podarila zna-
menito sliko Bleda avstrij-
skega slikarja Jakoba Canci-
anija; Manca Ogorevc, člani-
ca Gledališča Celje, ki je na 
XXVI. Mednarodnem božič-
nem gledališkem festivalu v 
Sankt Peterburgu decembra 
lani prejela nagrado za naj-
boljšo žensko vlogo za vlogo 
Maye v uprizoritvi Večni ot-
rok; Lucija Vidic iz KUD Ka-
mot Zasip; slavist in anglist, 
lektor in urednik Tine Logar; 
pesnica Janjuša Dežman ter 
diamantni maturant na po-
klicni maturi Timotej Am-
brožič in zlati maturant Ale-
ksander Piber.

Enajst občinskih nagrajencev
Na Bledu so minuli teden pripravili sprejem za letošnje občinske nagrajence, ki jim priznanj zaradi epidemije covida-19 letos niso mogli podeliti  
ob občinskem prazniku. Podelili so dve zlati plaketi in dva častna znaka rajska ptica ter sedem županovih priznanj.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Janezom Fajfarjem Foto: arhiv občine

Urša Peternel

Blejska Dobrava – V poletnih 
mesecih je parkirišče pri po-
kopališču na Blejski Dob-
ravi ves čas močno zasede-
no; tako se dogaja, da pros-
tora za parkiranje ne dobijo 
obiskovalci pokopališča in 
pogrebnih slovesnosti. Par-
kirišče je namreč tudi izho-

diščna točka za vstop v sote-
sko Vintgar in na njem par-
kirajo tudi turisti z avtomo-
bili in avtodomi (za name-
ček ti pogosto ostajajo parki-
rani tudi ponoči). Na Občini 
Jesenice so, da bi uredili sta-
nje, pripravili predlog nove 
ureditve z uvedbo plačila 
parkirnine; uredbo o tem so 
potrdili jeseniški občinski 
svetniki na junijski seji.

Kot izhaja iz uredbe, 
bodo še naprej omogoča-
li brezplačno in časovno 

neomejeno parkiranje za 
obiskovalce pokopališča, 
svojce umrlih v času upora-
be poslovilnih vežic in pogre-
ba, prav tako tudi za zaposle-
ne v pogrebni službi, cvetli-
čarni in gostinskem lokalu. 
Ti bodo od upravnika parki-
rišča dobili posebne dovolil-
nice. Za druge uporabnike 
parkirišča pa uvajajo plačlji-

vo parkirnino za parkiranje, 
daljše od ene ure in pol. "Ta 
cona omogoča brezplačno 
parkiranje do ene ure in pol, 
kar zadošča za obisk poko-
pališča, predstavlja pa manj 
časa, kot ga večina turistov 
porabi za obisk Vintgarja. 
Po preteku ene ure in pol pa 
do 20. ure tega dne je predvi-
deno plačilo parkirnine v vi-
šini pet evrov, kar je enako 
kot na parkirišču v Podho-
mu na drugi strani soteske 
Vintgar," pojasnjujejo. 

Prav tako bodo za parkira-
nje morali plačevati avtobu-
si, za čas do štirih ur bo cena 
znašala 20 evrov, za več kot 
štiri ure pa 30 evrov. Uvaja-
jo tudi parkirnino za avto-
dome, do štiri ure parkira-
nja bo stalo 10 evrov, za več 
kot štiri ure (a najkasneje do 
20. ure) pa 15 evrov. Parkira-
nje avtobusov in avtodomov 
po 20. uri ne bo dovoljeno. 
Parkirnino bodo pobirali vse 
dni v tednu od 8. do 20. ure, 
v obdobju od 1. aprila do 30. 
septembra, kar je približno 
čas, ko je odprta soteska Vin-
tgar. 

Predvidena je postavitev 
dveh parkirnih avtomatov 
in obvestilnih oziroma in-
teraktivne table. Ureditev 
naj bi Občino Jesenice sta-
la okrog 20 tisoč evrov, ki 
jih bodo delno pokrili tudi iz 
sredstev donacije, ki jih je za 
leto 2020 v proračun Občine 
Jesenice nakazalo Turistič-
no društvo Gorje, ki upravlja 
sotesko Vintgar. 

Z uvedbo parkirnine se 
strinjajo tudi v KS Blejska 
Dobrava, je potrdil predse-
dnik Anton Hribar.

Parkirnina pri pokopališču  
na Blejski Dobravi
Obiskovalci pokopališča in svojci pokojnikov bodo še naprej lahko parkirali 
brezplačno, ostali uporabniki parkirišča, zlasti turisti in obiskovalci soteske 
Vintgar, pa bodo morali plačati parkirnino.

Kdaj točno bodo parkirnino tudi začeli pobirati, na 
Občini Jesenice ta hip še ne vedo, saj morajo prej 
izbrati izvajalca za postavitev parkomatov in označbo 
parkirišča ter določiti upravljavca parkirišča.

Na Bledu so podelili 
dve zlati plaketi in dva 
častna znaka rajska ptica 
ter sedem županovih 
priznanj.
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Maša Likosar

Rudno polje – Na Triglav se 
je letos v spomin partizan-
skih patrulj, ki so se v boju 
za svobodo povzpele na vrh 
Triglava v letu 1944 – zad-
nja patrulja je v oktobru 
1944 izobesila tudi sloven-
sko zastavo kot simbol slo-
venstva, ter v spomin skupi-
ne gornikov, ki je pred raz-
glasitvijo samostojnosti Re-
publike Slovenije leta 1991 
na vrhu Triglava razvila slo-
vensko trobojnico, poda-
la manjša slavnostna spo-
minska patrulja. Sestavlje-
na je bila iz 22 članov, ki so 
zastopali organizacije vete-
ranov vojne 1991 (ZVVS in 
ZPVD Sever), Slovenskih 
častnikov in Zveze borcev 
za vrednote NOB. Patrulja, 
ki jo je vodil Marjan Bohinc, 

je na pot odšla v petek zjut-
raj z Rudnega polja čez Pla-
niko na vrh Triglava in na 
Kredarico. »S ponosom 
smo zastopali vse, ki so se 
pohoda želeli udeležiti, a se 
ga niso mogli. V preteklih 
letih nas je bilo pohodnikov 
okoli petsto. Letos pa je bila 
strnjena zasedba po dobrih 
osmih urah vzpona in šti-
rih urah spusta vesela, da je 
obeležila spomin in se vrni-
la nepoškodovana,« je pove-
dal Bohinc. 

Ob vrnitvi patrulje, ki je 
na Rudno polje prispela v 
soboto dopoldan, je pred 
Vojašnico Rudolfa Badjure 
potekala krajša spominska 
svečanost s kulturnim pro-
gramom. »Bolezen nava-
dno zareže v posameznika 
oziroma v ožji krog, tokrat 
pa je ustavila in upočasnila 

dobršen del sveta in z njim 
tudi Slovenijo. Razmeram 
primerno smo se zato odlo-
čili, da se 35. spominski po-
hod premakne v leto 2021. 

Da pa dejanja patrulj iz let 
1944 in 1991 vseeno niso 
pozabljena, se je na Tri-
glav podala spominska pa-
trulja, sestavljena iz članov 
vseh veteranskih organiza-
cij. Tokratna patrulja je svo-
je poslanstvo opravila tudi 
v imenu vsakoletnih pod-
pornikov. Hvala vam,« je 
v govoru dejala predsedni-
ca Organizacijskega odbo-
ra spominskih pohodov na 
Triglav Danijela Mandeljc 
in v nadaljevanju dodala: 
»Zaključno slovesnost je za-
menjal skromen, a zato nič 
manj slovesen zaključek. 
Pripravili smo ga z enim sa-
mim namenom: da ne po-
zabimo patrulj in predvsem 
kako krvava je bila pot do da-
našnje samostojne Sloveni-
je – domovine, ki je prema-
lo spoštovana in vse preveč-
krat zlorabljena s strani vla-
dajočih.«

Poslanstvo opravila 
spominska patrulja
Organizacijski odbor spominskih pohodov na Triglav je zaradi aktualnih razmer v zvezi s 
koronavirusom jubilejni, 35. pohod v počastitev partizanskih patrulj in izobešanje slovenske zastave 
prestavil na prihodnje leto. Letos je v imenu vseh pohodnikov poslanstvo opravila spominska patrulja.

Letos se je na Triglav podala spominska patrulja, ki jo je sestavljalo dvaindvajset članov iz 
vseh veteranskih organizacij. / Foto: Tina Dokl

Predsednica Organizacijskega odbora spominskih pohodov 
na Triglav Danijela Mandeljc se je zahvalila spominski 
patrulji, ki je poslanstvo opravila tudi v imenu vsakoletnih 
podpornikov in pohodnikov. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Naklo – Robert Kranjec se 
je, potem ko je lani zaklju-
čil tekmovalno kariero, nav-
dušil nad kolesarstvom in je 
tudi ambasador projekta Ak-
tivni z bolha.com, s katerim 
nas bolha.com spodbuja k 
aktivnemu preživljanju pro-
stega časa in hkrati k upora-
bi rabljene športne opreme. 

Konec prejšnjega mese-
ca se je Kranjčan, ki se je 
pred kratkim preselil v Nak-
lo, podal tudi na kar 367 

kilometrov dolgo pot čez 
Slovenijo, od Hodoša do Pi-
rana. Pot je opravil skupaj s 
še devetimi kolesarji, med 
katerimi je bilo tudi nekaj 
plavalcev. »Sosed Beno me 
je povabil, da se jim pridru-
žim na poti. Sami so ta pod-
vig načrtovali že dlje časa. 
V približno dvanajstih urah 
smo prevozili 367 kilome-
trov,« je povedal Robert Kra-
njec, ki ga je najbolj navduši-
la lepo ohranjena cesta v Pre-
kmurju, najbolj nepozaben 
vtis pa je nanj naredil cilj v 
Piranu. Pot se mu kljub dol-
gi razdalji ni zdela zahtevna. 

»Startali smo zjutraj ob 
petih in nikoli na poti, ki 
nas je vodila tudi prek Celja 
in Kamnika, nisem pomis-
lil, da bi odnehal. Razmišljal 
sem celo, zakaj se na to pot 

nisem podal že prej,« je po-
vedal Robert Kranjec, ki ka-
dar ima čas, rad nastopa na 
različnih rekreativnih kole-
sarskih prireditvah. Tako je 
pred kratkim nastopil na dir-
ki na Stari vrh, letos konec 
leta pa ga čaka tudi tekmova-
nje na Hrvaškem Istra 300.

Robert Kranjec je znan 
kot zagovornik aktivnega ži-
vljenjskega sloga in varova-
nja okolja. »Tudi sam sem 
velikokrat uporabljal rablje-
no športno opremo in sem 
bil vedno zadovoljen. Zdi 
se mi, da smo Slovenci vsa-
ko leto bolj športno aktivni 
in da smo iz leta v leto bolj 
ekološko ozaveščeni. Prepo-
toval sem veliko sveta in mo-
ram reči, da je Slovenija zelo 
čista dežela,« je še povedal 
Robert Kranjec.

Kranjec je prekolesaril Slovenijo
Nekdanji smučarski skakalec in svetovni prvak v poletih Robert Kranjec, ki je po končani tekmovalni 
karieri postal kolesarski navdušenec, se je s kolesom podal na pot iz Goričkega v Piran.

Robert Kranjec z ekipo navdušenih kolesarjev na cilju v Piranu / Foto: bolha.com

Janko Rabič

Žirovnica – V soboto, 27. ju-
nija, je krajevna organiza-
cija Zveze borcev za vred-
note NOB Žirovnica v so-
delovanju z Občino Žirov-
nica in ostalimi domačimi 
društvi organizirala šesti po-
hod iz Završnice preko Ma-
lega vrha do Titove vasi pod 
Smokuškim vrhom. Oko-
li sto zbranim pohodnikom 
ter drugim udeležencem je 

dogodke iz narodnoosvobo-
dilnega boja na tem območju 
opisal podpredsednik kra-
jevne borčevske organizacije 
Božo Janežič, s pozdravnimi 
besedami se mu je pridru-
žil župan občine Žirovnica 
Leopold Pogačar. V kultur-
nem programu je nastopila 
harmonikarica Špela Šemrl. 
Nekdanja partizanka, 95-le-
tna Angelca Vidic Vlasta, je 
položila venec k spominske-
mu obeležju.

Pohod do Titove vasi

Slovesnost v Titovi vasi pod Smokuškim vrhom

Jesenice – Prejšnji teden je v občini Jesenice začelo delovati 
osem brezplačnih točk brezžičnega omrežja (WiFi točk), ki 
jih je Občina Jesenice vzpostavila v sklopu razpisa Evropske 
komisije WiFi4EU. Te se nahajajo pri KS Hrušica, KS Plani-
na pod Golico, pri Zdravstvenem domu Jesenice (pri obeh 
avtobusnih postajališčih), KS Blejska Dobrava, TIC Jesenice, 
Občini Jesenice, na Kopališču Ukova in pri Kulturnem domu 
Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku. Občina 
Jesenice se je na prvi poziv Evropske komisije WiFi4EU leta 
2018 uspešno prijavila kot ena izmed 2800 občin iz cele Evro-
pe in edina iz Gorenjske razvojne regije, za vzpostavitev WiFi 
točk pa je prejela bon v vrednosti 15.000 evrov.

Osem brezplačnih točk brezžičnega omrežja

Preddvor – Na cesti Preddvor–Spodnje Jezersko bodo med 
9. do 31. julijem ob delavnikih od 8. do 19. ure občasne krat-
kotrajne popolne zapore ceste zaradi spravila lesa. Zapore 
bodo trajale do deset minut, med dvema pa bo vsaj 15 minut 
promet odprt v obe smeri. Udeležence v prometu prosijo, da 
strpno upoštevajo prometno signalizacijo.

Zapore zaradi spravila lesa

KRATKE NOVICE
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Samo Lesjak

Tržič – V slogi je moč – to 
so dokazali aktivni glasbeni 
ustvarjalci tržiškega društva 
Fankadelik ter mlada podje-
tnica Klara Šparovec, ki us-
pešno vodi Kavarno Apolo. 
Združili so moči ter del ka-
varne namenili predstavi-
tvi društva, ki v mesto in re-
gijo prinaša svežo glasbeno 
energijo. Za izvrstno gra-
fično preobrazbo prostora 
je poskrbel nadvse navdah-
njeni Aljaž Rogelj, na tera-
si kavarne – na t. i. čarob-
nem vrtu – pa so pripravi-
li prijeten glasbeno-družab-
ni dogodek, ki je, seveda ob 

upoštevanju vseh epidemij-
skih priporočil in ukrepov, 
poživil vzdušje poletnega 
dne. Osvežitve in dobre vo-
lje ni manjkalo, ubrane glas-
bene ritme pa sta igrivo me-
šala že dodobra prekaljena 
DJ-ja Wide Dimension in 
Adi Black.

»V imenu vseh članov 
društva Fankadelik se zah-
valjujem Klari za odloči-
tev za sodelovanje z nami 
in verjamem, da bomo sku-
paj ustvarili mnogo podob-
nih dogodkov, ki dajejo Tr-
žiču in širši okolici pozitiven 
utrip,« je dejal karizmatični 
glasbenik Jošt Tadvan Ur-
banc - Joe Joe.

Poletje v čarobnem vrtu

Pozitivna poletna energija: dejavna ekipa društva 
Fankadelik in simpatična Klara Šparovec / Foto: arhiv društva 

Slavica Bučan

Slovenski Javornik – Pokra-
jinska zveza DU Gorenj-
ske je največja v Sloveni-
ji, saj je v 49 društev vklju-
čenih skoraj 27.500 članov. 
Kot je v svojem poročilu na 
zboru članov poudaril dose-
danji predsednik Zdravko 
Malnar, je bilo minulo leto 
za zvezo zelo uspešno, saj so 
uresničili vse, kar so si s pro-
gramom dela zadali, le po-
krajinske športne igre v vele-
slalomu in teku na smučeh 
so odpadle zaradi pomanjka-
nja snega. »V okviru kulture 
in tehnične kulture smo v so-
delovanju z DU Tržič uspeš-
no izvedli revijo pevskih zbo-
rov, skupaj z DU Lesce lite-
rarni večer in v sodelovanju z 
DU Kokrica razstavo ročnih 
del,« je dejal Malnar in na-
daljeval, da so izvedli vse iz-
lete in letovanja, beležijo pa 
kar precejšnjo rast organizi-
ranega obiska hotela Delfin. 
V svojem poročilu je Mal-
nar poudaril še delo socialne 
komisije, ki spremlja pred-
vsem stanje na področju dol-
gotrajne oskrbe. Prepričan 
je, da bo komisija tudi na po-
dročju sociale in humanitar-
nih zadev lahko marsikaj po-
storila. Kadarkoli je možno 
in potrebno, sodelujejo tudi 

pri projektu Starejši za sta-
rejše, v katerem deluje kar 
25 gorenjskih društev. Ude-
ležili so se Dnevov medgene-
racijskega sožitja v Ljublja-
ni, uspešno so organizira-
li tudi srečanje društev upo-
kojencev Gorenjske, ki se ga 
je udeležilo več kot dva ti-
soč upokojenk in upokojen-
cev. Konec leta so pripravili 
še tradicionalni Dan pokra-
jinske zveze, na katerem so 
podelili priznanja, ki so jih 
predlagali zveza in društva. 
»Lani je prenehala delati dol-
goletna tajnica Nežka Zu-
pan, ki jo je zelo uspešno na-
domestila Vera Polajnar,« je 
še povedal Malnar, ki se je le-
tos zaradi osebnih razlogov 

odločil, da bo še pred kon-
cem mandata zapustil polo-
žaj predsednika. 

Dejavnost prilagajajo 
trenutnim razmeram

Na zboru članov junija na 
Slovenskem Javorniku so 
za novega predsednika iz-
volili Roberta Plavčaka, uni-
verzitetnega diplomiranega 
pravnika iz Gozda - Martulj-
ka, sicer pa člana DU Kranj-
ska Gora. Čeprav je upoko-
jen šele malo več kot dob-
ro leto, zelo dobro pozna 
društveno dejavnost, saj je 
prostovoljec, športnik, pred-
vsem pa gasilec. Že skoraj 
17 let je predsednik PGD 

v Gozdu - Martuljku, 12 let 
vodi Občinsko gasilsko zve-
zo v Kranjski Gori, pred dve-
ma letoma pa je prevzel še 
vodenje ŠD Kranjska Gora. 
Na vprašanje, kako bo nada-
ljeval delo pokrajinske zve-
ze, ali bo uvedel kakšne spre-
membe in kakšna je njego-
va vizija, odgovarja: »Zveza 
mora delovati v korist čla-
nov. Ker imamo zaradi zna-
nih razlogov okrnjen pro-
gram dela, predvidevam, 
da imajo naši člani več časa 
in več berejo, zato se bomo 
predvsem potrudili, da jih 
bomo obveščali o tem, kaj in 
kako v tem času početi. Če 
bo stanje boljše, bodo naši 
programi zaživeli, sicer se 
bomo prilagodili razmeram. 
Zavzemal se bom za še bolj-
še sodelovanje med Zvezo 
društev upokojencev Slove-
nije in našimi člani. Upam, 
da bomo nekatere progra-
me, ki smo jih začasno 'za-
mrznili', jeseni lahko nada-
ljevali. Zdi se mi, da si član-
stvo želi stikov, srečanj, saj 
biti osamljen doma za niko-
gar ni prav nič prijetno. V 
tem letu je tudi nekaj dru-
štev, ki praznujejo okroglo 
obletnico. Upam, da bomo 
obletnice lahko proslavili, 
sicer bomo praznovanja pre-
stavili.« 

Novi predsednik 
upokojencev Robert Plavčak
Na zboru članov Pokrajinske zveze društev upokojencev (DU) Gorenjske, ki je bil sredi junija na 
Slovenskem Javorniku, so za novega predsednika zveze izvolili Roberta Plavčaka.

Predsednika – dosedanji Zdravko Malnar (levo) in novi 
Robert Plavčak / Foto: Ferdo Kikelj

Škofja Loka – Na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki julija 
in avgusta poteka Bralnica, vsak torek pa so še zanimivi do-
godki. Tako bo drevi ob 18. uri mednarodni literarni večer z 
naslovom Jeziki ločujejo, poezija združuje. V primeru dežja 
bo dogodek v Kristalni dvorani. Od 11. julija do 26. julija pa je 
v galeriji Sokolskega doma razstava 21. Kolonije Iveta Šubica 
z naslovom Karantena. 

V Bralnici mednarodni literarni večer
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Kranj ima nizko šte-
vilo sob na prebivalca in vi-
soko povprečno oglaševano 
ceno na sobo. To pomeni, 
da je v Kranju še prostor za 
povečanje števila namesti-
tev, kar ves čas poudarjamo. 
Večina turistov, več kot de-
vetdeset odstotkov, v Kranj 
pride iz tujine. V zadnjih pe-
tih letih so se turistične pre-
nočitve podvojile, povpreč-
na letna rast pa je bila dvaj-
set odstotkov,« je tako ime-
novano turistično analitiko 
predstavil dosedanji direk-
tor Zavoda za turizem in kul-
turo Kranj Tomaž Štefe in 
pojasnil, da so takšno anali-
zo pripravili prvič, avtorji pa 
so iz Združenja inovator-
jev in raziskovalcev v turiz-
mu in hotelirstvu (AIRTH). 
Prav tako je opozoril še na 
nekaj drugih zanimivih po-
datkov. »Lani je bilo v Kra-
nju 121 tisoč prenočitev, kar 
je dvakrat več kot pred peti-
mi leti. Že nekaj časa največ 
prenočitev v Kranju ustvari-
jo gostje iz Južne Koreje. Po-
membno pa je tudi dejstvo, 
da jim sledijo trgi, ki so za 
Kranj še zanimivejši. To po-
meni, da so na drugem mes-
tu Nemci, za njimi pa Srbi, 
Poljaki, Italijani, Madžari, 
Hrvati in Avstrijci. Narašča 
tudi število turistov iz Bene-
luksa, Češke in Slovaške,« 
pojasnjuje Štefe in dodaja, 
da so se v zadnjih letih še po-
sebno trudili pridobiti gos-
te iz Nemčije, Italije in Av-
strije.

Večji izkupiček in plače

»Veseli smo, da imamo 
prvič tudi izračune ekonom-
skih kazalnikov, ki kažejo 
poslovno uspešnost turistič-
nih podjetij v Kranju. Iz njih 
je moč razbrati, da so pri-
hodki v gostinsko-nastanit-
veni dejavnosti od leta 2015 
do leta 2018 narasli z 28,8 
milijona evrov na 35,2 mili-
jona evrov. Žal še nimamo 
podatkov za lansko leto, ven-
dar so bili po mojem mne-
nju še večji,« tudi pravi To-
maž Štefe in dodaja, da so se 
povečale tudi plače. 

Spodbudni so tudi podat-
ki o številu obiskovalcev na 
organiziranih vodenjih, kul-
turnih prireditvah in muze-
jih. »Raste obisk ključnih 
kulturnih turističnih atrak-
cij, saj se je močno povečal 
obisk Gradu Khislstein in 
Prešernovega muzeja, prav 
tako je vedno več obisko-
valcev na različnih priredi-
tvah,« je povedal Štefe in do-
dal, da se vse bolj uveljavlja-
jo prireditve v Rovih. 

»Ponosen sem na to, da 
smo skupaj z ekipo res uve-
ljavili učinkovito digital-
no trženje v destinaciji in 
iz raziskave je moč vide-
ti, da rastejo vsi ključni ka-
zalci v obdobju med letoma 
2016 in 2019,« je tudi pou-
daril Tomaž Štefe in dodal, 
da so kljub hitri rasti števil-
ke še vedno relativno niz-
ke in imajo še vedno veliko 
priložnosti za rast. »Ko smo 
primerjali konkurenčne tu-
ristične destinacije v Slove-
niji, smo videli, da imamo 
bistveno boljše kazalnike od 
njih, seveda pa se ne more-
mo primerjati z Ljubljano,« 
je tudi povedal Štefe in po-
jasnil, da je iz raziskave moč 
razbrati, da je stopnja zado-
voljstva turistov v Kranju iz-
jemno visoka. Turisti po-
sebno cenijo čar in vzduš-
je v Kranju pa tudi ponudbo 
atrakcij, kulture, nastanitev 
in gastronomije.

Štefe je poudaril tudi dej-
stvo, da so ponudniki stori-
tev zadovoljni z delom Za-
voda za turizem in kulturo 
Kranj (ZTKK). 

Turist, ki v Kranju preno-
či, v povprečju porabi 66,30 
evra, obiskovalec, ki Kranj le 
obišče, pa 29 evrov. »Iz tega 
podatka je moč razbrati, da 
je potencial nadaljnjega ra-
zvoja povečati dodano vred-
nost, saj je znesek potrošnje 
bistveno nižji od slovenske-
ga povprečja pa tudi od Av-
strije ali Italije ter drugih tu-
ristično razvitih držav. Tu se 
torej kaže priložnost za na-
daljnji razvoj v Kranju,« je 
tudi dejal Štefe in dodal, da 
so poleg obetavnih kazalcev 
analize zanj ključni dosežki 
zadnjih let, saj jim je uspe-
lo postaviti temelje destina-
cijskega managementa za 
Kranj. »Gre za upravljanje 
turistične destinacije, kar 
je nekaj povesem drugega 

kot zgolj organizirati pri-
reditve. To se mora še nad-
grajevati,« je tudi poudaril 
Štefe in dodal, da je zelo po-
membno tudi povezovanje 
turističnih deležnikov. Prav 
tako je pomembna destina-
cijska znamka Kranja in slo-
gan Prestolnica slovenskih 
Alp, ki se je uveljavil zlasti v 
tujini.

»Zame je največji poslov-
ni uspeh umestitev Kranja 
med 35 vodilnih slovenskih 
turističnih destinacij. To se v 
Kranju ni znalo nikoli res ce-
niti,« je tudi povedal Tomaž 
Štefe in pojasnil, da so s tem 
uvrščeni v vse komunikacij-
ske kanale in promocijske 
kanale Slovenske turistič-
ne organizacije, prav tako 
pa jim je omogočenje kan-
didiranje na razpise za dr-
žavna in evropska sredstva. 
Tako so v zadnjih treh le-
tih na domačih in mednaro-
dnih razpisih pridobili oko-
li tristo tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev.

Narava in butični  
kulturni utrip

Letošnje leto od marca 
naprej je za turizem precej 
drugačno kot prejšnja leta. 
»Pridružili smo se kampa-
nji Slovenske turistične or-
ganizacije z naslovom Zdaj 
je čas. Naš slogan je Zdaj je 
čas za Kranj. Pripravili smo 
program za poletje, ki pa 
je drugačen od prejšnjih. 
Usmerili smo se zlasti na 
družine, pare in posame-
znike. Poudarjamo naravo, 
kolesarjenje in pohodništvo 
ter na drugi strani butični 
kulturni utrip, kar pome-
ni dogodke za manjše števi-
lo obiskovalcev,« pravi To-
maž Štefe in dodaja, da se je 
ta mesec začel zelo obetav-
no, saj imajo vedno več re-
zervacij za turistična vode-
nja, v Kranj poleg domačih 

gostov znova prihajajo tudi 
tujci, zlasti Nemci in Angle-
ži. »Nakazuje se pozitivna 
turistična sezona, ne vemo 
pa, kaj nas čaka,« je še pove-
dal Štefe ter pojasnil, da so 
se še posebno potrudili po-
vezati turistične ponudnike 
in jim pomagali pripraviti 
turistične pakete. Tako ima-
jo sedaj že okoli dvajset raz-
ličnih paketov, ki so že obja-
vljeni in se že tržijo – tudi za 
bone. Pripravljajo tudi tako 
imenovano 5-zvezdično do-
živetje Kranja na temo Pre-
šerna, ki naj bi zaživelo ob 
koncu poletja.

Štefe je opozoril, da se 
Kranj pripravlja tudi na 
vstop v Zeleno shemo slo-
venskega turizma, prav te 
dni pa je zaživelo Prešerno 
poletje, ki ponuja različne 
prireditve, od kulturnih do 
zabavnih in tudi športnih. 

»Prešerno poletje se us-
merja na kulturno ponudbo 
v središču Kranja, pripravili 
pa smo ga skupaj z drugimi 
organizatorji,« je še dodal 
Tomaž Štefe, ki je zaradi ne-
soglasij z vodstvom kranjske 
občine pred junijsko sejo po-
dal svojo odstopno izjavo, od 
tega tedna naprej pa ni več 
direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj. 

»Na koncu je šlo za spo-
razumen dogovor med me-
noj in vodstvom Mestne ob-
čine Kranj, saj brez podpo-
re politike ni moč voditi Za-
voda za turizem in kulturo. 
Danes tudi težko rečem, ali 
bom ponovno kandidiral za 
to mesto, saj se zavedam, 
da brez podpore politike di-
rektor tega zavoda ne moreš 
postati,« je za zaključek še 
povedal Tomaž Štefe.

Kot je znano, je za vršil-
ca dolžnosti direktorja Za-
voda za turizem in kultu-
ro Kranj imenovan Klemen 
Malovrh.

Pripravili so turistične pakete
Čeprav letošnje turistično leto poteka v drugačnih razmerah, kot so minula, so na Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj skušali povezati turistične ponudnike in jim pomagali pripraviti različne pakete. Začel se 
je program Prešernega poletja, v mesto pa poleg domačih prihajajo tudi prvi gostje iz tujine.

Tomaž Štefe, ki je odstopil z mesta direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, je 
predstavil turistični razvoj in tudi načrte v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Cilj projekta je vzpo-
staviti mrežo sto inovativnih 
in pametnih mest, ki sode-
lujejo pri raziskovanju no-
vih tehnologij in imajo cilj 
izboljšati kakovost življenja 
in dela v mestu ter zagotovi-
ti trajnostno rast. Med 192 
mesti iz dvajsetih držav, ki so 
se prijavila na razpis, je bilo 
izbranih 88 mest, med nji-
mi tudi konzorcij mestnih 
občin Slovenije.

Konzorcij enajstih 
mestnih občin, med kate-
rimi je vodilni partner Me-
stna občina Ljubljana, po-
leg Kranja pa v njem sode-
lujejo še Koper, Celje, Mari-
bor, Nova Gorica, Novo mes-
to, Ptuj, Slovenj Gradec, Ve-
lenje in Murska Sobota, je 
v prijavi poudaril tri pod-
ročja, ki jih želi prioritetno 
obravnavati in nadgrajevati 

z uporabo pametnih digi-
talnih tehnologij. Med temi 
sta e-uprava in digitalizacija 
javnih storitev, digitalne re-
šitve, s katerimi bi nadgra-
dili tudi prometne strategije 
in infrastrukturne projekte, 
ter inovativno izobraževanje 
in usposabljanje.

Mesta, ki bodo sodelovala 
v projektu, se bodo posveča-
la izboljšanju kakovosti živ-
ljenja in dela v mestu. Prav 
tako bodo iskala inovativne 
rešitve za zagotavljanje traj-
nostne rasti in reševanja ur-
banih težav. S podporo med-
narodno priznanih strokov-
njakov in sodelovanjem z 
drugimi evropskimi mesti 
bodo v slovenskih mestnih 
občinah izdelali strategijo 
digitalnega prehoda v inte-
ligentnih mestnih občinah 
Slovenije. Izvedba projekta, 
ki bo potekal do leta 2022, se 
bo začela 20. septembra.

Med inteligentnimi mesti 
je tudi Kranj
Konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin 
je bil izbran za sodelovanje v evropskem projektu 
Izziv sto inteligentnih mest.

Vilma Stanovnik

Kranj – Iz kranjske občine 
so konec minulega tedna 
sporočili, da so morali zap-
reti most pri sotočju poto-
ka Rupovščica in reke Kokre 
(pri Kosorepu) v bližini Par-
tizanske ceste. Uporabljali 
so ga pešci in kolesarji ter la-
stniki zemljišč za dostop do 
kmetijskih površin, zaradi 
dotrajanosti pa je do nadalj-
njega zaprt.

Uvedena je popolna zapo-
ra, ki velja za vse udeležen-
ce v prometu, tako za kole-
sarje in pešce kot uporabni-
ke kmetijske mehanizacije. 
Dostopi do predelov, ki jih je 

povezoval most, so do sana-
cije objekta možni čez Pre-
doslje ali Ilovko.

»Zaradi starosti in de-
formacij je most potre-
ben sanacije, treba je izves-
ti vzdrževalna dela na kon-
strukcijskih in voznih delih 
objekta. Na podlagi inšpek-
cijske odločbe je Mestna ob-
čina Kranj takoj odredila za-
časno popolno zaporo mo-
stu ter začela pripravo pro-
jektne dokumentacije,« po-
jasnjujejo na kranjski obči-
ni in dodajajo, da se bo ob-
nova mostu začela v najkraj-
šem možnem času, takoj po 
pridobitvi potrebne doku-
mentacije.

Most je zaprt
Zaradi dotrajanosti so bili prisiljeni zapreti most 
čez Rupovščico, v kratkem pa naj bi se začela 
obnova.

Most čez Rupovščico je dotrajan, zato so ga zaprli in naj bi 
ga v kratkem prenovili. / Foto: Tina Dokl
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Aleš Senožetnik

Gašper Zevnik je prizna-
nje prejel za izjemne dosež-
ke pri opravljanju prostovolj-
skega dela na področju vzgo-
je in izobraževanja, socialne 
dejavnosti ter na področju 
civilne zaščite in reševanja. 
Že od mladih nog je aktiven 
na področju gasilstva, nato 
pa se je priključil tudi Dru-
žinskemu in mladinskemu 
centru Cerklje, kjer je vodil 
oratorij, ter Slovenski kari-
tas, kjer pomembno prispe-
va k razvoju programa leto-
vanja za otroke Počitnice bi-
serov.

Tako nekako je zapisano v 
obrazložitvi nagrade, ki jo je 
nedavno prejel Gašper Zev-
nik iz Grada pri Cerkljah. 
Kot pravi, nagrada ne po-
meni priznanja le zanj, tem-
več tudi za vse projekte in 
organizacije, v katerih delu-
je. Prav tako kot podelitev v 

predsedniški palači pa mu 
bo v spominu ostal tudi od-
ziv kolegov, ki so mu pripra-
vili lep sprejem in se z njim 
poveselili. 

Gašper je desetletje so-
deloval pri cerkljanskem 

oratoriju, skoraj toliko časa 
pa je tudi aktiven v progra-
mu Počitnice biserov, pre-
ko katerega Karitas omo-
goča strokovno vodene in 
brezskrbne počitnice v Por-
torožu tistim otrokom, ki si-
cer počitniških radosti na 
morju ne bi doživeli. Kot 
pravi, zelo rad dela z otroki 
in mladimi, saj ga napolnijo 
z energijo, kljub temu da s 
seboj nosijo tudi težke zgod-
be. »Lani je bil na letovanju 
recimo otrok iz Angole, ki je 
bil žrtev trgovine z ljudmi 
in je imel za seboj res težko 
zgodbo. Večkrat pri nas letu-
jejo tudi otroci, ki so jih za-
pustili starši. Imeli smo reci-
mo fanta, ki zaradi teh travm 
niti besede 'mama' ni mo-
gel slišati. Je pa takšnih ot-
rok v vseh teh letih kar ne-
kaj in težko omenim le dva 
primera,« pravi sogovornik, 
ki dodaja, da je ves trud, če 
ne prej, poplačan ob slove-

su: »Posebno ko je letova-
nja konec, ko jim je ob slove-
su hudo, jokajo, te objame-
jo, dobimo potrditev, da smo 
se res potrudili in da nam je 
uspelo. Vsekakor pa se prav 
zaradi teh izkušenj naučiš 

ceniti življenje, ki ga imaš. 
Zaradi tega sem bolj hvale-
žen za družino, ki jo imam, 
za prijatelje in okolico, v ka-
teri prebivam. Naučil sem 
se, da ni nič samoumevno.«

Skozi prostovoljstvo je tudi 
sam pridobil zaupanje vase 
in občutek za odgovornost 
ter številne izkušnje, ki bi jih 
težko pridobil zgolj s počitni-
škim delom. »Mladim je tre-
ba dati priložnost, da se iz-
kažejo, tudi če ob tem dela-
jo napake, saj se le tako uči-
jo,« pravi 24-letni strojnik, ki 
meni, da je prav tako pomem-
ben tudi občutek pripadnosti 
okolju, ki se ustvari v takšnih 
okoljih. 

Včasih ga sprašujejo, od 
kod navdih za prostovoljstvo 
oziroma pomoč drugim. A 
kot odgovarja, posebnega 
navdiha ni: »Mislim, da veli-
ko več štejejo zgledi. Te sem 

imel v družini, pa pri bratran-
cih in sestričnah, ki so se zače-
li ukvarjati s prostovoljstvom, 
poleg tega je tudi okolica Cer-
kelj z DMC-jem in gasilci zelo 
spodbudno okolje za prosto-
voljstvo. Če te spremljajo 
takšni ljudje, potem čez noč 
postaneš prostovoljec.«

Čeprav prostovoljstvu na-
menja ogromno energije, pa 
Gašper čas najde tudi za dru-
ge stvari v življenju. Ravno v 

tem času se bo redno zaposlil, 
v prostem času pa se posve-
ča dekletu, planinarjenju in 
alpinizmu, z veseljem pa po-

maga tudi pri hišnih opravi-
lih ter na njivi in pri čebelah, 
ki jih imajo doma. Tujina ga, 

v nasprotju s številnimi mla-
dimi, ne mika preveč: »Slo-
venija mi je všeč, veliko mi je 
dala in sem navezan nanjo. 
Mislim, da mladi večinoma 
želijo ostati v lokalnem oko-
lju, če se tu dobro počutijo in 
dobijo priložnost, da tu lah-
ko tudi živijo. Sam imam vse-
kakor željo ostati nekje blizu, 
na Gorenjskem, kaj bo pa pri-
neslo življenje, pa bomo vide-
li.«

Naučil sem se, da ni nič samoumevno
»Mladim je treba dati priložnost, da se izkažejo, tudi če ob tem delajo napake,« pravi Gašper Zevnik, ki je nedavno iz rok predsednika republike Boruta 
Pahorja prejel državno priznanje na področju prostovoljstva.

Gašper Zevnik

»Slovenija mi je všeč, 
veliko mi je dala in sem 
navezan nanjo.«

Gašper Zevnik je desetletje sodeloval pri cerkljanskem 
oratoriju, skoraj toliko časa pa je tudi aktiven v 
programu Počitnice biserov, s katerim otrokom 
omogočajo počitnice na morju.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Vrsto dokumen-
tov so morali spremeniti v 
občini Preddvor, da so ure-
dili področje nepravilne-
ga parkiranja in odvoza za-
puščenih vozil: odlok o go-
spodarskih javnih službah, 
o občinskih cestah, o odstra-
nitvi, hrambi in izdaji in raz-
gradnji ali uničenju vozil ter 
sklep o cenah odstranitve vo-
zil in njihovi hrambi. O tem 
so odločali na zadnji seji ob-
činskega sveta, pred tem pa 
so dokumente usklajevali z 
Medobčinskim inšpektora-
tom in Komunalo Kranj.

V Preddvoru namreč ugo-
tavljajo, da je vse več nepra-
vilno parkiranih vozil, med 
njimi so tudi opuščena. Po-
sebej izrazit primer je opu-
ščeno vozilo, ki je že lep čas 

parkirano na šolskem parki-
rišču. Za odstranitev teh vo-
zil doslej niso imeli pravne 
podlage. Ob tem tudi ugota-
vljajo, da bodo morali teme-
ljiteje urediti parkirni sis-
tem, saj je veliko primerov, 
ko so avtomobili po več dni 
parkirani na javnih mestih. 
Še posebej na parkirišču pri 
zdravstvenem domu, a dok-
ler ne bodo naredili reda, 
bodo težko zagotovili, da bo 
na javnih mestih vselej za-
gotovljena možnost parkira-
nja, pravi župan Rok Roblek. 
Težave s parkiranjem se po-
javljajo tudi na izhodiščnih 
točkah za planinske poti. 
Plačljivih parkirnih mest, 
kot jih imajo v nekaterih so-
sednjih občinah, v Preddvo-
ru še ni. Ko jih bodo imeli, 
bodo s posebnim odlokom 
uredili tudi parkirni režim. 

Rešujejo težave  
s parkiranjem
Občinski svet v Preddvoru je sprejel spremembe 
nekaterih aktov, s katerimi ureja težave s 
parkiranjem 

 »Večkrat pri nas letujejo 
tudi otroci, ki so jih 
zapustili starši. Imeli 
smo recimo fanta, ki 
zaradi teh travm niti 
besede 'mama' ni 
mogel slišati,« o težkih 
izkušnjah otrok, ki 
letujejo v okviru Počitnic 
Biserov, pripoveduje 
Gašper Zevnik.
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Škofja Loka – Govori 
se že o drugem valu okužb 
s koronavirusom, Skupnost 
socialnih zavodov Slovenije 
pa opozarja, da država še ni 
poskrbela za sistemsko ure-
ditev, ki bi zagotavljala nuj-
no potrebno hitro osami-
tev vseh obolelih stanovalk 
in stanovalcev izven doma. 
Ministrstvo za zdravje ni 
zagotovilo ustreznih lokacij 
za osamitev izven domov 
za starejše, od domov pa še 
naprej zahteva vzpostavitev 
treh ločenih con, kar pa v ve-
čini primerov ni izvedljivo. 
Denis Sahernik, v. d. sekre-
tarja skupnosti, ponovno 
poudarja, da večina domov 

za starejše nima osnovnih 
prostorskih, tehničnih, ka-
drovskih in drugih virov za 
izvajanje popolne in učin-
kovite osamitve oseb, oku-
ženih s koronavirusom, kot 
to zahteva veljavna zakono-
daja. Kritični so tudi do zah-
teve ministrstva, da pred 
sprostitvijo novih spreje-
mov stanovalk in stanoval-
cev pripravijo in posredu-
jejo v potrditev krizne na-
črte za ukrepanje ob poja-
vu okužb s koronavirusom. 
Zavodi so jih pripravili, niso 
pa dobili nobene potrditve, 
da so ustrezni. Prav tako 
nespodbudno je dejstvo, da 
je do danes le manjšina so-
cialnovarstvenih zavodov 
prejela povrnjene stroške 

zaradi izplačila kriznih do-
datkov zaposlenim v mar-
cu, prav vsi socialnovarstve-
ni zavodi pa še čakajo na 
povrnitev stroškov zaradi 
izplačila kriznih dodatkov v 
aprilu in maju ter na povra-
čilo izpada dohodka zaradi 
praznih postelj in povrači-
lo stroškov za nakup mate-
rialnih sredstev zaradi epi-
demije.

Da je zdajšnja ureditev, ki 
terja vzpostavitev con v pri-
meru okužbe, neustrezna, 
potrjuje tudi direktorica 
Centra slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka Sil-
va Košnjek. »Taka ureditev 
ni niti prostorsko niti tehnič-
no izvedljiva. Rdečo cono si-
cer lahko zagotavljamo v 

Burnikovi dvorani, če bi že-
leli še ostale, bi morali kak 
prostor izprazniti, to pa po-
meni, da bi morali zmoglji-
vost doma znižati za od 12 do 
14 postelj,« pravi Košnjeko-
va. Da imajo domovi tudi ve-
lik kadrovski primanjkljaj, 
so opozarjali že pred koro-
nakrizo, ta pa je težave še 
potencirala. V času epidemi-
je so ekipe delale po 12 ur, v 
izmenah bi težko zagotovi-
li kadrovsko pokritost. »Če 
smo zdravi in so razmere 
normalne, še gre. Če bi priš-
lo do okužbe, bi bilo nemo-
goče. Kadrovsko smo prešib-
ki, da bi se izmenjevali, kot 
so se denimo v zdravstvu,« 
še dodaja Košnjekova.

In kakšne so trenutne oko-
liščine v centru? Po dveh te-
dnih, ko je bil dom zaradi ne-
davnih pojavov okužb v Škofji 
Loki za obiske začasno zaprt, 
so ga prejšnji teden spet odpr-
li. Seveda velja, da lahko k sta-
novalcu pride le zdrav obisko-
valec, ob obisku so zahtevane 
maske v zaprtih prostorih, 
treba se je dosledno razku-
ževati. Stanovalci v preteklih 
dveh tednih sicer niso hodili 
ven, lahko pa so se zadrževali 
na prostem pred domom. Ko 
so se razmere spet nekoliko 
sprostile, so jim v domu pri-
redili piknik s palačinkami, 
v petek pa tudi športni dan v 
okolici doma. Tako stanoval-
ci v teh negotovih časih lahko 

doživijo tudi kaj lepega, meni 
Silva Košnjek.

Medtem je konec minu-
lega tedna minister za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Janez Cigler 
Kralj javnosti sporočil, da je 
država v četrtem svežnju 
protikoronskih ukrepov za-
gotovila 31 milijonov evrov 
za socialnovarstvene zavo-
de, predvsem za njihovo ka-
drovsko podhranjenost. »S 
tem denarjem smo zagoto-
vili nujna sredstva, da se za-
vodi kadrovsko okrepijo in 
na tak način bolje pripravlje-
ni dočakamo drugi val epi-
demije ali morebitne druge 
preizkušnje,« je dejal mini-
ster za delo. 

V domovih opozarjajo 
na neustrezne rešitve
Skupnost socialnih zavodov Slovenije znova opozarja, da še ni sistemske 
rešitve za primer osamitve morebitno okuženih prebivalcev domov za 
starejše. V četrtem protikoronskem svežnju tudi denar za kadrovsko 
podhranjene domove.

Stanovalci domov lahko v teh negotovih časih doživijo tudi kaj prijetnega. / Foto: CSS Škofja Loka

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prejšnjo sre-
do se je iztekel rok za pro-
dajo delnic zasebnega pod-
jetja Loška komunala, in ker 
je občina uspešno zbrala 95 
odstotkov delnic tega podje-
tja z zavezujočimi ponudba-
mi, so lahko že dan potem 
občinski svetniki sklepali o 
nakupu. Kot je na seji ob-
činskega sveta, ki je po dob-
rih izkušnjah iz časa koro-
navirusa znova potekala po 
video povezavi, povedal žu-
pan Tine Radinja, so bili s 
ponudbo Loški komunali 
uspešni. Primerno so ovre-
dnotili vrednost te delniške 
družbe in pripravili ponud-
be, ki je prepričala lastnike 
o tem, da je smiselno nada-
ljevanje izvajanja okoljskih 

storitev v javnem podjetju. V 
njem bodo zaposlitev dobili 
tudi doslej zaposleni v Loški 
komunali. Za občino je po-
leg velikega organizacijske-
ga izziva tudi priložnost za 
drznejše okoljske cilje in za-
gotavljanje boljših storitev 
za občane, je menil župan.

S snovanjem javnega pod-
jetja se v Škofji Loki ukvar-
jajo že od lani, ko se je iztek-
la pogodba z Loško komu-
nalo. Izdelali so študijo iz-
vedljivosti, na podlagi kate-
re je bil nakup delnic podje-
tja Loška komunala (varian-
ta A) prepoznan kot najbolj 
ugodna varianta. Študija je 
bila posredovana v vednost 
tudi občinskemu svetu, saj 
je osnova za potrditev nači-
na financiranja projekta. O 
tem je na izredni seji znova 

poročal vodja projekta Pri-
mož Ržen in dodal, da je z 
možnostjo nakupa delnic 
Loške komunale zdaj obve-
ljala varianta A, ostali dve 
pa so opustili. Za zagotovi-
tev sredstev za nakup del-
nic so svetniki sprejeli (že 
drugi) rebalans proračuna, 
ki občini omogoča zadolži-
tev do 3,4 milijona evrov. V 
rebalansu so sicer spreme-
nili tudi nekaj drugih po-
stavk; zaradi izrednih raz-
mer v minulih mesecih je 
namreč prišlo do časovnih 
zamikov pri izvedbi nekate-
rih projektov. 

Poleg tega je občinski svet 
odločil še o dodatnih kapi-
talskih naložbah občine v 
Javno podjetje Komuna-
la Škofja Loka v obliki po-
večanja kapitalskih rezerv 

z dodatnim naknadnim 
vplačilom v skupni viši-
ni 300.000 evrov. Skupna 
vrednost projekta je sicer 
3,9 milijona evrov: za 3,4 
milijona se bo občina torej 
zadolžila, 300 tisočakov je 
vredna že izvedena doka-
pitalizacija v juniju, v avgu-
stu pa bo še dodatna doka-
pitalizacija, sprejeta na izre-
dni seji. Cilj je zagotovitev 
financiranja vzpostavitve 
vseh pogojev, ki jih potrebu-
je javno podjetje, da bo 1. ja-
nuarja 2021 začelo nemote-
no izvajati gospodarske jav-
ne službe varstva okolja na 
območju občine. Dotlej pa 
mora biti izvedenih še ne-
kaj korakov, od skrbnega 
pregleda poslovanja prek 
odobritve posojila do izpla-
čila kupnine.

Javno podjetje bo kupilo komunalo 
Prva izredna seja občinskega sveta v Škofji Loki je bila v celoti namenjena vzpostavitvi in delovanju 
prihodnjega javnega podjetja Komunala Škofja Loka. Z rebalansom proračuna in s sklepom o kapitalski 
naložbi so za ta cilj zagotovili tudi osnovna sredstva.

Železniki – Po vzoru nekaterih drugih občin so se tudi v Že-
leznikih odločili izstopiti iz Konzorcija Centra za ravnanje z 
odpadki CERO Gorenjska. Občinski svet je na nedavni seji 
že sprejel sklep o izstopu. Leta 1996 je 16 gorenjskih občin 
podpisalo pogodbo za ustanovitev CERO Gorenjska s ciljem, 
da bi na regijski ravni vzpostavili enoten sistem za ravnanje z 
odpadki, poiskali lokacijo centra in zagotovili njegovo obra-
tovanje, a do uresničitve ni prišlo. »Po tem je vsaka občina 
po svoje iskala rešitve glede ravnanja z odpadki. V Železnikih 
imamo to področje urejeno s koncesijami, za zbiranje odpad-
kov smo jo podelili Loški komunali, za obdelavo in odlaganje 
pa družbi Saubermacher,« je pojasnila direktorica občinske 
uprave Jolanda Pintar. Dodala je, da mora sicer o izstopu Žele-
znikov iz CERA Gorenjska odločati še poslovni odbor konzor-
cija in da bo občini v tem primeru pripadlo vračilo vplačanih 
sredstev v višini 1556 evrov.

Izstopili bodo iz konzorcija CERO Gorenjska

Železniki – V postopku podelitve koncesije za opravljanje javne 
službe na področju zobozdravstva za odrasle v občini Železni-
ki je prišlo do zapleta. Občina je na javni razpis, ki je bil odprt 
do 27. februarja, prejela štiri prijave, med katerimi je že izbrala 
kandidatko, ki bi po upokojitvi zamenjala zobozdravnika Vla-
dimirja Šalkoviča, a je na prvostopenjsko odločbo, izdano v 
začetku junija, prejela pritožbo neizbranega ponudnika. »Se-
daj smo v postopku priprave odgovora na pritožbo, več pa 
ne moremo povedati, saj je zadeva sredi postopkov,« je na 
nedavni seji občinskega sveta pojasnila direktorica občinske 
uprave Jolanda Pintar.

Zaplet pri izbiri novega zobozdravnika

Škofja Loka – Na območju občine Škofja Loka je trenutno več 
cestnih zapor. Zaradi sanacije ceste, pločnika in vodovoda na 
območju Partizanske ceste bo do 18. julija popolna zapora 
dela Partizanske ceste med pokopališčem in bloki. Cesta bo 
zaprta po etapah. Do objektov Partizanska cesta 40, 41, 42 in 
43 (bloki) je v skladu z napredovanjem del dostop od 13. julija 
možen iz smeri »stari Petrol«. Prav tako je od tam omogočen 
dostop do Vrtca Kamnitnik. Zaradi izvajanja krovskih del na 
objektu na hiši Vešter 13a je vzpostavljena popolna zapora 
občinske ceste Vešter–Trnje. Zaprta bo še do srede, 15. julija. 
Zaradi sanacije ceste je vzpostavljena popolna zapora občin-
ske ceste Praprotno–Sv. Tomaž, ki bo trajala do 7. avgusta. 
Obvoz za osebna vozila je mogoč po vzporedni kategorizirani 
cesti, obvoz za tovorna vozila pa v skladu z dogovorom z 
izvajalcem gradbenih del.

Zapore na območju občine Škofja Loka

Škofja Loka – Septembra bodo v Škofji Loki za nekaj dni odprli 
Šolsko ulico ljudem. »S tem bomo omogočili varno hojo šo-
larjem v šolo, meščanom pa prijeten sprehod med mestnim 
jedrom in območjem vojašnice,« navajajo na občini. Oprli so 
se na Celostno prometno strategijo, ki je pokazala, da je več 
kot 80 odstotkov prebivalcev Škofje Loke pripravljenih kratke 
poti opraviti peš ali s kolesom, če bi bili pogoji za hojo in ko-
lesarjenje boljši. Z uvajanjem ukrepa Odprta ulica pričakujejo 
na ulici več pešcev in kolesarjev, bolj prijetno bivalno okolje z 
manj hrupa, ulica pa bo varna tudi za najmlajše. To bo imelo 
številne pozitivne učinke, menijo na občini.

Šolsko ulico odpirajo ljudem

Gorenja vas – Zavod Poljanska dolina je minuli četrtek objavil 
javni razpis za najem vadbenih prostorov v Športni dvorani 
Gorenja vas. Vloge je mogoče oddati do vključno 7. avgusta. 
Na osnovi prejetih vlog in ob upoštevanju pravilnika o uporabi 
oziroma najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja 
vas bodo pripravili predlog uporabe prostorov in ga uskladili 
z najemniki. »Termini najema bodo praviloma dodeljeni z 
najemno pogodbo za obdobje od avgusta 2020 do 30. junija 
2020,« so še pojasnili v Zavodu Poljanska dolina.

Javni razpis za najem športne dvorane
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Med topografsko raziskavo 
kraških brezen v Kočevskem 
rogu sta jamarja v enem od 
brezen naletela na človeške 
posmrtne ostanke. V petek, 
10. julija 2020, so novomeški 
jamarji in arheologa dr. Uroš 
Košir in Marko Pečovnik ter 
antropologinja dr. Petra Leben 
Seljak iz podjetja Avgusta za-
čeli raziskavo. Po delnem izno-
su posmrtnih ostankov je an-
tropološka analiza odkrila, da 
gre za posmrtne ostanke vsaj 
35 oseb, moških, morda je med 
njimi ena ženska. Po stanju v 
jami lahko sklepamo, da bo v 
nadaljevanju ekshumiranih 
vsaj še nekaj deset oseb. 
Domnevamo lahko, da gre za 
eno od še neodkritih morišč v 
Kočevskem rogu, kjer so po-
smrtni ostanki predvsem nek-
danjih več tisoč pripadnikov 
novomeške domobranske sku-
pine, ki se ji ni uspelo umakniti 
v tujino. Lovili so jih še dolge 
mesece po koncu vojne in veči-
noma umorili.
Pričakovali smo, da jih bomo 
našli tudi v morišču in grobi-
šču v Rugarskih klancih, ven-
dar so bili tam odkriti posmr-
tni ostanki 22 moških. Glede 
na odkrite predmete gre verje-
tno za žrtve, ki so bile del obo-
roženih formacij Neodvisne 
države Hrvaške.
Zadnje raziskave v Kočevskem 
rogu so potrdile, da ja brezno 

Med Kočevskim 
rogom in 
Srebrenico  
11. julija 2020

PREJELI SMO pod Macesnovo gorico verjetno 
največje slovensko morišče in 
grobišče. Upamo, da bo letos 
izveden razpis, ki bo omogočil 
ekshumacijo žrtev v letu 2021.
Analiza več sto predmetov 
žrtev, umorjenih v breznu pod 
Krenom, ki so bile najdeni v 
breznu pri Debliških livadah, 
nakazuje, da gre večinoma za 
predmete, povezane s pripa-
dniki srbskih in črnogorskih 
četniških enot.
Tako se poraja vprašanje, kje so 
potem v Kočevskem rogu pobili 
iz Avstrije vrnjene hrvaške voj-
ne ujetnike. Ali so morda ti v 
še neznanem breznu v Ušivih 
jamah?
Prav tako še nimamo odgovora 
o Italijanih (morda so mislili 
Jelenov žleb?) v Kočevskem 

Jama 1.f / Foto: Marko Pečovnik

rogu, o katerih so govorili na 
sestanku na slovenskem Iz-
vršnem svetu 11. aprila 1960. 
Obravnavali so sporazum med 
Italijo in Jugoslavijo o prekopu 
posmrtnih ostankov padlih ita-
lijanskih vojakov v Italijo. Tak-
rat so odločili: »Poseben primer 
so Kraške Jame in Kočevski 
rog. O teh dveh zaenkrat Itali-
jani ne govore. Če pa bodo pos-
tavili to vprašanje, bo mogoče 
odbiti obisk oz. pregledovanje 
teh krajev edinole z motivacijo, 
da je Kras v našem obmejnem 
pasu in da je Kočevski rog kot 
strateško ozemlje tajnost.«
Dne 11. julija je spominska 
slovesnost za umorjenimi mu-
slimani v Srebrenici. Mednaro-
dna skupnost je vložila izredne 
napore in sredstva v odkrivanje 

resnice o tem genocidu in soje-
nju odgovornim zanj. 
Smrt več kot 8300 mož in deč-
kov ni bila posledica mašče-
vanja, ampak je bila morilska 
akcija, načrtovana in ukaza-
na z najvišje ravni. Operacija 
je zahtevala ogromna sredstva, 
mobilizacijo moštva, določitev 
lokacij pobijanja in zakopava-
nja, oskrbo s prevoznimi sred-
stvi in strelivom, izbiro lokacij 
umorov, zagotovitev moštva in 
strojev za izkop grobov in za-
kop posmrtnih ostankov žrtev. 
Genocid je vojska bosanskih 
Srbov izvedla od 11. do 19. juli-
ja 1995. Čez desetletje je komi-
sija Republike Srbske poročala, 
da je bilo v genocid vpletenih 
25.083 oseb, od tega 19.473 vo-
jakov. 17.974 so jih identificira-
li z imenom in priimkom.
Mednarodna skupnost se za-
veda svoje odgovornosti, ker ni 
zmogla zagotoviti obljubljene-
ga varstva za ogrožene musli-
mane. Na strani zločincev so 
naredili vse, da bi zločin skrili 
in zaščitili zločince: uniče-
vanje arhivov, prekopavanje 
posmrtnih ostankov žrtev, 
pritisk na priče pred haaškim 
sodiščem, pomoč zločincem pri 
skrivanju pred aretacijami …
In če obsojamo zločine nad voj-
nimi ujetniki in civilisti v Sre-
brenici, potem obsojamo tudi 
zločine nad vojnimi ujetniki 
in civilisti, ki jih odkrivamo v 
Kočevskem rogu ter drugod po 
Sloveniji. Republika Slovenija 
naj v tem globalnem procesu 
tranzicijske pravičnosti še nap-
rej aktivno sodeluje.

Predsednik Komisije za 
reševanje vprašanj  
prikritih grobišč  

dr. Jože Dežman

Nove cene vode gredo 
predvsem na račun gradnje 
velikega števila novih hišnih 
priključkov. Občine, med 
njimi tudi Občina Cerklje, 
so namreč v precej intenziv-
nem investicijskem ciklu, 
ob obnovi komunalne in-
frastrukture pa je smiselno 
obnavljati oziroma menjati 
tudi hišne priključke. Hkra-
ti pa je bilo v zadnjem času 
tudi veliko individualnih no-
vogradenj. Tako bodo deni-
mo le v Cerkljah letos zgra-
dili skupno 211 vodovodnih 
priključkov. 

Zaradi povečanega števila 
obnov hišnih priključkov in 
cen storitev, ki niso več pok-
rivale vseh stroškov, je bil 
poslovni izid kranjske ko-
munale v minulem letu ne-
gativen, zaradi česar so obči-
ne ustanoviteljice predlaga-
le poračun. Tako se bo sku-
pen izdatek za gospodinj-
stvo na mesečni položni-
ci za eno leto dvignil s 13,58 
evra na 17,45 evra (za 16 ku-
bičnih metrov vode), nato pa 
bo cena padla na 15,84 evra. 

Cerkljanski občinski svet 
pa je zavrnil predlagane 
nove cene odvajanja komu-
nalnih odpadnih in padavin-
skih voda v občini. Po izra-
čunih Komunale Kranj bi si-
cer povišanje cene storitve 
za povprečno gospodinjstvo 
pomenilo dvig s 24,21 evra 
(z DDV) na 27,54 evra. Za-
radi pozitivne razlike med 
ustvarjenim pozitivnim po-
slovnim izidom in negativ-
nim poslovnim izidom iz 
naslova storitve v višini sko-
raj 23 tisoč evrov so sicer pre-
dlagali poračun, s katerim bi 
izdatek za gospodinjstvo za 
obdobje do konca junija pri-
hodnje leto znašali 26,70 
evra.

Kot je povedala Mojca Ko-
šir Štojs iz Komunale Kranj, 
sedanje cene veljajo od sep-
tembra 2015, od takrat pa 
so se količine odvajanja 

komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda v obči-
ni povečale za 4,9-krat, za-
radi česar so višji tudi stro-
ški vzdrževanja. Poleg tega 
so v preteklosti nastale teža-
ve pri obratovanju črpališč v 
Lahovčah in na letališču, ki 
so jih lani sicer odpravili. Po-
sebnost občine Cerklje v pri-
merjavi z drugimi občina-
mi, kjer to javno službo prav 
tako izvaja Komunala Kranj, 
pa je, da odpadne vode od-
vajajo na centralno čistilno 
napravo v Domžalah. Zara-
di povečanih količin so stro-
šek transporta ocenili na 69 
tisoč evrov.

Svetniki so predlagano po-
višanje cen zavrnili na pred-
log župana Franca Čebulja. 
Kot je dejal, je ob preučeva-
nju elaborata ugotovil pre-
cej nejasnosti, zlasti ob pri-
merjavi cen z drugimi obči-
nami, v katerih storitev izva-
ja Komunala Kranj. »V Cen-
tralni čistilni napravi Dom-
žale - Kamnik je storitev či-
ščenja še enkrat cenejša kot 
v primerjavi denimo z obči-
nama Naklo in Šenčur. Ob 
predlaganem gradivu občin-
skemu svetu pa je bilo ugo-
tovljeno, da je bila predlaga-
na cena odvajanja komunal-
nih voda za Cerklje višja za 
devet evrov kot v prej ome-
njenih občinah, kar je bil 
glavni razlog, da sem občin-
skemu svetu predlagal zavr-
nitev sprejema elaborata,« 
je odločitev, ki so jo svetniki 
upoštevali, pojasnil Čebulj.

Svetniki zavrnili 
predlagane cene
31. stran

Zaradi povečanega števila 
obnov hišnih priključkov 
in cen storitev, ki niso 
več pokrivale vseh 
stroškov, je bil poslovni 
izid kranjske komunale v 
minulem letu negativen. 
Le v Cerkljah bodo letos 
zgradili 211 vodovodnih 
hišnih priključkov.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniška obči-
na stavi na turizem, zato 
tudi informativnim publi-
kacijam namenjajo kar ne-
kaj pozornosti. Letošnje po-
letje se jim je pridružila še 
ena, ki pa ni klasična, saj gre 
za delo priznanega kamni-
škega ilustratorja in avtorja 
stripov Ivana Mitrevskega 
in lokalne turistične vodni-
ce Irene Grmek. Zemljevid 
sta ob podpori Zavoda za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik in Občine Kamnik 
ustvarila in izdala skupaj, 
pri tem pa sta se soočila s 
kar nekaj izzivi.

»Ilustrirani družinski ze-
mljevid Kamnika in oko-
lice je namenjen vsem, ki 
obiščejo Kamnik in oko-
lico ter regijo najraje razi-
skujejo sami. Predstavi bi-
stvene zanimivosti obmo-
čja, ki sva jih pospremila 

s številnimi humornimi 
vložki, ki zemljevidu daje-
jo poseben čar in simpatič-
nost. Gre za zemljevid, ki se 
odklanja od formalne linije 
klasičnih zemljevidov, nje-
govo bistvo pa je ilustraci-
ja, pospremljena s krajšimi 

besedili. Želela sva zasnova-
ti zemljevid, ki bo informati-
ven in poučen, vendar hkra-
ti tudi praktičen, všečen in 
simpatičen; in kompromi-
sa med številnimi podatki, 
ki bi si zaslužili omembe na 
zemljevidu, vendar ob tem 

gosta ne obremeniti s pre-
veliko količino podatkov, ni 
bilo preprosto najti,« pravita 
avtorja, prepričana, da jima 
je uspelo ustvariti izdelek, ki 
bo obiskovalce občine infor-
miral in hkrati zabaval.

Avtorja sta k sodelovanju 
povabila tudi lokalne ponu-
dnike nastanitev, lastnike in 
najemnike gostinskih loka-
lov in trgovinic, saj, kot pra-
vi Irena Grmek, gostje med 
obiskom najbolj pogosto 
sprašujejo ravno po teh – to-
rej, kje se lahko v mestu in 
okolici jé in kje okuša lokal-
na piva, kje je mogoče kupi-
ti spominke ali lokalne iz-
delke.

Brezplačen zemljevid, ki 
je namenjen domačim in 
tujim gostom (in je zato iz-
šel v slovenščini in anglešči-
ni), je na voljo v Turistično 
informacijskem centru Ka-
mnik in mnogih drugih lo-
kacijah po mestu in okolici.

Poučen, a tudi všečen
Kamnik je bogatejši za nov zemljevid – ilustrirani Družinski zemljevid Kamnika in okolice, ki sta ga 
zasnovala ilustrator Ivan Mitrevski in lokalna turistična vodnica Irena Grmek.

Avtorja Ivan Mitrevski in Irena Grmek (v sredini) s 
sodelavcema kamniškega TIC-a

Možjanca – Cesta Tupaliče–Možjanca, ki je bila zaradi sana-
cije usada od srede junija zaprta, je znova odprta. Usad je 
bil uspešno saniran, odsek ceste pa tudi nekoliko razširjen. 
Kot navaja Janez Brolih iz Krajevnega odbora Tupaliče, je bila 
razširitev zelo zahtevna, saj je bilo odstranjenih okoli tisoč 
kubičnih metrov materiala. Krajevni odbor Tupaliče in vaščani 
Možjance se za hitro sanacijo zahvaljujejo izvajalcu Francu 
Robleku in Občini Preddvor. 

Cesta na Možjanco znova odprta

Šmartno – Dom Taber je od včeraj ponovno zaprt za obisko-
valce. Tako so se po posvetu z epidemiološko službo območne 
enote Kranj odločili v vodstvu doma za starejše v Šmartnem 
pri Cerkljah. Ukrep so sprejeli zaradi trenutne epidemiološke 
situacije v Sloveniji in lokalnem okolju, »predvsem pa zara-
di skrbi, da stanovalcem Doma Taber zagotovimo varno in 
zdravo okolje«. Popolna prepoved obiskov za zdaj velja do 
20. julija.

Dom Taber ponovno zaprt za obiskovalce
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Igor Kavčič

Kranj – Kakšno ugodje – sto-
pati po pravljični deželi, po-
sejani s figurami in podo-
bami, ki naše misli usmer-
jajo od realnega k domišljij-
skemu in nazaj. Kipi za ot-
roke je kipar Mirko Bratu-
ša, nagrajenec Prešerno-
vega sklada leta 2006 za 
razstavo v madridski galeri-
ji Circulo de Bellas Artes leto 
pred tem, naslovil tokratno 
razstavo, svojo prvo v Galeri-
ji Prešernovih nagrajencev. 
»Z naslovom nakazujem že-
ljo po gledalcu svojih del, ki 
je – tako kot otrok – neobre-
menjen. Razstavljeni kipi so 
namenjeni otrokom in od-
raslim. Otrok videno razu-
me do določene stopnje, od-
rasli spet do druge, ampak če 
sta dovolj odprta, lahko vsak 
izmed njiju kip opazuje na 

podlagi svojih izkušenj, zna-
nja, želja, da ne rečem s svo-
jim lastnim načinom gleda-
nja,« pove Mirko Bratuša ter 
s tem misli na obiskovalce, 
ki nimajo vnaprej določenih 
predstav, kaj naj bi na razsta-
vi videli. »Vemo, kaj je moda 
v umetnosti. Sam se je neka-
ko želim otresti, s tem pa 
mogoče tudi vnaprej prip-
ravljenih gledalcev.«

Ali kot je k njegovim de-
lom na razstavi zapisal dr. Jo-
žef Muhovič: »Gre za kipe, ki 
jih lahko razumejo, se pra-
vi preplezajo, otipajo, raziš-
čejo in vključijo v domišljij-
ske igre otroci, ko se z dušo 
in telesom vzpenjajo po poti 
spoznavanja sveta. In gre za 
kipe, ki jih lahko razume-
mo odrasli, ko za navidezno 
zacementiranostjo videzov 
in navad odkrivamo 'drugo 
plat stvari', drugačna obzorja 

in oblike drznosti, kar v nas 
budi željo, da bi se prenovili, 
regenerirali tudi sami.« Bra-
tuša je večino razstavljenih 
del ustvaril v zadnjega pol 
leta. »Ko smo se konec lan-
skega poletja dogovarjali za 
razstavo, sem si najprej ogle-
dal prostore in sem jih neka-
ko med delom miselno ume-
ščal po galeriji. Nekaj del iz 
brona je starejšega datuma, 
predvsem keramika pa je na-
stajala na zadnjega pol leta.«

Osrednje delo razstave iz 
brona in nerjavečega jekla z 
naslovom Usedlina NG, ki v 
višino meri kar 245 centime-
trov, je na lesenem podstav-
ku svoje mesto dobilo v atri-
ju Pavšlarjeve hiše. Figura 
daje občutek, da si je sama 
izbrala svoj prostor. »Atrij 
se mi je zdel zelo zanimiv, 
kip pa se je dalo zelo lepo 
umestiti vanj. Seveda pa ga 

glede na višino drugam tudi 
ni bilo mogoče postaviti,« je 
v duhovitem tonu pojasnil 
Mirko Bratuša, ki v pritličju 
predstavlja dela iz brona, v 
nadstropju prevladuje kera-
mika, v drugem nadstropju 
pa so na ogled dela iz nagra-
jenega opusa Neimenovani. 

Ko gre za dela v bronu, Bra-
tuša pove, da njihova izdelava 
poteka skozi določen proces, 
za kar je potreben čas. »Med 
različnimi fazami izdelave 
teh kipov tako delam tudi z 
drugimi materiali, na primer 
keramiko,« pove kipar; ko gre 
za keramiko, pa o – lahko bi 
rekli – sobivanju z deli svo-
jega profesorja z akademije 
dodaja: »Drago Tršar medij 
keramike razume na neob-
remenjen način. Mislim, da 
nima nekih vnaprej izdela-
nih predstav, ampak enostav-
no dela, dela in dela v nekem 
eruptivnem zanosu. Sam de-
lam dosti bolj načrtno, ved-
no potrebujem jasno sliko o 
tem, kar bom naredil. Zde-
lo pa se mi je zanimivo, kako 
ta lepa različnost med nama 
nekako sodi skupaj. Ko gre za 
keramiko še posebej.«

Tršarjev svet množic 

Drago Tršar danes, pri čas-
titljivih triindevetdesetih, 
nedvomno velja za klasika 
celotne slovenske kiparske 
ustvarjalnosti, kot je umetni-
ka na zaslužen piedestal v na-
govoru k razstavi z naslovom 
Množice in figure postavil 
dr. Milček Komelj: »Z neuni-
čljivo ustvarjalno energijo se 

najraje izraža v gnetljivih gra-
divih in vseh formatih, od or-
jaških spomeniških do mini-
aturnih, kot vsestranski ki-
parski ustvarjalec pa je tudi 
velik mojster glazirane ke-
ramike. Njegovo osrednje 
kiparsko oznanilo proslav-
lja obstoj človeka vsepovsod 
na zemlji, a tudi v oceanih in 
kozmosu, zato je njegova ke-
ramična razstava umetnikov 
pozdrav človeštvu, v katerem 
so intimno zajete njegova ži-
vljenjska volja, igriva sveži-
na, ognjevita eruptivnost in 
z neizčrpnim ustvarjalnim 
erosom napojena življenjska 
strast.«

V Galeriji Prešernovih 
nagrajencev se Drago Tr-
šar, nagrado Prešernovega 
sklada je prejel leta 1968, 

Prešernovo nagrado za ži-
vljenjsko delo pa leta 1990, 
tokrat predstavlja četrtič. »V 
Kranju sem večkrat razsta-
vljal, saj je le korak od Lju-
bljane. Edinstvena v državi 
pa je pričujoča galerija, vi-
sok nivo razstavljavcev pa je 
zagotovljen, saj gre izključ-
no za prejemnike Prešerno-
vih nagrad in nagrad Prešer-
novega sklada. Vedno sicer 
mislim, to je moja zadnja 
razstava, a se lahko zgodi, da 
bo še kakšna. Del, ki jih še 
nisem pokazal, je še kar ne-
kaj,« se v galeriji dobro po-
čuti Tršar, ki je v preteklosti 
v zbirko prispeval že več kot 
štirideset del, tokrat pa delo 
z naslovom Roka. Prav tako 
bo v galeriji ostalo delo Rizi-
-bizi Mirka Bratuše.

Figure domišljije in množice
Dve razstavi v eni postavitvi, vrhunska kiparja, učenec in profesor, oba akademika in nosilca odličnosti 
velike ali male Prešernove nagrade. Tokrat v galerijo Prešernovih nagrajencev v Kranju vodita dva 
naslova – Kipi za otroke Mirka Bratuše ter Množice in figure Draga Tršarja.

Mirko Bratuša in Drago Tršar, dva vrhunska kiparja na skupni razstavi / Foto: Tina Dokl

Mirko Bratuša: Žabec za ordinacijo, bron in nerjaveče jeklo

Drago Tršar: Tri figure in Roka

Igor Kavčič

Škofja Loka – Zgodovina 
umetnosti nas uči, da ta po-
gosto sledi aktualnemu času 
in okoliščinam, v katerih na-
staja. Pandemija in druga-
čen način življenja, ki nam 
ga je prinesel boj proti nove-
mu koronavirusu, sta vpliva-
la tudi na umetniško ustvar-
janje tako v globalnem smis-
lu kot v razmišljanjih posa-
meznih umetnikov. Ni bilo 
dogodkov, bile pa so misli.

Kolonija Iveta Šubica, 
ki jo organizira Združenje 
umetnikov Škofja Loka, je 
tradicija. Avtorji z različnih 
področij umetnosti vsako 
leto ustvarjajo na določeno 
temo z aktualno noto. Ta je 

umetnikom letos kar sama 
zaigrala in je ni bilo treba po-
sebej iskati. 

Ker ustvarjalno druže-
nje v Poljanah letos ni bilo 
mogoče, so se v združenju 
odločili predstaviti dela, ki 
so jih v tem času ustvarili 
doma v svojih ateljejih, svo-
jih ustvarjališčih. Tema Ka-
rantena je tako avtorje za-
poslovala v mesecu maju. 
»Vsak naj bi se po spletu ja-
vil iz svojega delovnega oko-
lja, sproti naj bi predstavljal 
delovni proces – tako kot to 
običajno poteka na koloni-
ji, kjer eden drugega sprem-
ljamo pri nastajanju del – 
vse do končnega dela, ki bo 
svoje mesto našlo na razsta-
vi. Eni so se naloge držali 

bolj, drugi manj,« je pove-
dala Maja Šubic, od pomla-
di nova predsednica Združe-
nja umetnikov Škofja Loka.

Poleg umetnikov članov 
Združenja je prav splet le-
tošnji koloniji dodal še med-
narodno udeležbo, saj so so-
delovali tudi gostujoči ume-
tniki iz Anglije, Srbije, Av-
strije in Turčije. »Mnogi 
med nami so svoj navdih 
iskali zunaj svoje siceršnje 
avtorske prepoznavnosti in 
smo pri tem posegali tudi 
na druga umetniška pod-
ročja in uporabljali druge iz-
razne medije,« o širjenju si-
ceršnjih ustvarjalnih okvi-
rov dodaja Šubičeva, ki se bo 
tudi sicer v prihodnje zavze-
mala za zastopanost avtorjev 

s širših področij umetnosti, 
tudi glasbenikov, filmarjev, 
igralcev, literatov …

Od konca prejšnjega tedna 
so na koloniji nastala dela 
razstavljena v Sokolskem 
domu, kjer bodo na ogled do 

konca avgusta. Predstavlja 
se več kot trideset umetni-
kov, vsak s po enim delom. 
V prihodnjem mesecu načr-
tujejo tudi izid publikacije, 
posvečene koloniji, ob kate-
ri bodo pripravili tudi njeno 

uradno predstavitev. Če na-
daljujemo, kjer smo konča-
li v prvem stavku: umetnost 
ni le tista, ki bi sledila aktu-
alnemu času, mnogokrat je 
tudi korak pred njim. Tokrat 
na ogled v Sokolskem domu.

Kolonija iz karantene
V Sokolskem domu so na ogled dela enaindvajsete Kolonije Iveta Šubica. 

Metod Frlic: Nimam ideje, komu to mar / Foto: Maja Šubic
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Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telekom Slovenije so ko-
nec tedna odigrali štiri tek-
me 33. kroga državnega pr-
venstva. 

V Domžalah se je sobot-
na tekma v med domačini 
in Bravom končala s prija-
teljskim rezultatom 1 : 1. Za 
Domžale je zadetek v 56. mi-
nuti dosegel Arnel Jakupo-
vić, v 92. minuti pa so zadeli 
še nogometaši Brava. 

Nedeljska tekma v Kranju 
med Triglavom in moštvom 
CherryBox 24 Tabor Seža-
na se je končala z zmago 

Sežancev z 1 : 2. Gostje so po-
vedli v 32. minuti, Milan Mi-
lanović je v 51. minuti izena-
čil, končni izid pa je bil pos-
tavljen v 94. minuti. 

Nov poraz Kranjčanov 
obeta, da bodo morali nogo-
metaši Triglava igrati v kva-
lifikacijah za obstanek v prvi 
slovenski nogometni ligi, 
kajti do konca ligaškega dela 
bodo odigrali le še tri tekme. 
Najprej bodo jutri gostovali v 
Celju, v nedeljo bodo na do-
mači zelenici gostili moštvo 
Brava, zadnja tekma redne-
ga dela sezone pa jih nato 
čaka v Domžalah. Za ekipo 
Domžal trenutno na lestvici 

zaostajajo za šest točk. Dom-
žale so namreč s 37 točkami 
osme, Triglav z 31 točkami 
pa je deveti. Domžalčani v 
četrtek gostujejo pri Alumi-
niju.

Predsednik je Gortnar

Po četrtkovi skupščini je 
čelu Nogometnega kluba 
Triglav Jure Gortnar, ki je 
nasledil dosedanjega pred-
sednika  Bena Fekonjo, ki 
prevzema mesto direktorja 
kluba.

Jure Gortnar je  31-letni 
Kranjčan in uspešen poslov-
než, lastnik in direktor pod-
jetij Eltron in Veto Group, v 

zadnjem letu pa je bil tudi 
član upravnega odbora klu-
ba. Nekdaj se je tudi sam 
ukvarjal s športom, saj pri-
haja iz športne družine. 

»Klub je v zadnjih os-
mih letih postavil temelje 
za dosego rezultatov, kot jih 
v svoji zgodovini ni imel. 
Glavni cilj je dvigniti se na 
raven klubov v Sloveniji, ki 
se kosajo za evropska tek-
movanja. Imamo dobre te-
melje, s kontinuiranim de-
lom pa to lahko tudi dose-
žemo. Program sem raz-
delil na ključne tri stebre: 
športni, poslovni in admi-
nistrativni. Na vseh nivojih 
bomo naredili prehod v pro-
fesionalizem, ki je porok za 
vrhunsko delo,« je svojo vi-
zijo na kratko orisal Jure 
Gortnar.

Triglav vse bliže kvalifikacij
Ekipa Domžal je na sobotni tekmi iztržila točko, nogometaši Triglava pa so po nedeljskem porazu vse 
bliže igranju v kvalifikacijah za obstanek v prvi ligi. Na čelu Nogometnega kluba Triglav je od minulega 
četrtka Jure Gortnar.

Nogometaši Triglava so v nedeljo doma izgubili proti ekipi CherryBox 24 Tabor Sežana. 
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Vilma Stanovnik

Železniki – Kljub neobetav-
ni vremenski napovedi in 
kljub zaskrbljenosti organi-
zatorjev glede ukrepov zara-
di koronavirusa se je v sobo-
to dopoldne na startu v Že-
leznikih zbralo več kot de-
vetdeset kolesark in kole-
sarjev, ki so se pomerili na 
22. izvedbi rekreativne ko-
lesarske dirke za zlato čip-
ko, ki jo z veliko srčnostjo in 
skrbjo tradicionalno prip-
ravlja domače Športno dru-
štvo Kamikaze. Najmlajši 
izmed udeležencev je imel 
le devet let, najstarejši pa je 
bil kar sedemdeset let starej-
ši od njega in je štel častitlji-
vih 79 let.

Tudi letos je tekmovanje 
potekalo med Železniki in 
Davčo, končna postaja pa je 
bila pri kmetiji Pr' Vrhovc. 
Prvi se je skozi cilj pripe-
ljal nekdanji veslač Žiga 

Galičič, ki je za pot porabil 
32 minut in 56 sekund. Dru-
go mesto je z dobrimi 33 mi-
nutami osvojil Klemen Re-
mic, tik za njim pa je v cilj 
pripeljal še Tilen Potisk (ŠD 
Poljane). Prej kot v 34 mi-
nutah so bili v cilju še Blaž 

Kavčič (KK Završnica), Izi-
dor Prevodnik (ŠD Koloka), 
Mitja Oter (XXX) in Klemen 
Alič. Na progi se je odlično 
izkazal tudi nekdanji vesla-
ški šampion Iztok Čop, ki je 
s časom manj kot 36 minut 
osvojil absolutno 14. mesto.

Malce pred njim je bila s 
časom 35:25 v cilju tudi prva 
v ženski konkurenci – izku-
šena Laura Šimenc iz Straž-
išča (BK Umag). Drugo mes-
to v ženski konkurenci je s 
časom 38:08 osvojila Tina 
Perše (Calcit Bike Team), 

tretja pa je bila s časom 42:58 
Gita Mihovec. 

Kot navadno je tekmova-
nje štelo tudi za prvenstvo 
občine Železniki. V abso-
lutni moški konkurenci je 
zmagal Blaž Kavčič, drugi je 
bil Bine Lotrič (SK Domel), 
tretji pa Enej Božnar Pro-
sen. V absolutni ženski kon-
kurenci je prvo mesto med 
domačinkami osvojila Moj-
ca Krajnc (SK Domel), drugo 
Metoda Rant in tretje Hele-
na Tolar.

»Dirka je lepo uspela in 
udeleženci so z izvedbo zelo 
zadovoljni. V času korona-
virusa je takih in podobnih 
prireditev malo, zato so priš-
li s še večjim veseljem. Zara-
di slabe vremenske napove-
di smo nekoliko pohiteli in 
uspelo nam je pravočasno 
izpeljati ves zastavljeni pro-
gram,« je po dirki v imenu 
organizatorjev povedal Ro-
man Prezelj.

Zlati čipki Lauri Šimenc in Žigi Galičiču
Športno društvo Kamikaze je minulo soboto pripravilo tradicionalno rekreativno kolesarsko dirko za zlato čipko, na njej pa sta 
slavila Žiga Galičič in Laura Šimenc.

Več kot devetdeset kolesark in kolesarjev je v soboto tekmovalo na dirki med Železniki in 
Davčo. / Foto: Vilma Stanovnik

Jure Gortnar je novi 
predsednik NK Triglav.

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Letošnje leto za škofjeloške rokometaše pomeni leto, ko 
smo izgubili dva igralca in trenerja iz obdobja, ko smo iz 
majhnega kluba postali ena izmed najboljših rokometnih 
sredin nekdanjih jugoslovanskih in sedaj slovenskih rokome-
tnih igrišč. Po Ladu Trobcu in Marku Oblaku je namreč 
prejšnji teden umrl še Igor Stupnišek.

V Zenici rojeni strokovnjak, slovenske gore list, je prišel v 
Slovenijo le leto dni po ustanovitvi rokometnih zametkov na 
Škofjeloškem zaradi študija metalurgije, v rokometu pa je bil 
sprva povezan z Olimpijo. Nato je dve leti nastopal za ekipo 
Šentvida, kjer je začel tudi svojo trenersko pot. Iz Ljubljane 
se je preselil v Medvode, kjer je prevzel tamkajšnjo rokometno 
ekipo. Pozneje je bil tudi trener ekipe Kamnika. Prvi Igorje-
vi kontakti z Loškim rokometnim klubom segajo v davno leto 
1972, ko je članska ekipa osvojila naslov gorenjskega prvaka 
in se uvrstila na kvalifikacijski turnir za vstop v ljubljansko 
consko rokometno ligo. Proti koncu leta se je z družino pre-
selil v Škofjo Loko in postal poklicni trener ter v našem mestu 
pusti neizbrisni pečat. 

Leto 1972 lahko upravičeno štejemo kot začetek velikih 
uspehov in preporoda ekipe Šeširja in njen bliskovit vzpon iz 
gorenjske rokometne lige pa vse do druge zvezne rokometne 
lige, kjer so loški rokometaši nastopali štiri tekmovalne sezone 
in v sezoni 1978/79 dosegli najvišjo uvrstitev – šesto mesto. Tri 
tekmovalne sezone so nastopali še v novoustanovljeni medre-
publiški ligi. V tekmovalni sezoni 1975/76 je Igor Stupnišek 
s člansko ekipo osvojil naslov prvaka Slovenije. Dolga leta je 
bil tudi selektor oziroma član strokovnih vodstev mladih re-
prezentanc Slovenije. Rokomet je v Igorjevem obdobju postal 
v Škofji Loki vse bolj uveljavljena in prepoznana športna de-
javnost. Postavljeni so bili temelji za nove in nove generaci-
je reprezentantov vseh starostnih kategorij, olimpijcev in sve-
tovno uveljavljenih rokometašev iz Škofje Loke. Na teh teme-
ljih stoji loški rokomet še danes.  

Na zadnjo pot so Igorja minuli petek pospremili vsi še ži-
veči igralci, ki jih je kot trener prevzel 1972. leta. Od njega se 
je poslovila množica rokometašev in rokometnih delavcev. V 
imenu Rokometne zveze Slovenije, katere častni član je bil, 
se je poslovil Polde Kalin.

Dušan Čater

V spomin

Igor Stupnišek

Kranj – Minulo nedeljo se 
je pod okriljem Mednaro-
dne rokometne zveze (IHF) 
začel teden rokometa. Ta 
poteka prvič, trajal pa bo do 
sobote, 18. julija. Začetek 
mednarodnega tedna roko-
meta pa ni izbran naključ-
no. Leta 1946 je namreč na 
ta dan v danski prestolnici 
København potekal kongres, 
na katerem je bil ustanovljen 
IHF. »Pred mednarodnim 
tednom rokometa naš šport 
ni imel svojega dne. IHF je 
to želel spremeniti. Naše 
misli so bile sprva usmerje-
ne k mednarodnemu dnevu 
rokometa, a naši člani po 
svetu počnejo toliko dobre-
ga, da 24 ur preprosto ne bi 
bilo dovolj za prikaz vsega,« 
je pojasnil predsednik IHF 
Hasan Mustafa in dodal, da 
se bodo v vseh rokometnih 
državah zvrstile raznovrstne 
aktivnosti. S posebno akcijo 
se bo mednarodnemu ted-
nu rokometa pridružila tudi 
Rokometna zveza Sloveni-
je. Celoten teden bo skozi 
oči svoje maskote Mete na 
svojih družbenih omrežjih 
predstavljala ženski rokomet 
z različnih zornih kotov.

Prvič teden rokometa
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Grega Flajnik

»Okrogli« Miloš, ki pa tega ne kaže
Pred kratkim je okroglo 

obletnico praznoval Miloš Bo-
žovič, sicer član našega kole-
sarskega kluba od ustanovitve 
naprej. V tem času je večkrat 
dokazal, da je kolesar od glave 
do peta. S svojimi dragoceni-
mi izkušnjami je vedno prip-
ravljen pomagati in svetova-
ti, pri vožnji v skupini se drži 
pravil, a ko pripeljemo pod 
klanec vrag odnese šalo in Mi-
loš pritisne na vso moč. Tak-
rat se pokaže ves njegov tek-
movalni duh in na pedale pri-
tiska toliko časa, dokler ga vsi 
ne gledamo le v hrbet. 

Pred leti, ko smo organizi-
rali interna tekmovanja »gla-
sove jesenske klasike« je bil 
kar štiri leta zapored prvi v 
skupni razvrstitvi, čeprav so 
bili v ekipi tudi več kot deset 
let mlajši kolesarji. 

S kolesarstvom se je za-
čel ukvarjati pred štiride-
setimi leti, prej je treniral 

akrobatsko smučanje. Kma-
lu je pokazal svoj talent, saj 
se je na amaterskih kole-
sarskih tekmovanjih redno 

uvrščal med prve tri. Tekmo-
val je tudi z legendarnim tek-
movalcem in kasneje zagna-
nim kolesarskim delavcem 

Mirkom Krakarjem, in ko so 
kolesarili skupaj, sta vedno 
pazila eden na drugega. Eden 
izmed njiju je »skočil« prvi in 
dirka se je začela. 

Miloš je za kolesarstvo nav-
dušil tudi oba svoja sinova in 
v času, ko sta trenirala pri Ko-
lesarskem klubu Sava, je tudi 
sam aktivno sodeloval kot po-
močnik trenerja. Marsikdaj 
je fante sam peljal na tekmo-
vanja in jim tudi predlagal ta-
ktiko tekmovanja. Pohvali se 
lahko, da je pomagal trenira-
ti tudi Jana Polanca, ki je tre-
nutno eden najboljših Slo-
venskih kolesarjev. 

V njegovem kolesarskem 
življenju sodeluje tudi žena 
Lili. Ko pa so šli z avtodo-
mom na družinske priprave, 
je pogosto tudi sama sedla na 
kolo. In skupaj so si skoraj 
vsako poletje privoščili kole-
sarske počitnice v hribih Ita-
lije, Francije in še kje. Zdaj ko 

sta fanta že odrasla, tudi Lili 
vse večkrat sede na kolo – in 
zdi se, da se je kar nalezla Mi-
loševe volje do kolesarjenja v 
klanec. 

Miloš je svoj šestdeseti roj-
stni dan pričakal po kolesar-
sko. Že več mesecev prej je 
sestavljal svoje dirkalno kolo 
znamke Pinarello, s katerim 
je tekmoval v mlajših letih. 
Okvir in nekaj komponent 
je imel doma, nekaj malega 
je dokupil, obnovil tudi origi-
nalne nalepke. Lili pa mu je 
za rojstni dan kupila lep ple-
teninast dres, takšen, kot so 
ga nosili pred tridesetimi leti. 
Tako je kot pravi retro mane-
ken prišel na naše torkovo 
kolesarsko srečanje in odko-
lesarili častni vzpon na Nace-
ta. Preostali člani smo ga pri-
čakali na ravnem delu ceste 
in mu pripravili lep sprejem. 
Milošu želimo še veliko le-
pih vzponov.

Miloš s svojim obnovljenim kolesom znamke Pinarello, 
letnik 1977

Jelena Justin

Velebit je gorski greben 
ob Jadranskem morju, ki je 
dolg 145 kilometrov, širok od 
10 do 30 kilometrov, njegova 
skupna površina meri 2200 
kvadratnih kilometrov. Na 
eni strani meji na morje, na 
drugi pa na Liško, Gacko in 
Gračansko polje. Spada v Di-
narsko gorstvo, njegov se-
verni del in kanjon Pakleni-
ca na jugu pa sta nacionalna 
parka. 

Tokrat bomo obiskali del 
Velebita, kjer bomo lahko 
občudovali fantastične ka-
mnite skulpture, ki so bile 
oblikovane s pomočjo vode v 
toku časa. Iz Starigrada, kjer 
je vhod v Paklenico, se bomo 
zapeljali v Tribunj, kjer na-
daljujemo do vasice Ljubo-
tič. Svetujem, da do izho-
dišča uporabimo navigaci-
jo. Na izhodišču v Ljubotiču 

krenemo levo, kamor nas 
tudi usmeri smerokaz. Za-
nimivost, ki jo najprej dose-
žemo, je mirila, značilna za 
Južni Velebit. Ljudje, ki so ži-
veli na Velebitu, so bili kilo-
metre oddaljeni od civiliza-
cije. Ko je nekdo umrl, ga je 
bilo treba odnesti v dolino. 
Pokojnikovega trupla niso 
smeli položiti na tla, edino 
tam, kjer je bila mirila. Po-
kojnika so izmerili, se odpo-
čili, nato pa nadaljevali pot 
do pravega pokopališča. V 
kamen so po pokopu vkle-
sali pokojnikovo ime. Verje-
li so, da je v mirili ostala po-
kojnikova duša, v grobu pa je 
le fizično telo. 

Nadaljujemo po širokem 
kolovozu do zapuščenih vasi 
Livadica in Bristovac, kjer 
se pot začne strmo vzpenja-
ti po izrazitem skalnatem 
svetu. Pogled proti morju se 
ustavi na paškem mostu, ki 

Pag povezuje s celino. Pot je 
dobro markirana, lahko sle-
dljiva, kljub temu da je mes-
toma zaraščena. Kmalu pri-
demo do kraške dolinice, 
ki jo obhodimo po levi stra-
ni, desno pa se nam v dalja-
vi pokaže, prvič, Kuk Stapi-
na. Precej hitro dosežemo li-
vado, kjer so na začetku maja 
cvetele narcise. Sledi še kraj-
ši vzpon in smo pri planin-
skem zatočišču Tatekova ko-
liba, 960 m n. m. Za Tateko-
vo kolibo je ogromen v ka-
men vklesan modras. Sle-
dimo markacijam naprej 
v gozd, levo se odpre pog-
led na Debeli Kuk. Doseže-
mo sedlo, ko pot zavije v des-
no in pred seboj zagledamo 
markantni Kuk Stapina, več 
kot 100 metrov visoko glad-
ko steno. Vrh, kot da bi ras-
tel iz travnate doline. Gre-
mo mimo Kuka in se na dru-
gi strani začnemo spušča-
ti. Dosežemo travnato do-
lino in nadaljujemo proti t. 
i Kamniti galeriji. Smero-
kaz na drevesu nas usmeri 
levo, ravno tako napis Vhod 
na skali, da vemo, kje začeti. 
Kamnita galerija je kamniti 
labirint na območju Runja-
ve glave. Kraški fenomeni na 
izjemno majhnem prosto-
ru. Kamnite stene imajo za-
nimiva imena: Zlata vrata, 
Zmajev hrbet, Terasa nožev, 
Žabec Pončo itd. Da obho-
dimo galerijo, potrebujemo 

približno eno uro. Potrebno 
je nekaj tehničnega znanja, 
saj delčke preplezamo, na ne-
kaj mestih pa so tudi jekleni-
ce in lestve. Vsekakor detajl, 
ki ni za vsakogar. Ko izstopi-
mo iz galerije, se vrnemo na 
markirano pot. Kam pa se-
daj? Predlagam, da se vrne-
mo po poti vzpona, saj je pot, 
ki je na zemljevidu vrisana 

in bi nas pripeljala nazaj v 
Ljubotič, markirana zelo sla-
bo in še zaraščena. Če tam 
še nismo hodili in ne pozna-
mo terena, bi ta sestop odsve-
tovala. Lahko pa se odpravi-
mo do planinskega zavetišča 
Zavrata, od koder sestopimo 
v Tribunj. Zdaj moramo ne-
kako priti nazaj do avtomo-
bila. Lahko se odpeljemo s 

taksijem ali pa skombinira-
mo kako drugače. V vseh pri-
merih je tura dolga in v po-
mladno-poletnih mesecih 
zelo vroča, zato s seboj vze-
mimo dovolj vode. 

Nadmorska višina: 1124 m
Višinska razlika: 1350 m
Trajanje: 9–10 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kuk Stapina (1124 m n. m.) in Kamnita galerija (975 m n. m.)

Ostre skale Velebita
Paklenica je pogosto polna turistov. Letos je malce drugače. V neposredni 
bližini lahko dolgo turo v čudovitem kraškem svetu naredimo, ne da bi koga 
sploh srečali. Gremo?

Tatekova koliba na Stapu je zatočišče, bivak. / Foto: Jelena Justin

Kuk Stapina, markanten in navadnim smrtnikom nedostopen vrh / Foto: Jelena Justin

Terasa nožev je del Kamnite galerije. Ja, tukaj čez gre pot. Lepo!! / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Jesenice – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavo-
du Kranj in Pašna skup-
nost Jeseniška Rožca sta v 
prvih julijskih dneh pripra-
vila na Jeseniški Rožci vsa-
koletno srečanje predstavni-
kov agrarnih in pašnih skup-
nosti iz šestih občin Zgor-
nje Gorenjske. Udeleženci, 
vseh je bilo nekaj manj kot 
petdeset, so z zanimanjem 
prisluhnili predavanju dr. 
Dušanke Jordan z Bioteh-
niške fakultete o ravnanju 
z govedom in ovcami, ude-
ležence je pozdravil predse-
dnik pašne skupnosti Jože 
Lipovec, kmetijska svetoval-
ka Tilka Klinar je predstavila 
zgodovino planine, svetova-
lec Miha Štular pa delovanje 
vodnega sistema na planini, 
ki so si ga udeleženci potlej 
tudi ogledali.

Kot je povedala Tilka Kli-
nar, ima jeseniška planina 
dolgo zgodovino. Planino 
Rožca omenja že Ortenbur-
ški rudarski red iz leta 1381, 
ta je – zanimivo – tudi do-
ločil, da smejo dati živino 
na pašo le domači kmetje. 
Franciscejski kataster iz leta 
1827 izkazuje na planini, na 
območju današnje prve čre-
dinke, osem stavb, v katastru 
pa je bila kot lastnica plani-
ne vpisana Skupnost Jeseni-
ce. Pod Rožco, na zgornjih 
Tratah, je bil nekdaj rudnik, 
ki ga omenja tudi Valvasor 
v Slavi vojvodine Kranjske. 
Na vrhu sedla Rožca so tudi 
kosili mrvo, nižje so bile nji-
ve. Po planinski statistiki iz 

leta 1923 so na planini za-
čeli pašo 7. junija in konča-
li 10. septembra, približno 
tako je še tudi danes. V le-
tih 1989 in 1990 so z občin-
skim denarjem in denarjem 
tedanje kmetijske zemljiške 
skupnosti podaljšali dosto-
pno pot do planine kot kilo-

metrski odsek gozdne ces-
te, kar je zelo olajšalo gospo-
darjenje na planini. Na pod-
lagi zakona o agrarnih sku-
pnostih je planino dobila na-
zaj agrarna skupnost Jeseni-
ce - Sava plavž - Prihodi, ki pa 
jo je dala v upravljanje kme-
tom, ki pasejo živino na pla-
nini in so se pred dvema le-
toma tudi formalno organi-
zirali v Pašno skupnost Jese-
niška Rožca. 

Kot je povedal predsednik 
pašne skupnosti Jože Lipo-
vec iz Prihodov, si zelo pri-
zadevajo urediti planino. 
Na pastirski koči so že ob-
novili streho in uredili sa-
nitarije, obnovili so hlev in 
uredili zadnje pol kilometra 
poti, da je planina zdaj dos-
topna tudi s traktorjem in 
terenskimi vozili. Rešili so 
tudi velik problem pomanj-
kanja vode za napajanje 

živine, v sušnih dneh so 
vodo celo vozili na planino. 
Najprej so po avstrijskem 
zgledu načrtovali sistem 
preskrbe z vodo s pomočjo 
hidravličnega ovna, a ker so 
ugotovili, da je za takšno re-
šitev izvir ob koči prešibek, 
so se odločili za črpalko, ki 

jo poganja agregat. Na po-
bočju nad pastirsko kočo 
so v zemljo vkopali rezervo-
ar za petnajst kubičnih me-
trov vode, od tod pa vodo s 
črpalko približno dvesto 
petdeset metrov višinske 
razlike potiskajo v cisterno 
na vrh hriba Javorje po ce-
veh, ki so jih v veliki strmi-
ni ročno vkopali v tla. Iz cis-
terne teče voda v bližnje ko-
rito za napajanje živine. »V 
prihodnosti bo naša najpo-
membnejša naloga čišče-
nje planine, da se nam paš-
niki ne bodo zarasli s pleve-
lom in grmovjem,« je dejal 
Jože Lipovec in dodal, da se 
letos na planini pase 114 go-
ved od osmih kmetov iz vasi 
Prihodni, Planina pod Goli-
co in Plavški Rovt. Na pla-
nini je tudi stalno pastir, ki 
skrbi za živino pa tudi za og-
raje.

Srečanje na Jeseniški Rožci
Na planini Jeseniška Rožca je bilo tradicionalno srečanje predstavnikov agrarnih in pašnih skupnosti 
Zgornje Gorenjske.

Jože Lipovec

Pastirska koča na Jeseniški Rožci

Rožca je ime za več planin – za Jeseniško, Hrušensko, 
Dovško in Koroško Rožco. Vse planine so še »žive«. Na 
Jeseniški se pase 114 goved, na Hrušenski osemdeset 
goved in dva osla, na Dovški 104 goveda in na Koroški 
približno sto ovc, dvajset konj in štirideset goved.

Korito za napajanje živine

Potok pri Komendi – Podjetje Interexport s sedežem na Potoku 
pri Komendi je med drugim zastopnik, prodajalec in serviser 
priključkov nemškega izdelovalca Amazone. Iz Interexporta 
so pred nedavnim sporočili, da je Amazone razširil ponudbo 
škropilnic z dvema novima modeloma – UF 1002 z dejansko 
prostornino rezervoarja 1100 litrov in z UF 1302 z rezervoarjem 
za 1400 litrov. Oba modela je možno uporabiti z zadaj zložlji-
vim ogrodjem delovne širine od 12 do 15 metrov ali navpično 
zložljivima palicama od 15 do 30 metrov.  

Amazone na trgu z novima škropilnicama

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
maja za mleko, dostavljeno 
v mlekarno ter s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin, plačale v pov-
prečju 29,35 evra za sto kilo-
gramov, kar je bilo 60 cen-
tov ali za dva odstotka manj 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,08 

odstotka maščobe in 3,39 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 32,15 evra in je bila za 
93 centov ali za 2,81 odstot-
ka nižja kot aprila. Odkupo-
valci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin plačali povpreč-
no 25,97 evra za sto kilogra-
mov, cena, izračunana gle-
de na dejansko vsebnost ma-
ščob in beljakovin v mleku, 
pa je znašala 30 evrov.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska

December 2012  31,00  32,56 26,56 30,71

December 2013  36,23  38,36 31,06  36,12

December 2014  32,64  34,09 27,77 31,72

December 2015  28,88  30,70 24,86 28,33

December 2016  26,84  30,01 24,15 28,18

December 2017  32,87  35,25 28,63 32,97

December 2018  31,43  34,40 28,37 31,95

December 2019  32,26  36,62 29,55 34,16

Januar 2020  31,78  35,98 29,33  33,68

Februar 2020  31,48  35,23 28,95  32,97

Marec 2020 31,33 34,83 27,52 32,36

April 2020 29,95 33,08 27,19 30,72

Maj 2020 29,35 32,15 25,97 30,00

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Pomurskem sej-
mu v Gornji Radgoni so za-
radi novega koronavirusa 
odpovedali letošnji medna-
rodni kmetijsko-živilski se-
jem Agra in s tem prekinili 
58-letno tradicijo prirejanja 
sejma. Kot so sporočili, so 
glede izvedbe sejma analizi-
rali vse možne scenarije in 
alternative, a na koncu priš-
li do zaključka, da tako mno-
žične prireditve, na kateri se 
je lani predstavilo 1850 raz-
stavljavcev in si jo je ogleda-
lo več kot 118 tisoč obiskoval-
cev, ne morejo uspešno iz-
vesti, ne da bi ogrožali zdrav-
ja udeležencev. Na Pomur-
skem sejmu pa so v okviru 
priprav na sejem že izvedli 
več ocenjevanj izdelkov, na 
katerih so sodelovali tudi ne-
kateri gorenjski ponudniki. 
Na mednarodnem ocenje-
vanju mesa in mesnih izdel-
kov, na katerem je sodelova-
lo 34 podjetij s skupno 325 
izdelki, je Meso Kamnik pre-
jelo šampiona za kamniške 
odščipance z mesnato sla-
nino in za kamniške odšči-
pance s sirom ter še sedem 
zlatih medalj, deset srebrnih 

in eno bronasto, Mesar-
stvo Oblak iz Žirov šampi-
ona za suhe ocvirke ter dva-
najst srebrnih in štiri brona-
sta priznanja, Mesarija Hri-
bar iz Predoselj pet srebrnih 
medalj, Piščančjereja Galjot 

iz Lahovč pa eno zlato meda-
ljo. Na mednarodnem oce-
njevanju mleka in mlečnih 
je kot edini z Gorenjskega so-
deloval Peter Vogelnik (Moji 
štruklji Slovenije), ki je prejel 
štiri velike zlate medalje. Na 
mednarodnem ocenjevanju 
sokov, brezalkoholnih pijač 
in embaliranih vod je Dragi-
ca Štirn s Suhe pri Predosljah 
dobila tri zlate medalje in eno 
srebrno, podjetje Vipi z Bre-
zij eno zlato medaljo in druž-
ba Voda 902 iz Podloma pri 
Stahovici veliko zlato meda-
ljo, zlato medaljo in še štiri 
srebrne.

Na Pomurskem sejmu 
bodo izvedli še ocenjevanje 
vina ter medu in medenih 
pijač.

Sejma Agra ne bo, 
le ocenjevanja
Na Pomurskem sejmu so zaradi covida-19 
odpovedali sejem Agra, ki so ga načrtovali od 22. 
do 27. avgusta, izvedli pa so ocenjevanja izdelkov.

Brdo pri Lukovici – Čebelarska zveza Slovenije je v okviru 
mednarodnega projekta izdelala šest filmov s skupnim nas-
lovom Za kratek čas postani čebelar, ki otrokom in drugim za-
četnikom pa tudi širši javnosti prikazujejo čebelarska opravila. 
Filmi na začetku seznanjajo gledalce o pomembnosti čebel 
in drugih opraševalcev za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
sicer pa obravnavajo različne čebelarske teme – pripravo in 
ureditev čebelnjaka, pripravo satnic in opreme, preprečevanje 
rojenja, točenje medu ...

Filmi o čebelarskih opravilih

Na mednarodnih 
ocenjevanjih izdelkov so 
več priznanj prejeli tudi 
gorenjski izdelovalci.
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Kranj – Božidar Šoster se na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču brani pred očitki tožil-
stva, da naj bi pri vodenju 
hotelov Zlatorog in Bohinj 
ter kampa Zlatorog pred sla-
bim desetletjem storil več 
kaznivih dejanj poslovne 
goljufije, ker naj bi dobavi-
teljem ne plačeval računov, 
in zlorabe položaja, ker naj 
bi si prilaščal denar iz goto-
vinskega poslovanja hotelov 
in kampa, ki so bili tedaj v 
lasti družine Pačnik. Obto-
ženi očitana kazniva dejanja 
zanika. 

Obtožnica Šosterja bre-
meni, da naj bi v obdob-
ju 2010–2012 storil enajst 
poslovnih goljufij, s kate-
rimi naj bi v okviru podje-
tja Zlatorog Turizem do-
bavitelje oškodoval za oko-
li 150 tisoč evrov, in štiri 
podobne poslovne goljufi-
je v vrednosti 33 tisoč evrov 
v okviru podjetja Zlatorog 
Turizmus. Z omenjeni-
ma podjetjema je sicer ob-
toženi upravljal hotela in 
kamp. Tožilka Vesna Pri-
možič ga obtožuje tudi ka-
znivega dejanja zlorabe po-
ložaja pri gospodarski de-
javnosti, ker naj bi si pri 
vodenju hotelov in kampa 
prilastil za približno 350 ti-
soč evrov gotovine. 

Na zadnji obravnavi na 
kranjskem sodišču so zas-
lišali več nekdanjih zapo-
slenih v recepcijah hotela 
in kampa Zlatorog. Vsi so 
razložili, da je Šoster redno 
prevzemal ovojnice z dnev-
nim gotovinskim prome-
tom, kaj je z denarjem sto-
ril, pa niso vedeli. »Hodil je 
večinoma popoldne, ko se 
je zaključevala blagajna, in 
vzel kuverto z denarjem, saj 
je bilo veliko poslovanja z go-
tovino. V kuverti je bil dnev-
ni promet hotela, ves denar 
smo dali iz blagajne v kuver-
to in ga popisali,« je razložil 
nekdanji receptor v hotelu 

Zlatorog. V hotelu je bilo go-
tovinskega prometa od 500 
do 1500 evrov na dan, v kam-
pu Zlatorog pa med sezono 
precej več, nekaj tisoč evrov 
na dan, je dodal.  

Priče so pojasnile tudi, da 
zaposleni v zadnjih mese-
cih poslovanja niso preje-
mali rednih plač, le občas-
no so dobili po tristo, štiris-
to evrov v gotovini. »Zad-
njih nekaj mesecev sem pre-
jemal plačilo samo v gotovi-
ni na roke, za kar sem pod-
pisal blagajniški prejemek, 
prej pa smo prejemali plači-
la na račun. V enem mesecu 
sem tako prejel okoli tristo, 

štiristo evrov,« je sodnici 
Nini Prosen povedal nekda-
nji vzdrževalec v kampu Zla-
torog.  

Zoper Šosterja na Okraj-
nem sodišču v Kranju po-
teka tudi kazenski posto-
pek zaradi domnevne kršit-
ve temeljnih pravic delav-
cev. Kot smo izvedeli, je bil 
na prvem sojenju spoznan 
za krivega, a je sodbo po pri-
tožbi obrambe višje sodišče 
razveljavilo in zadevo vrni-
lo prvostopenjskemu sodi-
šču v ponovno obravnavo. V 
drugo je bil Šoster oproščen 
vseh očitkov, tožilka Primo-
žičeva pa je že napovedala 
pritožbo zoper sodbo. 

V povezavi z izvajanjem 
turistične dejavnosti v Bohi-
nju so sicer gorenjski krimi-
nalisti leta 2014 poleg Šos-
terja zaradi domnevne zlo-
rabe položaja in kršitev pra-
vic delavcev ovadili tudi Jana 
Pačnika in Boruta Trebše-
ta, ki sta očitke takoj odloč-
no zavrnila, ob tem pa napo-
vedala, da bosta zaradi do-
mnevnih nepravilnosti tudi 
sama ovadila Šosterja. 

Po nekajletnem propada-
nju je sicer hotela Zlatorog 
in Bohinj od Pačnikov lani 
skupaj z aparthotelom in Ski 
hotelom Vogel kupil kranj-
ski kriptomilijonar Damian 
Merlak, ki ima v bohinjskem 
turizmu resne načrte.  

Prisvajal naj bi si gotovino
Na Okrožnem sodišču v Kranju poteka sojenje Božidarju Šosterju, ki mu kranjsko tožilstvo očita 
storitve več kaznivih dejanj pri vodenju bohinjskih hotelov Zlatorog in Bohinj ter kampa Zlatorog pred 
slabim desetletjem. 

Tožilstvo je prepričano, da naj bi Božidar Šoster pri vodenju 
hotelov Zlatorog (zaprt od leta 2011) in Bohinj storil več 
kaznivih dejanj. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Posadka policijske-
ga helikopterja je z dežur-
no ekipo za reševanje v go-
rah na Brniku od petka do 
nedelje kar osemkrat pole-
tela pomagat planincem, ki 
so med obiskom gorenjskih 
gora padli v težave – petkrat v 
petek in trikrat predvčerajš-
njim. 

V petek se je serija inter-
vencij začela že ob osmi uri 
zjutraj, ko so s helikopter-
jem odleteli na Planiko pod 
Triglavom zaradi bolezen-
skega stanja pri planinki. 
Slabo uro kasneje si je pla-
ninka pri domu nas Komni 
poškodovala nogo. Posredo-
vali so bohinjski gorski reše-
valci, s helikopterjem pa so 
jo odpeljali v jeseniško bol-
nišnico. Ob 9.20 se je med 
Planjavo in Vizjakovo grapo 
planinec zaplezal in obtičal 

na neprehodnem in nevar-
nem terenu. S pomočjo vi-
tla so ga nepoškodovanega 
dvignili v helikopter in pre-
peljali do Kamniške Bistri-
ce. Okoli pol desetih dopol-
dan je sledilo reševanje pla-
ninca, ki je onemogel pod 
vrhom Kurica in ni zmogel 
nadaljevati poti. Poleg reše-
valne ekipe z Brnika so mu 
na pomoč priskočili gorski 
reševalci iz Mojstrane. Tudi 
njega so odpeljali v jeseni-
ško bolnišnico. Njeni zdrav-
niki so popoldan poskrbeli 
še za planinko, ki so jo s po-
licijskim helikopterjem pri-
peljali s Šitne glave, kjer so 
ji ob vstopu v plezalno steno 
na nogo padle skale in zara-
di poškodb ni mogla sesto-
piti.  

V nedeljo dopoldan je he-
likoptersko reševanje poško-
dovanega planinca poteka-
lo na območju Prisojnika, 

sredi popoldneva pa na pro-
šnjo bohinjskih gorskih re-
ševalcev tudi na Konjskem 
prevalu, kjer si je planinka 
pri sestopu proti Vodniko-
vem domu poškodovala ko-
leno. Zvečer se je na obmo-
čju Vogla izgubil obnemog-
li planinec. Posadka heli-
kopterja Slovenske polici-
je je skupaj z dežurno ekipo 
gorskih reševalcev na Brni-
ku planinca našla na nepre-
hodnem terenu, od koder so 
ga z vitlom potegnili na var-
no v helikopter in odpeljali 
v dolino. 

V nedeljo dopoldan so si-
cer tržiški gorski reševalci 
pod Dobrčo reševali planin-
ko, ki jo je zaradi pika žužel-
ke obšla slabost. Na Kalu pa 
je pomoč gorskih reševalcev 
potreboval kolesar, ki je pa-
del na gozdni vlaki.

Nesreče in dogodki se red-
ko zgodijo sami od sebe, 

običajno je razlog zanje člo-
veški faktor, zato opozar-
jamo na previdnost v go-
rah, po napornem podaljša-
nem koncu tedna sporočajo 

s Policijske uprave Kranj. 
»Pohodniki, upoštevajte vre-
mensko napoved, turo pri-
lagodite sebi, uporabljajte 
ustrezno opremo, hodite po 

označenih poteh, pazite na 
padajoče kamenje in odlo-
me skal, na vrhu pa se spom-
nite, da je treba še varno ses-
topiti,« ob tem svetujejo. 

Helikopter osemkrat odletel v hribe
Od petka do nedelje je dežurna ekipa gorskih reševalcev s posadko policijskega helikopterja reševala osem planincev. Razlogi za intervencije so bili različni: 
obolelost, onemoglost, poškodbe ...

Za posadko policijskega helikopterja in ekipo reševalcev na Brniku je naporen konec tedna. 
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Kranj – Evropsko sodišče za 
človekove pravice (ESČP) v 
Strasbourgu je pred tednom 
dni odločilo, da je ustavno 
sodišče nekdanjemu kranj-
skemu županu Vitomirju 
Grosu kršilo pravico do do-

stopa do sodišča, ker je nje-
govo pobudo za oceno ustav-
nosti zavrglo kot prepozno. 
Grosu je ESPČ zato prisodil 
1.500 evrov odškodnine in 
povrnitev 2.860 evrov sod-
nih stroškov.

Upravna enota v Kranju je 
v letih 2008 in 2011 denacio-
nalizacijskim upravičencem 
vrnila 2.337 kvadratnih me-
trov veliko zemljišče, na ka-
terem je po občinskem od-
loku, ki je stopil v veljavo ja-
nuarja 2004, potekala lokal-
na cesta. Leta 2016 je uprav-
na enota na predlog ministr-
stva za okolje razglasila vrni-
tev premoženja za nično, saj 
da gre za javno dobro. Mini-
strstvo je kasneje to odloči-
tev razveljavilo in postopek 
vrnilo upravni enoti. 

Gros, ki je bil že leta 1996 
postavljen za skrbnika inte-
resov denacionalizacijskih 
upravičencev, je 16. avgusta 
2016 vložil zahtevo za oceno 
ustavnosti občinskega odlo-
ka, ki jo je ustavno sodišče 
februarja 2018 zavrglo kot 
prepozno, češ da bi moral 

Gros dokazati, da je za na-
stanek zatrjevanih škodlji-
vih posledic lahko izvedel 
šele določen čas po uveljavi-
tvi odloka, in utemeljiti, za-
kaj to ni bilo v enem letu od 
njegove uveljavitve. Gros je 
sicer zatrjeval, da je za ško-
dljive posledice odloka izve-
del šele 6. avgusta 2016, ko 
je prejel odločbo upravne 
enote o ničnosti odločb del-
ne denacionalizacije.

Po mnenju ESČP je s tem 
Slovenija Grosu kršila pravi-
co do poštenega sojenja, saj 
je bilo pogoje, ki bi jih po raz-
lagi ustavnega sodišča moral 
izpolniti, nemogoče izpolni-
ti. Za kršitev bi moral na-
mreč vedeti vnaprej, še pre-
den je do nje prišlo, so opo-
zorili sodniki v Strasbourgu. 

Grosova zmaga na ESČP

Vitomirju Grosu je Slovenija kršila človekove pravice. 
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Alenka Brun

R
ealnost, ki jo ust
varja prisotnost no
vega koronaviru
sa, je sicer pre
cej posegla v nači

ne in oblike druženja, tako 
da tudi v Bohinju večina 
tradicionalnega javnega in 
glasbenega dogajanja letos 
odpade. Kljub temu skuša

jo ljudje živeti, se družiti v 
neki prilagojeni, spremen
jeni obliki. Ekipa Karakter 
Bara ob Bohinjskem jezeru 
je tako pred slabimi 14 dne
vi pripravila odprtje poletne 
sezone. Sicer morda z rahlo 
grenkim priokusom, ker so 
napovedane glasbene veče
re že odpovedali, preosta
li poletni program pa neka
ko ostaja, so ga prilagodili. 
Pri njih dodatno vlogo igra 

še vreme, saj so precej odvi
sni od ugodnih vremenskih 
razmer, ker se vse dogaja na 
prostem. Sicer pa Karakter 
Bar (za zdaj) obratuje nemo
teno, kulinarična razvajan
ja pa so tista, ki ostajajo. Pra
vijo, da morate pokusiti tes
tenine, morda kakšen svež 
sendvič, solato. Namreč, 
letos za brbončice skrbi še 
novi član ekipe Saša Žerjal, 

ki ga je v Bohinj prinesla žel
ja po delu. Da, lahko bi rekli, 
da ima tudi koronasituaci
ja prste vmes. Spoznali pa 
smo ga že v Kamri v Bohinj
ski Bistrici, kjer je poskrbel 
za okuse ob odprtju njenega 
delovanja. Tokrat pa je obis
kovalcem ponudil hot dog s 
hrenovko, pečeno v »bojler
ju«, za kar je poskrbel Timi 
Rožič, in zanimivimi dodat
ki. Tudi solata ni bila ravno 

običajna, saj so obiskovalci 
v njej lahko okušali krom
pir, stročji fižol, mešanico 
zelišč, bučna semena in še 
kaj. Seveda nista manjkala 
prepoznavna bohinjska gin 
in pivo. Kulinarika se je zgo
dila za barom in tudi v nada
ljevanju ima ekipa za konce 
tedna podoben načrt. Petko
vo pečenje steakov in zele
njave na žaru so poimeno
vali Meatbusiness, ob sobo

tah in nedeljah so ohranili 
tudi dogodek oziroma pik
nik Bojler, ki ga izpeljejo ob 
lepem vremenu. Jedi se vsa
kič razlikujejo, niso pa poza
bili na vegetarijance. Za res 
pravi občutek brezstresne 
cone in uživanje trenutka so 
fantje poskrbeli še za glasbo 
iz zvočnikov in ležalnike – 
seveda ob upoštevanju vseh 
priporočil in pravil NIJZ.

KARAKTER 
BOHINJA

Saša Žerjal

Timotej oziroma Timi Rožič in »bojler« – žar malo drugače

Alenka Brun

Z
a piko na i je bil 
tokrat zaslužen 
gin. Zanj in raz
lične kombinaci
je okusov je pos

krbel Danijel Galjot in gos
tje so doživeli pravo pus
tolovsko eksplozijo, kar je 
večerjo še nadgradilo. Zvez
da večera je bil Lim Bay gin. 
Med drugim ga je v svojem 
pozdravu omenila tudi gos
tja Majda Debevc, somme
lierka in ena redkih žensk v 
Sloveniji, ki se spozna tudi 
na žgane pijače. Zdelo se 

ji je zanimivo, da je Galjot 
uporabil omenjeni gin, saj 
ne gre ravno za gin, ki bi ga 
bilo enostavno kombinirati 
z okusi. Pa vendar, že samo 
spajanje gina s hrano se je 
večini prisotnih zdelo izje
mna domislica.

Danijel Galjot nam je raz
ložil, da želijo s tovrstnimi 
dogodki dvigniti nivo »gin 
twistov« oziroma spajanje 
hrane z njimi. Enostavna raz
laga za omenjeno poimeno
vanje: gre za dodajanje kom
ponent ginu in tako dobimo 
koktajl stila gin twist. 

Tokrat je Galjot za gos
te pripravil sedem različnih kombinacij. Tako je recimo 

za uvod postregel penino, 
gin in kaviar breskve, koza
rec pa okrasil z lipovim cve
tom, kar je sploh pritegnilo 
gostovo pozornost. Ob pose
bni mini kremni rezini kot 
pozdravu iz kuhinje, ki je 
namesto sladkosti pustila 
slan, a zato nič manj dober 
okus, so pričakovanja prisot
nih strmo narasla. Slana kre
mna rezina je bila ravno tako 
sestavljena iz dveh delov, le 
da je sicer sladkega rume
nega nadomestila polenta, 
belega pa nežen mousse iz 
kozjega sira. 

Marko Pavčnik in Jure Kor
dež sta si razdelila meni: Pav
čnik je začel s hladno predje
djo, nadaljeval je Kordež z 
juho, topla predjed in glav
na mesna jed sta bili potem 
obe Pavčnikovi, za glavno 
ribjo jed, ki je prišla na mizo 
po topli predjedi, in zad
nji krožnik oziroma sladico 
pa je poskrbel Kordež. Gos
tje so uživali v okusih postr
vi, zelene, hrustljave cveta
če, fileju jezerskega smuča, 
ki so ga na krožniku sprem
ljale hišne testenine z jurčki 

in lisičkami ter ribja omaka s 
čemažem; srna v smrekovem 
pepelu pa je prišla na krožni
ku v družbi kreme mavrahov, 
omake črnega oreha in zaj
čje detelje. Meni je zaokro
žila sladica: strjenka z meto, 
drobljenec z limonsko tra
vo, bezgov sladoled in Gal
jotov »gin twist«, ki je spo
mnil na »after eight«: gin, 
čokolada in meta. Vmes pa je 
bilo podobnih »tekočih zasu
kov«, kot smo že omenili, kar 
nekaj; za k vsakemu krožni
ku nov. Galjot je poleg gina 
uporabil marsikaj, od oliv
nega olja do konoplje, esen
ce tobaka in lešnikov, sirupa 
kadulje, belega čaja in kami
lice, z zažiganjem artičok pa 
je pri gostih pričaral pravi 
učinek presenečenja.

V predkoronskem obdo
bju je bilo tovrstnih veče
rij precej več, sedaj sicer so, 
vendar se gostinci še nava
jajo na drugačne razmere, 
ki jih povzroča prisotnost 
novega koronavirusa. Dru
žabno okolje se je spremeni
lo, načini izvedb pa se seveda 
prilagajajo novim pravilom, 
uredbam in priporočilom.

GURMANSKA AVANTURA
Tokrat so v Restavraciji 1906 Hotela Triglav na Bledu spajali hrano z ginom, domači šef kuhinje Jure 
Kordež pa je gostil enega bolj znanih slovenskih kuharskih mojstrov Marka Pavčnika, ki ga poznamo 
tudi iz televizijskih kulinaričnih oddaj.

Jure Kordež in Marko Pavčnik

Danijel Galjot je poskrbel za pravi večerni šov, ki je 
spremljal tokratni meni v Restavraciji 1906.

Hladna predjed Marka Pavčnika v nastajanju, v končni 
izvedbi pa postrv z magnolijo, pivovim ponzujem (posebna 
omaka) in postrvjim kaviarjem
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Mateja Rant

P
očitniške delavni-
ce, ki jih izvajajo 
v muzejski peda-
goški sobi v gradu 
Khislstein, grajski 

kuhinji in na grajskem vrtu, 
so namenjene otrokom od 
šestega do dvanajstega leta 
starosti. Delavnice so zače-
li pretekli teden, ko se jim 
je po besedah pedagoginje 
v Gorenjskem muzeju Mag-
de Zore vsak dan pridružilo 
od šest do osem otrok. »Pro-
gram, ki poteka od 9. do 13. 
ure, poskušamo čim bolj pri-
lagoditi razpoloženju otrok 
in vremenu, saj nam je naj-
pomembnejše, da uživajo v 
tem, kar delajo,« je pouda-
rila.

Medtem ko so v prete-
klih letih počitniške delav-
nice potekale samo dva dni 
na teden, so letos prvič pro-
gram razširili na ves teden 
od ponedeljka do petka. Pri-
družiti se jim bo mogoče 
vse do konca avgusta. Čas v 

družbi treh prijaznih »gra-
ščakinj« preživljajo večino-
ma v gradu ali na grajskem 
vrtu, zato lahko otroci pri-
dejo, ob katerikoli uri jim 
ustreza. Včeraj so na vrtu 
gradu oživljali stare otroš-
ke igre, med drugim včasih 
zelo priljubljen gumitvist, 
otroci pa zelo uživajo tudi v 
streljanju z lokom in gradnji 

velikanskih gradov iz veli-
kih zidakov iz stiropora. Ko 
zunaj postane prevroče, pa 
se umaknejo v notranjost 
gradu in ustvarjajo izdelke 
iz gline, izdelujejo nakit in 
lutke, tkejo na malih stat-
vah, slikajo, se spoznavajo 
z restavratorstvom in poč-
nejo še marsikaj drugega, 
odvisno od razpoloženja 

otrok, je poudarila Magda 
Zore. »Vmes se tudi spre-
hodimo po naših muzej-
skih zbirkah ali do kostnice. 
Trudimo se, da je program 
čim bolj dinamičen.« Ko 
se utrudijo, pa na vrtu pod 
lipo razprostrejo odeje in se 
prepustijo počitku, tako da 
imajo res prave počitnice, je 
še dodala Magda Zore.

»GRAJSKE« POČITNICE
V Gorenjskem muzeju se otroci med letošnjimi poletnimi počitnicami lahko vsak dan pridružijo 
počitniškim delavnicam na Počitnikovanju z Muzejčico. 

Alenka Brun

V 
središču Idrije 
smo srečali Til-
na Božiča iz Mla-
dinskega centra 
Idrija, in sicer 

ob simpatičnih osmih gor-
skih e-kolesih. Razložil nam 
je, da bodo poskusili obisko-
valcem Idrije ponuditi tudi 
tovrstno kolesarsko razisko-
vanje okolice. »Menimo, da 
greš v Idriji lahko iz mesta na 
podeželje, ki pa je relativno  
hribovito,« razloži Tilen in 

poudari tri klasične kolesar-
ske trase skozi Unesco Geo-
park Idrija: ena vodi v Idrij-
ske Krnice, druga na Črno-
vrško planoto, tretja pa pelje 
skozi krajinski park Zgornja 
Idrijca, Klavže, Čekovnik, 
na Hleviško planino. »Tra-
se so različnih zahtevnosti: 
od najlažje z ne ravno preti-
ranimi vzponi do najtežje s 
težjim vzponom, ki je dolga 
46 kilometrov,« še pove. Ta 
kolesarsko-turistični (pilo-
tni) projekt je nastal tudi v 
sodelovanju z Zavodom za 
turizem Idrija. Seveda so 

ljubitelji kolesarjenja v Idri-
jo vabljeni za več dni in si 
tako lahko »privoščijo« kar 
vse tri kolesarske trase. 

Valerija Verhovnik se 
dotakne še drugega, kar Idri-
ja ponuja turistu, omeni pa 
še kulinarično novost, ki je 
luč sveta ugledala pred krat-
kim: sladoled iz znamenite-
ga sira Grana Padano, ki ga 
postrežejo z njihovimi, idrij-
skimi žlikrofi. 

Vemo pa, da se Idrija lah-
ko pohvali tudi s čokolad-
nim žlikrofom in zato pov-
prašamo o čokoladni zgodbi 

njenega idejnega očeta, sicer 
Gorenjca, Matjaža Jelovča-
na. Izvemo, da je sladki žli-
krof ročno izdelan iz bele 
in temne čokolade, polnjen 
s posebnim sladkim polni-
lom in po motivu žlikrofa iz 
Idrije. Vendar je, preden se 
je ideja o sladkem žlikrofu 
realizirala, minilo kar nekaj 
časa, pri izpeljavi pa so mu 
pomagali v ljubljanski Raj-
ski ptici. Niso pa bili tudi 
kar takoj zadovoljni z oku-
som polnil obeh žlikrofov in 
seveda še dodanima omaka-
ma, ki sta tudi pomembna 

sestavina krožnika s slad-
kim žlikrofom.

Vsi ljubitelji idrijskih žli-
krofov pa lahko obišče-
te Idrijo tudi za praznik te 

tradicionalne rudarske jedi, 
ki ga organizatorji načrtuje-
jo letos 22. avgusta, in koli-
kor nam je znano za zdaj, 
prireditev bo. (Konec)

Ko Idrija oživi (3)

S KOLESA NA ŽLIKROFE

Tilen Božič

Matjaž Jelovčan

Sladka čokoladna žlikrofa iz temne in bele čokolade. Idrija ima kot mesto svoj čar

Za otroke pripravljajo tudi različne ustvarjalne delavnice. 
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Otroci zelo uživajo v streljanju z lokom.  / Foto: arhiv Gorenjskega muzeja

Ne išči me
na starih poteh.
Ne boš me našel.

V obstoju,
ki ne obstaja,
zabrisal je čas spomine.

Tam nekje
v daljavi,
kjer ni resničnega 
obstoja,
kjer se čas ustavi,
tam te čakam.

Ko me najdeš,
ne bom več,
kar sem bila.
Spoznaš me
po iskri v očeh,
ki bo vedno gorela.

Tanja

Čakam te

PESMI MLADIH

V poletnem času smo še bolj dovzetni za vsa čustva in 
nastajajo lahko najlepše pesmi. Zato pišite, ustvarjajte 
in delite z nami. Meta

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

tanja.70@hotmail.com

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

N
o, katera gos-
pa ima danes 
sto let, se je ob 
prihodu v pro-
store Društva 

upokojencev Kamnik spra-
ševal kamniški župan Matej 
Slapar; slavljenka, ki je 13. 
julija dopolnila sto let, nam-
reč prav v ničemer ni izsto-
pala od drugih prisotnih. 
Valerija Klemenc ali Valči, 
kot jo kličejo domači, ne le 
na videz, ampak tudi z nači-
nom življenja močno klju-
buje svojim letom. V stano-
vanju namreč še vedno živi 
sama, kuha sama, tudi pere 
in pospravlja, še vedno kaj 
tudi speče, rada bere in gle-
da televizijo, če pa potrebu-
je pomoč, ko je treba v trgo-
vino, na banko ali k frizerju, 
jo vsak dan obišče sin Miro z 
ženo Valerijo, ki živi le nekaj 
kilometrov stran. »Noge 
in križ me bolijo, a v resni-
ci že dolgo nisem bila bol-
na,« pove skromna sivolasa 
gospa, na vprašanje, kakšen 
je recept za visoko starost, 

pa pove: »Gotovo pomaga-
ta trdo delo in pogled skozi 
rožnata očala.«

Rojena je bila na Raki pri 
Krškem na veliki kmetiji in 
v veliki družini – rojenih je 
bilo kar enajst otrok. Leta 
1941 so jih okupatorji izseli-
li v Nemčijo na prisilno delo, 
domov pa so se vrnili prav 
na njen petindvajseti rojstni 
dan. Na prisilnem delu je 
spoznala tudi svojega bodo-
čega moža Draga in očeta 
svojih otrok Mira in Tatjane. 
Valerija Klemenc ima danes 
štiri vnuke in štiri pravnuke. 
Kasneje sta se z možem raz-
šla in pri 68 letih si je kupi-
la svoje prvo stanovanje, v 
katerem živi še danes. Pri 
tej starosti je bila tudi prvič 
na Triglavu, šele pri osem-
desetih pa prvič v bolnišnici. 

Za rojstni dan so ji s cve-
tjem in priboljški čestitali 
župan Matej Slapar, pred-
sednik Društva upokojen-
cev Kamnik Vinko Polak 
in predsednik krajevnega 
odbora ZB NOB Kamnik 
Emil Grzinčič, sin s snaho 
pa jo je nato odpeljal na izlet 
in kosilo na Jezersko.

STO LET, KI JIH  
NI VIDETI
Včeraj, 13. julija, je sto let dopolnila Kamničanka 
Valerija Klemenc, ki je članica Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik že vse od leta 1948.

Stoletnica Valerija Klemenc

»Nova priložnost«
Pozdravljeni, gospa Tanja, 
pogosto berem vaše odgovo-
re v Gorenjskem glasu, šele 
sedaj pa sem se opogumila, 
da vam tudi jaz pišem. Imam 
ogromno vprašanj, nimam pa 
odgovorov nanje. Z mamo se 
ne razumeva, niti nimava sti-
kov. Bova še sploh kdaj našli 
skupno besedo?
V službi je naporno, odnosi 
so kaotični, bom ostala v tej 
službi? Bo mlajša hči končala 
študij?
Za odgovore se vam že vnaprej 
zahvaljujem
Bravo za vaš pogum, to je 
že en korak naprej, da nare-
dite nekaj zase. Vaš odnos z 
mamo je bil od vedno pro-
blematičen. Želela je imeti 
totalni nadzor, vi pa tega 
niste več zdržali, kar je edi-
no prav. Ste oseba, ki je izre-
dno iskrena, ne znate lagati, 

zato je vse skupaj za vas še 
težje. Enostavno se niste več 
mogli prilagajati. Našli bosta 
skupno besedo in vzposta-
vili nazaj kontakte, seveda 
do meje, ampak to se ne bo 
zgodilo še tako kmalu. Tam 
nekje v roku enega leta. Slu-
žba je še najbolj zaradi slabih 
odnosov res naporna in vam 
vzame čisto vso energijo. Ne 
vidim, da bi tukaj dočakali 
pokoj. Zelo dobra priložnost 
za zamenjavo se vam ponudi 
drugo leto na pomlad. Nikar 
ne čakajte, samo odloči-
ti se je treba. Mlajša hči bo 
dokončala študij in odprto 
ima lepo pot za naprej. Želim 
vam vse dobro.

»Marjetica 836«
Spoštovana Tanja. Stvari, ki 
ste mi jih napovedali glede 
službe, so se popolnoma ures-
ničile. Zopet bi malo preverila 

glede mlajše hčerke in zdravja. 
Stalno me grize, kako bo z njo 
v prihodnosti ter ali se v popol-
nosti pozdravi in bo njeno 
življenje popolnoma normal-
no. Upam, da me razumete, 
enostavno se ne morem več 
sprostiti in brezskrbno živeti. 
Prosim vas, da pregledate še 
za starejšo hčerko, zdravje in 
prihodnost, pa še za partner-
stvo. Iskrena hvala. 
Hvala vam za lepe bese-
de, ki so potrditev za moje 
delo. Zelo sem vesela za vas. 
Verjamem, da vas skrbi za 
zdravje hčerke, vendar vam 
povem, da to ni potrebno. 
Vsak dan se ji stanje izbolj-
šuje, čeprav ni vidno, a se. 
Na kontrolah pri zdravnikih 
vam bodo to povedali. Dobili 
boste potrditev mojih besed. 
Njeno življenje bo popolno-
ma normalno. Stalni strah, ki 
ga čutite v sebi, se lahko pod-

zavestno prenaša nanjo, ne 
glede na to, da je še majhna, 
zato vas res lepo prosim, da 
se umirite in sprejmete, da 
bo vse še dobro. Seveda vas 
razumem, saj imam sama 
otroke in že vnuke. Vaša sta-
rejša hči ima čisto svoj karak-
ter, že sedaj ve, kaj hoče, in se 
ne pusti podrediti. Vsak dan 
vas bo presenečala. Zdravje 
je v redu in tako tudi osta-
ne. Partnerstvo vas včasih 
utrudi, ampak imate vnaprej 
videti vse lepo. Rekla bi, da 
strah in negotovost zaradi 
mlajše hčerke vplivata na 
vse, kar se dogaja okoli vas. 
Tudi na odnos s partnerjem. 
Zato vas ponovno prosim, 
da verjamete v dobro in v to, 
da se bo popolnoma pozdra-
vila in bo njeno življenje nor-
malno, tako, kot mora biti. 
Ker tako tudi bo. Lepo vas 
pozdravljam in srečno.

Alenka Brun

M
ira (z dekli-
škim priim-
kom Pernar) 
se je rodi-
la na Kal-

variji, v Stražišču, mladost 
pa preživela na Zlatem pol-
ju. Doma je bilo šest otrok, 
žal sta oba brata že pokojna. 
Marjan pa se je rodil v dru-
žini s štirimi otroki in je bil 
najstarejši. Zgodnje otroš-
tvo je preživel v Čirčah, nato 
pa je živel z očetom in bra-
tom na Kokrici. 

Spoznala sta se na morju. 
Marjan je takrat delal v Nem-
čiji, ko se je odločil, da bo za 
čas dopusta obiskal sestro, ki 
je opravljala počitniško delo v 
Novigradu. Istočasno je bila 

na morju tudi Mira s svojo 
sestro. In takratno srečanje 
je bilo usodno. Njuna hči se 
pošali, da sta morda prav zato 
tako navezana na morje. 

Marjan in Mira sta se 
poročila 11. julija 1970, a ker 
je Miri malo pred tem umrl 
oče, je bilo slavje skromno. 
Odpravili so se na poroč-
no kosilo v Gostilno Bizjak, 
cerkveno in civilno pa se je 
par poročil v Kranju. Mira je 
imela 19 let, Marjan trideset. 

Bratunova sta najprej 
živela v Essnu, kjer je Mar-
jan delal. V tem času se jima 
je rodila hči Sabina, ki je do 
tretjega leta živela s staro 
mamo v bloku na Kidričevi, 
potem se je v Slovenijo vrni-
la Mira, ko je Sabina začela 
hoditi v prvi razred osnovne 
šole pa še Marjan.

Leta 1988 se je družina 
preselila v novozgrajeno 
hišo v Spodnjo Besnico, kjer 
stanujejo še danes. Hči je po 
poroki ostala doma, tako da 
živijo v isti hiši. Sabina ima 
sedaj že dva odrasla otroka, 
že študenta, Davida in Kat-
jo; Bratunova pa tako vnuka, 
ki pa sta bila zlatoporočence-
ma tudi za poročni priči.

Marjan je pokoj dočakal 
kot voznik tovornjaka, Mira 
kot tajnica v Merkurju. Še 
danes sta zelo vitalna. Mira je 
zelo aktivna, tudi v Klubu taj-
nic Gorenjske, nepogrešljiva 
z idejami pri različnih slavjih 
... Marjan se je izučil tudi za 

mizarja in je spreten pri delu 
z lesom ter domačih opravi-
lih – še danes ga vaščani pri 
tem radi poprosijo za pomoč. 
Že trideset let je gasilec in 
tudi Mira je nekaj časa sode-
lovala na gasilskih tekmova-
njih veterank. Letos je zara-
di covida-19 teh dejavnosti 
precej manj. Dobro se znaj-
de za računalnikom, obožu-
je rože, rada hodi na izlete, s 
soprogom pa se odpravita še 
na kakšno potovanje v tujino. 
Sta tudi zelo družabna in zad-
njih dvanajst let redno obis-
kujeta hrvaški Pašman, kjer 

sta si nabirala moči tudi pred 
zlato poroko. 

Zlato poroko sta zakonca 
Bratun praznovala v druž-
bi najožjih sorodnikov. Naj-
prej z mašo v Spodnji Bes-
nici, ki sta jo z glasbo pos-
premila Žiga Kert in pevec 
Tilen Lotrič – za kar sta pos-
krbela soseda Marija in Mar-
jan. Tudi sicer se Bratunova 
s sosedi dobro razumeta. Po 
cerkvenem obredu so se sva-
tje in zlatoporočenca odpra-
vili na kosilo v Nemilje ter 
skupaj nazdravili lepemu 
dogodku.

ZLATOPOROČENCA BRATUN
Mira in Marjan Bratun sta praznovala petdeseto obletnico poroke. Zlatoporočenca sta rojena 
Kranjčana, danes pa živita v Besnici. Poročila sta se 11. julija pred petdesetimi leti.

Mira in Marjan Bratun  
sta se poročila 11. julija 
1970. / Foto: osebni arhiv

Zlatoporočenca Bratun / Foto: Luka Blatnik

Dne 4. julija 2020 sta se v Radovljici poročila Dejan Stare 
in Tanja Mandelc, na Šobcu Miha Dečman in Lara Krašo-
vec, na Šmarjetni Gori Matjaž Vidmar in Urška Vrhovnik, 
v Vopovljah Anže Špenko in Urška Glazer. Dne 11. julija 
2020 so se v Škofji Loki poročili Uroš Kalčič in Laura Orel 
ter Jože Torkar in Bojana Zupanec, na Visokem pri Polja-
nah pa Primož Peternel in Helena Miklavčič.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 25 novo-
rojenčkov, od tega 13 deklic in 12 dečkov. Najlažja je bila 
deklica, ki je tehtala 2555 gramov, najtežji pa deček, ki mu 
je tehtnica pokazala 4615 gramov. Na Jesenicah se je v 
porodnišnici rodilo 13 novorojenčkov – 6 deklic in 7 deč-
kov. Najlažji in najtežji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 2680, drugemu pa 4200 gramov.

Novorojenčki
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Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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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

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR

Nagrade: 3-krat  zgoščenka Tanje Zajc Zupan in  
Hermine Matjašič

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 torka, 28. julija 
2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Reši-
tve 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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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

n JAZ, MIDVA IN MI

Mojca Logar

Ljudje v okolici Kranja ima-
mo Storžič pogosto za svojo 
orientacijsko točko – tam, kjer 
je Storžič, tam smo mi, tam 
je smer proti severu. Ima svojo 
markantno obliko, ki pa se v 
obliki stožca vidi z južne, torej 
kranjske ali preddvorske smeri. 
Če ga opazujemo z Loma pod 
Storžičem, je s svojim zaho-
dnim grebenom Psice precej bolj 
razpotegnjene oblike. Če človek 
ne bi vedel, da je to Storžič, bi 
mu težko pripisal obliko stožca. 

Ko pride dopust, si vedno že-
lim obiskati vsaj kašen pošten 
hrib, bolje rečeno goro, ki jo gle-
dam od doma. Večkrat sem že 
bila na Storžiču in vedno sem 
pristopala iz Preddvora mimo 
Mač na Kališče in potem na 
vrh. Na vse gore vodi več poti 
in letošnje odkritje koronaka-
rantene, Povlje, nudijo čudo-
vito izhodišče tudi na Storžič. 
Na Storžič smo želeli pristo-
piti preko planine Javornik po 
Žlebu na vrh. Sestopili naj bi 
čez Škarjev rob do Doma pod 
Storžičem. Tak je bil plan. 
Gledamo vremensko napoved, 
v soboto je močno deževalo, v 
nedeljo se bo razjasnilo. Rana 
ura je zlata ura, torej ob šestih 
zjutraj smo bili že na poti. Pot 
proti planini Javornik je zelo 
zaraščena, dežja je bilo obilo in 
trave, ki so se nagibale na pot, 
so bile mokre. Ko smo prispe-
li na planino Javornik, so bile 
naše hlače čisto mokre, Rok in 
Eva kažeta tudi povsem mokre 
čevlje in nogavice. Imamo re-
zervne, ki pa tudi ne bodo prav 
dolgo zdržale. Megle se še kar 
niso dvignile. Pristopamo proti 
Žlebu in gledamo gor v nebo, 
zgolj oblaki in megla. Sple-
tna kamera na Kofcah kaže 

jasnino, na Krvavcu pa še nič. 
Vedno pravim, ne grem v viso-
ke gore, če ni lepega razgleda, 
imam jih pred nosom, zakaj bi 
silila v meglo. Jezna sem bila 
nase in na otroke, zakaj nismo 
vzeli s seboj več rezervne oble-
ke. Pomislila sem tudi na or-
ganizirane pohode. Če bi bila 
sedajle v skupini z vodnikom, 
ne bi nič pomišljali, gremo na 
vrh ali ne. Izlet je načrtovan, 
dežja ni, idealnega sonca sicer 
tudi ne, gremo naprej. Samo 
da sva se z Janezom spogledo-
vala, gremo gor ali ne, že so bili 
vsi složni, da bomo šli na vrh 
drugič. No, pa smo tam. Tako 
smo se podali na Veliko in na 
Malo Poljano, od tam pa preko 
Doma pod Storžičem v Gra-
hovše. Tja nas je prišla iskat 
Nika. Ker je doma sedaj toliko 
voznikov, ni nobenega proble-
ma naročiti prevoz in lahko 
narediš krožno pot. Ko smo 
sestopali na tržiško stran, se 
je vremo že zjasnilo, le kopas-
ti oblaki so še zakrivali vrhove 
gora. Oskrbnik v domu pravi, 
boste pa prišli še enkrat. Saj 
je res, Storžič bo počakal. Pot 
mimo travnikov v Grahovše je 
čudovita in pohodnikov je kar 
nekaj. 

'Rana ura – zlata ura' je bilo 
tokrat napačno pravilo. Če bi 
se podali na pot kasneje, reci-
mo ob devetih, bi bila trava že 
malo osušena, megle bi se dvig-
nile in povzpeli bi se na vrh. Pa 
kaj zato. Če bomo našli pot, 
bomo cilj vedno nosili v sebi, 
tako nekako je napisal znani 
kranjski alpinist. Naj uživamo 
v vsakem planinskem pohodu, 
kamorkoli je že namenjen, 
tako me učijo otroci. 

Storžič

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Zapišemo lahko še drugače: 
potek življenjske energije, pre-
tok življenjske moči, proces vse-
ga živetega, zaporedje, v katero 
smo vtkani. Od kod prihaja 
energija življenja, kaj je nad 
dnevnimi skrbmi, kaj poganja 
našo borbo za preživetje in 
hitenje za užitki? Ali obstaja 
nekaj univerzalnega, čemur 
smo podvrženi? O teh in po-
dobnih vprašanjih človek od 
nekdaj razmišlja. Pogosto pre-
ko religij. Mi pa v tokratnem 
razmišljanju ostanimo le pri 
zemeljskih zakonitostih, ki jih 
je še mogoče dojeti z razumom. 

Kot so vsi veliki (modri) ljudje 
preprosti, tako so vse pomembne 
stvari zelo preproste. Na ta svet 
smo prišli preko staršev. To ne 
pomeni, da jim pripadamo 
brezpogojno. Naše Življenje 
nam je bilo posredovano preko 
njih. Smo otroci svojih staršev, 
kot so oni otroci svojih staršev 
… Na ta način smo povezani z 
Nečim, kar presega posamezni-
ka, smo del Nečesa, kar je težko 
imenovati. In dobesedno pri-
padamo Človeštvu. Smo vpeti 
v to Veličino, hkrati pa nismo 
izvor te Veličine, Mogočnosti, 
od koder prihajamo. In gledano 
samo biološko pripadamo star-
šem, starim staršem, prastar-
šem … zelo zelo daleč nazaj. 
Kako vemo, da pripadamo ne-
čemu Velikemu – nečemu, kar 
lahko imenujemo Tok življenja, 
Moč življenja, Vse živo …? To 
najbolj občutimo ob rojstvu ot-
roka ali ob smrti ljubljene osebe. 
Ob takšnih trenutkih se lahko 
le čudimo, kajti v našo dušo se 
naselijo vznemirjenost in spo-
kojnost, radost in spoštovanje, 
veličina in moja majhnost … 
Ta čudno veličastna energija se 

za nekaj trenutkov naseli v naše 
telo in v prostor, kjer smo, nato 
ponikne, vendar ne izgine. To 
energijo je moč začutiti v manj-
ši meri tudi ob velikih življenj-
skih dosežkih, kot so na primer 
poroka, diploma, športni do-
sežki. Podobno to življenjsko 
moč začutimo ob močni bližini 
zakonca, v iskrenem ljubljenju 
dveh teles …

Kar želimo poudariti, je, 
da po naravni poti ta življenj-
ska energija teče preko staršev 
na otroke. Samodejno in brez 
vpliva človeka. Ta življenjska 
blaženost, moč, energija pa bo 
tekla le, če smo za to odprti in 
kadar nimamo blokad do svo-
jih staršev. Kadar jih imamo, 
neizmerno škodujemo same-
mu sebi. Preprosto smo izven 
življenjske energije, ki presega 
posameznika. Kot bi plavali 
proti toku, in ne s tokom, nes-
rečni smo, pa niti ne vemo, 
zakaj. Zato je v našem velikem 
interesu, da uredimo odnose 
s starši – naj bodo živi ali že 
mrtvi. Če tega ne naredimo, si 
blokiramo pretok moči, ki nam 
je na razpolago. 

Starši so starši, ne glede na 
to, kakšni so ali so bili. Dali so 
nam tisto, kar so zmogli in kar 
so znali. Od nas, odraslih ot-
rok, je odvisno, ali bomo kuhali 
zamere, se stalno jezili, česa 
nismo dobili, jih obsojali in jim 
pridigali, kaj in kje so zamoči-
li, ali pa se preprosto umaknili 
iz odnosa. Vse to lahko dela-
mo, vendar si zelo škodujemo, 
ker blokiramo energijo, moč, 
proces, zaporedje, ki močno 
močno presega starše in nas. 

Moč življenja

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Erika Jesenko

Bučkina pita
Pa smo le dočakali ta del 

leta, ko so naši vrtovi v naj-
lepšem stanju in se od njih 
odpravljamo polnih rok s ši-
rokim nasmeškom na svo-
jem obrazu. Preteklo dežev-
no obdobje je precej prijalo 
bučkam in tako poskrbelo, 
da se jih lahko najemo.

Za pripravo bučkine pite 
potrebujemo: za testo: 200 
g moke, 100 g masla, 1 jaj-
ce, ščep soli; za nadev: pol kg 
bučk, 100 g pancete, 2 stro-
ka česen, sol in poper; za 
preliv: 4 jajca, 100 g čvrste-
ga jogurta, 1 dl mleka, ščep 
muškatnega oreška, 100 g 
mocarele.

Najprej se lotimo priprave 
testa: Moko posolimo ter ji 
dodamo na kocke narezano 

maslo in jajce. Vse skupaj 
zgnetemo v testo, ki ga obli-
kujemo v kepo ter postavi-
mo v hladilnik za pol ure.

Medtem ko se testo hladi, 
pripravimo nadev: Panceto 
narežemo na majhne koc-
ke. Česen olupimo in nase-
kljamo. Bučke narežemo 
na tanka kolesca. Ponev se-
grejemo in na njej popeče-
mo panceto. Ko panceta iz-
pusti maščobo dodamo če-
sen in bučke. Dobro preme-
šamo in pražimo 10 minut. 
Popramo in po potrebi po-
solimo. Če je panceta dovolj 
slana, soliti ni treba.

Za preliv skupaj zmešamo 
jajca, jogurt, mleko in mu-
škatni orešček. Ko imamo 
vse pripravljeno, se lotimo 

sestavljanja pite: Testo razva-
ljamo na pol centimetra de-
belo in z njim obložimo na-
maščen pekač. Po površi-
ni ga večkrat prepikamo z 

vilicami. Po testu enakomer-
no razporedimo bučkin na-
dev. Čezenj prelijemo preliv 
in obložimo z rezinami mo-
carele. Pito pečemo v pečici, 

segreti na 180 °C, 35 minut. 
Pečeno pito postavimo iz pe-
čice in jo pred postrežbo pus-
timo stati 10 minut, da se ne-
koliko ohladi.

Če letos zaradi okoliščin ne greste na morje, si vseeno pri-
voščite kakšno morsko hrano. Sardele so zelo zdrave in med 
prvimi v morski prehranjevalni verigi. Zato ne vsebujejo tež-
kih kovin tako kot večje ribe. So preproste za pripravo, zelo 
okusne, pa če so kuhane, marinirane ali pečene tako, da jih 
lahko pojemo s kostmi vred. 

Začinjene ocvrte sardele
Potrebujemo 700 g sardel, toliko žajbljevih listov, kot je sardel, 
moko, 2 jajci, drobtine, 4 žlice sezamovih semen, olje in začimbe.
Ribe očistimo in jim odstranimo hrbtenico ter vse nevarne 
srti. Solimo jih in v vsako sardelo položimo žajbljev list. Po-
valjamo jih v moki, stepenih jajcih (dodamo malo mleka) in 
drobtinah, ki smo jih pomešali s sezamom. Ocvremo v olju 
in odcedimo na kuhinjskem papirju.
 
Polnjene sardele s pinjolami
Potrebujemo 700 g svežih sardel, skodelico drobtin, 100 g pinjol, 
majhno konzervo inčunov, 8 strokov česna, šopek peteršilja, olje 
in začimbe.
Sardele očistimo in jim odstranimo glave. Na 2 žlicah olja 
popražimo sesekljan česen in peteršilj le toliko, da zadiši, 
dodamo drobtine in sesekljane pinjole (lahko damo tudi orehe 
ali lešnike) in na koščke zrezane inčune. Ker so slani, previdno 
solimo. Prilijemo 2 žlici vode, da je masa bolj voljna, in s tem 
napolnimo ribe. Zložimo jih v namaščen pekač in pečemo v 
pečici pol ure na 180 °C. Ponudimo s krompirjevo solato ali 
hrustljavim kruhom.

Sardelna jajčna jed
Potrebujemo 70 g masla, 40 g pretlačenih sardel, 4 jajca, 40 dag 
parmezana in olje.
Preden sardele pretlačimo, jih očistimo, odstranimo luske in 
srti, jih razpolovimo in nekaj časa namakamo v vodi (vodo 
menjavamo), da izgubijo odvečno sol. Nato zmešamo maslo 
s sardelami in rumenjaki, da postane penasto. Ko je dovolj 
rahlo, dodamo trd sneg vseh beljakov in nariban parmezan. 
Stresemo v ponev, namazano z oljem, in pečemo približno 
20 minut na zmerni temperaturi. Postrežemo vroče s kosom 
črnega kruha.

Juha iz sardel
Potrebujemo večji paradižnik (ali 2 žlici koncentrata), večje ko-
renje, majhno čebulo, 5 strokov česna, majhen por, 250 g sardel, 
1 dl suhega belega vina, vodo, olje in začimbe.
Zelenjavo na drobno zrežemo in popražimo na 2 žlicah olja, 
da ovene. Nato prilijemo tri četrt litra vode, solimo, popramo, 
začinimo z vejico rožmarina, pol žličke timijana, lovorovim 
listom in žličko začimbnega posipa. Kuhamo 20 minut, med-
tem pa ribam snamemo kožo in vse kosti ter jih zrežemo na 
majhne kose. Dodamo jih juhi in kuhamo še deset minut. 
Nato prilijemo vino, potresemo s sesekljanim peteršiljem in 
drobnjakom ter prevremo.
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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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.
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Rezultati 56. kroga – 12. julija 2020
1, 2, 12, 20, 30, 32, 36 in 18

Loto PLUS:
8, 15, 18, 23, 25, 30, 31 in 19

Lotko: 6 4 2 3 3 8

Sklad 57. kroga za Sedmico: 2.550.000 EUR
Sklad 57. kroga za PLUS: 530.000 EUR
Sklad 57. kroga za Lotka: 590.000 EUR

LOTO

S poslanim SMS sporočilom  

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

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

Zbiramo šolske potrebščine za 12.000 otrok v stiski
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ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

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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1 3 8 6 9 5
5 3 7 8

4 9 2
7 6 1 2
8 2 7 5

3 8 1 6
3 9 5
4 8 9 1

8 7 1 4 9
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REŠITEV

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

1 4 2 7 3
5 1 3 4

9 1
4 3

9 8
8 1
5 3

2 3 6 5
1 9 4 6
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REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_20_56
NALOGA

14273
5134

91
43

98
81
53

2365
1946

sudoku_TEZJI_20_56

REŠITEV

148297356
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793645281
256489173
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REŠITEV

138269754
592437168
674581932
763152849
821946375
945378216
319624587
457893621
286715493

Rešitev:

Rešitev:

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
14. 7.

12/25 °C

Nedelja 
19. 7.

12/26 °C

Sreda 
15. 7.

Četrtek
16. 7.

Petek
17. 7.

Sobota
18. 7.

13/26 °C 12/24 °C 11/23 °C 12/25 °C

Ponedeljek 
20. 7.

Torek
21. 7.

Sreda
22. 7.

Četrtek
23. 7.

13/26 °C 12/27 °C 12/27 °C 12/28 °C

14. 7. tor. Franc 5.25 20.50

15. 7. sre. Vladimir 5.26 20.49 

16. 7. čet. Marija 5.27 20.49           

17. 7. pet. Aleš 5.28 20.48

18. 7. sob. Miroslav 5.29 20.47

19. 7. ned. Vincenc 5.30 20.46

20. 7. pon.  Marjeta 5.31 20.45

Nagrajenci nagradne križanke KINO Z ZVEZDAMI, objavlje-
ne v časopisu Gorenjski glas v petek, 3. 7. 2020, z geslom PO-
LETNI KINO Z ZVEZDAMI so: 1. nagrado: 3 vstopnice prejme 
Mojca Thaler iz Ljubljane, 2. nagrado: 2 vstopnici prejme 
Lara Zlatnar iz Kranja in 3. nagrado: 1 vstopnico prejme 
Marjeta Gros iz Tržiča. Nagrajenkam iskreno čestitamo. 

Urša Peternel

Jesenice – V Gornjesavskem 
muzeju Jesenice so za letoš
nje poletje, ko številni poči
tnice preživljajo v Sloveniji, 
pripravili muzejsko poletno 
ponudbo. Tako ob sobotah 
ob 10. uri organizirajo ani
mirano vodenje po tehniški 
dediščini na Stari Savi, obi
skovalcem predstavijo mu
zej delavske kulture v Kasar
ni, zanje pa so pripravili tudi 
različne aktivnosti, kot so že
lezarske igre, priprava dela
vske kave, prepoznavanje 

muzejskih predmetov. Ogl
e dajo si lahko tudi film o 
delu in življenju železarjev. 
V juliju je od torka do petka 
odprt Muzej Kosova grašči
na s stalno razstavo o razna
rodovalni politiki in občasno 
razstavo Mavričnost kultu
re in kulinarike Jesenic. Od 
ponedeljka do petka je odprt 
tudi muzej delavske kulture 
v Kasarni ter na ogled obča
sna razstava Človek in kovi
na v Kolpernu. Vsak poletni 
torek pa v Kolpernu predva
jajo izbrane filme v sklopu 
Torkove kinoteke.

Poletna muzejska ponudba

Ekipa Gornjesavskega muzeja Jesenice v kostumih, ki jih 
uporabljajo za vodenja po Stari Savi

Jasna Paladin

Domžale – Od 7. julija da
lje na odseku Ljubljanske 
ceste v središču Domžal, od 
križišča s Slamnikarsko do 
Rojske ceste, velja popol
na zapora prometa, saj de
lavci Javnega komunalne
ga podjetja Prodnik obnav
ljajo dotrajan vodovod in 
kanalizacijo. Občina Dom
žale skupaj s komunalnim 

podjetjem v zadnjih letih sis
tematično pristopa k obnovi 
vodovodnega in kanalizacij
skega omrežja, saj bodo le 
tako lahko zagotovili varno 
in zanesljivo oskrbo. Obvoz 
poteka po Ljubljanski cesti 
do križišča Majhenič, nap
rej po Kamniški cesti pod 
podvozom na priključek Ša
ranovičeve ceste do križišča 
z Ljubljansko cesto in v obra
tni smeri.

Obnavljajo vodovod  
in kanalizacijo

Sistematično obnovo vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja Občina Domžale to poletje nadaljuje na Ljubljanski 
cesti.

Škofja Loka – V okviru projekta Sožitje na grajskem vrtu, v 
katerem sodelujejo Občina Škofja Loka, Loški muzej, Sožitje 
– društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvo-
ju Škofja Loka in Razvojna agencija Sora, so pred kratkim 
uredili grajski zeliščni vrt začimbnic in dišavnic, na katerem 
bodo potekali programi za večjo socialno vključenost oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. Celovita ureditev grajskega 
zeliščno-aromatičnega vrta je bila v celoti izvedena po spreje-
tem konservatorskem načrtu Restavratorskega centra ZVKDS 
– kot konservatorsko-restavratorski projekt zaprtega grajskega 
vrta na Loškem gradu. Pri obnovi so uporabili tradicionalne 
tehnike in materiale.

Obnovili zeliščni vrt
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Knjiga avtorice 
Ivane Markun je 
del zbirke ljudskih 
pripovedi iz vse  
Slovenije. V njej 
je zbranih 207 
kratkih folklornih 
pripovedi iz 
Kranja  z okolico 
ter iz vasi na 
Sorškem polju. 
Nekatere zgobe 
so zapisane v 
pogovornem 
jeziku Sorškega 
polja vse pa 
govorijo o tem, 
kako so na tem  
območju živeli 
nekdaj.
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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

16Redna cena knjige je 20 EUR, če jo kupite 
ali naročite  na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Žirovski besednjak 
ni slovar, je zbirka 
500 mini esejev, 
sestavljena iz razlag 
500 značilnih besed. 
Žiri so prvi večji 
kraj v Sloveniji, ki 
ima svojo zgodbo 
povzeto na ta način 
– z avtorsko razlago 
izbranih besed. Te 
niso le žirovske, 
veliko je gorenjskih, 
vseslovenskih in 
svetovljanskih. 
Knjiga torej ni le 
lokalna, v svoji 
individualnosti je 
hkrati univerzalna.

Avtor knjige je 
dolgoletni sodelavec 
Gorenjskega glasa.
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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

24,90600 strani, mehka vezava

EUR

Programer: C++, .Net, Android, m/ž (Lesce) 
Ali veš, kaj je avtonomna mobilnost? Te zanima vloga urbane infrastrukture v pri-
hodnosti? Bi rad prispeval k večji varnosti v prometu in pustil svoj pečat pri razvoju 
inteligentnih transportnih sistemov? Te zanimajo mednarodni projekti in potova-
nja po EU? SWARCO nudi vse to, možnost dela na različnih platformah in jezikih in 
še mnogo več. Swarco Lea, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo 
do 9. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za podporo prodaji za nemški trg, m/ž (Kranj) 
Za okrepitev našega prodajnega oddelka v programu Moto vabimo k sodelova-
nju novega sodelavca za delovno mesto strokovni sodelavec za podporo proda-
ji za nemški trg, katerega naloge bodo: obdelava in spremljanje naročil v skladu s 
postopki in navodili elektronskih portalov glede naročil. Trelleborg Slovenija, d. o. 
o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 7. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Projektant za projektiranje strojnih inštalacij, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: dosežena izobrazba vsaj VI./2 stopnje 
strojne smeri, zaželeno 1 leto delovnih izkušenj s področja projektiranja stavb, dob-
ro znanje AutoCAD-a, Worda in Excela ter zaželeno znanje Revita, znanje angleške-
ga ter zaželeno znanje nemškega jezika ... Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, 
d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 30. 7. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion Kranj, m/ž (Kranj) 
Opis dela, ki ga boste torej pri nas opravljali: predstavitev oblačil Champion poten-
cialnim kupcem, prevzem blaga in razstavljanje tega po segmentih v trgovini, ob 
zaključku dela enostavno naročanje blaga, ki ste ga tega dne prodali, skladišču ... Tr-
govski center Tivoli – Moto Shop, d. o. o. , Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 9. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Priprava jedi v penzionski ponudbi in pripra-
va jedi po naročilu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja gostin-
stva. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 9. 
8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec – urejevalec notranjih prostorov, m/ž (Škofja Loka) 
Delo obsega: čiščenje pisarn, garderobnih in sanitarnih prostorov zaposlenih v pro-
izvodnji. Dobrovita d. o. o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 9. 
8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v Tuš drogeriji Planet Kranj, m/ž (Kranj)
Delo poteka v Tuš drogeriji Planet Kranj. Od vas pričakujemo, da imate veselje do 
dela s strankami, ste komunikativni, dinamični in samostojni, imate najmanj IV. 
stopnjo strokovne izobrazbe, zagotovite kakovostno storitev, upoštevate higienska 
pravila ... Engrotuš, d. o. o. (drogerije), Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje. Prijave zbira-
mo do 18. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodilni strokovnjak na kadrovskem področju, m/ž (Jesenice ali Ravne na Koroškem) 
Vabimo vas, da se pridružite naši HR-ekipi na Jesenicah ali Ravnah na Koroškem, kjer 
je zaposlitev možna od septembra 2020 dalje. SIJ, d. d., Gerbičeva 98, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 20. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razpis za kandidata za mladega raziskovalca (MR) v letu 2020, m/ž (Ljubljana) 
Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti objavljamo javni razpis za kandidata 
za mladega raziskovalca (MR) v letu 2020 pri izbrani mentorici na naslednjem razi-
skovalnem področju: Gradbeništvo – na področju BIM, informacijsko modeliranje 
gradenj dr. Katja Malovrh Rebec, univ. dipl. inž. arh. Zavod za gradbeništvo Sloveni-
je, ZAG, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 7. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Samostojni kuhar, m/ž (Kranj)
Delo poteka v Hipermarketu Kranj Primskovo. K prijavi vabimo kandidate, ki ima-
jo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Zaželeno je, da: vas veseli delo z živi-
li, ste pri ravnanju z izdelki previdni in imate do njih spoštljiv odnos, vas veseli delo 
z ljudmi. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 
7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik vodje trgovine, m/ž (Gorenjska) 
Za gorenjsko regijo iščemo pomočnike vodij trgovin z najmanj IV. stopnjo izobraz-
be, spoštljivim odnosom do kupcev in sodelavcev ter željo po timskem delu. Lidl 
Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 19. 7. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za tveganje – področje likvidnostnih in obrestnih tve-
ganj, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: najmanj VI./2 stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge 
ustrezne smeri, vsaj 2 leti izkušenj na primerljivem delovnem mestu. Lon, d. d., Žanova 
ulica 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v Kranju, m/ž (Kranj) 
Vabimo vas, da z nami sooblikujete uspešno zgodbo enega največjih ponudnikov 
tehničnih izdelkov za sodoben življenjski slog. Big Bang, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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

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

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

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

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. 

MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 20001414

DRUGA VOZILA
KUPIM

RABLJENO kamp prikolico, večjo. Ov-
senik Alojz, Kranj, tel.: 04/25-21-365, 
041/756-007 20001503

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA lesena vrata, tel.: 031/545-
831 20001497

TURIZEM
ODDAM

APARTMA s teraso za 2–4 osebe. 
Cena najema na dan znaša 40–55 
EUR. Vabriga pri Poreču blizu Lanter-
ne, tel.: 00385/989-716-007, Anđel-
ka Blaževič 
 20001407

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 20001392

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO kolo, od 3 do 6 let, tel.: 
064/154-024 20001498

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNI invalidski voziček Rum-
ba, lepo ohranjen, tel.: 031/607-040 
 20001496

INVALIDSKI električni štirikolesni 
skuter, star 7 let, vreden ogleda, tel.: 
040/647-491 
 20001492

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BCS 404, 4 diski in VZ 
zgrabljalnik Sip, star, 330 cm, podpor-
no kolo, tel.: 051/673-752  
 20001504

SADILEC za koruzo Old, puhalnik, ro-
tacijsko kosilnico Sip in mešalec 100-
lit., tel.: 041/233-150  
 20001493

PRIDELKI
PRODAM

GLADIJOLE, 0,5 EUR, in rdečo peso, 
1 EUR/kg, tel.: 041/789-608  
 20001495

KAKOVOSTNO belo in rdeče vino iz 
Prekmurja, z analizo, možnost dostave, 
tel.: 041/425-672  
 20001485

RUMEN stročji fižol, domač, tel.: 
031/817-246 
 20001480

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
  20001494

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20001412

KUPIM

BIKCA simentalca ali druge mesne pa-
sme, starega do 10 dni, tel.: 031/347-
099 20001500

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20001415

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20001416

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 20001413

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 20001190

RAZNO
PRODAM

LESEN nadstrešek, 6 x 8 m, na lese-
nih stebrih, streha opeka in žlebovi, 
ugodno, tel.: 041/607-040 20001501

MLIN za sadje, kovinski z enofaznim 
elek. motorjem, moči 1,5 kw in 3 ze-
lene plinske jeklenke, tel.: 041/686-
713 20001502

NEKAJ gobelinov, tel.: 040/635-537  
 20001499

www.gorenjskiglas.si

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

IZLETI
Na Srednji vrh nad Zelenico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-poho-
dniški izlet na Srednji vrh nad Zelenico (1796 m n. m.). Izlet 
bo v četrtek, dne 16. julija, odhod bos posebnim avtobusom 
izpred Globusa ob 7. uri. Po težji poti se bo hodilo tri ure in 
pol, po lažji pa do dve uri. Zaželene so pohodne palice in 
primerna obutev. Maske so obvezne. Prijave z vplačili spre-
jemajo v društveni pisarni.

Na Stol
Križe – Planinsko društvo Križe vabi na planinski pohod na 
Storžič (2132 m n. m.) v soboto, 18. julija. Odhod bo ob 7. uri s 
parkirišča pri Domu pod Storžičem, prijave pa sprejemajo do 
četrtka, 16. julija, na telefonski številki 040 246 650 (Fani Vreg).

Na Falkert
Tržič – Planinsko društvo Tržič v soboto, 18. julija, vabi na pla-
ninski izlet na Falkert (2308 m n. m.). Vodnika sta Primož Štam-
car in Stanko Koblar (040 627 808/stanko.koblar@gmail.com).

S kolesom v Planico
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 16. julija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Jesenice–Kranjska Gora–
Planica–Jesenice. Zbor bo ob 7.30 pred Domom Janeza Fili-
piča v Naklem, kjer pohodnike čaka prevoz.

RAZSTAVE

Lepota cvetja
Naklo – KUD LIK Naklo vabi v Pavlinovo galerijo Doma J. 
Filipiča, kjer si jutri, v sredo, 15. julija, in v nedeljo, 19. julija, 
od 19. do 21. ure lahko ogledate slikarsko razstavo Lepota 
cvetja avtorice Margarete Sukič iz Nakla. 

PREDSTAVE
Kino pod zvezdami
Tržič – Na Gorenjski plaži bo od srede, 15. julija, do četrtka, 
23. julija, ob 21.15 potekal Kino z zvezdami. Spored filmov je 
naslednji: sreda, 15. julij: Še vedno verjamem (I Still Belie-
ve); četrtek, 16. julij: Prevajalci (Translators/Les Traducteu-
rs); petek, 17. julij: Kralj Staten Islanda (The King of Staten 
Island); sobota, 18. julij: Naprej 2D (Onward); nedelja, 19. 
julij: Jadralke (Maiden).
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Maša Likosar

Kranj – Rod Stane Žagar – 
mlajši bi moral oditi na ta-
borjenje že v prvem julij-
skem tednu. »Kot običajno 
je bil načrt, da nekaj starej-
ših tabornikov postavi tabor, 
v tem času pa bi se tri skupi-
ne odpravile na pohodni ta-
bor, kjer bi od srede do nede-
lje hodili od vnaprej znane 
lokacije do tabornega pros-
tora. V nedeljo bi se z avtobu-
snim prihodom najmlajših 
taborjenje začelo za vse ude-
ležence. Vse skupaj bi traja-
lo en teden, nato pa bi starej-
ši še pospravljali tabor,« je 
pojasnil Andrej Rus in do-
dal: »Ker je še pred odho-
dom na taborjenje začel ve-
ljati odlok, da je prepoveda-
no združevanje nad petde-
set ljudi, nas pa bi bilo na ta-
borjenju okoli 120, smo bili 
v dvomih, kaj narediti. Pri-
stojne službe nam niso zna-
le podati enoznačnega od-
govora – niti prepovedi niti 
odobritve, zato smo se od-
ločili, da taborjenje v obli-
ki, kot je bil predvidena, od-
povemo in se organiziramo 
drugače.« 

Odločili so se za loče-
ne aktivnosti za posame-
zne starostne skupine. »Za 
najmlajše imamo od po-
nedeljka do petka dnev-
no varstvo. Poteka tako, da 
zjutraj starši pripeljejo ot-
roke, nato pa jih popoldan 
pridejo iskat. Čez dan imajo 

otroci razne delavnice in iz-
lete, poleg tega bodo šli za 
en dan tudi na bivak oziro-
ma krajši pohod, kjer bodo 
na koncu postavili šotore, 
imeli večer ob ognju in pre-
spali,« je povedal Rus in na-
daljeval: »Mlajši otroci, od 
petega do devetega razreda, 
so šli na tabor v zmanjša-
ni obliki v okolico vasi Glo-
boko, kamor so se odpravi-
li peš. Starejši taborniki pa 
bomo imeli prav tako tabor 
pri Globokem, ko skupi-
na mlajših zaključi. S tako 
razdelitvijo smo zmanjša-
li skupine, ki so hkrati na 
enem mestu.« Pri načrtova-
nju taborjenja so letos uved-
li novo funkcijo, in sicer hi-
gienika, ki bo skrbel za raz-
kuževanje površin, orod-
ja, embalaže in rok. »Zave-
damo se, da je pri otrocih 
ohranjanje varnostne raz-
dalje med igro in drugimi 
prostočasnimi dejavnostmi 
težko, na kar smo opozorili 

tudi starše, ki so poleg iz-
jave, da je možnost okuž-
be večja, podpisali tudi izja-
vo, da njihov otrok ne kaže 
znakov bolezni in ni bil v sti-
ku z okuženim v zadnjih 14 
dneh pred taborjenjem,« je 
pojasnil Rus. 

Letos njihov rod praznu-
je štiridesetletnico delova-
nja, kar so želeli praznova-
ti z več dogodki, ki pa so jih 
za zdaj odložili. »Upamo, da 
se bodo razmere v jeseni iz-
boljšale in bomo lahko iz-
vedli vsaj nekaj od načrtova-
nega. Poleg tega je odpadlo 
kar nekaj srečanj voda, eno-
dnevnih akcij ter mednaro-
dnih srečanj. Na Poljskem je 
bil načrtovan evropski tabor, 
ki je za zdaj preložen na pri-
hodnje leto. Se je pa v času 
karantene izkazala Zve-
za tabornikov Slovenije, ki 
je za otroke doma pripravi-
la dnevne izzive, ki so izšli v 
projektu Ropotarnica,« nam 
je še zaupal sogovornik. 

Prilagodili so se razmeram 
Taborjenje je dogodek v letu, ki ga nestrpno pričakujejo vsi taborniki, poleg tega pa zanj zanimanje 
izkažejo tudi tisti, ki niso taborniki, saj jim taborjenje predstavlja vstopno točko v svet taborništva. Kako 
pa je letos s taborjenji in kakšne varnostne ukrepe so uvedli, nam je pojasnil starešina Andrej Rus iz 
kranjskega taborniškega društva Rod Stane Žagar – mlajši. 

Taborniki kranjskega taborniškega društva Rod Stane Žagar – mlajši so se letos odločili, 
da taborjenje v klasični obliki odpovejo ter pripravijo ločene aktivnosti za posamezne 
starostne skupine, poleg tega so uvedli novo funkcijo – higienika. Slika je simbolična. 

Taborniki se zavedajo, da je pri otrocih ohranjanje 
varnostne razdalje med igro in drugimi prostočasnimi 
dejavnostmi težko. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič 

Danes bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo 
delno jasno, popoldne se bo oblačnost povečala. V četrtek bo 
spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, 
deloma plohami.
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Sveti Jošt – Društvo za razvoj in socialne inovacije Aine jutri, 
v sredo, vabi na Sveti Jošt nad Kranjem. Tam bo umetnostna 
zgodovinarka in turistična vodnica Petra Vencelj predstavila 
kulturno-sakralno dediščino tega priljubljenega vrha. Tam-
kajšnja cerkev je bila namreč zgrajena v letih 1735–1740. V 
ohranjenem starem prezbiteriju so freske Jerneja iz Loke iz 
prve polovice 16. stoletja. V cerkvi je bogata baročna oprema 
s slikami Valentina Metzingerja, v prizidku pa so postavljene 
svete stopnice iz leta 1752. Znana romarska pot k sv. Joštu 
je bila posebno obiskana med letoma 1730 in 1770. V cerkvi 
je znamenit veliki Joštov zvon, ki so ga ulili iz turških topov, 
zaplenjenih v bitki na Peloponezu leta 1827. Na njem so vgra-
virani tudi Prešernovi verzi. Na Svetem Joštu sta službovala 
tudi duhovnika Fran Saleški Finžgar in Janez Evangelist Krek. 
Obisk je brezplačen, prireditev pa se bo začela ob 17. uri pri 
Domu na Joštu, kjer bo zbor udeležencev. Vodenje s preda-
vanjem bo trajalo dve šolski uri. Ker bo predavanje potekalo 
tudi v zaprtem prostoru, je treba s seboj imeti zaščito po 
priporočilu NIJZ. 

O kulturni dediščini na Svetem Joštu

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Čebe-
larji, združeni v Čebelarsko 
društvo Kamnik, so konec 
junija pripravili slovesen 
dogodek ob 115-letnici delo-
vanja, ki so jo obeležili tako, 
da so ob društvenem čebel-
njaku na Kopiščih v Kam-
niški Bistrici odkrili doprsni 
kip velikana slovenskega in 
svetovnega čebelarstva An-
tona Janše. Čebelarje – kam-
niškim so se pridružili tudi 

številni iz sosednjih dru-
štev – je v uvodu nagovoril 
predsednik Čebelarskega 
društva Kamnik Štefan Vir-
jent, vrsto zahvalnih besed 
jim je namenil tudi župan 
Matej Slapar, kot se za tako 
pomemben dogodek spodo-
bi, pa se je zbranim pridružil 
tudi predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjan Noč. 
Vsi trije so nato tudi slove-
sno odkrili kip Antona Jan-
še, prvega čebelarskega uči-
telja na svetu.

Kamniški čebelarji odkrili 
Janšev spomenik
Čebelarsko društvo Kamnik letos praznuje sto 
petnajst let delovanja, ob tem jubileju pa so 
odkrili kip Antona Janše.

Matej Slapar, Štefan Virjent in Boštjan Noč pred doprsnim 
kipom Antona Janše / Foto: Simon Golob (Čebelarsko društvo Kamnik)

Cerkev na Svetem Joštu ima zanimivo zgodovino.


