
GORENJSKA

Nasprotujejo zapori 
ceste 
Ukrep z namenom izboljšanja 
prometne varnosti in kakovosti bi-
vanja se nekaterim stanovalcem 
ulic ne zdi sprejemljiv za večino 
prebivalcev naselja.

4 

ŠPORT

V garderobi slovite 
Barcelone  
tudi po slovensko 
Ta teden se je v Španijo vrnil ško-
fjeloški rokometni reprezentant 
Jure Dolenec. V Barceloni bosta v 
novi sezoni igrala tudi Blaž Janc in 
mladi Domen Makuc.

8

GG+ 

Še znata po dajnarsko 
Marjan Čufer in njegova mati Ma-
rija, ki izvirata iz Spodnjih Danj, 
sedaj pa živita v Bohinju, sta med 
redkimi posamezniki, ki se še zna-
jo pogovarjati po dajnarsko. 

11

ZADNJA

Na citre igral  
na vrhu Triglava 
Citrar Dejan Praprotnik je na vrh 
očaka ponesel citre. Oblečen v na-
rodno nošo in ob razprostrti slo-
venski zastavi je ob Aljaževem 
stolpu zaigral melodijo Oj, Triglav, 
moj dom. 

24

VREME

Danes in jutri bo precej 
sončno. Vroče bo. V nede-
ljo bo sprva še pretežno 
jasno, popoldne pa bodo 
nevihte spet pogostejše. 

17/32 °C
jutri: precej sončno

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

Cerklje – Na okrožnem sodi-
šču v Kranju že dlje časa po-
teka tožba družbe RTC Kr-
vavec proti Občini Cerklje, 
Republiki Sloveniji, Župniji 
Cerklje in fizični osebi zara-
di predloga določitve pripa-
dajočega zemljišča. 

Kot je namreč razvidno 
iz zemljiške knjige, objekt 
spod nje postaje žičnice na 
Krvavec stoji na zemljišču, 
ki pripada državi, medtem 
ko je parcela, na kateri sto-
jita sprednja zunanja terasa 
in del parkirišča, v občinski 
lasti. Na drugi strani pa po 
zem ljišču, ki je v lasti RTC 
Krvavec, poteka približno 
petdeset metrov občinske 

ceste Grad–Štefanja Gora. 
Na tem območju pa prav v 
tem času v Cerkljah začenja-
jo gradnjo krvavškega vodo-
voda. Kot pravi Čebulj, so že 
med pridobivanjem grad-
benega dovoljenja pridobili 
tudi služnostno pravico.

»Župan Franc Čebulj je 
leta 2016, ko se je začel pro-
ces prodaje RTC Krvavec 
in delitvene bilance Obči-
ne Kranj, ugotovil, da dvo-
rišče spodnje postaje žični-
ce še ni razdeljeno v tej deli-
tveni bilanci, in si tako prila-
stil zemljišče, ki prej ni bilo 
nikogaršnje,« je neposre-
den lastnik družbe RTC Kr-
vavec Janez Janša, ki dodaja, 
da je županu že takrat dejal, 
da mora občina zemljišče 

vrniti, saj zakon določa, kaj 
so pripadajoča zemljišča 
za takšne objekte. »Ko smo 
pregledali, kdo vse so lastni-
ki teh zemljišč (na območju 
spodnje postaje žičnice, op. 
a.), so pod to tožbo padle tudi 
župnija, država in zaseb-
nik,« še pojasnjuje Janša.

Na drugi strani je Čebulj 
na zadnji seji občinskega 
sveta pojasnil, da se je obči-
na še v času, ko je bil lastnik 
RTC Krvavec zreški Unior, s 
tedanjim direktorjem Sreč-
kom Retuznikom dogovori-
la, da opravijo izmero cesti-
šča in tudi na podlagi drugih 
meritev razjasnijo lastništvo 
na tem območju, kar so tudi 
storili. 

Spor zaradi zemljišč
RTC Krvavec je zaradi zemljišč na območju spodnje postaje žičnice v sporu 
z Občino Cerklje, župnijo, državo in zasebnikom.

46. stran

Vilma Stanovnik

Domžale – Letošnje poletje si 
neurja z vetrom in nalivi kar 
sledijo. Zadnje je bilo minu-
lo sredo v večernih urah, ko 
je večji del Slovenije, pred-
vsem pa osrednji, vzhodni, 
severovzhodni in jugovzho-
dni del, zajelo neurje z moč-
nimi nalivi in vetrom. 

Ob obilnih padavinah se 
je sprožilo več zemeljskih 
plazov, ponekod pa je bila 
zaradi neurja tudi motena 
oskrba z električno energi-
jo. V občinah Črna na Ko-
roškem, Kamnik, Mežica, 
Vodice, Gornja Radgona, 

Komenda, Mozirje, Trzin, 
Braslovče, Laško, Lukovica, 
Prebold, Šenčur, Hrastnik, 
Ljutomer, Mengeš, Šen-
tilj, Šmartno ob Paki, Šmar-
tno pri Litiji, Trbovlje, Vele-
nje, Apače, Cerklje na Go-
renjskem, Dol pri Ljubljani, 
Ljubljana, Polzela, Preva-
lje, Radenci, Šoštanj, Žalec, 
Brezovica, Dobrova - Pol-
hov Gradec, Domžale, Log 
- Dragomer, Celje, Juršin-
ci, Križevci, Ormož, Ravne 
na Koroškem in Trebnje je 
bilo posredovanje potrebno 
na več kot petsto lokacijah, 
aktiviranih je bilo okoli sto 
enot. Gasilci so bili zaradi 

odstranjevanja posledic ne-
urja na terenu vso noč in 
tudi še včeraj ves dan.

Ponekod je klestila tudi 
toča, najhuje je pa bilo v 
Domžalah. Tam in v oko-
lici je neurje poškodovalo 
več stanovanjskih in drugih 
objektov ter avtomobilov. 

V dispečerski službi Cen-
tra za zaščito in reševanje 
Domžale so reševalne enote 
glede na nujnost intervenci-
je napotili na več kot 320 na-
slovov. 

Včeraj so nato v domžalski 
občini opravljali pregled po-
sledic neurja.

Neurje in toča sta povzročila škodo
V sredo zvečer je Slovenijo in tudi del Gorenjske prizadelo neurje z močnimi 
nalivi, ponekod je klestila toča, najhuje pa je bilo v Domžalah in okolici, kjer 
škodo še ugotavljajo.

V domžalski občini je v sredo zvečer neurje najhuje prizadelo naselja Domžale, Vir, Rodica 
in del Doba, kjer so včeraj že odpravljali posledice. / Foto: Gorazd Kavčič410. stran

Nad virus z aplikacijo že v avgustu
Mobilna aplikacija #OstaniZdrav naj bi bila v prostovoljni uporabi  
že sredi avgusta. 43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANDREJ LUNAR iz Škofje Loke.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vlado Kreslin in Iztok Cergol v Škofji Loki

Vlado Kreslin je slovenski glasbeni fenomen. Že desetletja 
s svojo neposrednostjo in izvrstno poezijo ter interpretaci-
jo skozi skrivnostno tančico svojega glasu podaja Sloveniji 
več kot svojo dušo, podaja nam odsev, podaja nam kultur-
no dediščino, pravzaprav nam podaja sebe na tako subtilen 
in prefinjen način, da tega skoraj ne opazimo, si pa vedno 
znova želimo njegove glasbe. Glasbeniku se bo v nedeljo, 
23. avgusta, na odru Škofjeloškega gradu ob 20. uri pridružil 
multiinstrumentalist Iztok Cergol in sprehodila se bosta skozi 
bogat Kreslinov opus vse do najnovejšega albuma Kaj naj ti 
prinesem, draga. Na voljo je samo dvesto vstopnic! Kupite 
jih lahko na prodajnem mestu TIC Škofja Loka. Če se boste 
koncerta udeležili s svojimi družinskimi člani oziroma ljudmi, 
s katerimi prebivate na skupnem naslovu, lahko na koncertu 
sedite skupaj. To informacijo sporočite na prodajnem mestu 
in zagotovili vam bodo skupna sedišča. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili zgoščenko Vlada 
Kreslina, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kje in kdaj bo koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergoja v Škofji 
Loki? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 10. 
avgusta 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Turnir svetovne serije v odbojki na mivki  
na TV SLO 2

Teden dni po tekmah za naslove državnih prvakov se nam 
obeta nova poslastica v odbojki na mivki. Na plaži sredi mes-
ta, na Kongresnem trgu v Ljubljani, se bodo odbojkarice in 
odbojkarji iz 22 držav pomerili na turnirju svetovne serije. V 
moški konkurenci bo nastopilo 49, v ženski pa 39 dvojic. Na-
slov zmagovalcev branita Jakopin in Boženk, ki sta v lanskem 
finalu premagala Pokeršnika in Zemljaka.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
pametno »flaško« za vodo Aqua iz nerjavečega jekla. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Na 
kakšni podlagi se igra odbojka na mivki? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do ponedeljka, 10. avgusta, na naslov: Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Maša Likosar

Kranj – V času epidemije so 
bile knjižnice zaprte od 13. 
marca do 4. maja in po bese-
dah direktorja Knjižnice Iva-
na Tavčarja Škofja Loka Ma-
tjaža Eržena so pretekli ukre-
pi imeli vpliv na obisk, pred-
vsem na zadrževanje obisko-
valcev v prostorih knjižnice. 
»Spremenilo se je vzdušje v 
knjižnici. Bralci so si vedno 
radi vzeli čas pri izbiranju 
knjig. Nekateri so tu našli 
prostor za klepet, druženje 
in ustvarjanje,« je dejal Er-
žen in dodal: »Zdaj se le red-
ko dalj časa zadržijo v knji-
žnici. Več je tudi spletnega 
naročanja gradiva.« Obdob-
je epidemije se odraža tudi v 
polletni statistiki MKK, kjer 
so zaznali za tretjino nižjo 
izposojo gradiva kot v ena-
kem obdobju lani, se je pa 
v tem času močno povečala 
uporaba gradiva, dostopne-
ga na daljavo. Jana Zeni Beš-
ter, vodja Oddelka za delo z 
uporabniki v MKK, je pou-
darila, da je izposoja vseh 
vrst gradiva od konca juni-
ja dalje že povsem primerlji-
va z izposojo v preteklih po-
letjih. V KFBK pa primerja-
va junijske in julijske izpo-
soje v lanskem in letošnjem 
letu po besedah direktorice 
Brede Podbrežnik kaže, da 
je izposoja upadla za približ-
no dvajset odstotkov. 

Knjižnice uporabnike 
spodbujajo k poletnemu 
branju z različnimi aktiv-
nostmi. V škofjeloški knji-
žnici na primer s posebnim 
poletnim bralnim izzivom. 
»Na oddelku za odrasle smo 
ga naslovili S knjigo poletja 
... doživljam svet. Oblikovali 
smo razglednice in kazalke, 

na katere bralci vpisujejo 
knjige, ki jih najbolj navduši-
jo. Tudi na mladinskem od-
delku so se mlajši bralci že 
lotili bralnega izziva S knji-
go poletja … odkrivam svet,« 
je pojasnil Eržen in nadalje-
val: »Bralci med prebranimi 
knjigami določijo še zmago-
valni naslov, zapišejo navdi-
hujočo misel ali opišejo, kaj 
jih je v izbrani zgodbi naj-
bolj navdušilo. Za uspešno 
opravljen izziv so nagraje-
ni.« V vseh enotah MKK ot-
roke in mlade vabijo k poči-
tniškemu branju z izborom 
v treh različnih vrečah. Knji-
golovčki so namenjeni otro-
kom do osem let, malce sta-
rejše čakajo Pasje torbe, naj-
stniki pa si lahko izberejo 
Kul paket #najst. Odraslim 
članom v MKK priporoča-
jo Poletne malhe, v katerih 
je po pet knjig različnih ža-
nrov. V kamniški knjižnici 

so letos zaradi posebnih raz-
mer nabavo prilagodili pov-
praševanju in kupili dodatne 
izvode najbolj rezervirane-
ga in iskanega gradiva. »Po-
leti je običajno zelo izposoja-
no novo gradivo, tokrat je za-
dreg z neizpolnjenimi želja-
mi manj,« je dejala Podbre-
žnikova in dodala, da je med 
malce starejšim gradivom 
veliko takšnih romanov, ki 
so dobri in primerni za po-
letno branje, zato jih uvrsti-
jo na priporočilne sezname.

Vseh dogodkov knjižni-
ce niso odpovedale, so jih 
pa prilagodile trenutnim 
zdravstvenim razmeram in 
ukrepom. V MKK so prip-
ravili različne poletne de-
lavnice za osnovnošolce 
in mlade, v avgustu načr-
tujejo dva pogovorna veče-
ra in predavanje, s kranj-
skimi kulturnimi ustano-
vami pa sodelujejo tudi pri 

izvedbi večerov na vrtu gra-
du Khislstein, ki so jih po-
imenovali  Torkov kultur-
ni vdih. Kamniška knjižni-
ca z Društvom svetega Ja-
koba avgusta prireja tradici-
onalni pripovedovalski ve-
čer z naslovom Kamniške 
zgodbe, v prvem tednu sep-
tembra pa pripravljajo mal-
ce prilagojeno različico Kri-
žnikovega pravljičnega fe-
stivala Jenkret je biv. Ško-
fjeloška knjižnica tradicio-
nalni Kino nad mestom seli 
na dvorišče loškega gradu 
in je zmanjšan na tri pred-
stave. »Izveden bo v prime-
ru, če ne bo dodatnih za-
ostritev in če bomo pridobi-
li soglasje NIJZ,« je povedal 
Eržen in dodal: »Dogovarja-
mo se za samostojne delav-
nice z omejenim številom 
otrok, ki bi potekale v avgu-
stu, a so zaradi okoliščin še 
pod vprašajem.«

Spodbujajo poletno branje
Kako je epidemija covida-19 vplivala na obisk knjižnic, kako uporabnike spodbujajo k poletnemu branju 
in ponovnemu obisku ter katere dogodke bodo pripravili, so nam zaupali v Mestni knjižnici Kranj 
(MKK), Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik (KFBK) in Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka.

Knjižnice na različne načine spodbujajo poletno branje, v Mestni knjižnici Kranj med 
drugim tudi s Poletno malho, ki skriva pet knjig različnih žanrov. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Višarje – Uvod v nedeljsko 
romanje na Višarje bodo 
tradicionalni Višarski dne-
vi mladih, ki se bodo začeli 
v četrtek, 30. julija. Letošnji 
bodo namenjeni spoznava-
nju zemljepisnega, zgodo-
vinskega in kulturnega izro-
čila Beneške Slovenije. Kon-
čani bodo v nedeljo, 2. avgu-
sta, ko se bodo mladi pridru-
žili udeležencem romanja 
treh Slovenij. Če razmere 
obiska beneške Slovenije ne 

bodo dovoljevale, bodo pro-
gram uresničili doma v Slo-
veniji.

Nedeljski program 32. ro-
manja treh Slovenij se bo za-
čel ob pol enajstih na platoju 
za romarsko cerkvijo, ko bo 
o obljubah, upanju in preva-
rah koroških Slovencev 100 
let po plebiscitu in povezo-
vanju Slovencev doma in 
po svetu govoril predsednik 
Krščanske kulturne zveze 
iz Celovca dekan Janko Kri-
štof. Sledila bo maša, ki jo 
bo skupaj z izseljenskimi 

duhovniki daroval celovški 
škof dr. Jože Marketz, po 
maši pa bo za cerkvijo kultur-
ni program. V njem bosta so-
delovala oktet Fantje na vasi 
in kvartet klarinetov godbe 
ljubljanskih veteranov. Or-
ganizatorja romanja, ki na 
simboličnem kraju, na sti-
čišču slovanskega, roman-
skega in germanskega sve-
ta poveže Slovencev Slove-
nije s Slovenci iz zamejstva 
in izseljenstva, sta Rafaelova 
družba in Zveza slovenskih 
izseljenskih duhovnikov. 

Višarje povezujejo Slovence
To nedeljo, 2. avgusta, bo na Višarjah v Kanalski dolini v Italiji 32. romanje 
treh Slovenij.

Ljubljana – Slovenska karitas, 
ki je junija v trgovinah Hofer 
zbirala izdelke za otroke in 
družine v stiski, je s pomoč-
jo kupcev zbrala več kot dve 
toni izdelkov oziroma 216 pa-
ketov za otroke in družine v 
stiski. Hofer je donaciji dodal 
še 87 nakupovalnih vozičkov 
živil, s čimer se bo zbrana 
donacija povečala za več kot 
štiri tisoč evrov. »Ta pomoč 
je v času po epidemiji še po-
sebno dragocena, saj so se 
številne družine znašle v še 
večjih stiskah. Verjamemo, 
da se dobro vrača z dobrim,« 
so sporočili iz Slovenske kari-
tas in dodali, da bodo izdelke 
kar najhitreje razdelili med 
pomoči potrebne. Letošnja 
zbiralna akcija v trgovinah 
Hofer je bila že enajsta. 

Za družine v stiski

Medvode – Občina Medvode je na svoji spletni strani objavila 
javno zbiranje ponudb za prodajo treh sklopov nepremičnin, 
ki so v njeni lasti. Nepremičnine stojijo v Medvodah na Ulici 
Simona Jenka, v morfološki enoti, ki je na podlagi Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode namenjena 
stanovanjskim površinam za eno- in dvostanovanjske objekte. 
Ponudbe sprejemajo do 31. avgusta.

Občina v Medvodah prodaja nepremičnine 
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V Sloveniji imamo ne-
kaj več kot deset tisoč 
kilometrov planinskih 

poti, torej je več kot dovolj mož-
nosti za njihovo raziskovanje 
na varni razdalji do drugih 
tudi v teh poletnih mesecih. 

V preteklih dneh je bila 
posebej na očeh Slovenska 
planinska pot, in sicer po za-
slugi Marjana Zupančiča iz 
Bohinjske Bistrice. Sredi julija 
se je po njej podal že tretjič z 
namenom izboljšanja časov-
nega rekorda. Jutri bo minilo 
67 let od uradnega odprtja 
Slovenske planinske poti. Je 
ena najstarejših v Evropi in 
po svetu, njen idejni oče pa je 
bil Ivan Šumljak. Začne se v 
Mariboru, poteka čez Pohorje 
in se čez Kamniško-Savinjske 
Alpe, Karavanke, Julijske Alpe 
ter predalpska hribovja spusti 
na Kras. Konča se na Debelem 
rtiču ob Jadranskem morju. 
Vse to je kleni Gorenjec veči-
noma pretekel v enem kosu, v 
zgolj šestih dneh, dvanajstih 
urah in 58 minutah, vmes pa 
spal manj kot 15 ur. S tem je 
izboljšal svoj lastni rekord in 
postavil čas, ki bo izziv za v 
prihodnje. Ne gre le za to, da 
si dober tekač, moraš biti tudi 
psihično dobro pripravljen, 
vztrajen, iti čez prag bolečine 
… Večina nas bi že zdavnaj 
odnehala, ko je Zupančič v vi-
sokogorju tekel v nevihti, ko so 
švigale strele, padala toča, ko 
je s Petrovega Brda do morja 
zmogel v bolečinah, ki so bile 
posledica žuljev na nogah … 
Vse to bo kmalu pozabljeno, 
ostal pa bo njegov izjemni čas, 

en mesec hitrejši od tistega, za-
pisanega o Slovenski planinski 
poti. Piše namreč, da po njej 
hodimo 37 dni. 

Doslej je Slovensko planin-
sko pot uspešno prehodilo že 
več kot deset tisoč planincev, od 
tega največ Slovencev, zasledi-
mo pa celo državljane Izraela, 
Avstralije in Združenih držav 
Amerike. Večina jo prehodi v 
več delih, več mesecih, letih, 
postoji korak in ob tem uži-
va v naših hribih, gorah. Kot 
je zapisano na spletni strani 
Slovenske planinske poti, si za-
četnik na njej sistematično pri-
dobiva planinsko in gorniško 
znanje, veščine in izkušnje. Ko 
prehodi vso pot, je že izkušen, 
razgledan gornik z utrjenimi 
duhovnimi dobrinami, ki jih 
taka pot daje, oblikuje in ohra-
nja. Namen torej ni zgolj zbi-
ranje žigov, kar je opozoril že 
njen snovalec, ko je dejal: »Pri-
jatelj, hodi počasi! Transver-
zalo res lahko opraviš v enem 
mesecu, a hodi rajši pet let. Po-
tem boš imel več od nje, mnogo, 
mnogo več. Častni znak te bo 
že počakal!«

Tudi planinske poti so ne-
pozabno počitniško doživetje. 
Trud, vztrajnost, napor … so 
poplačani – tudi z razgledi in 
dobro domačo hrano v planin-
skih kočah ali pa z zadnjim 
žigom s Slovenske planinske 
poti, po katerem se lahko še na-
makamo v Jadranskem morju. 
Vsak si zada svoj cilj, za vse 
pa velja: previdno in po svojih 
sposobnostih. Cilj je dosežen, 
ko se z vsemi spomini srečno 
vrnemo domov.

Po Slovenski planinski poti

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina Cerklje v 
zadnjih letih aktivno obnav-
lja kanalizacijo in vodovod-
no infrastrukturo. Potem 
ko so pred kratkim dokon-
čali obsežne večmilijonske 
projekte v Dvorjah, Gradu, 
Cerkljah in Zalogu, delov-
ne stroje selijo tudi na po-
dročje drugih vasi v nižin-
skem delu občine. Zače-
li so namreč gradnjo oziro-
ma obnovo celotne komu-
nalne infrastrukture, vključ-
no z vodovodom in kanaliza-
cijo med Pšenično Polico in 
Poženikom ter Šmartnim in 
Pšato. Kot pravi župan Franc 
Čebulj, je občina za oba pro-
jekta namenila 2,6 milijo-
na evrov, po dokončanju del 
pa bo skupno zgrajene pet 
kilometrov infrastrukture. 

»Večji odseki so predvide-
ni v Šmartnem, kjer bomo 
zgradili okoli sedemsto me-
trov infrastrukture, v Pože-
niku in Pšenični Polici prib-
ližno 1,5 kilometra, na Pšati 
pa prav tako okoli sedemsto 
metrov. Seveda bomo tako 
kot drugod v občini ob 
takšnih projektih hkrati ure-
jali tudi spremljajočo komu-
nalno infrastrukturo,« je 
pojasnil cerkljanski župan, 
ki tako računa, da bodo do 
konca tega mandata, torej v 
obdobju prihodnjih dveh let, 

komunalno opremili celot-
no območje nižinskega dela 
občine z izjemo Cerkljanske 
Dobrave.

Nedavno je v kanjonu pro-
ti spodnji postaji krvavške 
žičnice stekla tudi gradnja 
doslej največjega projek-
ta v občini, in sicer t. i. pro-
jekta oskrbe s pitno vodo na 
območju Zgornje Save – 1. 
sklop oziroma krvavškega 
vodovoda. Gre za projekt pe-
tih občin – poleg Cerkelj, ki 
nosijo največji delež investi-
cije, še Kranja, Šenčurja, Ko-
mende in Vodic – v vrednos-
ti dobrih 12 milijonov evrov, 
v katerem bo zgrajenih 25 ki-
lometrov vodovodnega siste-
ma. Skoraj polovico sredstev 
bodo občine pridobile preko 
kohezijskih skladov Evrop-
ske unije. Kot smo že pred ča-
som poročali, so se v Cerkljah 
in drugih sodelujočih obči-
nah v zadnjih mesecih spo-
padali z vprašanjem, ali bo za 
krvavški vodovod treba izves-
ti presojo vplivov na okolje, 

kljub temu da so pred tem 
pridobili dve pravnomočni 
gradbeni dovoljenji. Nedav-
no pa so v Cerkljah prejeli 
informacijo Agencije Repu-
blike Slovenije za okolje, da 
presoja vplivov na okolje ne 
bo potrebna, kar po Čebulje-
vih besedah pomeni tudi, da 
evropska sredstva za projekt 
niso ogrožena. 

Kot pravi Čebulj, bo prav 
gradnja skozi kanjon pro-
ti spodnji postaji žičnice na 
Krvavec in vodnemu zajet-
ju najtežji del celotnega pro-
jekta. »Na trasi je precej mo-
stov, ki so v slabem stanju 
in se lahko sesedejo, zato bo 
treba graditi nove. Zato sem 
že predlagal, da bi zgradili 
montažne mostove, ki so hit-
ro povozni, za razliko od be-
tonskih, ki se dolgo časa su-
šijo. S tem ne bomo obre-
menjevali prometa bolj, kot 
je treba,« pojasnjuje Čebulj, 
ki se nadeja, da jim bo drža-
va povrnila sredstva, ki jih 
je občina že v minulih letih 

investirala v krvavški vodo-
vod. Občina je namreč že 
v preteklosti v sklopu dru-
gih investicijskih del zgradi-
la več krajših odsekov vodo-
voda predvsem na področju 
vasi Grad, dela Dvorij, v Zalo-
gu in delu vasi Zgornji Brnik.

Čebulj sicer pričakuje, da 
jim bo letos uspelo zgraditi 
odsek vodovoda proti Vodi-
cam in Komendi ter del pro-
ti kanjonu reke Reke do elek-
trarne, nato pa bodo prihod-
nje leto nadaljevali mimo 
spodnje postaje žičnice do 
vodnega zajetja. Tam bo 
Direkcija za vode sočasno 
zgradila večji vodni zadrže-
valnik, sanirali pa bodo tudi 
material v Lukenjskem in 
Brezovškem grabnu. Pred 
dvema letoma se je namreč 
ob obilnem deževju sprožil 
plaz, ki je s peskom in ka-
menjem zasul območje ob 
spodnji postaji kabinske žič-
nice na Krvavec. Rok za iz-
gradnjo vodovoda je sicer do 
spomladi leta 2022.

Nadaljujejo z investicijami
V občini Cerklje v teh dneh začenjajo gradnjo oziroma obnovo komunalne infrastrukture v skupni 
vrednosti 2,6 milijona evrov, začeli pa so tudi graditi krvavški vodovod.

V občini Cerklje v tem času poteka več velikih projektov.

V Cerkljah so nedavno 
prejeli sklep Arsa, da 
izvedba presoje vplivov 
na okolje za gradnjo 
krvavškega vodovoda ni 
potrebna.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Po zadnjih po-
datkih (včeraj do zaključka 
časopisne redakcije) so od 
začetka tedna potrdili posa-
mezne okužbe z novim ko-
ronavirusom tudi v naši bli-
žini; po eno na Jesenicah, v 
Železnikih, Šenčurju, Škofji 
Loki, Kamniku in Komendi. 
V ponedeljek in torek smo 
imeli po 14 potrjenih novih 
okužb na dan. V sredo so op-
ravili 879 testov na korona-
virus in potrdili 24 prime-
rov okužb. Hospitaliziranih 
je 22 bolnikov z boleznijo 

covid-19, od tega jih pet po-
trebuje intenzivno nego. Do 
četrtka je pri nas zaradi te bo-
lezni umrlo 118 oseb.

Več okužb zaznavajo tudi 
znotraj delovnih organiza-
cij. Kot je na včerajšnji novi-
narski konferenci opozori-
la namestnica vladnega go-
vorca Špela Horjak, kar po-
lovica novih primerov okužb 
prihaja iz delovnih organi-
zacij. 

Na vladni novinarski kon-
ferenci so predstavili aplika-
cijo za obveščanje o stikih z 
okuženimi, ki jo za sloven-
sko vlado prilagaja podjetje 

RSteam in se bo imenovala 
#OstaniZdrav. Kot je pove-
dal državni sekretar na mini-
strstvu za javno upravo mag. 
Peter Geršak, naj bi aplika-
cija zaživela v sredini oziro-
ma drugi polovici avgusta, 
vsak uporabnik pametnega 
telefona jo bo lahko prosto-
voljno prenesel iz trgovin z 
aplikacijami, ki jih ponuja-
ta Google in Apple. Zagoto-
vil je, da ne bodo beležili ne 
lokacije ne imena uporabni-
ka, vsa komunikacija oziro-
ma izmenjava podatkov o iz-
postavljenosti okužbi bo po-
tekala s pomočjo naključnih 

kod, ki se bodo po določe-
nem času izbrisale. Ko bo 
aplikacija na voljo, bo zaži-
vel tudi tehnološki podporni 
center na portalu gov.si, ki 
bo uporabnikom na voljo za 
vsa vprašanja v zvezi z apli-
kacijo, je zagotovil Geršak. 
Ni pa še povsem jasno, koli-
ko ljudi bi moralo uporablja-
ti aplikacijo, da bi bili zazna-
ni učinki na zmanjšanje šte-
vila okužb. Kot je pojasnil 
Geršak, je po eni od projek-
cij ta odstotek nad šestdeset, 
po drugi pa naj bi bil učinek 
viden že, če bi aplikacijo upo-
rabljalo 14 odstotkov ljudi.

Nad virus z aplikacijo že v avgustu
V minulih dneh je bila vsak dan po kakšna okužba z novim koronavirusom zaznana tudi na 
Gorenjskem. Mobilna aplikacija #OstaniZdrav naj bi bila v prostovoljni uporabi že sredi avgusta. 
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Maša Likosar

Bistrica – »Tukaj smo se 
zbrali zato, ker nam ni vse-
eno, kaj se je zgodilo pred 
več kot tri četrt stoletja, ko je 
druga svetovna vojna pahni-
la človeštvo iz moralnih te-
čajev. Nikoli dotlej in niko-
li potlej človeštvo ni ugleda-
lo tako hudega brezna svoje 
moralne brezvrednosti. Mi-
lijoni večinoma nedolžnih 
ljudi so bili dolžni plačati za 
iluzije o večvrednosti,« je de-
jal predsednik Pahor in na-
daljeval: »Plemenita dejanja 
tistih, ki so se temu postavi-
li po robu, so nam omogo-
čila, da je bilo zlo premaga-
no in da so naši starši in nji-
hovi starši ugledali svobodo 
in da smo mi danes dediči 
te narodne in politične svo-
bode ter da imamo vsaj eno 
odgovornost – da ne pozabi-
mo.« Grozovita dejanja so 
se v Bistrici pri Naklem do-
godila 25. julija 1942, ko so 
partizani napadli nemški av-
tomobil in v njem ubili dva 

nemškega častnika. Še isti 
večer so se Nemci krvavo 
maščevali in požgali tri hiše 
v Bistrici, Rantovo, Jurčk-
ovo in Petrovo, ter na Bistri-
škem klancu postrelili vseh 
devet moških iz teh hiš. Čez 
dva dni so tja iz zaporov v Be-
gunjah pripeljali še petdeset 
mož iz okoliških krajev in jih 
postrelili kot talce.

Predsednik je v nadalje-
vanju poudaril, da nimamo 
trdnih zgodovinskih doka-
zov, da so vojne izogibne, a 
tudi ne, da so neizogibne. 
»Kar vemo iz celotne člo-
veške civilizacije, zlasti iz 
časa sodobnega sveta, je, da 
je vprašanje miru in vojne 
stvar človekove odločitve. Na 
nas je, da s spominjanjem, 

z medsebojnim spoštova-
njem, s strpnostjo, s pri-
znavanjem vseh različnos-
ti in graditvijo mostov med 
njimi zagotovimo družbo, 
v kateri ne bo nikogar 'za-
skominalo', da bi menil, da 
je večvreden, ampak se bo 
spomnil, da je vreden to-
liko kot vsak drugi in da je 
to zelo veliko, največ.« V Bi-
strici so z namenom spomi-
njanja na tragedijo nad vasjo 
postavili kamniti obelisk, ki 
so ga večkrat premestili, leta 
1984 pa so na Bistriškem 
klancu uredili spominski 
park. Osrednjo skulpturo, 
ki je bila delo kiparja Janeza 
Boljke, so leta 2015 neznan-
ci ukradli. Skrbniki spomi-
na na umrle so se odločili, da 
po usmeritvah Mihe Boljke, 
sina Janeza Boljke, pripravi-
jo novo kovano skulpturo, ki 
jo je izdelal umetnostni ko-
vač Urban Koselj, kamnose-
ški del pa je uredil Andrej Je-
zeršek. »Spominski park je 
ponovno videti, kot se za ta 
žalostni kraj spodobi – in je 
zasijal v spomin in opomin,« 
je na spominski slovesno-
sti s kulturnim programom 
dejal župan Občine Naklo 
Ivan Meglič. Predsednik Pa-
hor pa se je ob koncu svoje-
ga govora dotaknil še aktu-
alne zgostitve vrste proble-
mov in protislovij sodobne-
ga sveta ter še enkrat pozval 
vse, naj ne pozabimo in naj 
med mirom in vojno vedno 
izberemo mir, strpnost, so-
lidarnost, medsebojno spo-
štovanje in sožitje.

Imamo odgovornost, 
da ne pozabimo
V spominskem parku v Bistrici so ob 78. obletnici tragičnega dogodka odkrili 
nov spomenik v čast 59 talcem, padlim na Bistriškem klancu. Njim in vsem 
žrtvam mračne morije druge svetovne vojne se je s polaganjem venca in 
slavnostnim govorom poklonil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, župan Občine 
Naklo Ivan Meglič in predstavniki Združenja borcev za 
vrednote NOB Naklo so se s polaganjem vencev pri novem 
spomeniku poklonili tragično umrlim talcem na Bistriškem 
klancu. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – Na območju 
Gradnikove ceste ter Uli-
ce Staneta Žagarja v Rado-
vljici je bila konec junija na 
delu Gradnikove ceste pod 
Volčjim hribom uvedena 
slepa ulica. Med obema na-
seljema je tako po novem s 
stebrički, nameščenimi na 
cestišču, fizično onemogo-
čeno prehajanje motornih 
vozil. Kot pojasnjujejo na 
radovljiški občinski upra-
vi, želijo na ta način glavne 
prometne tokove iz stano-
vanjskih sosesk usmeriti na 
Gorenjsko in Kranjsko ces-
to ter t. i. povezovalno ces-
to. A čeprav je ukrep vklju-
čen v sprejeto celostno stra-
tegijo občine in so ga izved-
li na pobudo stanovalcev, 
odločitev med vsemi obča-
ni ni bila sprejeta z naklo-
njenostjo. Celo več: del pre-
bivalcev omenjenega obmo-
čja je ustanovil civilno inici-
ativo, s katero si prizadevajo 
za odpravo ukrepa. 

»Iniciativa je bila ustanov-
ljena z namenom posredo-
vanja pri občinski upravi, da 
se zapora ceste odstrani, saj 
je bila izvedena kljub nega-
tivnemu mnenju določenih 
institucij (policija, gasilci, 
nujna medicinska pomoč), 
brez predhodnega posve-
ta s KS Radovljica ter obja-
ve javne razprave, v kateri bi 

lahko s svojimi mnenji ter 
predlogi o prometni uredi-
tvi v naselju sodelovali tudi 
prebivalci sami,« so prepri-
čani pobudniki, ki so v pod-
poro vrnitvi prometnega re-
žima v prejšnje stanje zbra-
li že več kot tristo podpisov. 
Občino pozivajo, naj se po-
išče nova prometna uredi-
tev, ki bi bila, kot pravijo, 

»sprejemljiva za večino 
prebivalcev v naselju, in ne 
samo za peščico«. 

Kot pojasnjujejo na obči-
ni, so z ukrepom sledili vi-
ziji prometnega režima na 
Gradnikovi cesti, izhajajoči 
iz sprejete Celostne prome-
tne strategije Občine Rado-
vljica. »V dokumentu pre-
dlagani prometni režim na 
tem odseku ceste odraža 
zajezitev tranzitnega pro-
meta in poudarjanje pred-
nosti trajnostne mobilno-
sti v najgosteje naseljenem 
stanovanjskem naselju na 
Gradnikovi cesti. Posledič-
no spremenjeni prometni 
tokovi iz stanovanjskih so-
sesk so preusmerjeni na Go-
renjsko in Kranjsko cesto ter 
t. i. povezovalno cesto. Loči-
tev prometnih tokov navede-
nih stanovanjskih območij 
prispeva k izboljšanju pro-
metne varnosti, zlasti ranlji-
vejših udeležencev v prome-
tu, in kakovosti bivanja na 
območju celotne stanovanj-
ske soseske.«

Nasprotujejo zapori ceste
Ukrep z namenom izboljšanja prometne varnosti in kakovosti bivanja se nekaterim stanovalcem ne zdi 
sprejemljiv za večino prebivalcev naselja.

Del Gradnikove ceste je po novem prometno urejen kot 
slepa ulica, s čimer naj bi zajezili tranzitni promet ter s tem 
izboljšali prometno varnost in kakovost bivanja. 

Urša Peternel

Jesenice – V jeseniški občini 
so začeli običajne ekološke 
otoke zamenjevati s sodob-
nejšimi, potopnimi, pri ka-
terih je 70 odstotkov zaboj-
nika pod zemljo. Na ta način 
zabojniki zavzamejo manj-
šo površino, odpadki se z 
nalaganjem zaradi mase sti-
skajo, zato je potrebno manj 
pogosto praznjenje, poleg 
tega pa je zaradi hladne zem-
lje manj neprijetnih vonjav. 

Potem ko so junija poto-
pne ekološke otoke uredi-
li na štirih lokacijah v jese-
niški občini, Občina Jeseni-
ce avgusta nadaljuje drugo 
fazo, v kateri bo preuredila 
eko otoke na še dodatnih pe-
tih lokacijah. Gre za lokaci-
je na Cesti Toneta Tomšiča 

21d, Cesti maršala Tita 51, 
Ulici Staneta Bokala 8, Ulici 
Staneta Bokala 18–19 ter na 
Cesti Cirila Tavčarja 5. 

Pogodbena vrednost iz-
vedenih del pri prvih štirih 
potopnih eko otokih je zna-
šala približno 78 tisoč evrov, 
ki jih je Občina Jesenice fi-
nancirala iz okoljske dajat-
ve za odlaganje odpadkov. 
Vrednost druge faze za zdaj 
še ni znana.

Na občini ponovno pou-
darjajo, da se na ekološke 

otoke lahko odložijo le od-
padni papir, embalažno 
steklo in odpadna embalaža, 
odlaganje ostalih vrst odpad-
kov (kosovnih, gradbenih ali 
nevarnih odpadkov) v zaboj-
nike ali poleg zabojnikov ni 
dovoljeno; te je treba odpe-
ljati v Zbirni center Jesenice.

Potopni ekološki 
otoki na Jesenicah
Po namestitvi potopnih ekoloških otokov na štirih 
lokacijah bodo zdaj ekološke otoke preuredili še 
na petih novih mestih.

Potopni ekološki otoki: okolica je bolj urejena, manj je 
neprijetnih vonjav, prazniti jih je treba manj pogosto.
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Jesenice – Na Gimnaziji Jesenice je letos že četrta generacija 
opravljala Nemško jezikovno diplomo 1 (DSD 1). Kot je po-
vedala profesorica nemščine Metka Podlipnik, so jo opravili 
z odliko, izpit je opravilo 17 od 18 kandidatov, povprečje 86,8 
točke od možnih 96 pa je najboljše doslej. Kar osem dijakov 
je doseglo 90 točk in več, posebej dobro pa sta se odrezali 
Julija Ferjan, ki je dosegla kar 95 točk, in Helena Tolar s 93 
točkami. »Nemška jezikovna diploma je v pristojnosti Stalne 
konference deželnih ministrov Zvezne republike Nemčije in je 
primerljiva s stopnjo zahtevnosti B1 v evropskem referenčnem 
okviru. Je dobra popotnica pri iskanju zaposlitve in študiju 
v nemško govorečem prostoru. Dijakom daje možnost, da 
se vključijo v t. i. Studienkolleg, kjer se pol leta pripravljajo 
na kasnejši redni univerzitetni študij. Izpit ima mednarodno 
veljavo, je brezplačen, z njim dijaki izkazujejo aktivno znanje 
nemškega jezika,« je pojasnila Metka Podlipnik.

Odlični v znanju nemškega jezika

Julija Ferjan je osvojila kar 95 točk od možnih 96.
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Širimo obseg naše delovne ekipe. Takoj zaposlimo

KOVINARJE m/ž
(Metallfacharbeiter)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba. Od vas priča-
kujemo, da ste samostojni, zanesljivi in pripravljeni de-
lati nadure. Delo za polni delovni čas. Delo v izmenah. 
Mesečna plača po kol. pogodbi za kovinsko stroko, naj-
manj 2.110 evrov bruto, v primeru boljše kvalifikacije in 
delovnih izkušenj tudi več. Prosimo, javite se nam na: 
Leeb Balkone GmbH, z.H. Herrn Aigner 
Leebstraße 1, A-9563 Gnesau 
T: 0043 4278 700 24, E: bewerbung@leeb.at

Za montažo balkonov zaposlimo

MONTERJE m/ž
(Monteure)

Od vas pričakujemo, da delate samostojno in da imate 
dober odnos do strank. Poleg tega ste pripravljeni po-
tovati. Vozniško dovoljenje kat. C je prednost, ni pa 
pogoj. Nudimo vam delo za nedoločen čas. Mesečna 
plača 2.400 evrov neto (vključno z dnevnicami, pre-
mijami in nadurami). Prosimo, javite se nam na: 
Leeb Balkone GmbH, z.H. Herrn Zwischenberger 
Leebstraße 1, A-9563 Gnesau 
T: 0043 4278 700 24, E: bewerbung@leeb.at

www.leeb.at/jobs
www.leeb.si

www.leeb.at/jobs
www.leeb.si
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Širimo obseg naše delovne ekipe.
Takoj zaposlimo

PROIZVODNE DELAVCE m/ž
(Produktionsmitarbeiter)

Od vas pričakujemo, da radi delate v sklopu delov-
ne ekipe in da ste zanesljivi. Delo za polni delovni 
čas. Mesečna plača po kolektivni pogodbi najmanj 
1.850 evrov bruto. V primeru boljše kvalifikacije 
plačamo tudi več. Prosimo, javite se nam na: 
Leeb Balkone GmbH, z.H. Herrn Aigner
Leebstraße 1, A-9563 Gnesau 
T: 0043 4278 700 24, E: bewerbung@leeb.at

www.leeb.at/jobs
www.leeb.si

Širimo obseg naše dejavnosti in zaposlimo

CAD TEHNIKE / SODELAVCE 
ZA ORGANIZACIJO DELA m/ž

(CAD Techniker/Arbeitsvorbereiter)
Pogoj je dobro poznavanje področja Auto CAD in/ali 
SolidWorks in tehnično razumevanje. Delovno mesto je 
Gnesau oz. Krumpendorf / Kriva Vrba. Mesečna plača 
najmanj 2.300 evrov bruto. Ostale informacije najdete 
na www.leeb.at/jobs. Prosimo, javite se nam na: 
Leeb Balkone GmbH, z.H. Herrn Emanuel Stingl 
Leebstraße 1, A-9563 Gnesau 
T: 0043 4278 700 24, E: bewerbung@leeb.at

www.leeb.at/jobs
www.leeb.si
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info@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Zgornja Besnica – Izobra-
ževalni obisk slapa Šum in 
Besniških toplic je pripra-
vil Center za trajnostni ra-
zvoj podeželja, glavni na-
men poti k dvema besniški-
ma zanimivostma pa je bil 
terenski prikaz izvedbe hi-
drogeološke analize vode iz 
geotermalnega izvira.

»Tukaj lahko najdemo 
marsikaj, kar je sicer na prvi 
pogled skrito. To so števil-
ne jame, zlasti veliko jih je 
na Rovniku, ki je prepre-
den z njimi. Med bolj zna-
nimi je Bidevčeva luknja. 
Jame skrivajo ne le zanimiv 
prostor za jamarsko odkri-
vanje, ampak tudi življenj-
ski prostor za mnoge živa-
li. Prav tako je tu moč najti 
številne izvire, še posebno 
znan je termalni izvir, kate-
rega sestavo vode želimo po-
novno preveriti ter vse ljubi-
telje narave seznaniti z ugo-
tovitvami. Prav tako si želi-
mo, da bi v prihodnje v sode-
lovanju z lokalnim okoljem 
in Občino Kranj tukajšnje 

zanimivosti lahko vključili 
v naravoslovni turizem,« je 
pojasnil direktor Centra za 
trajnostni razvoj podeželja 
Kranj Uroš Brankovič in do-
dal, da so naravoslovni dogo-
dek pripravili v okviru ope-
racije Spoznajmo biodiver-
ziteto v naseljih. 

Tako je Matevž Novak iz 
Geološkega zavoda Sloveni-
je, ki se ukvarja z razvojem 
ozemlja in strukturo njego-
vega nastanka, prestavil ra-
znolikost tako kamnin kot 
fosilov in tudi geomorfolo-
ških pojavov na besniškem 
koncu, ki je za geologe še 
posebno zanimiv. Povedal 
je, da je bil tukaj nekoč oce-
anski bazen, ki je bil pone-
kod globok tudi do tisoč me-
trov, zato je moč najti števil-
ne globokomorske kamnine 
in fosilne ostanke.

Slap in slapovi s tolmuni 
ter pregrade so nastali zaradi 
različno odpornih kamnin, 
na eni strani skladnatih, zelo 
trdih apnencev, na drugi pa 
ploščastih apnencev z vme-
snimi lapornimi, glinenimi 
in tufskimi vložki. 

Pohodniki so se spustili 
do slapu Šum, ki ga doma-
čini in obiskovalci večino-
ma že poznajo. Slap je visok 
okoli 16 metrov in je največji 
potoški slap v Sloveniji. Je na 
potoku Nemiljščica in je bil 
še na začetku dvajsetega sto-
letja precej znana turistična 
lokacija. Danes je malce po-
zabljen in skrit, čeprav sta ob 
strmi obnovljeni poti postav-
ljeni ograja in tabla, ki opi-
suje eno od največjih besni-
ških znamenitosti.

Po obisku slapa smo se 
sprehodili do ostankov to-
plic, ki so nastale ob toplem 
izviru. Bazen za toplice je bil 
zgrajen leta 1954, danes pa 
so toplice zapuščene.

»Odločili smo se, da za ta 
geotermalni izvir pripravi-
mo osnovne hidrogeološke 
raziskave, v okviru tega pa 
smo se odločili za vzorčenje 
osnovne kemije, izotopov in 
še nekaj zanimivih stvari,« 
je pojasnil Luka Serianz iz 
Geološkega zavoda Sloveni-
je, kjer dela na področju hi-
drogeologije, z zanimivimi 

podatki o toplih izvirih vode 
pa je postregel tudi Andrej 
Lapajne, strokovnjak s pod-
ročja geotermije. Med dru-
gim je povedal, da se voda, 
ki ima ob izviru več kot dvaj-
set stopinj Celzija, imenuje 
termalna, tista, ki ima manj 
kot dvajset stopinj in več kot 
srednjo letno temperaturo 
kraja, pa je subtermalna. »V 
Besnici je srednja letna tem-
peratura med 10 in 11 sto-
pinj Celzija. Voda v Besni-
ških toplicah ima okoli dvaj-
set stopinj, morda niti ne. 
Tudi pretok te vode ni rav-
no velik, zato tukaj ne bi bilo 
moč narediti toplic. Geologi 
ta pojav razumemo kot ne-
kakšen geološki fenomen. 
Pove namreč nekaj o sestavi 
tal, mislim pa, da ekonom-
ske vrednosti nima,« je tudi 
povedal Andrej Lapajne in 
dodal, da imamo podobnih 
izvirov na Gorenjskem več, 
od Pirnič do Snovika, Bleda 
in Kopačnice, različnih raz-
iskav o obstoju termalnih 
voda pa je bilo v zadnjih le-
tih več.

Besniški slap in toplice
Skupina strokovnjakov iz Geološkega zavoda Slovenije in domačinov je obiskala največji znamenitosti 
besniške doline, ki vzbujata radovednost. Slap Šum zlasti v poletnih dneh radi obiskujejo izletniki od 
blizu in daleč, manj obiskane pa so tako imenovane Besniške toplice z izvirom tople vode.

Slap Šum v Zgornji Besnici je največji potoški slap v 
Sloveniji.

Besniške toplice so stare več kot pol stoletja in so bile 
dolgo zapuščene, sedaj pa spet vzbujajo zanimanje za 
raziskovanje.

Vilma Stanovnik

Kranj – Poročali smo že o 
prenovi centralne šolske 
stavbe Srednje ekonom-
ske, storitvene in gradbene 
šole Šolskega centra Kranj, 
pred kratkim pa so iz druž-
be Interenergo sporočili, da 
so s Šolskim centrom Kranj 
podpisali koncesijsko po-
godbo za celostno energet-
sko sanacijo šole in telovad-
nice v velikosti 5.447 kvadra-
tnih metrov. Pogodbo za iz-
vedbo energetske obnove 
»na ključ« sta podpisala di-
rektorja družbe Interenergo 
Blaž Šterk in Martin Dolzer 

ter direktor Šolskega centra 
Kranj Jože Drenovec za ob-
dobje dvajsetih let. Naložba 
v vrednosti 751 tisoč evrov je 
v štiridesetih odstotkih pod-
prta z nepovratnimi evrop-
skimi sredstvi, devet odstot-
kov vložek Šolskega centra 
Kranj in 51 odstotkov nalož-
be Interenerga. Objekt bo 
obnovljen letos sredi okto-
bra v skladu z evropskimi 
predpisi.

Kot so tudi sporočili, bo In-
terenergo v javno-zasebnem 
partnerstvu po modelu ener-
getskega pogodbeništva izve-
del celotno energetsko pre-
novo objekta Šolskega centra 

Kranj, kjer bodo zamenjali in 
nadgradili staro neekonomič-
no kotlovnico na ekstra lahko 
kurilno olje (ELKO) z ener-
getsko učinkovito kotlovnico, 
ki bo za proizvodnjo toplote 
izkoriščala visoko učinkovi-
to toplotno črpalko v kombi-
naciji s kondenzacijskim ko-
tlom na zemeljski plin. Stara 
neučinkovita svetila bodo na-
domestili z LED-svetili, vgra-
dili centralni nadzorni sis-
tem celotnega objekta, izoli-
rali podstrešje ter montirali 
novo stavbno pohištvo in za-
stekljene fasade. 

V koncesijski dobi bo 
Interenergo upravljal in 

izvajal energetski monito-
ring nad nameščenim siste-
mom ter si iz celotnega le-
tnega finančnega prihranka 
sistema povrnil naložbo ter 
naročniku zagotavljal po-
godbene prihranke. V pri-
meru nedoseganja zago-
tovljenih prihrankov je jav-
ni naročnik po omenjenem 
poslovnem modelu zavaro-
van s pogodbeno določeni-
mi penali. Energetska sana-
cija bo poleg manjših stro-
škov vzdrževanja zmanjšala 
tudi porabo energije na le-
tni ravni ter ugodno vpliva-
la na okolje z manj izpustov 
CO2.

Podpisali so pogodbo za obnovo
Do oktobra naj bi se zaključila energetska sanacija Šolskega centra Kranj.

Domžale – Ob sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici in v dom-
žalskih parkih je nameščenih več hišic v modro-rumenih bar-
vah, v katerih so na voljo knjige, ki jih podarja Knjižnica Dom-
žale. Knjižne hišice se polnijo večkrat mesečno, namenjene 
pa so vsem, ki se v prijetnem zelenem okolju želijo sprostiti 
ob branju knjig. V bližini knjigobežnic so na voljo tudi klopi, 
lahko pa si knjigo vzamete s seboj domov in jo vrnete v katero 
od spodaj omenjenih lokacij. Če vam je knjiga resnično pri 
srcu, jo lahko obdržite in v knjigobežnico vrnete kakšno drugo 
knjigo, pravijo v knjižnici. Hišice najdete na naslednjih loka-
cijah: Češminov park, domžalski bazen, ob Kamniški Bistrici 
zraven Sahare, ob Kamniški Bistrici na Viru pri skulpturi, ob 
brvi čez Kamniško Bistrico pri Šumberku, ob Kamniški Bistrici 
na Homcu pri počivališču ob jezu, v parku pod Močilnikom 
v Dobu, v Grobeljskem drevoredu ter ob Domžalskem domu 
na Mali planini.

Knjige v domžalskih knjigobežnicah
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»Dogovorjeno je bilo, da 
bo RTC Krvavec zemljišča, 
ki so v lasti občine, odkupil 
oziroma bodo izvedli kom-
penzacijo za del zemljišča 
v lasti podjetja, po katerem 
poteka cesta,« pravi Čebulj.

Potem ko se je zamenjal 
lastnik RTC Krvavec, so jih 
odvetniki družbe obvestili 
o postopku na sodišču. Na 
občinski upravi so nato po-
skusili s prodajo občinske-
ga zemljišča prek javnega 
razpisa, na katerega pa po 
besedah cerkljanskega žu-
pana RTC Krvavec ponud-
be ni podal. »Nato sem skli-
cal sestanek, na katerem je 
bil na strani RTC Krvavec 
poleg njihovega odvetnika 

prisoten tudi Uroš Zupan 
(pomočnik direktorja pod-
jetja, op. a.). Dogovorili smo 
se, kako bi zadevo zaključi-
li tako, da bi občina postala 
lastnica zemljišča v cestišču, 
določen del pa sem bil prip-
ravljen tudi odstopiti. Ko več 
dni ni bilo odgovora, sem 
poklical odvetnika, ki je po-
vedal, da se lastnik s predla-
ganim ne strinja,« je na seji 
še dejal Čebulj, ki nam je si-
cer v zadnjem telefonskem 
pogovoru povedal, da so po-
govori z lastnikom Janšo v 
zadnjih dneh znova stekli 
in da naj tožba ne bi imela 
vpliva na nadaljnjo gradnjo 
krvavškega vodovoda, ki bo 
potekala tudi skozi omenje-
no cestišče ob spodnji posta-
ji žičnice.

Spor zaradi zemljišč
31. stran

Mateja Rant

Poljane – Projekt dodatnih 
prostorov vrtca vključuje 
gradnjo šestih novih igralnic 
za potrebe vrtca, dveh nado-
mestnih učilnic za potrebe 
šole, preureditev in razširitev 
centralne šolske kuhinje ter 

ureditev dodatnega otroške-
ga igrišča, so pojasnili na Ob-
čini Gorenja vas - Poljane. S 
prizidkom bodo rešili težave 
s pomanjkanjem prostorskih 
zmogljivosti za vrtčevske ot-
roke, s katerimi se soočajo 
na območju celotne občine. 
Tudi na območju šolskega 
okoliša Osnovne šole Poljane 
analize izkazujejo večji porast 
števila predšolskih otrok.

V sklopu gradnje prizid-
ka k vrtcu Agata ta čas izva-
jajo rekonstrukcijo in raz-
širitev centralne šolske ku-
hinje. V tem mesecu pa so 
že začeli tudi pripravljalna 

dela za gradnjo samega pri-
zidka, so pojasnili na občini. 
»Izvedena so bila rušitvena 
dela in odstranjevanje asfal-
ta na igrišču, opravili so iz-
kop gradbene jame ter pos-
tavili temelje in temeljno 
ploščo.« Novi vrtec je zasno-
van kot skoraj ničenergijski 

objekt po sistemu energet-
sko varčne oziroma pasiv-
ne gradnje, zato so zanj pri-
dobili tudi sredstva Ekoskla-
da v višini dobrih 280 ti-
soč evrov, dobrih 800 tisoč 
evrov bo prispevalo še mini-
strstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. »Naložba bo 
končana v drugi polovici pri-
hodnjega leta in bo predsta-
vljala pomembno pridobitev 
pri dolgoročnem zagotavlja-
nju zadostnega obsega kako-
vostnih prostorov za varstvo 
in vzgojo predšolskih otrok 
v občini,« so še dodali na ob-
čini.

Začeli gradnjo 
prizidka vrtca
Ob Vrtcu Agata v Poljanah je izbrani izvajalec že 
začel pripravljalna dela za gradnjo 2,3 milijona 
evrov vrednega prizidka.

Pri Vrtcu Agata so že začeli pripravljalna dela za gradnjo 
prizidka. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Čeprav je to 
leto zelo posebno in so šte-
vilne ustaljene aktivnosti 
odpovedane, prestavljene 
ali izvedene v okrnjeni obli-
ki, je v Škofji Loki med pole-
tnimi šolskimi počitnicami 
vendarle živahno. Društvo 
prijateljev mladine (DPM) 
Škofja Loka, ki se je prijavilo 
na občinska javna razpisa za 
sofinanciranje otroških in 
mladinskih programov ter 
za šport, letos znova izvaja 
počitniško varstvo Zabavne 
počitnice, ki je za starše pla-
čljiv, in brezplačne dejavno-
sti Dobimo se ob pol desetih. 
Počitniško varstvo, kamor 
po podatkih Katrin Kopač iz 
DPM Škofja Loka v povpre-
čju prihaja 14 otrok, je na-
menjeno otrokom od 1. do 5. 
razreda, aktivnosti pa vsem 
osnovnošolskim otrokom. 
Letos se programu pridru-
žuje od 20 do 25 otrok. 

Programa potekata do 
konca avgusta,za otroke so 
pripravili številne zanimive 
aktivnosti, ki potekajo v Lo-
škem muzeju, Duo centru, z 
animatorji Večgeneracijske-
ga centra Gorenjske, enota 
Škofja Loka, in strokovnjaki 
Zdravstvenovzgojnega cen-
tra Škofja Loka in Razvoj-
ne agencije Sora. Udeležen-
cem so na voljo družabne 

igre, spoznavajo lepote oko-
lice ter se zabavajo. V progra-
ma se lahko vključijo le zdra-
vi otroci s podpisano izjavo o 
zdravju otroka.

Kako pa je z ostalimi poči-
tniškimi programi v občini? 
»Večina mladinskih organi-
zacij in organizacij s progra-
mi za mlade izvaja predvi-
dene počitniške dejavnosti, 
v nekatere se lahko vključi-
jo tudi nečlani. Tako so ali 
bodo izvedeni skavtski, ta-
borniški, športni in MEPI 
tabori ter odprave, župnije 
pa bodo predvidoma izvedle 
oratorije – počitniške tedne 

za otroke. Novice objavlja-
jo na svojih spletnih stra-
neh in družbenih omrež-
jih. Organizatorji, ki so od-
povedali večje dogodke za 
otroke (počitniške tabore), 
bodo pripravili enodnev-
ne programe v okolici Ško-
fje Loke po različnih kra-
jevnih skupnostih v različ-
nih terminih (Familija, Ga-
silska zveza Škofja Loka),« 
pojasnjuje Sabina Gabrijel 
z Občine Škofja Loka. Doda-
ja tudi, da je otroke še vedno 
mogoče prijaviti tudi na or-
ganizirana letovanja. »Obči-
na Škofja Loka je na javnem 

razpisu za letovanje osnov-
nošolskih otrok s socialno 
in zdravstveno indikacijo iz-
brala dva ponudnika, in si-
cer Društvo prijateljev mla-
dine Škofja Loka (Počitnice 
na morju 2020 in Počitnice 
v hribih 2020) in Rdeči križ 
Slovenije – Območno zdru-
ženje Škofja Loka, kjer ima-
jo še nekaj prostih mest. Več 
informacij dobite na njiho-
vih spletnih straneh,« na-
vaja Gabrijelova, ki v ime-
nu občine želi tako otrokom 
kot tudi staršem aktiven in 
brezskrben preostanek po-
čitnic!

Med počitnicami se zabavajo
V Škofji Loki med počitnicami potekata dva programa Društva prijateljev mladine, Zabavne počitnice in 
Dobimo se ob pol desetih, počitniške dejavnosti pripravljajo tudi drugi organizatorji.

Najbolj se sprostijo ob športnih aktivnostih. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prostofer je 
projekt Zavoda Zlata mre-
ža in povezuje starejše ose-
be, ki potrebujejo prevoz in 
ne zmorejo uporabljati jav-
nih in plačljivih prevozov, 
s prostovoljnimi vozniki, ki 
radi priskočijo na pomoč. 
Projektu se jeseni pridružu-
je tudi Občina Škofja Loka, 
kjer zgodba s prostovoljni-
mi vozniki za starejše ni no-
vost, saj je pred sedmimi leti 
prav tu nastal slovesni pro-
jekt mreže Matija, ki je za-
gotavljal različne storitve za 
starejše, med drugim tudi 
prevoze. 

Občina Škofja Loka zdaj 
vabi k sodelovanju prosto-
voljne voznike. Prostovolj-
ni šofer je lahko vsak, ki ima 
veljavno vozniško dovolje-
nje in je v prostem času prip-
ravljen pomagati tistim, ki 
prevoze potrebujejo. »Poleg 

prevozov prostoferji svojim 
sopotnikom nesebično po-
magajo tudi, ko ti izstopi-
jo iz avta: pri zdravniku jih 
pospremijo do čakalnice in 
počakajo nanje med pregle-
dom, pomagajo nesti vreč-
ke iz trgovine in jim prisko-
čijo na pomoč pri vzpenja-
nju po stopnicah,« navaja Sa-
bina Gabrijel z Občine Ško-
fja Loka, ki je tudi kontaktna 
oseba za voznike, ki želijo 
postati prostoferji. Svojo na-
mero naj sporočijo na telefon 
04/5112 330 ali po e-pošti: sa-
bina.gabrijel@skofjaloka.si. 
Dne 20. avgusta bodo s pred-
stavniki Zlate mreže v Ško-
fji Loki pripravili usposablja-
nja. V teoretičnem delu bodo 
vozniki spoznali sam projekt 
in način dela, v praktičnem 
delu pa se bo vsak voznik use-
del v električni avto in ga pre-
izkusil na terenu. 

»Številni starejši imajo ve-
like težave s prevozi, sploh 

če so doma zunaj mestnih 
središč, kjer ni razvite avto-
busne mreže. Bolj oddaljeni 
občani se pogosto ne morejo 
odpraviti po opravkih, kadar 
si želijo, temveč se prilaga-
jajo možnostim in času, ko 
jim lahko pomagajo družin-
ski člani ali prijatelji,« o oko-
liščinah uvajanja projekta 
Prostofer razmišlja Sabina 
Gabrijel. »Tako pa bo upo-
rabnik, ki potrebuje prevoz, 
poklical na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. V komuni-
kacijskem centru zabeležijo 
njegove podatke in lokacijo 
prevoza. Nato klicni center 
obvesti prostovoljnega voz-
nika o prevozu in to sporo-
či uporabniku, za katerega 
se opravi prevoz. Vozilo za-
gotavlja občina, prav tako 
je poskrbljeno za zavarova-
nje tako voznika kot tudi so-
potnikov. Klicni center je na 
voljo za rezervacije prevozov 
vsak delovnik med 8. in 18. 

uro, rezervacijo prevoza pa 
je treba najaviti vsaj tri dni 
pred izvedbo storitve. Vozni-
ki prostovoljci bodo prevoze 
opravljali od ponedeljka do 
petka med 8. in 16. uro, iz-
jemoma pa se lahko dnevi 
in ure tudi prilagodijo potre-
bam.«

Prostofer je namenjen sta-
rejšim občanom, ki ne vozi-
jo sami in imajo nizke me-
sečne dohodke, pa tudi slab-
še povezave z javnimi pre-
voznimi sredstvi. Prostofer 
jim omogoča lažjo dosto-
pnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do jav-
nih ustanov, trgovskih cen-
trov, pokopališč v občini. Za 
začetek bodo prevoze zago-
tavljali zgolj na območju ob-
čine, pozneje pa verjetno 
razširili tudi do Ljubljane, 
pravi Gabrijelova in napo-
veduje, da bo občina avgusta 
za ta namen dobila tudi ele-
ktrično vozilo.

Za jesen obljubljajo prevoze na klic
Tudi Občina Škofja Loka septembra vstopa v trajnostni vseslovenski projekt za mobilnost starejših, 
Prostofer. S tem bo starejšim omogočala brezplačne prevoze na klic.
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Kamnik – Tradicionalni do-
godek je tudi letos privabil 
nekaj deset obiskovalcev, 
čeprav so organizatorji zara-
di številnih omejitev morali 
okrniti kulturni program in 
do zadnjega niso vedeli, ka-
kšnih priporočil se bodo za-
radi virusa morali držati.

Na Kamniškem se naha-
ja več kot sto obeležij in spo-
menikov, posvečenih žrt-
vam druge svetovne voj-
ne, a spomenik pri Titano-
vi brvi ima med njimi pose-
ben pomen. Posvečen je na-
mreč borcema Kamniške 
čete Dominiku Mlakarju in 
Antonu Miklavčiču, ki se ju 
Kamničani spominjajo kot 
prvi žrtvi druge svetovne voj-
ne v občini. Vstaja na Kam-
niškem se je začela 27. juli-
ja 1941, ko je kamniška boj-
na skupina dobila nalogo, 
da zažge vojaško skladišče 
bencina na Zapricah, mini-
ra smodnišnico, pretrga te-
lefonske zveze s Kranjem, 
blokira vse ceste, ki vodijo 
v Kamniško okrožje, poru-
ši mostova čez Kamniško 
Bistrico na Perovem ter na-
pade še nekatere druge voja-
ške objekte v Kamniku, a ak-
cija zaradi izdaje ni povsem 
uspela. »Današnjemu dne-
vu so nekdaj rekli dan vsta-
je in ne vidim prav nobene-
ga razloga, da ne bi bilo še 
vedno tako. Prejle mi je na 
uho prišel pogovor dveh 

mimoidočih, češ da priprav-
ljamo komemoracijo, a sam 
menim, da ni tako, saj za ni-
čemer ne žalujemo, ampak 
smo pripravili dogodek v po-
častitev svetlega spomina,« 
je zbrane nagovoril pove-
zovalec programa in recita-
tor Goran Peršin in spomnil 
na to, da je občina Kamnik 
do sredine 90. let prejšnje-
ga stoletja 27. julija prazno-
vala občinski praznik.

Zbranim je nekaj zgodo-
vinskih dejstev in misli na-
menil slavnostni govornik 
podžupan Aleksander Ur-
šič. »Slovensko ozemlje je 
skupaj s slovenskim jezi-
kom v vsej naši zgodovini 
trden temelj, da smo obstali 

kot narod. Zgodovina nas 
uči, da se je slovenski narod 
znal upreti, ko je šlo za nje-
govo svobodo. Zato danes ži-
vimo v svoji državi, govori-
mo svoj jezik in moramo biti 
ponosni na svojo zgodovino. 
To vse ni samoumevno, zato 
ne smemo biti tiho, ko opa-
zimo težnje, da potujčijo še 
tisto malo, kar je ostalo slo-
venskega. Leta 1991, ko smo 
stopili na samostojno pot, so 
nam obljubljali drugo Švi-
co, danes vemo, da niso ime-
li v mislih blaginje naroda, 
ampak švicarske transakcij-
ske račune. Danes, ko si ne-
kateri želijo drugo Madžar-
sko, se mora slišati naš gla-
sen ne. Verjamem, da tisti, 

ki se vidijo samo skozi in-
formativne oddaje, menijo, 
da ne potrebujemo javne ra-
diotelevizije. Tisti, ki pozna-
mo tudi oddaje, kot so Male 
sive celice, Ljudje in zemlja 
in še bi lahko našteval, pa ne 
moremo razumeti, kako lah-
ko nekdo, ki je plačan iz dav-
koplačevalskega denarja, po-
ziva k neplačevanju RTV-pri-
spevka. Ali to pomeni, da 
bomo javno zdravstvo in po-
kojninski sistem urejali tako, 
da bomo ukinili prispevke za 
zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje. Letošnje leto 
nam je prineslo neko novo 
realnost, pokazalo je, brez 
česa vse se v življenju da in 
ne da živeti.«

Počastili nekdanji dan vstaje
Člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik in Občina Kamnik so tudi letos pripravili srečanje ob 
spomeniku pri Titanovi brvi in se tako spomnili prvih dveh žrtev druge svetovne vojne na Kamniškem.

Venec k spomeniku so položili podžupan Aleksander Uršič, predsednik Zveze borcev NOB 
Kamnik - Komenda Dušan Božičnik in predsednik krajevnega odbora Kamnik Emil Grzinčič.
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V gostinskem podjetju Villa Lido, ob Vrbskem jezeru / 
Wörthersee na avstrijskem Koroškem, takoj zaposlimo

KUHARJA m/ž (Koch/Köchin)
Mesečna plača najmanj 1.600,00 EUR neto.

Po dogovoru oz. v primeru boljše kvalifikacije plačamo 
tudi več. Prosimo, javite se nam na:
office@villa-lido.at  ali  +43 463 21155, ga. Salzer
Villa Lido GmbH, Friedelstrand 1, A-9020 Celovec / Klagenfurt 

PODJETJA ZA POLAGANJE PLOŠČIC 
podizvajalce (FLIESENLEGER - Subunternehmer)

Nudimo vam daljše ali krajše projekte - po dogovoru. Pogoji: .obrtni list .vsa zakonsko predpisana dokumentacija (potrdilo obrtnopravnega dovoljenja, 
potrdilo za oprosti tev plačila gradbenega davka, davčna št. za DDV).lastno vozilo 
in orodje .ena oseba mora znati  NEMŠKO .v delovni ekipi sta najmanj dve osebi .ZANESLJIVOST.  Nudimo vam pomoč pri iskanju bivališča v času opravljanja dela 
in tudi pomoč pri sklepanju delovne pogodbe in izstavljanju računov. Podrobnejše 
informacije in trenutne projekte si lahko ogledate na: www.werkportal.at
Veselimo se vašega sporočila s potrebno dokumentacijo in kratko predstavit-
vijo vašega podjetja (v nemščini) na:  offi  ce@werkportal.at

Za opravljanje del v NEMČIJI 
TAKOJ zaposlimo 

INŠTALATERSKA PODJETJA 
plin - voda - ogrevanje 

podizvajalce (Gas- Wasser- Heizungsinstallateure - Subunternehmer)
Nudimo vam daljše ali krajše projekte - po dogovoru. Pogoji: .obrtni list .vsa zakonsko predpisana dokumentacija (potrdilo obrtnopravnega dovoljenja, 
potrdilo za oprosti tev plačila gradbenega davka, davčna št. za DDV) .lastno vozilo 
in orodje .ena oseba mora znati  NEMŠKO .v delovni ekipi sta najmanj dve osebi .ZANESLJIVOST.  Nudimo vam pomoč pri iskanju bivališča v času opravljanja dela 
in tudi pomoč pri sklepanju delovne pogodbe in izstavljanju računov. Podrobnejše 
informacije in trenutne projekte si lahko ogledate na: www.werkportal.at
Veselimo se vašega sporočila s potrebno dokumentacijo in kratko predstavit-
vijo vašega podjetja (v nemščini) na:  offi  ce@werkportal.at

Za opravljanje del v NEMČIJI 
TAKOJ zaposlimo 
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Jasna Paladin

Kamnik – Nino Rakovič in 
Ervin Potočnik nista pov-
sem običajna mladeniča – 
oba sta zaradi težke gibalne 
oviranosti priklenjena na in-
validski voziček, za komuni-
ciranje in vsakdanje oprav-
ke pa potrebujeta nenehno 
pomoč osebnih asistentov. 
A to ju ne ovira, da v sklopu 
Dnevnega centra za mlade 
gibalno ovirane Kamnik, ki 
ga obiskujeta, ne bi uresni-
čevala svojih idej.

»V dnevnem centru lah-
ko skupaj ustvarjava in načr-
tujeva.   Imava vsak svojega 
osebnega asistenta, ki nama 
pomagata, da svoje želje tudi 
uresničiva. Trenirava boccio 
in rada fotografirava. Iz naji-
nih fotografij smo lani z asi-
stentoma Matejo Puncer in 

Andražem Maričem izdela-
li koledar na temo Potep po 
Kamniku. Letos pa nas je k 
sodelovanju povabila   orga-
nizacija Bodi sonček in tako 
je nastala knjižica Razgibaj-
mo možgančke. Meniva, da 

je knjižica koristna za ohra-
njanje kondicije možganov, 
namenjena pa je vsem staro-
stnim skupinam, saj se v njej 
najde za vsakogar nekaj,« sta 
nam sporočila Nino in Er-
vin, ki sta knjižico ustvarjala 

približno dva meseca. Kot 
pravita, sta do ideje prišla, 
ker oba rada rešujeta kvi-
ze, križanke in uganke, zato 
sta se odločila, da jih posku-
sita tudi sestaviti sama. Do-
dala sta še nekaj šal, pobar-
vank in labirintov in njuna 
prva knjižica je ob pomoči 
asistentov in oblikovalcev te 
dni zagledala luč sveta. Tre-
nutno jo prodajajo v Merca-
tor centrih po vsej Sloveniji, 
želita pa si, da bi bila dostop-
na tudi še kje drugje.

Uspešen projekt jima je 
dal še več zagona za ustvar-
janje, zato že napovedujeta, 
da bosta ob koncu leta izda-
la nov koledar – tokrat s foto-
grafijami slovenskih mest, 
ki jih obiskujeta letošnje 
poletje. »Trudiva se biti ak-
tivna, ideje pa pridejo kar 
same,« skleneta.

Uganke in kvizi z Ninom in Ervinom
Dva mlada Kamničana, sicer težko gibalno ovirana, sta izdala knjižico z naslovom Razgibajmo 
možgančke, s katero dokazujeta, da sta kljub invalidskemu vozičku lahko ustvarjalna.

Nino Rakovič in Ervin Potočnik

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Pretekli petek 
zvečer po lokalnem času bi 
se v Tokiu morale začeti po-
letne olimpijske igre. Naj-
večji športni dogodek le-
tošnjega leta so zaradi covi-
da-19 prestavili na prihodnje 
leto, na Olimpijskem komi-
teju Slovenije pa nadaljujejo 
aktivnosti in priprave nanje. 

Predstavili so novo uradno 
olimpijsko kolekcijo olim-
pijske reprezentance Slove-
nije.

Uradni opremljevalec slo-
venskih olimpijskih repre-
zentanc ostaja Peak, obliko-
vanje pa je bilo znova v ro-
kah Kranjčana Sandija Mu-
rovca. ''Oblikovanje vsakok-
ratne olimpijske kolekci-
je je inspiracija že sama po 

sebi. Gre za absolutno najve-
čjo športno manifestacijo, ki 
predstavlja multidimenzio-
nalni višek vseh vpletenih. 
Ob zavedanju teh navedb je 
odgovornost precejšnja in 
hkrati več kot dovolj inspi-
rativna. Skušam najti prava 
razmerja med obliko, iden-
titeto slovenskega športni-
ka, navijačem, slovenskimi 
športnimi barvami, funkci-

onalnostjo in (če je le mož-
no) tudi pridihom identitete 
prireditelja,« je ob tem pove-
dal Sandi Murovec. 

Kot so pojasnili, se olim-
pijska kolekcija za ciklus To-
kio 2020 in Peking 2022 od 
prejšnje razlikuje predvsem 
v tem, da so v letošnjo vnesli 
nekaj več kontrasta z dodaja-
njem t. i. sekundarne temno 
modre barve. 

Predstavili novo 
olimpijsko kolekcijo
Oblikovanje je bilo znova v rokah Kranjčana 
Sandija Murovca.

Novo olimpijsko kolekcijo sta predstavila tudi karateistka 
Kranjčanka Tjaša Ristič in atlet Vodičan Luka Janežič. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Dobra dva me-
seca malce drugačnih poči-
tnic kot jih je vajen, je v do-
mači Škofji Loki preživel slo-
venski rokometni reprezen-
tant in zadnje tri sezone član 
Barcelone Jure Dolenec. 
Kljub negotovim razmeram 
se je ta teden odpravil nazaj 
v Španijo, kjer v ponedeljek 
začenjajo pripravo za novo 
sezono. Še prej sva se pogo-
varjala o zaključku prejšnje 
in začetku nove sezone, ki je 
še vedno negotova.

Zaradi epidemije covida-19 
je bil zaključek klubske in re-
prezentančne sezone za vas 
precej drugačen, kot ste na-
črtovali. Kako je vse skupaj 
potekalo?

V maju smo dobili obvesti-
lo, da se špansko prvenstvo 
ne bo nadaljevalo in da smo 
državni prvaki. Že prej smo 
vedeli, da se bo liga prvakov 
nadaljevala šele decembra 
in tako smo 9. maja dobi-
li dovoljenje, da gremo lah-
ko domov. Poklicali smo na 
ambasado, kjer so nam po-
vedali, katere dokumente 
potrebujemo. Usedli smo se 
v avto, cesta je bila prazna, 
na kontrolah ni bilo težav in 
hitro smo bili doma. Sledil je 
teden karantene, testi, nato 
pa smo se počasi vrnili v nor-
malno življenje. Tukaj so se 

ukrepi začeli rahljati, začele 
so se odpirati celo restavraci-
je ... To je bilo za nas skoraj 
nepredstavljivo, saj smo bili 
v Španiji več kot dva meseca 
praktično ves čas tako rekoč 
zaprti v hišo. Srečo sem sicer 
imel, da sem lahko treniral, 
saj imam v hiši manjši fitnes 
in tekaško stezo, kljub temu 
pa smo si z družino, ženo in 
sinovoma, čim prej želeli do-
mov. Ko smo prišli v Škofjo 
Loko, sem začel kmalu dela-
ti z osebnim trenerjem Gre-
gorjem Sobočanom. On mi 
je pomagal tudi po operaciji 
po poškodbi kolena in že od 
takrat mu zaupam in vem, 
da sem z njegovo pomočjo 

res dobro pripravljen. Seve-
da sem v zadnjem času tre-
niral tudi na tekaški stezi.

Zadnji dve leti ste vodili tudi 
rokometno šolo v avtokam-
pu Brioni. Letos ste jo odpo-
vedali, kljub temu pa ste pro-
ste dneve izkoristili tudi za 
druženje z mladimi loškimi 
rokometaši?

Letos smo načrtovali tre-
tjo izvedbo rokometne šole, 
vedeli pa smo, da bo zaradi 
olimpijskih iger morda pro-
blematična moja udeležba. 
Nato se je zaradi epidemi-
je vse spremenilo in odločili 
smo se, da ne bomo šli z glavo 

skozi zid. Eden od ciljev šole 
je, da se mladi veliko druži-
jo med seboj, prav tako pa si 
želimo, da v šolo pridejo vsi 
navdušenci za rokomet in ne 
le tisti, ki to zmorejo tudi fi-
nančno. Zato smo vsako leto 
poiskali veliko sponzorjev in 
staršem ponudili res dosto-
pno ceno. Ker smo vedeli, da 
bodo zaradi epidemije in po-
manjkanja časa za pripravo 
težave s sponzorji, bi mora-
la biti cena precej višja. Tega 
si nismo želeli in na koncu 
smo se skupaj s klubom od-
ločili, da letošnjo rokometno 
šolo odpovemo. To se je izka-
zalo za pravilno, saj v začet-
ku julija nismo vedeli, ali bo 

meja s Hrvaško sploh odpr-
ta, in spet bi bili v negotovos-
ti. Bomo pa seveda tretjo iz-
vedbo pripravili drugo leto. 
Sem se pa vmes v Škofji Loki 
družil z mladimi rokome-
taši, vse sem obiskal na tre-
ningu. Prav tako sem bil sku-
paj z rokometašicami in čla-
ni, tako da smo se kljub od-
povedi šole malce družili in 
otrokom je tudi to veliko po-
menilo.

Čeprav aprila niste igra-
li kvalifikacij za olimpijske 
igre, ste se reprezentanti ko-
nec maja zbrali na priložno-
stnem treningu. Kaj vam je 
to pomenilo?

To ni bil pravi trening, šlo 
je za druženje, sestanek s se-
lektorjem, opravili smo nekaj 
sponzorskih obveznosti. Gle-
de na to, da smo bili večinoma 
v Sloveniji, smo si želeli dobi-
ti občutek, da smo ekipa, re-
prezentanca. Če bi bilo vse po 
sreči in bi se uvrstili, bi bili tre-
nutno na olimpijskih igrah. 
Tako pa nas kvalifikacije za-
nje čakajo marca drugo leto.

Znova se odpravljate v Špa-
nijo, saj začenjate pripravo 
za novo sezono?

Imeli smo kar dolge po-
čitnice, zaradi epidemije pa 
so se v našem klubu odloči-
li, da se znova dobimo 31. ju-
lija. Najprej nas čaka testi-
ranje glede koronavirusa, 
nato pa še fizičnih sposob-
nosti. V ponedeljek, 3. avgu-
sta, začnem treninge. Če bo 
vse po načrtih, nas nato ko-
nec meseca čakajo prve tek-
me. Koledar je za zdaj nor-
malen, le da bomo imeli de-
cembra še sklepni turnir 
lige prvakov za minulo sezo-
no. Že prej bomo septembra 

začeli novo sezono lige prva-
kov. Ali bomo igrali pred na-
vijači ali praznimi tribuna-
mi, še ne vem.

Kako je športnikom igrati 
brez navijačev?

Tega pa še ne vem, se mi 
še ni zgodilo. Bomo videli, 
gotovo pa bo vse skupaj čud-
no. V tem trenutku, ko smo 
pet mesecev brez tekem in je 
pred nami veliko negotovos-
ti, je pomembno, da spet tre-
niramo in igramo. Marsikdo 
je ostal brez kluba, marsiko-
mu se je znižala plača ali je 
ostal brez nje. Tudi pri nas je 
bila v času karantene plača 
nižja. Tudi zato si najprej že-
limo, da se igra, četudi pred 
praznimi tribunami. Če se 
sezona ne bi začela, v klubu 
pač ne bi potrebovali igralcev 
in jih niti ne bi imeli s čim 
plačevati.

V klubu boste v novi sezoni 
dobili tudi dva slovenska so-
igralca. Ste že bili v stiku z nji-
ma?

Res prideta v Barcelono 
tudi Blaž Janc, ki je igral za 
Kielce, in mladi Domen Ma-
kuc iz Celja. Tako bo zanimi-
vo v garderobi, kjer bomo go-
tovo govorili tudi slovensko. 
Prav tako se bomo družili zu-
naj garderobe in igrišč. Go-
tovo jima bom v pomoč, saj 
se dobro spomnim, kako sta 
nama z Matejem Gabrom ob 
prihodu v Montpellier poma-
gala Dragan Gajić in Vid Kav-
tičnik. Gre tudi za super mla-
da igralca, za katera upam, 
da nam bosta pomagala pri 
doseganju ciljev kluba. Stra-
tegija kluba je, da večinoma 
kupujejo zelo mlade igralce 
in pri 31 letih bom jaz že med 
starejšimi v ekipi. 

V garderobi slovite 
Barcelone tudi po slovensko
Ta teden se je v Španijo vrnil škofjeloški rokometni reprezentant Jure Dolenec, poleg njega pa bosta  
v Barceloni v novi sezoni igrala tudi Blaž Janc in mladi Domen Makuc.

Škofjeloški rokometni reprezentant Jure Dolenec se je po dobrih dveh mesecih vrnil  
v Barcelono, kjer bo igral že četrto sezono. / Foto: Gorazd Kavčič

»V tem trenutku, ko smo pet mesecev brez tekem in je 
pred nami veliko negotovosti, je pomembno, da spet 
treniramo in igramo. Marsikdo je ostal brez kluba, 
marsikomu se je znižala plača ali je ostal brez nje. 
Tudi pri nas je bila v času karantene plača nižja. Tudi 
zato si najprej želimo, da se igra, četudi pred praznimi 
tribunami. Če se sezona ne bi začela, v klubu pač ne 
bi potrebovali igralcev in jih niti ne bi imeli s čim 
plačevati.«

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Prejšnji pe-
tek je v Nacionalnem nogo-
metnem centru Brdo ples 
kroglic določil pare nove se-
zone Prve lige Telekom Slo-
venije. Tako je znano, da 
bodo nogometaši Domžal 
prvenstvo odprli z domačim 
srečanjem proti ekipi Brava. 
Dvoboj bo ob Kamniški Bi-
strici na sporedu 12. avgu-
sta. Le tri dni kasneje, prav 
tako v Domžalah, bo sledil 
obračun z ekipo Maribora. 
Na prvo gostovanje v novi 
sezoni Domžalčani odhaja-
jo v tretjem kolu, ko bodo va-
rovanci Dejana Djuranovića 
gostovali pri novih državnih 
prvakih v Celju. Ta teden 
je v domžalski ekipi prišlo 
tudi do sprememb, saj so jo 

zapustili Nikola Vujadino-
vić, Dejan Lazarević in Ma-
tic Fink, ki so se jim iztek-
le pogodbe. V domžalski za-
sedbi v prihodnje ne bo niti 
Branka Ilića, ki je v predza-
dnjem krogu minulega pr-
venstva sklenil bogato kari-
ero.

Ostali pari prvega kroga 
so: Maribor – Aluminij, Ce-
lje – Mura in Cherrybox 24 
Tabor Sežana – Koper. 

Iz taborov večine prvoliga-
šev sporočajo, da so že začeli 
priprave na novo sezono, do 
zaključka naše redakcije pa 
še ni bil znan rezultat odlo-
čilne tekme v Kranju, kjer se 
je Triglav včeraj za obstanek 
med prvoligaši boril z Gori-
co. V prvem krogu se bo bolj-
ša ekipa iz kvalifikacij pome-
rila z Olimpijo.

Nogometni prvoligaši 
začeli priprave
Do prve tekme nove prvoligaške nogometne 
sezone je še manj kot dva tedna, moštva pa  
so začela priprave.

Vilma Stanovnik

Kamnik – Pod vodstvom 
Gregorja Jerončiča, njego-
vega pomočnika Andreja 
Flajsa in kondicijskega tre-
nerja Andreja Batagelja so 
ta teden s prvim treningom 
priprave na novo sezono za-
čeli tudi odbojkarji Calcita 
Volleya. 

Na trening je prišla veči-
na igralcev, tudi zadnji dve 
okrepitvi. To sta dolgoletni 
slovenski reprezentant Mi-
tja Gasparini, ki se po enaj-
stih letih spet vrača v sloven-
sko ligo, in nekdanji sloven-
ski reprezentant Miha Plot. 
Manjkal je le Rok Jeron-
čič, še en novinec v kamni-
škem dresu, ki je trenutno 
na pripravah z italijansko 
reprezentanco do dvajset let.

Za veliko presenečenje 
je vodstvo kamniškega klu-
ba poskrbelo zlasti na mes-
tu korektorja, saj se je za so-
delovanje dogovorilo z iz-
kušenim 36-letnim Izolča-
nom Mitjo Gasparinijem, 
ki je v zadnji sezoni igral na 

Japonskem. »Gasparini bo 
zagotovo velika okrepitev za 
našo ekipo. Verjetno bi še 
vedno lahko igral tudi v tuji-
ni, toda po dolgih letih v tuji-
ni se je očitno odločil, da bo 
proti koncu kariere zaigral 
bližje domu. Ker sem bil 
tudi sam v podobnem polo-
žaju, mi je znano, kako raz-
mišlja, prepričan pa sem, da 
lahko še nekaj let igra na vi-
soki ravni,« je povedal Gre-
gor Jerončič.

Prve pripravljalne tekme 
trener Jerončič načrtuje ko-
nec avgusta, ko bodo Kamni-
čani gostovali na turnirju v 
Kranju. »Do začetka prven-
stva ne načrtujemo ravno ve-
liko tekem, ker se bo prven-
stvo, če bo seveda vse v redu, 
začelo kmalu, glede na to, da 
imamo zelo močno in ena-
kovredno ekipo pa bo tako 
ali tako že vsak trening po 
svoje tekma,« je še dejal Je-
rončič.

Kamničani bodo ob obeh 
domačih tekmovanjih igra-
li še v pokalu Challenge in v 
srednjeevropski ligi.

V Kamniku tudi Gasparini
Odbojkarjem Calcita Volleyja bo do novih uspehov 
pomagal tudi reprezentant Mitja Gasparini.

Kranj – Mlada teniška igralka kranjskega Triglava Lara Flerin 
je dosegla nov lep uspeh, saj je zmagala na odprtem teniškem 
turnirju do 14 let v Ljubljani. Uspeh je še toliko večji, saj Lara 
na turnirju ni oddala niti seta. V prvem kolu je bila prosta, v 
drugem je ugnala Beti Butino Jazbec s 6 : 1 in 6 : 1, v četrtfinalu 
je bila boljša od Eve Šifrer z rezultatom 6 : 3 in 6 : 1, v polfinalu 
pa je s 6 : 2 in 6 : 1 premagala Zalo Vnuk. V finalu je bila nato 
boljša še od prve nosilke Julije Bogatin, in sicer s 6 : 4 in 6 : 
3. Z zmago se lahko pohvali tudi triglavanka Ana Marinkovič, 
ki je s 6 : 3 in 6 : 2 ugnala Ano Sekulo, v drugem pa ji je žreb 
namenil prav Bogatinovo.

Nov uspeh mlade tenisačice Flerinove
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Simon Šubic

Kranj – Smo na vrhuncu po-
letne sezone, ko se na dopust 
odpravlja tudi velik del Slo-
vencev. V preteklosti je imelo 
skorajda vsako podjetje tudi 
svoje počitniške kapacitete 
v Sloveniji in na Hrvaškem, 
kjer so lahko njihovi zaposle-
ni letovali po »sindikalnih ce-
nah«. Danes je takih podjetij 
in drugih organizacij precej 
manj, a še vedno jih je kar 
nekaj. Nekatere smo poiskali 
tudi sami in jih med drugim 
povprašali, ali lahko najem 
njihovih kapacitet zaposleni 
poravnajo tudi s turističnimi 
boni. Vsi so nam odgovorili, 

da ne. »Turističnih bonov za-
posleni žal ne moremo upo-
rabiti za najem naših kapaci-
tet, saj ne zadostujemo po-
gojem, zapisanih v interven-
tnem zakonu. Kot pravna 
oseba nismo namreč registri-
rani za opravljanje turistične 
dejavnosti,« nam je tako raz-
ložil Aleksander Volf, skrb-
nik počitniških kapacitet Do-
mela iz Železnikov.

Skupina Domel ima sicer v 
Sloveniji in na Hrvaškem (v 
toplicah in na morju) v lasti 
trinajst počitniških kapacitet 
– od prikolic, brunaric in mo-
bilne hišice do apartmajev. 
Za njihovo vzdrževanje, za-
sedenost in tudi stroškovno 

učinkovitost že vrsto let skrbi 
svet delavcev. »Zanimanje 
je že vrsto let med zaposle-
nimi ogromno,« poudarja 
Volf. Počitniške kapacitete 
so v osnovi namenjene le nji-
hovim zaposlenim (v zasede-
nosti predstavljajo 86-odsto-
tni delež), ko so proste, pa jih 
oddajajo tudi upokojencem 
in izjemoma zunanjim upo-
rabnikom. Cene najema so 
ugodne in za vse enake, za-
poslenim pa omogočajo tudi 
plačilo v večmesečnih obro-
kih. Zanimanje za letovanje 
v njihovih kapacitetah se le-
tos ne razlikuje od preteklih 
let, je pa več zanimanja za ka-
pacitete v Sloveniji, medtem 

ko v zadnjem obdobju zara-
di negotove situacije na Hr-
vaškem tam beležijo nekaj 
odpovedi že pridobljenih ter-
minov. 

Elektro Gorenjska razpola-
ga z devetnajstimi počitniški-
mi kapacitetami, od teh jih je 
deset na slovenski in hrvaški 
obali (Izola, Dajla), ostale so 
v gorskem svetu, so pojasni-
li. Na voljo so vsem zaposle-
nim, ponujajo pa jih tudi zu-
nanjim uporabnikom. Delež 
zaposlenih, ki biva v kapaci-
tetah, znaša med 25 in 30 od-
stotki, kapacitete pa so v glav-
nih sezonah zasedene v celo-
ti. Cenik je enak za vse upo-
rabnike, so še pojasnili.

V Avtomoto društvu Kranj 
imajo v lasti apartmaja v Ča-
težu in Moravskih Toplicah. 
Oddajajo ju vsem strankam, 
tudi nečlanom, in po enakih 
cenah. Te so seveda ugodne. 
»Imamo nekatere goste, ki 
že dolga leta letujejo v naših 
apartmajih in so zadovoljni s 
ponudbo,« so povedali. Tudi 
letos je zanimanje dobro, 
kljub negotovosti zaradi epi-
demije covida-19 pa odpove-
di rezervacij ne beležijo. 

Javni zavod Gasilsko reše-
valna služba Kranj ima svo-
jo počitniško hiško v Ter-
mah Čatež. »Zanimanje za-
poslenih za letovanje je in 
so se zanj tudi odločili,« je 
razložil direktor Tomaž Vil-
fan. Počitniško hiško odda-
jajo tudi zunanjim uporab-
nikom, a po nekoliko viš-
ji ceni. »V letošnjem letu je 
povpraševanje po najetju po-
dobno kot lani,« je še pove-
dal Vilfan. 

Letovanje v apartmaju delodajalca
Mnoga podjetja zaposlenim še vedno omogočajo ugodna letovanja v lastnih počitniških kapacitetah. 
Večina jih po enakih cenah oddaja tudi zunanjim uporabnikom, a turističnih bonov ne jemljejo. 

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – »Turizem 
je panoga, ki se razvija na 
dolge proge. Potrebno je 
načrtno sistemsko delo, in-
vesticije v infrastrukturo, 
ponudbo in kader pa se ni-
koli ne zaključijo. Od leta 
1991 na destinaciji Kranj-
ska Gora delo še posebej 
usmerjamo tudi na sloven-
ski trg. V preteklih letih 

smo imeli približno 35 od-
stotkov slovenskih gostov, 
letos okrog osemdeset od-
stotkov. V juliju imamo 
95-odstotno zasedenost, le-
tos v veliki meri tudi na ra-
čun koriščenja turističnih 
bonov. Gostje pri nas osta-
nejo v povprečju 2,3 dneva,« 

je povedal Blaž Veber, ki tu-
ristične bone v splošnem 
ocenjuje kot eno boljših 
potez za kratkoročen dvig 

turističnega povpraševanja. 
Kot pojasni: »Nastanitveni 
obrati so namreč tisti, ki ge-
nerirajo turistični obisk na 
destinaciji.«

Veber je poudaril, da je 
bil čas pandemije od marca 
do maja ključen za pripravo 
na poletno sezono. Zdaj so 
že usmerjeni v jesensko in 
predvsem v zimsko sezono. 
»Zelo si prizadevamo, da bi 
unovčenje bonov vlada po-
daljšala vsaj do konca zim-
ske sezone 2021. Na destina-
ciji smo imeli zimske sezo-
ne tradicionalno dobro po-
krite s slovenskimi in angle-
škimi gosti, trend se je v zad-
njih letih nekoliko spreme-
nil, a slovenski gostje nam 
ostajajo zvesti.«

Po zadnjih podatkih je tu-
ristične bone v prvem mese-
cu veljave unovčilo približ-
no šest odstotkov Slovencev. 
Direktor Turizma Kranjska 
Gora je optimističen in pri-
čakuje dober obisk tudi v 
drugi polovici glavne sezo-
ne ter jeseni vsaj ob podalj-
šanih koncih tedna. »Ker že-
limo biti vedno v koraku s 
časom, drugi konec tedna v 
septembru pripravljamo Tik 
tok vikend za nas, novo ge-
neracijo obiskovalcev, starih 
od 15 do 27 let, kar bo ključ-
no za prihodnost turizma v 
naših krajih,« je še napove-
dal Veber.

Hit Alpinea ima v Kranj-
ski Gori hotele Kompas, Ra-
mada Resort, Ramada Ho-
tel & Suites ter apartma-
je Vitranc, vsi so v tem času 
odprti. Kot je dejala Mojca 

Matko Cuznar, vodja proda-
je v družbi Hit Alpinea: »To, 
da se destinacija uvršča med 
pet top destinacij v Sloveniji, 
si štejemo v čast. Kar pome-
ni, da je ponudba atraktiv-
na za slovenskega gosta, saj 
beležimo obiske gostov, ki 
so nas obiskali prvič, in ne-
kateri se že vračajo. Z zase-
denostjo smo v dani situaci-
ji zelo zadovoljni, turistični 
boni so dosegli svoj namen, 
saj je nekaj več kot polovica 
vseh naših gostov prav go-
stov, ki ga unovčijo. Beleži-
mo pa tudi majhen odstotek 
gostov iz Češke, Madžarske 
(nogometne priprave dveh 
ekip), manj pa v tem času 
iz Nemčije in Italije.« Go-
sti povprašujejo enakovred-
no po hotelih in apartmajih, 
pri njih ostajajo v povpre-
čju tri noči. »Veliko je 'ultra 
last minute' rezervacij in so 
kratka bivanja, je pa del tudi 
dolgih bivanj v že nekaj časa 
vnaprej rezerviranih name-
stitvah,« je še pojasnila so-
govornica in dodala, da so 
njihove namestitve praktič-
no polne vsaj do 25. avgusta.

Vodja kampa Špik v Goz-
du - Martuljku Rado Urevc 
je povedal, da se letos bliža-
jo petdesetodstotni realiza-
ciji lanskih nočitev. »Lahko 
bi bilo bolje, lahko tudi slab-
še, tako da bodimo zadovolj-
ni s tem, kar imamo. Izpa-
da nizozemskega in delno 
tudi nemškega trga sloven-
ski gosti ne morejo nadome-
stiti. Za Nizozemce je bila 
meja brez obvezne karante-
ne odprta šele 2. julija, kar 

je bilo prepozno. Ljudje so 
spremenili načrte ali ostali 
doma ... Če primerjamo lan-
ski in letošnji julij, so Nem-
ci pri nas opravili štirideset 
odstotkov manj nočitev, Ni-
zozemci devetdeset odstot-
kov manj, Slovenci pa so 
v porastu in so opravili kar 
130 odstotkov več nočitev kot 
lani,« je povzel Urevc. Pov-
prečna doba bivanja v kam-
pu Špik je 2,5 noči (Slovenci 

2,8 noči). »K povečanemu 
obisku verjetno pripomore 
tudi negotova situacija na 
Hrvaškem, delno tudi turi-
stični boni. V plačilnem pro-
metu boni predstavljajo šti-
rideset odstotkov priliva. 
Slovenski gostje prihajajo v 
glavnem iz Dolenjske in Šta-
jerske, nekaj tudi iz central-
nega dela Slovenije, še naj-
manj je Primorcev,« je skle-
nil Rado Urevc.

Kranjsko Goro imajo slovenski gostje radi 
V prvem mesecu veljave turističnih bonov smo po podatkih republiške finančne uprave največ turističnih bonov na Gorenjskem unovčili v Kranjski Gori. Tudi 
v slovenskem merilu je destinacija po unovčenju bonov na več kot odličnem četrtem mestu. Kot je povedal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, se je 
še zlasti v letošnji poletni turistični sezoni zaradi okoliščin, povezanih z novim koronavirusom, izkazalo, kako pomembna je uveljavljena blagovna znamka, kar 
destinacija Kranjska Gora s 120-letno tradicijo v turizmu zagotovo je. V družbi Hit Alpinea in kampu Špik so z zasedenostjo kapacitet v dani situaciji zadovoljni.

Beležijo tudi obiske slovenskih gostov, ki so jih obiskali 
prvič, in nekateri se že vračajo. /Foto: Hit Alpinea

Kranjskogorski župan Janez Hrovat: »Turistični 
ponudniki na destinaciji Kranjska Gora ostajajo zvesti 
slovenskemu gostu in ga znajo ceniti skozi dolgoletno 
tradicijo turizma na našem območju. Trudimo se, 
da ohranjamo zmerne cene in da širimo dodatno 
ponudbo k nastanitvam. Naši slovenski gostje so 
ljubitelji gora, kolesarjenja, ferat, kopališkega turizma 
... Tej pestri paleti sledimo in obenem ohranjamo 
neokrnjeno naravo. Na našem območju je tudi veliko 
planinskih koč, ki so v tem času dobro obiskane.«

Ljubljana – Slovenija se je 
pred 25 leti pridružila Sve-
tovni trgovinski organiza-
ciji (WTO). Ustanovljena je 
bila z Marakeškim sporazu-
mom leta 1995, njene nalo-
ge zajemajo multilateralna 
medvladna pogajanja za 
zmanjševanje ovir v trgovini, 
zagotavljajo sistem pravil, ki 
urejajo mednarodno trgovi-
no, omogočajo tudi reševa-
nje trgovinskih sporov med 
članicami. To je ena prvih 
mednarodnih organizacij, 
ki se ji je Slovenija pridružila 
po osamosvojitvi. Slovenski 
BDP je zaradi članstva višji 
za pet odstotkov, z vključitvi-
jo države v WTO se izboljša 
njena bonitetna ocena, kar 
omogoča ugodnejše zadol-
ževanje, članstvo v WTO pa 
spodbuja tudi prilive tujih ne-
posrednih investicij, menijo 
poznavalci. 

Četrt stoletja v WTO

Na sami destinaciji je veliko naravnih znamenitosti, med 
njimi slap Peričnik, do katerega vodi obnovljena pot. 
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Vilma Stanovnik

Jesenice – Gorenjski poli-
cisti so ta teden obravnavali 
italijansko voznico osebne-
ga avtomobila, ki je od Ka-
ravank proti Lipcam vozila 
v napačno smer. Nepravilno 
vožnjo so zaznali v nadzor-
nem centru Darsa.  

Prometni policisti so voz-
nico ustavili pri galeriji Mo-
ste in ji ob zagotovljenih po-
gojih za varnost drugih ude-
ležencev omogočili, da je vo-
zilo obrnila v pravo smer. 
Nato so jo začeli spremljati 

do bližnjega počivališča Lip-
ce, kjer bi morali nadaljeva-
ti postopek, vendar se je od-
peljala naprej in ni več upo-
števala znakov policistov za 
ustavljanje. Na Hrušici je 
voznica med ustavljanjem 
poškodovala še dve policij-
ski vozili in osebni avtomo-
bil naključnega udeležen-
ca. Nihče ni bil telesno po-
škodovan, nastala pa je ma-
terialna škoda. Kot so ugoto-
vili policisti, voznica ni bila 
pod vplivom alkohola ali 
drog. Zaradi vožnje v napač-
no smer je bila kaznovana z 

globo 1.200 evrov, dobila pa 
je tudi 18 kazenskih točk. 
Zaradi preprečitve uradne-
ga dejanja pa je bila proti njej 
vložena kazenska ovadba.

»Voznik, ki pelje v napač-
no smer, za vožnjo največ-
krat uporablja prehitevalni 
pas, ker je to njegov skrajno 
desni pas. Ko zaznate tako 
vožnjo, takoj zmanjšajte hit-
rost, umaknite se na odstav-
ni pas, vklopite vse štiri 
smernike in takega voznika 
s prižiganjem in ugašanjem 
dolgih žarometov (»blenda-
njem«) opozorite na nepra-

vilnost. Takoj ko je varno, 
pokličite interventno šte-
vilko 113. Kdor pa sliši, da je 
prišlo do take vožnje, naj za-
pusti avtocesto na najbližjem 
izvozu oz. se izloči na počiva-
lišče,« svetujejo policisti.

Do tega tedna je gorenjski 
operativno-komunikacijski 
center na številko 113 sprejel 
že deset prijav voženj v na-
pačno smer. Kot ugotavljajo 
policisti, so vzrok za to naj-
pogosteje napake voznikov, 
v posameznih primerih pa 
tudi alkohol in bolezenska 
stanja.

Po avtocesti v 
napačno smer
Samo letos je gorenjski operativno-komunikacijski 
center na številko 113 sprejel deset prijav voženj v 
napačno smer.

Pri vključevanju na avtocesto bodite pozorni na pravo smer 
vožnje. Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Moravče – Poročali smo že, 
da so ljubljanski kriminali-
sti kazensko ovadili odgo-
vorne osebe podjetja Termit 
iz Moravč zaradi utemelje-
nega suma kaznivega deja-
nja obremenjevanja in uni-
čevanja okolja, za kar je zag-
roženih do osem let zapora. 

Kriminalisti so v preiska-
vi ugotovili, da naj bi osu-
mljeni od leta 2010 do sre-
dine leta 2019 pri obratova-
nju naprave za predelavo od-
padkov kršili določila zako-
na o varstvu okolja, saj naj bi 
obratovali v nasprotju z izda-
nim okoljevarstvenim dovo-
ljenjem.

»Vložitev kazenskih 
ovadb, ki naj bi jih po poro-
čanju medijev policija pre-
tekli teden vložila na tožil-
stvo, v Termitu pa ovadb še 
nismo prejeli, je za družbo 
Termit skrajno nenavadna. 
Kot izhaja iz medijskih ob-
jav, naj bi namreč ovadbe v 
pretežnem delu temeljile na 
lanskem poročilu Agencije 
RS za okolje (ARSO). Ter-
mit se je zoper ugotovitve 
ARSO pritožil in slednji še 
ni sprejel dokončne odločit-
ve o tem, ali je okoljska ško-
da tlom sploh nastala ali ne. 
Glede na to, da se ARSO kot 
najbolj pristojen še ni izre-
kel glede nastale okoljske 
škode, nas še toliko bolj pre-
seneča poteza posameznih 
predstavnikov policije, ki 
naj bi, kot izhaja iz medij-
skih objav, pretežen del ar-
gumentacije ovadb povzeli 
ravno iz poročila ARSO,« so 
v ponedeljek sporočili iz Ter-
mita in pojasnili, da je zara-
di vseh teh razlogov druž-
ba Termit na Generalno po-
licijsko upravo kot tudi na 

Ministrstvo za notranje za-
deve podala predlog za uved-
bo notranjega nadzora nad 
delom posameznih pred-
stavnikov policije, ki so so-
delovali v zadevi.

Po mnenju družbe Ter-
mit je bil poglavitni namen 
nedavnega sporočila medi-
jem glede vloženih kazen-
skih ovadb poskus pritiska 
na ARSO in na strokovne iz-
vedence, ki jih je ARSO do-
ločil v postopku ugotavljanja 
okoljske škode.

V torek je namreč na agen-
ciji potekala ustna obravna-
va glede dejanskega nastan-
ka okoljske škode. Kot so 
po njej sporočili iz Termita, 
pozdravljajo ugotovitve stro-
kovnih izvedenskih mnenj. 
Ta so podali Senko Pličanič 
z ljubljanske Pravne fakulte-
te, Borut Vrščaj s Kmetijske-
ga inštituta Slovenije ter Mi-
hael Brenčič z Naravoslov-
notehniške fakultete v Lju-
bljani. Mnenja nakazuje-
jo, da je bilo poročilo ARSO, 
ki je lani poleti ugotovil, da 

je Termit povzročil okoljsko 
škodo tlom, neustrezno, saj 
na analiziranem področju tla 
sploh še niso vzpostavljena 
in posledično okoljska škoda 
tlom sploh ni mogla nastati.

»S tem so se potrdile na-
vedbe Termita, ki jih po-
navlja že vse od predstavitve 
rezultatov analize ARSO, 
in sicer, da je bilo poroči-
lo ARSO nepopolno in ne-
strokovno. Termit pričaku-
je, da bo ARSO prednostno 
vodil postopek dejanskega 
ugotavljanja okoljske ško-
de tlom ter tudi na podlagi 
strokovnih mnenj preklical 
rezultate svoje lanskoletne 
analize oziroma poročila,« 
pravijo v družbi Termit in 
poudarjajo, da gre za nestro-
kovno in pomanjkljivo ana-
lizo, temu pa pritrjuje tudi 
pretežen del slovenske stro-
ke. ARSO je namreč preuče-
val porušene (zmlete) vzor-
ce, in ne neporušenih. V 
skladu s slovensko zakono-
dajo Termit namreč vgraju-
je gradbene kompozite, ki 

se klasificirajo kot gradbeni 
material. Analizo gradbenih 
kompozitov je zato v skladu 
z mednarodno priznanimi 
standardi in tudi slovensko 
zakonodajo treba narediti na 
neporušenih (torej nezmle-
tih) vzorcih.

»Poročilo ARSO je napač-
no tudi v predpostavki, da 
gre pri preiskovanem mate-
rialu za naravna tla, ne grad-
beni material, čeprav celo iz 
poročila ARSO izhaja, da so 
preiskovali umetni nasip. 
Slednji se v skladu z grad-
beno zakonodajo klasificira 
kot gradbeni objekt. V sklo-
pu vzorčenja so bili res na-
rejeni tudi vzorci na narav-
nih tleh, vendar pa ti niso 
bili vključeni v laboratorij-
ske analize. Že terenske me-
ritve so namreč pokazale, da 
ni prisotnih spornih snovi. 
Iz tega izhaja, da tla v sklo-
pu analiz sploh niso bila 
preiskana, zato je neustre-
zna tudi ocena, da je nasta-
la okoljska škoda tlom,« tudi 
sporočajo iz Termita.

Okoljske škode naj ne bi bilo
Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede vloženih 
kazenskih ovadb poskus pritiska na Agencijo RS za okolje in na strokovne izvedence, ki pa so na torkovi 
ustni obravnavi menili, da je bilo lansko poročilo glede okoljske škode neustrezno.

V moravškem Termitu so prepričani, da niso kršili zakonodaje in da okoljska škoda ni 
nastala, kar ugotavljajo tudi strokovni izvedenci. / Foto: Gorazd Kavčič

Na podlagi ugotovitev 
pregleda bodo pripravi-
li načrt za najnujnejšo po-
moč. Poškodovane so tudi 
strehe treh šol, škodo pa je 
bilo včeraj dopoldne še tež-
ko oceniti. 

Že včeraj so bile na delu 
tudi zavarovalnice, saj je pri-
jav škode ogromno, kot po-
ročajo, pa je na nekaterih av-
tomobilskih servisih zara-
di velikega števila poškodb 
celo zmanjkalo nadome-
stnih vetrobranskih stekel.

Tudi drugod po Sloveni-
ji in Gorenjski so gasilci in 

druge službe iz različnih 
objektov črpali vodo, preus-
merjali nevarne hudourni-
ke, začasno prekrivali poško-
dovane strehe na objektih, 
odstranjevali podrta dreve-
sa, čistili zemljine s cestišč 
in čistili meteorne jaške. 

Kot opozarjajo na Upra-
vi RS za zaščito in reševa-
nje, bo danes sončno, po-
poldne bo v notranjosti nas-
talo nekaj vročinskih ne-
viht. Tudi jutri bo po napo-
vedih sončno in vroče, ver-
jetnost vročinskih neviht pa 
bo majhna. V nedeljo popol-
dne bodo nevihte spet pogo-
stejše.

Neurje in toča sta povzročila škodo
31. stran

Na mnogih objektih v Domžalah in okolici so že krovci, ki 
odpravljajo nastalo škodo. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Domžale – S Policijske po-
staje Domžale so sporočili, 
da svojci pogrešajo 52-letne-
ga Romana Kodriča iz oko-
lice Domžal. Velik je okoli 
170 centimetrov in ima rja-
ve oči. Oblečen je bil v rja-
vo trenirko, črtasto belo-rja-
vo majico s kratkimi rokavi, 
obut pa v nizke čevlje črne 
barve. Nazadnje je bil viden 
v Zagorici pri Domžalah. 
Vse, ki bi karkoli vedeli o 
pogrešanem, prosijo, da po-
datke sporočijo na najbližjo 
policijsko postajo oziroma 

pokličejo na Policijsko po-
stajo Domžale na (01) 724 
65 80, na interventno šte-
vilko 113 ali anonimni tele-
fon 080 1200.

Iščejo Romana Kodriča
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Kultura
Izšel je zbornik s prispevki 
z mednarodne konference 
Življenje v Alpah. Stran 14  

Pogovor
Anja Kustec z Gimnazije 
Škofja Loka med letošnjo elito 
slovenskih maturantov Stran 15

Zgodbe
Prevajalec Simon Demšar ob 
svoji petdesetletnici razmišlja, 
da bi prekolesaril svet. Stran 16

Ana Šubic

Po nedavni objavi prispev-
ka o nekdanjem soriškem 
narečju, ki se je po koncu 13. 
stoletja z naselitvijo podlo-
žnikov freisinških škofov iz 
Tirolske razvilo v Sorici in 
okolici ter se je do današnjih 
dni ohranilo v obliki dajnar-
ske govorice, se nam je ogla-
sil Marjan Čufer z Raven v 
Bohinju, da bi nam z mater-
jo Marijo znala povedati kaj 
zanimivega v zvezi s tem, 
in to tudi po dajnarsko. Oba 
namreč izvirata iz Spodnjih 
Danj, kjer je bil narečni go-
vor najbolj izrazit in se je naj-
dlje ohranil.

Zaradi govora so jih 
zaničevali

Danes se dajnarske govo-
rice spomni le še peščica se-
danjih in nekdanjih vašča-
nov. »Večinoma so to starej-
ši, domnevam, da mlajši od 
60 let še komaj kaj znajo. To 
je bil, vsaj na koncu, bolj daj-
narski dialekt kot pa soriški, 
saj so ga Soričani prej poza-
bili, Danje so pa nekoliko za-
maknjene in se je tam ohra-
nil dlje,« je povedal 65-le-
tni Marjan, njegova 84-leta 
mati pa je pristavila, da so 
že v času njenega odrašča-
nja po dajnarsko 'merlali' 
oz. govorili le še v Spodnjih 
Danjah. »Pri nas doma smo 
govorili skoraj samo po daj-
narsko. Ko sem bila še ot-
rok, pa sploh. Tudi ženske, 
ki so hodile po vodo v vaško 
korito, so se vedno tako po-
govarjale. Najbolj so dajnar-
sko 'špraho' uporabljali sta-
rejši. Potem se je pa to po-
časi izgubilo,« je razložila 

Marija. Marjan meni, da je 
do opuščanja prišlo pred-
vsem zato, ker jih je bilo 
sram tako govoriti. »Deležni 
smo bili zaničevanja, da go-
vorimo čudno govorico, ki 
je nihče ne razume.« Na za-
četku je vsebovala pretežno 
nemške besede, sčasoma pa 
so se začele vse bolj pojavlja-
ti tudi slovenske. »Šlo je za 
poslovenjene nemške bese-
de, vezniki in vmesni členi 
so bili pa slovenski,« je po-
jasnil Marjan.

Odraščala je pri tetah

Marija je bila rojena leta 
1936 pri Bibu v Davči, odraš-
čala pa je pri tetah v Spodnjih 
Danjah. »Mati je po porodu 
hudo zbolela in je bila v Lju-
bljani, zato so zdravniki so-
rodnike prosili, da bi nekdo 
odnesel dojenčico. Tako sta 
me pri starosti dveh tednov 
prevzeli neporočeni teti Katra 
in Micka ter stari oče Franc 
Kejžar, ki je bil leta 1961 star 
sto let, kar je bila v tistih časih 
prava redkost. Ko je mama 
ozdravela in se vrnila domov, 
je sestrama rekla, naj punč-
ko prineseta nazaj, a jo je 

teta prosila, naj me pusti pri 
njej, saj nima nobenega otro-
ka, moja mama pa je v tistem 
času imela že tri. Tako sem os-
tala pri teti, kot da bi bila pos-
vojena, vendar ne uradno, os-
tali bratje in sestre, skupaj jih 
je bilo šest, so pa odraščali v 
Davči. Mi smo živeli pri Štofu 
v Danjah, bili smo t. i. gostači. 
S teto sva se nekajkrat na leto 
odpravili k moji mami v Dav-
čo, bilo je skoraj tri ure hoda. 
Ko sem bila večja, sem šla tudi 
sama,« pripoveduje Marija.

Dajnarski govor tudi 
prepovedan

V času njenega otroštva je 
bilo v Spodnjih Danjah zelo 
živahno. Po podatkih stati-
stičnega urada je v vasi leta 
1948 živelo 155 vaščanov, da-
nes jih je 48. »Po vasi je kar 
mrgolelo otrok. Družine so 
jih imele po šest, devet, a je 
pri vsaki hiši kakšen umrl, 
pri Markelcu, kjer jih je bilo 
štirinajst, pa nobeden,« se 
spominja Marija. V šoli niso 
govorili po dajnarsko, po 
drugi svetovni vojni pa so 
vaščanom takratne oblasti 
celo prepovedovale uporabo 

njihovega govora, ve poveda-
ti sogovornica.

Leta 1954 se je poročila s 
sovaščanom Vinkom Ču-
ferjem, po domače s Tino-
vim Vinkom, ko se je vrnil 
iz vojske. Marjan je povedal, 
da je bil njegov oče leta 1942 
kot 18-letni fant prisilno mo-
biliziran in poslan na rusko 
fronto. »Bil je ranjen in nato 
do konca v ujetništvu. Leta 
1945 se je vrnil v Danje in je 
moral takoj še v jugoslovan-
sko vojsko služiti dveletni 
vojaški rok,« pove sin, ki je 
bil rojen leta 1954 v Spodnjih 
Danjah. Mlada družina se je 
nato dve leti kasneje preseli-
la v Sorico, kjer so bili pet let 
podnajemniki pri Gotarju. V 
tem času se je povečala še za 
enega sina, tretji pa se je ro-
dil na Jesenicah, kamor so se 
preselili leta 1961, saj je oče 
delal v železarni in so dobili 
novo stanovanje pod Mežak-
lo. »Stari teti Micka in Katra 
ter moj praded Franc Kejžar, 
rekli smo mu voča, ki so leta 

1956 šli z nami v Sorico, so 
ostali tam do smrti,« je po-
jasnil Marjan.

Marjan in njegov mlajši brat 
sta se nato vsake poletne poči-
tnice vračala v Spodnje Danje 
in Sorico. »Od konca šole do 
konca avgusta sva bila pri sta-
rih tetah Micki in Katri, s ka-
terima smo 'merlali' samo po 
dajnarsko, še prej pa tudi z 'vo-
čam', dokler je bil živ. Redno 
sva z bratom hodila tudi v Da-
nje k staremu očetu Valentinu 
Čuferju in teti Frančiški Ču-
fer, ki je vse do smrti leta 2006 
uporabljala samo dajnarsko 
govorico,« je razložil Marjan. 
Marija je ob tem omenila ci-
tat, ki so ga pogosto slišali – 
da mora 'mendeš orbat', dok-
ler se ne 'šterba', kar pomeni, 
da mora človek delati do smrti. 
»Še vedno znam govoriti tako 
kot nekoč. To je bila čudna go-
vorica, večine besed ne bi razu-
meli,« je dodala.

Marjanu so se v šoli na Jese-
nicah smejali, ko mu je ušla 
kakšna dajnarska beseda. 

»Bilo me je sram, rekli so mi, 
da govorim po kmetavzar-
sko. To je bilo še zlasti po po-
čitnicah v Sorici in Danjah, 
potreboval sem od 14 dni do 
en mesec, da sem se privadil 
nazaj na jeseniščino.«

Marija, ki je pri 42 letih ov-
dovela, se je nato pri 55 letih 
vnovič poročila z leto starej-
šim Janezom Ravnikom z 
Raven v Bohinju. S Hruši-
ce, kjer sta s pokojnim mo-
žem zgradila hišo, se je tako 
pred tridesetimi leti preselila 
k Pangercu, od leta 2015 pa 
tam živi še sin Marjan, da je 
v pomoč materi in njenemu 
možu. »Sorodnikov v Dav-
či in Danjah nimam več, vsi 
so umrli. V Danjah imam 
samo še dve poznani – Što-
fovo Minko in Kajžlarjevo 
Ivanko, z njima bi pa še lahko 
rekla kakšno po dajnarsko,« 
je zaključila Marija in doda-
la, da ima v Železnikih še se-
stro Danico, ki je najmlajša 
in edina še živeča izmed nje-
nih bratov in sester.

Še znata po dajnarsko
Marjan Čufer in njegova mati Marija, ki izvirata iz Spodnjih Danj, sedaj pa živita v Bohinju, sta med redkimi posamezniki, ki se še znajo pogovarjati po dajnarsko.

Marjan Čufer in njegova mati Marija Čufer Ravnik

Obujanje spominov ob starih fotografijah / Foto: Gorazd Kavčič
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Srečanje slovenskega 
in hrvaškega zunanjega 
ministra

V torek je zunanji mini-
ster Anže Logar v Ljubljani 
gostil kolega Gordana Gr-
lića Radmana, ki je Sloveni-
jo izbral za svoj prvi obisk v 
novem mandatu. Govorila 
sta predvsem o spopadanju 
s pandemijo covida-19. Kot 
sta sporočila ministra, so v 
boju proti pandemiji stro-
kovnjaki in tudi politični vrh 
v vsakodnevnem stiku. Slo-
venija pozorno spremlja ra-
zvoj epidemiološkega sta-
nja tako na Hrvaškem kot 
tudi širše v regiji, je poudaril 
Logar. Opozoril je, da bi se 
morala predvsem prenehati 
praksa, da se potniki iz Bo-
sne in Hercegovine za nekaj 
dni ustavijo na Hrvaškem 
in nato na meji s Slovenijo 
predstavijo, kot da prihajajo 
iz Hrvaške in jim zato ni tre-
ba v samoizolacijo. Hkrati 
je Logar sicer izrazil prepri-
čanje, da se širjenje virusa v 
regiji počasi že umirja, kljub 
vsemu pa je pozval k previd-
nosti, predvsem pa usklaje-
nemu delovanju. Grlić Rad-
man pa je poudaril, da je epi-
demiološka slika na jadran-
ski obali, ki jo zdaj množič-
no obiskujejo turisti, tudi 
slovenski, precej boljša kot 
drugod na Hrvaškem. Pou-
daril je, da se na Hrvaškem 

za zdaj ni okužil še noben tu-
rist. Novih ukrepov na me-
jah zato nobena stran za zdaj 
ne predvideva, niti v pripra-
vah na novo šolsko leto ne, 
sta pojasnila, a poudarila, da 
bo vse odvisno od tega, kaj 
bo v prihodnje kazala epide-
miološka slika. Anže Logar 
je povedal še, da državi veli-
ko stvari povezuje in da sta 
pomembni gospodarski par-
tnerici. »Nekaj pa je tudi od-
prtih vprašanj, a sem prepri-
čan, da bomo v naslednjih 
dveh letih našli tudi nekate-
re odgovore.« Kakšnega pre-
mika pri reševanju vprašanja 
arbitražne odločitve o meji 
med državama, ki je Hrva-
ška ne priznava, pa za zdaj ni.

Pivčevi podpora 
izvršnega odbora stranke

Kmetijska ministrica in 
predsednica DeSUS  Ale-
ksandra Pivec, ki se je te dni 
v nemilosti javnosti znašla 
zaradi gostovanja na Kra-
su konec junija, ko je med 
drugim nastopila v promo-
cijskem spotu zasebnega 
podjetja Vinakras, je sporo-
čila, da je stroške nastanitve 
zase in za svoja sinova pla-
čala sama. Kot je poudari-
la, večino časa preživi na te-
renu, obiskuje kmete, kme-
tije, društva, različne orga-
nizacije, lokalne skupnos-
ti ter podjetja. To pogosto 
počne tudi ob praznikih in 
dela prostih dnevih ter tako 

povezuje zasebno življenje s 
poslanstvom ministrice.

Ministrica pa je mora-
la strniti tudi vrste v lastni 
stranki, saj so ji nekateri po-
krajinski odbori izrekli ne-
zaupnico, kar ji je prav tako 
uspelo. Izvršni odbor De-
SUS ji je namreč izrekel pol-
no podporo pri njenem delu 
in uveljavljanju zavez iz ko-
alicijske pogodbe.

Vodenje NPU prevzel 
Uroš Lepoša

V. d. generalnega direk-
torja policije Andrej Jurič za 
vodenje Nacionalnega pre-
iskovalnega urada (NPU) 
ni izbral nobenega od dveh 
kandidatov, prijavljenih na 
razpis. Za v. d. direktorja je 
zato imenoval Uroša Lepo-
šo, ki ima za seboj 28 let de-
lovnih izkušenj v policiji.

Nizke zaloge krvi

Zavod RS za transfuzijsko 
medicino sporoča, da so za-
loge krvi v Sloveniji še ved-
no nizke, zato vabijo krvoda-
jalce, da se v čim večjem šte-
vilu udeležijo krvodajalskih 
akcij. Darovalci morajo svoj 
prihod vnaprej napovedati 
in izpolnjevati nekatere po-
goje. Med drugim se v zad-
njih 14 dneh niso smeli gi-
bati v državah, ki niso na se-
znamu epidemiološko var-
nih, trenutno torej tudi ne 
na Hrvaškem.

Svetovni dan hepatitisa

V torek, 28. julija, smo 
že štirinajsto leto zapored 
obeležili svetovni dan he-
patitisa, ob tem pa je stroka 
opozorila, naj zaradi obre-
menjenosti zdravstva z epi-
demijo covida-19 ostale ži-
vljenjsko ogrožajoče bolez-
ni, med katerimi sta tudi 
hepatitisa B in C, ne osta-
nejo spregledane. V svetu 
je 325 milijonov ljudi oku-
ženih z virusoma hepati-
tisov B in C, pri čemer jih 
bo v Evropi po pričakova-
njih v naslednjem letu 170 
tisoč umrlo zgolj zato, ker 
so prepozno ukrepali, opo-
zarjajo zdravniki. V Slove-
niji so sicer na voljo odlič-
ne možnosti zdravljenja, s 
katerimi hepatitis C lahko 
povsem pozdravimo, hepa-
titis B pa zelo dobro obvla-
damo, če ju odkrijemo do-
volj zgodaj.

Upravno sodišče o 
nadzornikih RTVS

Upravno sodišče je z za-
časno odredbo zadržalo 
sklep vlade, s katerim je 16. 
aprila predčasno razrešila 
nadzornike Radiotelevizije 
Slovenija (RTVS) Matjaža 
Medveda, Ireno Ostrouško 
in Petro Majer, za preosta-
nek mandata pa imenova-
la Boruta Rončevića, Anto-
na Tomažiča in Draga Za-
dergala.

Novi ukrepi na hrvaški 
meji niso predvideni

Zunanji minister Anže Logar se je s hrvaškim kolegom 
pogovarjal tudi o ukrepih na meji. / Foto: Tina Dokl

Aleksandra Pivec rada združi zasebno življenje z delom 
ministrice in tako je bilo tudi ob obisku Ruske kapelice. 

Vsak krvodajalec je dragocen, saj so zaloge krvi že vse od 
začetka epidemije nizke. / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (757)

Sielach bodo tudi Sele
Pretekli teden so v dveh 

občinah v dvojezičnem delu 
Koroške sprejeli dve, za 
mnoge tudi presenetljivi od-
ločitvi z dolgoročnimi posle-
dicami za ohranitev in razvoj 
dvojezičnosti dežele. Občin-
ski svet v tržni občini Šentja-
kob v Rožu/St. Jakob je skle-
nil, da bo imelo vseh 22 na-
selij v občini krajevno tablo 
v obeh jezikih, nemškem 
in slovenskem, prav tako pa 
tudi napisi na kažipotih. Pot 
do tega sklepa je bila napor-
na in na poti do cilja je od-
igral vidno vlogo socialde-
mokratski župan Heinrich 
Kattnig, ki je ob tem dejal, 
da se je splačalo truditi se za 
ta uspeh, za kaj več pa ljud-
je še niso zreli. Župan, sicer 
predstavnik večinskega na-
roda, je prepričan, da sta vi-
dna tudi jezikovna podoba 
kraja in sožitje v različnosti 

pogoja za napredek. Zato je 
že leta 2016 povabil k razpra-
vi o tem širok krog ljudi. Leta 
2017 je bila vidna dvojezič-
nost sprejeta za prvi občinski 
okoliš, pretekli teden pa še za 
ostale tri. Občinski odbornik 
»Regionalne liste Šentjakob 
SGS skupno – gemeinsam« 

in član občinskega predstoj-
ništva Franc Baumgartner 
poudarja, da sta se vztrajanje 
in pripravljenost na dogovor 
splačali, še posebej zato, ker 
so se začeli pojavljati prik-
riti poskusi germanizacije. 
Žal se župan Heinrich Ka-
ttnig, ki je pri dogovarjanju 
znal uveljaviti svoj ugled, 

s koncem avgusta umika z 
vseh funkcij v občini. 

Presenetljiv zasuk se je 
skoraj istočasno zgodil v ob-
čini Žitara vas (Sittersdorf) 
v Podjuni, kjer je občinski 
svet na predlog socialde-
mokratskega župana Jako-
ba Straussa sklenil, da bodo 

table pred vasjo Sielach dvo-
jezične in bo na njih pisalo 
tudi Sele. Sklep je presene-
tljiv zato, ker so ga podprli 
tisti odborniki, tudi social-
demokrati z županom Stra-
usom, ki so bili še pred tre-
mi leti proti, čeprav je že leta 
2012 dve tretjini od 180 kra-
janov Sel izjavilo, da so za 

dvojezične krajevne napise. 
Z dvojezično krajevno tablo 
z napisom Sielach / Sele sta 
povezani dve zgodbi. Zaradi 
zavrnitve za njeno postavi-
tev je pisatelj in pesnik Flo-
rijan Lipuš županu Straussu 
vrnil naziv častnega občana. 
Še odmevnejša pa je zgodba 
upokojenega ravnatelja ljud-
ske šole v Žitari vasi Franca 
Kukovice, ki je pred osmimi 
leti zahteval za Sele, v katerih 

živi, dvojezični krajevni na-
pis in pred leti na v viharju 
poškodovano krajevno tablo 
z nemškim napisom dodal 
slovenskega. Občina ga je 
tožila zaradi poškodovanja 
občinskega imetja, hujska-
la zoper njega in na sodišču 
v Železni Kapli celo dosegla 
obtožilno sodbo, ki pa jo je 
deželno sodišče tudi po za-
slugi odvetnika Rudija Vou-
ka razveljavilo.

Upokojeni ravnatelj Franc Kukovica (levo) in odvetnik Rudi 
Vouk pred deželnim sodiščem v Celovcu, ki je Kukovico 
oprostilo obtožb. Sam pravi, da bo na postavitev table 
prišel, če se mu bo občina opravičila za žalitve in obtožbe. 

Novo dvojezično tablo z napisom Sielach / Sele bosta 
10. oktobra, na dan stote obletnice plebiscita, postavila 
predsednika Avstrije in Slovenije Aleksander Van der 
Bellen in Borut Pahor. 

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (84)

Ocenjevalne tabele namesto številčnih ocen
Ker bi bila trideset let sta-

ra knjiga Slovenska šola za 
novo tisočletje zelo primer-
na osnova za uvajanje spre-
memb v našem šolstvu, pog-
lejmo, kaj Janez Svetina pri-
poroča za področje ocenje-
vanja znanja. Ker sedanja 
šola še vedno prisega pred-
vsem na pomnjenje iz knjig 
ali od učitelja posredova-
nega znanja in ne spodbu-
ja inovativnega in ustvarjal-
nega učenja, je temu prila-
gojeno tudi ocenjevanje. Za 
naše učence velikokrat reče-
mo, da se učijo na pamet in 
samo za ocene ter da sploh 
ne znajo razmišljati. Tega 
naj bi jih naučila šola. Sve-
tina je prepričan, da je za 
odpor do učenja in šole po-
leg uniformiranosti v veliki 
meri krivo tudi neustrezno 
in nepravilno ocenjevanje 

znanja. Čeprav so v učnih 
načrtih devetletke določe-
ni tudi standardi znanja in 
bi se dalo za vsakega učen-
ca posebej zelo natančno iz-
meriti, v kolikšni meri jih 
dosega, poteka v praksi šte-
vilčno ocenjevanje velikok-
rat tako, da se primerja zna-
nje otrok med seboj in ne 
napredek posameznega ot-
roka. Tako pridobljene oce-
ne so zelo nezanesljivo me-
rilo znanja, nimajo prave 
objektivne vrednosti in so 
med šolami neprimerljive. 

Veliko realnejšo oceno 
znanja prinesejo nacional-
ni preizkusi znanja, ki so 
objektiven in standardizi-
ran test znanja določene ge-
neracije. Ker so njihovi re-
zultati za zdaj zgolj dodatna 
informacija šolam o zna-
nju učencev in ne vplivajo 

na splošno oceno, jih v mar-
sikateri šoli ne jemljejo do-
volj resno. Poleg tega vzbu-
jajo pri učiteljih precejšen 
odpor, češ da z njimi drža-
va kontrolira kakovost nji-
hovega dela. Šolske ocene 
ne samo da niso objektivne 
in primerljive med šolami, 
imajo še to pomanjkljivost, 
da so velikokrat oblika kaz-
ni ali nagrajevanja pridnih 
in manj pridnih učencev. 

Ker izhajamo iz prepri-
čanja, da morajo učenci za 
enako znanje dobiti enako 
oceno, se učno manj zmož-
nim otrokom dogaja velika 
krivica, saj s še tako marlji-
vim učenjem prilezejo ko-
maj do pozitivne ocene, 
medtem ko bolj sposobni 
učenci z nič ali malo truda 
dobivajo odlične ocene. Prvi 
učenec je za naporno delo 

kaznovan, drugi pa za malo 
ali nič dela bogato nagrajen. 
Prvi začne izgubljati veselje 
do učenja in šole, drugi pa 
pridobiva nedelavnost, le-
nobo in neupravičen obču-
tek superiornosti. Škoda se 
dela obojim, ker ne moremo 
od težko učljivih in izredno 
sposobnih otrok hkrati pri-
čakovati enakih učnih do-
sežkov in jih ocenjevati z 
enakim merilom. 

Svetina je prepričan, da 
je v šolah treba opustiti šte-
vilčno ocenjevanje in ga na-
domestiti s posebnimi oce-
njevalnimi tabelami za po-
samezne učne predmete 
za vsakega otroka posebej. 
V teh tabelah, ki naj jih za 
šole izdelajo za to usposo-
bljene institucije, npr. za-
vod za šolstvo, bi morale biti 
za vsak predmet označene 

vsebine in ravni poznavanja 
in obvladovanja tega pod-
ročja. Učitelj bi pri ocenje-
vanju posameznega učen-
ca natančno in objektivno 
določil nivo, obseg in kva-
liteto njegovega znanja. Pri 
predmetih ali dejavnostih, 
ki so manj eksaktne in težje 
objektivno merljive, pa naj 
bi učenci kot povratno in-
formacijo prejeli učiteljevo 
kvalitativno oceno znanja, 
dela in dosežkov, npr. pri je-
zikovnem pouku, estetski 
in etični vzgoji … Tak pri-
stop k ugotavljanju znanja 
in učnega napredovanja bi 
po Svetini najprej terjal dru-
gačno organiziranost šole, 
odpravo enakih učnih pro-
gramov in uvedbo različnih 
vsebin, ravni in oblik pouče-
vanja ter manjše število ot-
rok v razredih ...

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Ferragosto 2020

Na gornje vprašanje nam 
odgovori novinar Janko Pe-
trovec, dopisnik RTV Slove-
nija v Rimu. Kako bo torej s 
ferragostom 2020? »Po zad-
njih podatkih naj bi letos tre-
tjina Italijanov ostala doma. 
Ti sploh ne bodo odšli na do-
pust. Lani poleti sem poro-
čal, da šestdeset odstotkov 
Italijanov še vedno izkoristi 
počitnice avgusta, kar pa je 
vseeno manj kot v preteklih 
desetletjih. Zdaj se je lepše 
razporedilo, po včerajšnjih 
podatkih jih je šlo julija na 
dopust okoli 13 milijonov. 
Res pa je, da večina Italija-
nov počitnice preživlja letos 
doma. Pri tem mislim, da 
turistični bon, ki so ga uved-
li tudi v Italiji, a je njegova 
uporaba veliko bolj zaplete-
na kot v Sloveniji (namenjen 
je le družinam z nizkimi pri-
hodki, izpolniti je treba ve-
liko obrazcev), ne bo imel 
tako velikega vpliva na od-
ločitev, kje bodo počitniko-
vali. Italija je zelo raznolika 
in zelo velika, če jo primer-
jamo s Slovenijo, tako da 
ponuja res veliko možnos-
ti. V določenem delu popu-
lacije pa igra določeno vlogo 
tudi patriotizem. V Rimu ne 
poznam nikogar, ki bi rekel, 
da bo šel letos dopustovat v 
tujino, večinoma grejo po 

Italiji, plaž je ogromno, hri-
bolazniških destinacij je ne-
skončno veliko, tako v Ape-
ninih kot Alpah in drugih 
gorovjih. Mislim, da bo ime-
la pri turističnem prome-
tu največji izpad najbrž Sar-
dinija, ker so letalske pove-
zave še vedno negotove, po 
drugi strani so tu tudi traj-
ekti, a je vendarle določen 
odstotek prebivalstva skep-
tičen in previden pri nagne-
tenih krajih, kot so letališča, 
letala ali trajekti. Mislim, da 
bo več dopustnikov na celi-
ni in manj na otokih. Koliko 
turistične sezone jim bo us-
pelo ohraniti, je drugo vpra-
šanje. Menim, da bo turistič-
ni sektor v Italiji gotovo tis-
ti gospodarski sektor, ki bo 
potegnil kratko. Bomo vide-
li, kako bo proti koncu leta, 
kako se bodo stvari odvija-
le, saj epidemije še ni konec. 
Ocenil bi, da se bo letos gle-
de na lani realiziralo približ-
no štirideset odstotkov pro-
meta v turizmu. Italija od 
turizma in s turizmom po-
vezanimi panogami zasluži 
še več kot Slovenija, to pred-
stavlja od 13 do 14 odstotkov 
BDP-ja.« Kakšno pa je zdaj 
(post)epidemiološko stanje 
v Italiji? Se je življenje Itali-
janov kaj spremenilo, se to 
odraža v njihovih duhovih? 
»Po eni strani se mi zdi, da 
je v družbi več sočutja do tis-
tih, ki so bili izključeni, tudi 
sistemsko. Še vedno je na 

primer milijon ljudi, ki niso 
prejeli nadomestila za čaka-
nje, potem so kakšne skupi-
ne, ki se počutijo izjemno 
zapostavljene, mislim pred-
vsem na umetnike, ki se ču-
dijo, zakaj so take omejitve 
glede njihovih dejavnosti še 
vedno v veljavi, medtem ko 
nadzorni organi na eno oko 
zamižijo pri množičnih zbi-
ranjih na aperitivu v barih v 
Milanu ali plaži v Riminiju. 
Dejansko verjamem v to, da 
dokler je travma le kriza, se 
začne sebičnost, ko pa trav-
ma postane tako globoka, da 
ogrozi že vse, se prebudi šir-
ša družbena solidarnost. Če 
pogledamo statistične po-
datke o prihrankih, potem 
lahko govorimo o sebičnos-
ti, ker ljudje v tem trenutku 
kopičijo denar, malo zaprav-
ljajo, negotovi so, veliko ita-
lijanskih družin izkazuje, da 
nima prihrankov za več kot 
tri mesece. Vlada je do konca 
avgusta na primer prepove-
dala vsako odpuščanje, toda 
to velja le za tiste, ki so re-
dno zaposleni, ne pa za tis-
te, ki so imeli pogodbe za do-
ločen čas, ali sezonske delav-
ce, kar velja za tretjino zapo-
slenih v turizmu, v katerem 
sicer dela milijon ljudi, po-
leg njih pa še pol milijona 
sezonskih delavcev. Ti so os-
tali brez dohodka. Bojim se, 
da travma ni bila tako globo-
ka, da bi vzbudila širšo soli-
darnost v družbi, da bi bolje 

razdelili to, kar imamo. Že-
lim si biti optimističen, a po 
podatkih, ki jih berem, ne 
morem biti.« (Vir: Ksenja 
Tratnik, MMC RTV SLO) 
Sicer pa: mar ni tudi pri nas 
kljub vsej solidarnosti tudi 
veliko sebičnosti?

Emaskulacija

»Dekletom govorimo: lah-
ko ste ambiciozne, a ne pre-
več. Morale bi si prizadevati 
biti uspešne, a ne preveč us-
pešne, saj boste sicer ogrozi-
le moške. Če ste v odnosu do 
moških tiste, ki preživljate 
družino, se pretvarjajte, da 
niste, še posebej v javnosti. 
Sicer jih boste emaskulirale, 
oslabile. Kaj pa, če prevpra-
šamo osnovno predpostav-
ko: zakaj bi moral uspeh 
ženske moškemu predsta-
vljati grožnjo? Kaj če bi se 
odločili, da se besede ema-
skulacija – in sama ne vem, 
ali je kaka angleška beseda, 
ki mi je bolj zoprna od te – 
preprosto znebimo?« Tako 
razmišlja nigerijsko-ameri-
ška pisateljica Chiamaman-
da Ngozi Adichie (roj. 1977). 
Ima prav?

Bravo, Marcello!

»Ko sem bil mlad, se mi je 
zdelo življenje dolgo in brez-
mejno.« Je rekel Marcello 
Mastroianni (1924–1996), 
legenda italijanskega filma. 
Mu pritrdim.

Kako je zdaj v Italiji?
Od držav EU je epidemija najbolj prizadela Italijo. Kako pa je v tej državi zdaj, avgusta 2020? Večina 
Italijanov namreč tradicionalno dopustuje ravno ta mesec, to so avgustovske počitnice – »ferragosto«. 
Bo ta letos drugačen?

Slika slovite plaže Isola Bella v Taormini na Siciliji, posneta 
12. junija 2005. Avgusta je še bolj polna, tudi letos in 
pandemiji navkljub. / Foto: Wikipedija

»Mama je enako pomembna kot ata« piše na ruti pogumne 
Afričanke iz DR Kongo, kjer ženske sicer niso ravno 'gor 
vzete'. / Foto: Wikipedija

Režiser Federico Fellini (levo) in igralec Marcello 
Mastroianni, velikana italijanskega in svetovnega filma, na 
beneški Mostra del Cinema, 1990 / Foto: Wikipedija
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Igor Kavčič

Slovenija je alpska deže-
la, z življenjem v Alpah pa je 
povezan tudi velik del prebi-
valstva. Izjemna naravna in 
kulturna dediščina sta tudi 
temelj turizma v alpskem 
delu države, kjer ima Bohinj 
prav posebno mesto. Ni na-
ključje, da so tu v preteklosti 
že pripravljali različne pos-
vete o življenju v Alpah, je-
seni 2017 pa je v Stari Fu-
žini zavod ArheoAlpe v so-
delovanju s Turizmom Bo-
hinj pripravil tudi medna-
rodno konferenco Življenje 
v Alpah nekoč in danes, na 
kateri so strokovnjaki s pod-
ročja arheologije in etnolo-
gije ter turizma predstavili 
najnovejše raziskave in po-
glede na to temo. Njihovi iz-
sledki so objavljeni v zbor-
niku Življenje v Alpah.

»Obljudenost tega sve-
ta pred več tisoč leti doka-
zujejo predvsem arheolo-
ške raziskave, vse bolj pa 
je pomembno tudi sodelo-
vanje med različnimi stro-
kami. Prispevki omenjene 

konference so tudi odlič-
na podlaga za nadgradnjo 
vsebin turističnih destina-
cij Bohinj, Bled, Kranjska 
Gora, Bovec. Vsem nam se 
je zdelo zelo pomembno, da 
izide zbornik posveta, kjer 
so prispevki tudi recenzira-
ni, hkrati pa je tiskana knji-
ga tista, ki ostaja in ima več-
jo izpovedno moč ter je dos-
topna vsem,« o odločitvi, da 
dognanja predstavijo tudi v 
zborniku, pove arheologi-
nja Marija Ogrin iz zavoda 
ArheoAlpe.

Arheologiji je namenjen 
tudi najobsežnejši del lič-
no in pregledno oblikova-
nega zbornika na 130 stra-
neh. Tako se Jana Horvat 
posveča arheološkim sle-
dem v slovenskem visoko-
gorju, Pavel Jamnik obrav-
nava mezolitska najdišča v 
tem delu Alp, do izkopavanj 
na planino Leskovca v Zgor-
njem Posočju nas pope-
lje Matija Turk, Miha Mli-
nar piše o železnodobnem 
najdišču v Čadrgu, Mari-
ja Ogrin pa o raziskavah na 
Spodnjih Bohinjskih gorah 

– Dolgi planji na Voglu. Lu-
cija Lavrenčič obravnava ar-
heološke najdbe na planini 
Krstenica, skupina medna-
rodnih strokovnjakov pod 
vodstvom Maje Andrič pa 
obravnava vpliv človekovih 
aktivnosti in klimatskih ni-
hanj na rastlinstvo v povod-
ju Bohinjskega jezera v zad-
njih 6600 letih. Janez Biz-
jak bralca vodi po sledeh 
prvih rudarjev v visokogor-
ju slovenskih Alp. 

Etnološki del zbornika 
sta s temama Planšarstvo 
v Furlaniji - Julijski kraji-
ni in Smola iglavcev in nje-
na uporaba v pohorski ljud-
ski medicini dopolnili Špe-
la Ledinek Lozej in Mojca 
Ramšak. O Triglavu in Tri-
glavskem narodnem parku 
kot blagovni znamki razmi-
šlja Martin Šolar, o urbani-
zaciji Triglava pa Peter Mik-
ša in Matija Zorn.

»Poudarila bi predvsem 
to, da je bil slovenski viso-
kogorski svet obljuden od 
mlajše kamene dobe dalje z 
vmesnimi prekinitvami vse 
do danes. Presenetljivo je, 

da je dokaj močna obljude-
nost tudi v tretjem tisočle-
tju pred našim štetjem, ko 
recimo živi Ljubljansko bar-
je s svojimi kolišči. Pogosta 
so recimo najdišča v rim-
ski dobi (od prvega do četr-
tega stoletja) in pozni anti-
ki (v petem in šestem stole-
tju). Človek je s svojim delo-
vanjem oblikoval kulturno 
krajino v visokogorju, tudi 
ko je izravnal travnato po-
lico, kamor je postavil svo-
je prvo preprosto bivališče. 
Za seboj pa je pustil morda 
nekaj črepinj ali zaponko, 
ki nam je danes neprecen-
ljiv dokaz o tistem času in 
kulturni pripadnosti. In če 
pozorno preberete vse pri-
spevke, je sporočilo jasno 
– vsi obravnavamo isti alp-
ski prostor, ki je izjemen in 
je nudil ljudem preživetje,« 
poudarja Ogrinova, ki zbor-
nik – izdali so ga zavod Ar-
heoAlpe in Turizem Bohinj 
s podporo Občine Bohinj 
ter nekaj lastnimi sredstvi – 
namenja v prvi vrsti doma-
čim ljudem, pritegnil pa bo 
tudi vse tiste, ki jih zanima 

preteklost in zahajajo v hri-
be, imajo radi gore in plani-
ne. »Skupaj s sodelavci ure-
dniškega odbora Jano Hor-
vat, Janezom Bizjakom in 
Klemenom Langusom ter 
avtorji v zborniku nam je 
uspelo pripraviti zanimi-
vo branje.« Zbornik lahko 
naročite na elektronskem 
naslovu arheo.alpe@gma-
il.com ali na spletni strani 
www.arheoalpe-bohinj.si.

Bohinjski turizem že de-
setletja stavi predvsem na 
stik z neokrnjeno naravo 
in rekreativne vsebine (po-
hodništvo, kolesarjenje, 

zimski športi, kopanje v 
jezeru), želja pa je, da se v 
ponudbo doda tudi kultur-
ni turizem. »Pomembno je 
ozaveščati snovalce razvo-
ja turizma v alpskih obmo-
čjih o novih arheoloških od-
kritjih, izsledkih s področja 
etnologije, zgodovine in ar-
hitekture, tako na lokalnem 
kot nacionalnem nivoju,« 
meni Marija Ogrin. »Prav 
tako pa bi želela, da Bo-
hinj in naš alpski svet pos-
taneta vse bolj prepoznavna 
tudi kot kulturna destinaci-
ja – ne samo, da si to zaslu-
ži, ampak to tudi je.«

Alpe nekoč za danes
Izšel je zbornik Življenje v Alpah, v katerem so objavljeni prispevki strokovnjakov na mednarodni 
konferenci Življenje v Alpah nekoč in danes v Stari Fužini.

Arheologinja Marija Ogrin med enim od izkopavanj v Alpah 

Fo
to

: a
rh

iv
 M

ar
ije

 O
gr

in

Igor Kavčič

Svet je velik in ljudje smo 
si med seboj različni. Vsak 
izmed nas je poseben na 
svoj način, nam sporoča že 
tolikokrat zapisana misel – 
a vendarle, iz nam tako do-
mače običajnosti izstopajo 
le redki. Slikarka Ejti Štih je 
ena takih, s svojim bitjem, 
življenjem in delom. Po štu-
diju na Akademiji za likov-
no umetnost v Ljubljani je 
specialistični študij opravila 
še v Zagrebu. Od leta 1982 
hči znanih staršev, gledališč-
nika Bojana Štiha in slikar-
ke Melite Vovk, živi in dela v 
mestu Santa Cruz de la Sier-
ra v Boliviji, kjer si je ustva-
rila družino. Slikarstvo, ki-
parstvo, keramika, grafika, 
ilustracije, oblikovanje pla-
katov, kostumov in scenog-
rafij so umetniška področja, 
na katerih z uspehom pušča 
svoj ustvarjalni odtis. 

Sredi tedna je predstavi-
la knjigo s preprostim nas-
lovom Slike in zgodbe. Sli-
ke so njene, zgodbe so delo 

tridesetih literatov iz Bolivi-
je in Slovenije. Da njen svet 
že sestavljajo podobe, skozi 
katere vidi in si predstavlja 
ljudi in stvari, pove Štiho-
va. »Od nekdaj me je zani-
malo, kako stvari zaznavajo 

tisti, ki niso tako vizualni 
kot jaz,« je zapisala v uvodu 
v knjigo. »Tako sem nekega 
dne prosila prijatelja pisate-
lja Oscarja Barberyja Suáre-
za, naj napiše kaj o neki moji 
sliki za katalog razstave v 

Buenos Airesu. Naslika-
la sem žensko v rdečem in 
ji dala v roke ključe. Nič po-
sebnega, dokler Oskar ni na-
pisal besedila. Bila sem pre-
senečena, kako pisatelji svet 
vidijo drugače kot slikarji.

Zamisel o knjigi je zore-
la 24 let, dokler ni izbrala 
fotografij osemdesetih svo-
jih slik in jih poslala bolivij-
skim pisateljem. Petnajst jih 
je – vsak v svoji izbrani sli-
ki – našlo navdih za zgodbo. 
Potem ko so se marca zara-
di pandemije zaprle meje, 
je obtičala v Sloveniji. Še ni-
koli, odkar živi v Boliviji, ni 
bila tako dolgo v Sloveniji, 
kamor se sicer pogosto vra-
ča. »Mogoče je bilo tudi prav 
tako, saj sem bila tako lahko 
ves čas njene bolezni ob svo-
ji mami, ki se je prejšnji te-
den poslovila od nas.«

V pomladnih mesecih pa 
je knjigo, ki je že pred ča-
som izšla v Boliviji, dodat-
no oplemenitila, saj je k 
»branju« svojih slik povabi-
la še 15 slovenskih avtorjev, 
med njimi Draga Jančarja, 

Borisa A. Novaka, Ferija La-
inščka, Sašo Pavček, Duša-
na Jovanoviča, Suzano Tra-
tnik, Agato Tomažič, Vinka 
Möderndorferja ... »V knji-
gi smo tako priča zelo različ-
nim žanrom, od kratkih im-
presij – opisov slike, do ods-
likav v mini dramah, sone-
ta ali pa nekakšne mešani-
ce med zgodbo in refleksi-
jo,« dodaja urednica Nela 
Malečkar; da je zanimivo, da 
sta samo dva avtorja – Toma-
žičeva in Möderndorfer – iz-
med šestdeset in več slik iz-
brala isto sliko. Gre za upo-
dobitev biblične zgodbe Su-
zane in dveh starcev, ker sta 
avtorja podajala moški in 
ženski pogled na sliko, pa je 
Štihova dopustila izjemo.

Boris A. Novak je izbral 
platno z naslovom Župan 
in podobo ubesedil v sonetu 
Dober tek! »V njej sem raz-
bral zgodbo in ta je v meni 
vzbudila pesem, ki je pisana 
v nekem sladkobnem tonu 
srečne družine, v kateri je 
odraščal neskončno požre-
šen in razvajen otrok, ki na 

koncu vse poje – vključno s 
staršema. Ejti v svojih slikah 
podaja globok vpogled v člo-
veške usode, hkrati pa skozi 
svoje podobe na različne na-
čine večplastno upoveduje 
tudi družbeno realnost,« je 
povedal Boris A. Novak.

Ejti Štih, v svojih delih je 
izrazit figuralik, je angažira-
na slikarka, zanima jo druž-
ba, opozarja na krivice, ki se 
godijo ljudem. Sama zase 
pravi, da pri slikanju delu-
je »novinarsko«. »Knjiga je 
dokaz, da bi morale različ-
ne umetnosti med sabo so-
delovati in bi umetniki mo-
rali bolj držati skupaj, če ne 
drugega, pred ministrstvom 
za kulturo. Ker smo umetni-
ki egocentrični, včasih težko 
pride do povezovanja. Meni 
je tokrat uspelo,« poudar-
ja Ejti Štih in dodaja, da je 
umetnost večna in edina po-
štena priča človeške zgodovi-
ne, saj umetniki ne delajo po 
naročilu, ampak delajo, kar 
vidijo, zaznajo in čutijo. V 
knjigi Slike in zgodbe na dva 
načina, v podobi in besedi.

Svet v slikah, slike v zgodbah
Petnajst bolivijskih in prav toliko slovenskih pisateljev in pisateljic je navdih za pisanje našlo v slikah Ejti Štih. V sodelovanju z založbo Mladinska knjiga je 
obe umetnosti združila v knjigi Slike in zgodbe.

Ejti Štih je naslikala, znani literati so napisali. / Foto: Igor Kavčič



petek, 31. julija 2020

Pogovor

15

Mateja Rant

Letošnja matura se bo zaradi 
razmer, v katerih je poteka-
la, zagotovo vpisala v zgodo-
vino; že priprave so potekale 
v posebnih razmerah. Kaj bo 
vam zlasti ostalo v spominu 
z letošnje mature?

Ravno to, da smo se mo-
rali vsi prilagoditi in da je to 
predstavljalo izziv tako za 
dijake kot profesorje. Hitro 
je bilo treba najti rešitev, ki 
bi bila vsaj približno enako-
vredna pouku v šoli, čeprav 
smo se kmalu začeli zaveda-
ti, da učenja prek spleta ni 
mogoče primerjati s tistim 
v razredu. Ugotavljam, da 
sem sama v šoli veliko bolj 
produktivna. Ker sem veliko 
naredila v šoli, mi je popol-
dne ostalo več prostega časa, 
pri učenju na daljavo pa se 
je delo razpotegnilo prek ce-
lega dneva. Potrebno je bilo 
veliko več discipline in orga-
nizacije. Sama sem na srečo 
zelo organizirana, zato sem 
imela mogoče manj težav 
kot kdo drug.

Nekateri so pozivali celo k 
odpovedi mature. Kakšno je 
bilo vaše stališče do teh po-
zivov?

Zdeli so se mi neutemelje-
ni, saj pri maturi šteje delo, 
ki ga opraviš v vseh štirih le-
tih srednješolskega izobra-
ževanja. Tudi zato sem po-
tiho upala na zlato maturo, 
saj sem vedela, da če se bom 
potrudila, mi bo uspelo. Da 
postaneš diamantni matu-
rant, pa je po moje potreben 
še kanček sreče, da se vse iz-
ide. A če si želel doseči do-
ber rezultat, je bilo treba za-
četi delati že prej, dva mese-
ca zagotovo nista dovolj. Ob 
odpovedi mature bi se poja-
vilo tudi vprašanje, kako ure-
diti vpis na fakulteto. Na to 
tisti, ki so bili proti maturi, 
očitno niso pomislili. 

Kako so potekale priprave, 
kdo vam je bil v največjo po-
moč?

Profesorji so hitro odkri-
li aplikacijo Zoom in dru-
ge aplikacije, prek katerih 
smo lahko komunicirali. 
Postopoma se je oblikoval 
kar neke vrste dnevni urnik, 
saj smo na tak način opravili 
delo pri štirih ali petih pred-
metih v enem dopoldnevu, 
zato smo začenjali zelo zgo-
daj. Pri nekaterih predme-
tih, sploh teoretičnih, je bilo 
to lažje izvesti kot recimo 
pri matematiki, a se je tudi 
pri matematiki profesorica 
potrudila, da so bile ure ka-
kovostno pripravljene. Vsi 

profesorji so nam bili res-
nično na voljo, nekateri so 
nam dali celo telefonske šte-
vilke, da smo se lahko nanje 
obrnili s kakršnimkoli vpra-
šanjem. Sama sicer nisem 
potrebovala veliko pomoči, 
a mi je bilo kljub temu v ute-
ho, da sem vedela, da imam 
nekoga, na katerega se lah-
ko obrnem, če bi naletela na 
težave.

Vas je kaj posebno skrbelo?
Poskusila sem se čim bolj 

potruditi in predvsem ne 
razočarati sebe, zato nisem 
bila pretirano obremenjena. 
Pomembno mi je bilo, da op-
ravim tako, da bom zadovolj-
na s sabo. Če vem, da se na 
določeno stvar lahko uspeš-
no pripravim, sem pomirje-
na. Imela sem zgolj »zdravo 
tremo«, ker pač ne veš, kaj 
te čaka.  

Ste težko čakali rezultate?
Priznam, da po zaključku 

izpitov nisem veliko razmi-
šljala o rezultatih, saj se je 
vmes veliko dogajalo. Zelo 
mi je odleglo, ko je bilo ko-
nec izpitov, potem pa sem se 
posvetila drugim stvarem in 
se z maturo nisem več obre-
menjevala. Tako tudi večer 
pred razglasitvijo rezultatov 
nisem bila pretirano nervo-
zna, kljub temu pa sem se 
zjutraj že takoj po 7. uri pri-
javila v sistem. Najprej si 

niti nisem upala pogledati, 
ko sem zagledala 34 točk, pa 
sem komaj dojela, da se to 
dogaja. Tega res nisem pri-
čakovala in sem bila zato to-
liko bolj presenečena. 

Tak rezultat je najbrž tež-
ko že vnaprej načrtovati, kot 
ste omenili, potrebuješ tudi 
kanček sreče?

Po moje si res težko tako 
močno prepričan v samega 
sebe, da bi to že vnaprej pri-
čakoval. Če preceniš same-
ga sebe, velikokrat kaj spre-
gledaš.  

Kakšen je torej občutek, ko 
se uvrstiš med elito sloven-
skih dijakov? 

Zelo sem bila vesela, takoj 
sem povedala ostalim dru-
žinskim članom in vsi so bili 
zelo veseli zame. Takoj smo 
poklicali tudi stare starše, ki 
so bili prav tako zelo navdu-
šeni in ponosni name. Tak-
rat sem se šele resnično za-
čela zavedati, da mi je uspe-
lo nekaj izjemnega.   

Ob podelitvi maturitetnih 
spričeval so se vam drugi 
sošolci zahvaljevali za po-
moč pri pripravah na matu-
ro. Vam torej svojega znanja 
ni težko deliti tudi z drugi-
mi, med vami ni bilo tekmo-
valnosti?

Tekmuješ predvsem sam s 
sabo, želiš si doseči rezultat, 

s katerim boš zadovoljen, in 
to sem privoščila tudi dru-
gim. Imeli smo namreč raz-
lična pričakovanja, nekateri 
so potrebovali točke za vpis 
na fakulteto, drugim je bilo 
dovolj, da maturo opravijo. 
Že v osnovni šoli so se sošol-
ci obračali name, ko so potre-
bovali pomoč, in vedno sem 
pomagala, če sem le mogla. 

V kakšnem spominu vam 
bodo ostala srednješolska 
leta? 

V zelo lepem, ker mi je gi-
mnazija močno razširila ob-
zorja; čeprav se z nekaterih 
vedami ne bom več ukvar-
jala, ostane neka podlaga za 
splošno izobraženost. Ob 
tem se tudi zaveš, da imaš 
lahko še toliko znanja, pa 
še marsičesa ne veš in se 
učiš skozi vse življenje, ved-
no lahko odkriješ kaj nove-
ga. Gimnazija ti zagotovo da 
neko širino, bolj sem odpr-
ta za družbene probleme in 
dogajanje v svetu na sploš-
no, še bolj se naučiš spreje-
mati drugačnost. 

Kateri predmet, če sploh 
kateri, vam je na maturi 
povzročal največ preglavic?

Vsak po svoje, pri vseh je 
bila snov zelo obsežna. Tre-
ba se je dobro organizirati, da 
učinkovito predelaš vso snov. 
Priprave pri matematiki so 
mi recimo vzele precej časa, 
ker je bilo treba narediti veli-
ko vaj, reševati naloge ... Ne 
moreš zgolj odpreti zvezka 
in prebrati snov. Sama se si-
cer učim tako, da si na glas be-
rem, ker si tako lažje zapom-
nim. Če mi ne gre, vse sku-
paj pustim in počnem kaj čis-
to drugega – grem v naravo, 
gledam televizijo, poslušam 
glasbo ... Vzamem si res pra-
vi odmor, saj se potem lahko 
spet dlje časa zbrano učim. 
Tako ne zapraviš časa po ne-
potrebnem, ko sediš pred 
zvezkom, pa od tega kljub 
temu nimaš nič. In tudi čas, 
ki ga porabiš za druge stvari, 
ni stran vržen čas, saj je na-
menjen temu, da se sprostiš.

Ste potrebovali točke za vpis 
na fakulteto?

Imela sem srečo, da na 
izbrani fakulteti ni bilo ome-
jitve vpisa. Verjamem, da je 
to lahko na maturi še doda-
tni pritisk. 

Kaj boste študirali? 
Izbrala sem prevajalstvo 

na ljubljanski filozofski fa-
kulteti.

Ste si po maturi že privoščili 
kaj oddiha?

Vzela sem si veliko proste-
ga časa. Gledam filme, za ka-
tere prej nisem imela časa, 
veliko tudi berem, kar je še 
ena moja strast, saj sem že 
med karanteno, ko sem ime-
la prav tako malo več časa za 
branje, ugotovila, kako to po-
grešam. Naredila sem si tudi 
že seznam, katere knjige si 
moram nujno izposoditi v 
knjižnici. 

Pravite, da spremljate druž-
beno dogajanje. Kaj vas kot 
mlado intelektualko na glo-
balni ravni najbolj skrbi in 
kakšno prihodnost bi si že-
leli za svojo generacijo?

Želim si, da bi več naredi-
li na področju okoljevarstva 
in da se zavemo, da imamo 
samo ta planet in da se se 
mora vsak pri sebi odločiti, 
kako bo ravnal, da ga bomo 
ohranili. Ne smemo čaka-
ti na druge, vsak mora zače-
ti pri sebi. Menim tudi, da 
se v medijih danes preveč 
postavlja čustva pred dej-
stva; na stvari je treba pogle-
dati objektivno. Dokler se ne 
poglobimo, težko razume-
mo, zakaj nam kdo posredu-
je določeno informacijo. Po-
grešam več kritične misli. 

Kje vidite sebe čez recimo 
deset let?

V popolnem svetu v Lu-
ksemburgu v centru za pre-
vajalce za Evropsko unijo. 
(smeh) Znanje tujih jezikov 
mi resnično veliko pomeni, 
saj ti odkriva nove dimenzije 
in nov pogled na svet – skozi 
jezik gledamo na svet okrog 
sebe in ga razumemo. Tudi 
slovenščino imam rada in bi 
si želela, da bi znali bolj ceni-
ti svoj jezik; četudi se razvija, 
je treba slediti pravilom, ga 
negovati in ohranjati.

Kateri pa so vaši najljubši 
konjički, s čim si zapolnite 
prosti čas?

Na prvem mestu so zago-
tovo knjige. Najraje imam 
debele romane, pri katerih 
se povsem prepustiš branju 
in »padeš« v zgodbo. Rada 
tudi poslušam glasbo, za 
sprostitev pogledam kakšen 
dober film ali pa grem samo 
ven na kakšen sprehod. Tak-
rat imam res čas samo zase.

Kakšne načrte imate za le-
tošnje najdaljše počitnice?

Mogoče bomo šli na dopust 
kam znotraj Slovenije, lahko 
da tudi na slovensko obalo. 
Moj cilj je, da si res vzamem 
oddih pred nadaljevanjem 
šolanja. Uživala bom in se 
sprostila ob druženju z ljud-
mi, ki mi veliko pomenijo.

Pogreša več kritične misli
Med letošnjo elito slovenskih maturantov, ki so dosegli vse možne točke pri splošni maturi, se je uvrstila tudi Anja Kustec z 
Gimnazije Škofja Loka.

Anja Kustec / Foto: Tina Dokl

»Znanje tujih 
jezikov mi 
resnično veliko 
pomeni, saj ti 
odkriva nove 
dimenzije in 
nov pogled na 
svet – skozi jezik 
gledamo na svet 
okrog sebe in 
ga razumemo. 
Tudi slovenščino 
imam rada 
in bi si želela, 
da bi znali 
bolj ceniti svoj 
jezik; četudi se 
razvija, je treba 
slediti pravilom, 
ga negovati in 
ohranjati.«

Anja Kustec



Zgodbe

petek, 31. julija 202016

Maša Likosar

Avtorja sta čas karantene, 
ko je bila razglašena epide-
mija covida-19, izkoristila 
za pisanje knjige na planini 
Mežakla, kjer sta, kot pravi-
ta, pastirska soseda. Dobiva-
la sta se na Ravneh, ravnini 
na Mežakli, kjer imata vsak 
svojo kmetijo. Njuni življenj-
ski poti se križata že 48 let, 
od obiskovanja osnovne šole, 
kjer sta bila sošolca prva dva 
razreda v Gorjah, ponovne-
ga snidenja na jeseniški gi-
mnaziji do skupnih poslov-
nih projektov, bivanja v Ra-
dovljici, predzadnjega po-
stanka v Zgornjih Gorjah in 
ne nazadnje njune skupne 
knjige. »Oba sva Gorjanca in 
zato tesno povezana s plani-
no, ki daje Gorjam že stole-
tja zaščito in vire za preživet-
je. Lahko rečeva, da nama je 
Mežakla v rodu, v krvi,« je po-
jasnil Roman Peterman in v 
nadaljevanju dodal: »S knji-
go sva želela deliti resnice, 
ki naju jih je naučila plano-
ta Mežakla. Vanjo sva vplet-
la 69 enominutnih nasvetov, 

pri čemer sva imela v mislih 
preproste, uporabne življenj-
ske modrosti za izboljša-
nje življenja, tako na duhov-
nem kot na telesnem podro-
čju.« Ravno Mežakla oziro-
ma njene zanimivosti s svo-
jimi skrivnostmi in lepotami 
so bile avtorjema vir navdiha 
za omenjeno knjigo. 

Pogled na Bratovo peč ju 
je spomnil na reševanje kon-
fliktov, Snežna jama na po-
men povezovanja, naravni 
most na pomen grajenja za-
upanja, dva najvišja vrha Me-
žakle – Jerebikovec in Peteli-
nov vrh – na samozavest in 
iskanje dobrega v ljudeh, An-
drejevo selo na inovativnost, 

Kope na lastno bogastvo, me-
teorit na odziv na spremem-
be in Okamenela baba na 
medsebojne odnose in an-
gažiranost v skupnosti. »Go-
renjska je v srednjem veku 
zaživela z železarstvom. Fu-
žine, topilnice in železo so 
bile od 16. stoletja tudi v Ra-
dovni, kjer so do leta 1901 

talili železo s koksom. Na 
Mežakli so kopali bobovec in 
kuhali oglje, zato se del Me-
žakle imenuje tudi Za rudo,« 
je povedal Peterman in nada-
ljeval: »Kope naju spomnijo 
na zavedanje, da uspeha ni 
brez truda. Veliko tega so 
morali vložili tudi gorjanski 
in okoliški kmetje v spravilo 
lesa in kuhanje kop, da so do-
segli uspeh. Priložnosti niso 
iskali daleč naokrog, tem-
več le pogledali okrog sebe in 
ugotovili, da bogastvo leži v 
nas in okrog nas, treba ga je 
le videti in uporabiti. Verjeli 
so v zakon setve in žetve ter 
že takrat posekan les nado-
meščali z zasaditvijo ali pre-
ureditvijo v pašnike.« 

Ker je, kot pravita avtor-
ja, knjiga zahtevala žrtev ne-
kaj dreves, sta se odločila, da 
bosta skupaj s knjigo sproži-
la akcijo Posadimo 19.970 
dreves in v ta namen darova-
la dva evra od vsakega pro-
danega izvoda. »Na Mežak-
li bi bilo treba posaditi vsaj 
milijon dreves na štiristo 
hektarih opustošenega ob-
močja. To zavedanje je bila 

glavna pobuda za akcijo nje-
nega pogozdovanja, ki pa se-
veda ni enkratna in bi jo bilo 
moč izvesti že letos. Gre za 
trajni projekt skrbi za naše 
gozdove in ozaveščanje o 
njihovem pomenu za zdrav-
je planeta,« je pojasnil Ja-
nez Hudovernik in dodal, 
da bo akcija izvedena pod 
strokovnim vodstvom Zavo-
da za gozdove Slovenije, ob-
močne enote Bled, in revir-
nih gozdarjev. »Vsa doblje-
na sredstva bomo nameni-
li za nakup sadik, pogozdo-
vanje in potem v prihodnjih 
letih za spomladansko obže-
tev in jesensko premazova-
nje za zaščito pred divjadjo. 
Pogozdovanje bodo izvedli 
lokalni športni klubi. Na ta 
način bomo obenem otroke 
učili, kako skrbeti za okolje 
in jim predajali delovne na-
vade z lastnim zgledom.« 
Vsi, ki so vključeni v pro-
jekt, po besedah Hudoverni-
ka verjamejo, da bodo lahko 
prej kot v petih letih pokaza-
li otipljive in vidne rezultate 
akcije Posadimo 19.970 dre-
ves na Mežakli. 

Mežakla jima je bila vir navdiha
Janez Hudovernik s Spodnjih Laz in Roman Peterman iz Zgornjih Gorij sta soavtorja nedavno izdane knjige Enominutni fitnes za dušo in telo – Kako iz 
muhe narediti slona? Knjiga je spodbudila tudi projekt Posadimo 19.970 dreves, s katerim avtorja želita ponovno pogozditi Mežaklo.

Avtorja knjige Enominutni trening za dušo in telo – Kako iz muhe narediti slona? Janez 
Hudovernik in Roman Peterman / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

»Avtobiografije so po na-
vadi odkrite, iskrene; a Elton 
John je v njej razkril toliko, 
da bralec dobi občutek, da ni 
stvari, ki je ne bi bil priprav-
ljen povedati o sebi. Poleg 
tega je zabavna, vsebuje ve-
liko angleškega humorja in 
cinizma, da sem se pri pre-
vajanju naglas smejal,« o av-
tobiografiji z naslovom Jaz – 
Elton John pripoveduje pre-
vajalec Simon Demšar, pro-
fesor angleščine in geogra-
fije z Bleda, ki je v zadnjih 
letih prevedel številne avto-
biografije znanih osebno-
sti, od Luke Modrića, Alexa 
Fergusona, Robbieja Willi-
amsa, Brucea Springsteena 
do zadnje, nedavno izšle o 
Eltonu Johnu. Prevajanje je 
Demšarjeva velika ljubezen, 
četudi se sicer preživlja kot 
osnovnošolski učitelj. »Zelo 
rad prevajam in lahko bi re-
kel, da je to zame sanjsko 
delo,« pripoveduje. 

Osnova dobrega prevo-
da je seveda dobro znanje 
angleščine. »S prevodom 

se stvari izgubijo, seveda, 
a poslušam svoje občutke, 
skušam se čim bolj vživeti 
v avtorjev svet, obenem pa 
se čim manj držati angleške 
strukture stavkov. Največji 
izziv pa postane, ko naletiš 
na prevajalski problem: pri-
de kakšna kombinacija be-
sed, fraza, ki ti ni poznana, 
poleg tega pisci radi eksperi-
mentirajo z jezikom in si iz-
mišljajo nove kombinacije 
besed. Pomagam si z elek-
tronskimi slovarji, zlasti an-
gleško-angleškimi, tudi an-
gleškim forumom, na kate-
rem sodelujejo ljudje z vse-
ga sveta, obračam se tudi 
na pisce knjig, če jih seveda 
najdem in se mi odzovejo.« 
Kot pravi, vse to naredi pre-
vajanje zanimivo; in ko pre-
magaš tovrstne izzive, ti to 
da tudi največ zadovoljstva. 
Zadnja leta prevaja zlasti za 
založbo Učila, postal je neke 
vrste »hišni« prevajalec av-
tobiografij. Zanimivo je, 
da večino teh napišejo »pi-
sci v senci«, tako imenova-
nji »ghost writerji«, ki so v 
knjigi običajno omenjeni le 

v drobnem tisku. Eden red-
kih, ki je knjigo napisal pov-
sem sam, pa je Bruce Sprin-
gsteen, Demšarjev najstni-
ški idol. In prevajanje nje-
gove knjige je bilo zanj res 
sanjsko delo. Ta čas ima v 
delu že nov prevod, tokrat 
avtobiografije Johna Lenno-
na, ki bo izšla septembra.

Ob prevajalskem delu pa 
je pred dvema letoma dobil 
naročilo, da bi napisal dru-
žinski kolesarski vodnik; po 
naključju je knjiga 50 kole-
sarskih izletov po Sloveniji 
pri založbi Mladinska knji-
ga izšla na isti dan kot pre-
vod avtobiografije Eltona 
Johna. »Cilj je bil, da v vo-
dnik vključim petdeset ko-
lesarskih izletov po Sloveni-
ji, ki bodo primerni za dru-
žine z otroki ali kolesarske 
začetnike. Poti naj bi bil čim 
lažje, ne predolge, ravnin-
ske, s čim manj vzponi, kar 
je v tej hriboviti deželi kar iz-
ziv, za nameček pa še krožne 
...« To je bilo kar zahtevno, 
priznava avtor, ki mu je na 
koncu uspelo zbrati petdeset 
poti, ki so temeljito opisane, 

vodnik je opremljen s QR 
kodo za navigacijo, zemlje-
vidi in fotografijami. Pa ga 
je katera pot še posebej nav-
dušila – vse je seveda preko-
lesaril, nekatere tudi v druž-
bi nečakinj? Kot pravi, bi – če 
mora izbrati če eno – izbral 
tisto prek Blok, ob Bloškem 

jezeru, ki je čarobno lepo.
Sogovornik je sicer kole-

sar že dolgo, v študentskih 
letih je prekolesaril Ame-
riko, Avstralijo, Aljasko ... 
»To me je zelo oblikovalo 
kot osebnost, naučilo potr-
pežljivosti, vzdržljivosti, sti-
ka z naravo ...« Popotniško 

kolesarjenje ga zdaj, ko je 
dopolnil petdeset let, spet 
mika. »Po desetih letih pre-
mora sem lani kolesaril iz 
Sofije v Bolgariji do Bleda. 
In prijatelji vedo, da v meni 
že dolgo tli želja, da bi šel s 
kolesom okoli sveta. Dobro 
leto, 30 tisoč kilometrov ...«

Prevajalec, ki želi prekolesariti svet
Simon Demšar je profesor angleščine in geografije, učitelj, prevajalec, navdušenec nad Bruceom Springsteenom in Formulo 1. Po duši pa je že od mladosti 
kolesar, saj je v študentskih letih prekolesaril Ameriko, Avstralijo, Aljasko, zdaj, ko je dopolnil petdeset let, pa razmišlja, da bi prekolesaril svet ... 

Simon Demšar: Po naključju sta na isti dan izšli njegova knjiga Družinski kolesarski vodnik: 
50 kolesarskih izletov po Sloveniji in njegov prevod avtobiografije Eltona Johna. 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Matevž Ravnikar – ni kriv, »da 
kolne kmet, molitve bravši« 

Slovenski narodopisec, 
pesnik in duhovnik Matevž 
Ravnikar - Poženčan se je ro-
dil 1. avgusta 1802 v Poženi-
ku pri Cerkljah. Bil je dve leti 
mlajši od Prešerna in mor-
da so zato nekateri menili, 
da je Prešeren zapis v slo-
venski abecedni vojni ali čr-
karski pravdi namenil nje-
mu: »Gorjancov naših jezik 
potujcvavši, si kriv, de kol-
ne kmet, molitve bravši«. V 
resnici je šlo za drugega Ma-
tevža Ravnikarja, tržaškega 
škofa, rojenega na Vačah, ki 
je vidno nastopal v črkopi-
sni polemiki. Poženčan to-
rej »ni kriv«, je pa zapustil 
svojo vidno sled v slovenski 
literaturi.

Pri desetih letih je bil sošo-
lec 12-letnega Franceta Pre-
šerna. Bogoslovje je študi-
ral v Ljubljani. Posvečen je 

bil leta 1825, ko je začel svo-
jo duhovniško pot po Kranj-
skem: Železniki, Brezni-
ca, Stara Loka, Trnje, Gora, 
Semič in Sele pri Kamniku 
(1842–1855). V Predosljah je 
bil župnik devet let, do svoje 
smrti leta 1864. 

Povsod je zbiral ljudske 
pesmi, največ pripovedne 
in legende pa tudi pravljice 
in pripovedke. Objavil jih je 
bolj malo. Veliko njegovega 
gradiva so kasneje uporabili 
Emil Korytko, nekaj pa tudi 
Stanko Vraz in A. A. Auer-
sperg. Kot prizadeven pre-
roditelj in učenec Valenti-
na Vodnika je zbiral ljudske 
pesmi v vseh krajih svojega 
službovanja. Najtesneje je 
sodeloval z Emilom Koryt-
kom, zato je v njegovi zbirki 
Slovenske pesmi krajnski-
ga naroda več kot polovica 

Ravnikarjevih zapisov. Med 
njimi je največ pripoved-
nih in legendarnih pesmi 
ter precej zdravic. Po razsve-
tljenskem vzoru je Ravni-
kar ljudske pesmi jezikovno 
popravljal. Prvi je začel za-
pisovati ljudske pravljice in 
pripovedke, vendar jih je le 
manjši del objavil v Novicah 
in v Danici ilirski. 

Svojo literarno ustvar-
jalnost je pogosto podrejal 
vzgojnim in rodoljubnim ci-
ljem. Napisal je več domo-
ljubnih pesmi in prigodnic. 
V prozi mu je bil zgled An-
ton Metod Slomšek. Upošte-
val je jezikovni nazor Jerneja 
Kopitarja, zato je jezik naslo-
nil na živo ljudsko govorico 
in jo usmerjal h knjižni slo-
venščini. S svojim vsestran-
skim delom je uresniče-
val Kopitarjev program. V 

Novicah je v letih med 1843 
in 1862 objavljal domoljub-
ne, idilične in vzgojne pe-
smi. V Drobtinicah je obja-
vljal krajšo pripovedno pro-
zo, namenjeno ljudski vzgo-
ji (Martinez iz Podloma, Ja-
kec Osredka, Očalar ...). Iz 

francoščine je za Mohorjevo 
družbo prevedel kratkočasno 
in poučno povest Utopljenci. 
Napisal je precej pesmi. Zna-
na je pesem Pri žaljah Kranj-
skega mesta, ki jo je napisal v 
Prešernov spomin kmalu po 
pesnikovi smrti.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Gradcu je 27. 7. 1903 umrl slovenski fizik Simon 

Šubic, avtor prve fizikalne razprave v slovenščini. 
Rodil se je 28. 10. 1830 v Brodeh pri Škofji Loki.

   Na Planini pri Rakeku se je 28. 7. 1869 rodil du-
hovnik in pisatelj Alfonz Levičnik. Bil je pomožni 
učitelj in suplent na gimnaziji v Kranju. Umrl je 6. 
3. 1966 v Kranju.

   Na Dobenem pri Mengšu se je 28. 7. 1886 rodil 
narodni delavec Frank Aleš. Leta 1903 se je izselil 
v ZDA. Bil je med pobudniki prvega slovenskega 
zavetišča za ostarele v Fontani.

   V Spodnji Luši se je 29. 7. 1804 rodil Lovrenc  
Košir, izumitelj poštne znamke.

   V Nasovčah se je 29. 7. 1835 rodil ljudski umetnik, 
mlinar in rezbar Lovrenc Erzar. 

   V Kranju se je 30. 7. 1735 rodil duhovnik, kapucin 
in pridigar Janez Vizintin. Pridige je dosledno 
pisal v slovenskem jeziku. 

   Pri Svetem Lenartu se je 1. 8. 1905 rodila pesnica 
in pisateljica Anica Gartner, rojena Tavčar.  
V družini Tavčar je bila najmlajša od 13 otrok.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Verina zgodba sodi med 
tiste, ki človeka pretresejo 
do obisti. Ne pravijo zaman, 
da najkrajšo potegne tisti, ki 
se znajde v krempljih ma-
nipulatorja. Četudi se žrtev 
želi komu potožiti, ji nihče 
ne verjame. Ostane sama 
in nemočna. Le redki ima-
jo srečo, da se rešijo tega zla.

Vera o sebi pripovedu-
je z mirnim, malodane bo-
žajočim glasom. Če ji dob-
ro ne prisluhneš, celo lah-
ko spregledaš, da poslu-
šaš zgodbo o trpljenju in 
trpinčenju. Odkrito pove, 
da je bilo prvih trideset let 

njeno življenje ena sama 
žalost. Potem pa je v čakal-
nici na psihiatriji spoznala 
Leona. Sorodno dušo s po-
dobno usodo. Kdo ve, kaj bi 
bilo z njima, če bi ne obrni-
la preteklosti hrbta, se pri-
jela za roke in se skupaj na-
potila svoji lastni prihodno-
sti naproti. A najprej Veri-
na zgodba. Ženske imamo 
prednost!

»Rodila sem se zelo am-
bicioznim staršem. Oba sta 
bila zdravnika in za prvo-
rojenko sta še pred mojim 
rojstvom kovala velike na-
črte. Prepričana sta bila, da 
bom šla po njunih poteh. 
Žal pa jima je moje rojstvo 
že od trenutka, ko sem pri-
jokala na svet, predstavlja-
lo eno samo razočaranje. 
Najprej so morali 'malo po-
čakati', da sem sploh zajo-
kala, potem sem zbolela za 
hudo zlatenico. V porodni-
šnici sem ostala skoraj dva 
meseca. Shodila sem, ko 
sem bila stara že dve leti. 
Tudi pri čebljanju in govor-
jenju sem bila precej poča-
sna. Starše sem razočarala 
na celi črti. Ne spomnim se, 
da bi me mama kdaj vzela 
v naročje in stisnila k sebi. 
Očeta, ki je bil znan kirurg, 
sem tako in tako bolj redko 
videla, saj je bil včasih zdo-
ma tudi po več dni. Ozra-
čje v hiši se je precej razele-
ktrilo, ko se je rodila sestra 

Tina. Ona je bila moje čisto 
nasprotje! Bila je zelo živah-
na, ljubka, prikupna dekli-
ca. Vsak, ki jo je videl prvič, 
si je zaželel, da bi imel tudi 
sam takšnega otroka. Pri 
treh letih je že igrala na vio-
lino, pisala in brala je pri šti-
rih. Ni še imela šest let, ko je 
že šla v prvi razred. Četudi 
sem bila od nje tri leta sta-
rejša, sem se s težavo prebi-
la v drugi razred. Pri učenju, 
če ni bilo drugega pri roki, 
mi je pomagala tudi ona.

Kar pomnim, so si in-
štruktorji pri nas podaja-
li kljuke. Brez njihove po-
moči verjetno ne bi pri-
lezla niti do petega razreda. 
Bilo je nadvse čudno: dok-
ler smo bili za mizo sami, 
se mi je zdelo, da mi gre 
znanje kar samo v glavo. 
Ko se je na vratih prikazala 
mama, sem otrpnila in za-
čela jecljati. Kadar sva bili 
sami doma, me je pogos-
to tepla. Po meni je udarja-
la s kuhalnico ali kuhinjsko 
krpo. Na njej je naredila vo-
zel in udarjala, dokler se ni 
utrudila. Med tepežem ni 
nikoli spregovorila niti be-
sedice. Jaz pa tudi ne. Še jo-
kala se nisem. Kje sem si pa 
upala! 

Zanimivo pa je, da sem 
zmeraj imela precej prija-
teljic. Rade so me imele. 
Z njimi sem se pogovar-
jala, delale smo venčke iz 

marjetic, si pripovedova-
le izmišljene dogodivšči-
ne. Če smo bile same, ni-
sem jecljala. Učiteljice so 
se z menoj zelo trudile. A 
bolj zaradi moje mame kot 
zato, da bi mi pomagale v 
težavah. Nisem bila neum-
na, kot so mislile, hitro sem 
jih spregledala. V šestem 
razredu je že kazalo, da me 
bodo prešolali na šolo za ot-
roke s posebnimi potreba-
mi. Pa sem se po nekem ču-
dežu izmazala. Vsem se je 
oddahnilo. 

Za gospodinjstvo in tudi 
zame je skrbela teta Berta. 
No, nismo si bili v sorodu, 
starši so ji plačevali, da je 
čistila našo ogromno hišo, 
trikrat tedensko nam je sku-
hala kosilo, njena dolžnost 
je bila tudi, da je bdela nad 
inštruktorji, ko so prihaja-
li k meni. Razen dveh štu-
dentk so bili vsi fantje. 

Sestra je obiskovala ure 
baleta, igrala violino na raz-
ličnih tekmovanjih, pred-
vsem pa je bila celi družini 
v ponos. 

Kako mi je uspelo odrasti, 
ne vem. Spominjam se pre-
pirov, ki so se vrteli okoli 
vpisa v srednjo šolo. Kam 
naj grem, da ne bom star-
šem v sramoto, je bilo vpra-
šanje, na katero se je skuša-
lo odgovoriti. Nazadnje sem 
pristala na administrativni, 
kajti matematika mi je, pre-
senetljivo, še kar dobro šla 
od rok. 

Bila sem osamljen in ču-
stveno zanemarjen otrok. 
Srce me je bolelo, ker so se 
prijateljice iz osnovne šole 
vpisale na različne šole, ne-
katere so se tudi zaposlile, 

stiki so se pretrgali, tako da 
nisem imela nikogar, s ko-
mer bi se pogovarjala. In-
štruktorji niso šteli. Njim je 
šlo predvsem za to, da me 
vsaj toliko naučijo, da bodo 
lahko opravičili honorar, ki 
so ga prejeli. 

V drugem letniku sem se 
začela družiti s sprevodni-
kom avtobusa. Bil je starej-
ši gospod, rad se je malo po-
šalil, včasih mi je rekel le-
potička moja in mi stisnil v 
roko bombon. Ne vem, ali 
je bila tisto, kar sem čutila 
do njega, ljubezen. O njem 
sem velikokrat razmišljala, 
a bolj v stilu, da me bo pri-
šel iskat, me rešil in odpeljal 
daleč stran. Nekoč mi je na 
avtobusni postaji kupil luč-
ko in me prijateljsko objel 
preko ramen. Nekdo naju 
je moral videti. Zvečer, ko 
je prišla mama iz službe, 
je privihrala v mojo sobo in 
mi prisolila več klofut. 'Tis-
tega pedofila smo pa prija-
vili na policiji!' je še dodala. 
Naslednji dan ga ni bilo več 
na avtobusu. Ljudje so me 
grdo gledali, očitno je bilo, 
da so vsi vedeli, kaj se mu je 
zgodilo. Pa da sem jaz kriva. 
Šlo mi je na jok, a mu nisem 
znala pomagati. 

Ko sem bila že na pol od-
raslo dekle, razen kakšne 
klofute, ki je priletela čez 
obraz, ni bilo drugega fi-
zičnega nasilja. Neznosno 
hudo je bilo nekaj drugega: 
obnašali so se, kot da me ni. 
Če so prišli obiski, in to je 
bilo pogosto, sem se morala 
umakniti. Sestra je blestela, 
igrala na violino in se pus-
tila razvajati. Nisem bila 
ljubosumna nanjo. Včasih 

mi je na skrivaj prinesla 
kakšno slaščico in me stis-
nila k sebi. 

Tretji letnik sem po-
navljala. Sramota, sramo-
ta, sramota! Te besede so 
odmevale po hiši! 'A sploh 
veš, koliko denarja smo že 
zmetali inštruktorjem?!' 
sta mi očitala oče in mama. 
Vedno bolj sem se umikala 
v svoj svet. Včasih sem vze-
la v roke kakšno knjigo, a 
več kot dveh, treh strani ni-
sem nikoli prebrala. 

Poleti, ko smo šli na mor-
je, so me pustili v prikolici 
z izgovorom, da eden pač 
mora paziti na stvari. Oče je 
imel veliko prijateljev, tudi 
zdravnikov, ki so imeli raz-
košne jadrnice. Starša sta 
bila počaščena, da so ju vze-
li s seboj. Sestra je že ime-
la fanta in se je raje druži-
la z njim kot z menoj. Ne-
koč, preden sta šla starša ja-
drat okoli Kornatov, sta mi 
povedala, da v mojem na-
daljnjem šolanju ne vidita 
več smisla. 'Preveč si ome-
jena!' mi je rekla mama. 
'Škoda denarja za inštruk-
torje. Septembra boš šla de-
lat. Čas je, da si sama služiš 
kruh,' sem še slišala. Še ni-
koli ni bilo v njunih besedah 
toliko zaničevanja in brez-
čutnosti kot tistikrat. 

Čez cesto na drugo stran 
kampa je počitnikovala če-
ška družina, ki je imela s se-
boj dečka, ki je bil drugačen 
od drugih. Na skrivaj sem 
ga hodila gledat. V naši pri-
kolici sem stopila pred ogle-
dalo in se ogledovala: sem 
tudi jaz videti takšen beb-
ček kot on?« 

(Konec prihodnjič)

Pekel ali raj, 1. del

Videz vara
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Razgledi

Miha Naglič

»Prostor v dolini Nila ima 
najprej svojo poglavitno 
usmeritev, absolutno pred-
nostno smer, kar nam čudo-
vito izraža kompozicija sta-
rega egiptovskega slikarstva 
s prekrivajočimi se vzpo-
rednimi ravnmi. Če sem v 
Franciji, se lahko oddaljim 
od svojega kraja bivanja v 
smeri katerekoli točke na 
vetrovnici; dežela se razgri-
nja povsod naokrog in celo 
gore se nam ne glede na ne-
dostopnost nekaterih vrhov 
zdijo samo ovire, jedra od-
pora, onkraj katerih se vse 
spet začne; a v Zgornjem 
Egiptu, ki je žlebič, izdolben 
v saharsko planoto, dolg de-
vetsto petdeset kilometrov, 
če ga merimo od prvega ka-
tarakta do Kaira, v širino pa 

jih v povprečju meri deset, je 
mogoče neomejeno potova-
ti proti Spodnjemu Egiptu 
in Sredozemlju na eni stra-
ni in proti Etiopiji in Suda-
nu na drugi strani, dokler 
gremo vzporedno z Nilom, 
če pa se odpravimo pravoko-
tno na tok Nila, nas zelo hit-
ro ustavi puščava, ki se zač-
ne zelo grobo, nobenega od 
tistih prehodov, na kakršne 
naletimo v Severni Afriki, 
ni, in vedno vemo, da nas bo 
ustavila, saj se začenja s skal-
no pregrado, ki jo je videti z 
vseh strani.« (str. 68)

Francoski pisatelj Michel 
Butor (1926–2016) velja za 
enega od utemeljiteljev no-
vega romana, njegov roman 
Modifikacija je leta 1971 iz-
šel v legendarni zbirki Sto 
romanov Cankarjeve založ-
be. Njegovi potopisni eseji, 

ki so bolj študije krajev ozi-
roma njihovega duha (na-
slov izvirnika je Le génie du 
lieu), so prvič izšli že leta 
1958. Kraji, katerih duha 
Butor diagnosticira in opi-
še, pa so: Kordova, Istanbul, 
Solun, Delfi, Malia (Kreta), 
Mantova, Ferrara in Egipt. 
Gornji odlomek je iz skle-
pne študije o Egiptu. Butor 
najprej navede tale Herodo-
tov stavek: »Egipčani, ki ži-
vijo v samosvojem podnebju 
na bregu reke z značajem, ki 
je drugačen od značaja dru-
gih rek, so skoraj v vsem 
privzeli tudi nravi in navade, 
ki so nasprotne kot pri dru-
gih ljudeh.« Duha Egipta do-
loča najprej reka Nil in njen 

svojski tok od zgoraj navzdol 
oziroma od juga proti seve-
ru. Ob tej temeljni determi-
nanti se v tisočletjih obliku-
je duh Egipčanov, od tistih, 
ki so jim vladali faraoni, prek 
koptskih kristjanov do mu-
slimanov, ki so ob Nilu dru-
gačni kot v drugih puščavah, 
vse to pa v novejšem času za-
pleta še evropski oziroma za-
hodni vpliv … Škoda, ker ni 
bil Butor nikoli v Sloveniji, 
me prav zanima, kako bi do-
živel duha katerega od na-
ših krajev. Sicer pa duh kra-
ja (latinski genius loci) ni le 
objektivna danost, pojavlja 
se tako, kakor ga kdo upo-
dablja … Ste bili kdaj v Egip-
tu?

Nove knjige (549)

Duh kraja (genius loci)

Vaš razgled

Danica Zavrl Žlebir

V poletnem obdobju je v 
družbi zelo malo pomemb-
nih in odmevnih dogodkov. 
Takrat se v medijih pojavijo 
bolj ali manj trivialne, neres-
ne, celo prazne teme in no-
vice. Mediji tako objavlja-
jo zgodbe, ki jih po svoje po-
tegnejo z zaloge, iz arhiva ali 
vnaprej pripravljenega gradi-
va. Tudi ozimnico, s kislimi 
kumaricami vred, priprav-
ljamo vnaprej in jo potegne-

mo na plan, ko ni druge, sve-
že zelenjave. Pogledali smo 
na jezikovni spletni portal 
Fran, kaj tam pravijo o na-
stanku frazema kisle kuma-
rice. »Frazemi čas kislih ku-
maric, obdobje kislih kuma-
ric in sezona kislih kumaric 
so verjetno prevzeti po nem-
škem izrazu Sauregurken-
zeit v pomenu ‘poletno po-
slovno zatišje’. Ta se nana-
ša na kumarice, ki so prilju-
bljena jed Berlinčanov v po-
letnih mesecih. Pojavil se je 
v poznem 18. stoletju. Vzpo-
redna angleška izraza sta cu-
cumbertime in season of the 
very smallest potatoes (gl. H. 
Küpper, Wörterbuch der de-
utschen Umgangssprache, 

697). V zvezi z nepo-
membnostjo časa kislih ku-
maric sta tudi hr.srb. kise-
li krastavci ‘neumnost, ne-
resna stvar’, prodavati kise-
le krastavce ‘varati, goljufati 
koga’ in bostandžiji krastav-
ce prodavati ‘učiti koga kaj, 
ki to mnogo bolje zna’,« po-
jasnjuje spletni portal.

Tudi statistični urad se 
sklicuje na poletje kot čas ki-
slih kumaric, ko nam sporo-
ča, kako je v Sloveniji s pri-
delavo in predelavo te zele-

njave. Kumare za vlaganje, 
namenjene tržni pridelavi, 
je v 2019 gojilo 228 kmetij-
skih gospodarstev v Slove-
niji na skupno skoraj enaj-
stih hektarih; 77 odstotkov 
te površine je bilo na pros-
tem, 23 odstotkov pa v zašči-
tenih prostorih. Pridelovalci 
kumar za vlaganje v Slove-
niji so v 2019 pridelali 849 
ton te zelenjavnice; to je bilo 
skoraj 43 odstotkov manj kot 
v 2005, ko so jih pridelali 
1485 ton (to je bilo največ po 
letu 2001). Skoraj 74 odstot-
kov kumar za vlaganje, pri-
delanih v 2019, so porabili 
sami (lastna poraba), nekaj 
več kot 26 odstotkov je bilo 
namenjeno tržni pridelavi. 

Kumar za vlaganje iz lastne 
pridelave se proda na tržni-
cah čedalje manj, njiho-
va cena pa narašča, navaja-
jo statistiki. V letih od 2003 
do 2019 je bila največja ko-
ličina kumar za vlaganje iz 
lastne pridelave prodana na 
tržnicah v 2008, in sicer sko-
raj 40 ton. Najvišjo povpreč-
no ceno za kilogram so v prej 
omenjenem obdobju doseg-
le v 2019 (2,86 evra), najniž-
jo pa v 2004 (1,29 evra).

Slovenija veliko več kuma-
ric uvozi kot izvozi. V 2019 je 
uvozila 71-krat več svežih (ali 
ohlajenih) kumaric, kot jih 
je izvozila. Uvozila jih je 563 
ton, izvozila pa osem ton.

Uvoz je precej večji od iz-
voza tudi pri vloženih kuma-
rah in kumaricah: v 2019 je 
bil uvoz 42-krat večji od izvo-
za. Uvozili smo jih največ iz 
Nemčije (1.241 ton), izvozi-
li največ v Hrvaško (40 ton). 
Natančnih podatkov o šte-
vilu podjetij, ki se ukvarja-
jo s predelavo in konzervira-
njem kumaric v Sloveniji, ni-
mamo. Podatki o številu pod-
jetij, ki se ukvarjajo s prede-
lavo in konzerviranjem sadja 
in zelenjave, kažejo, da števi-
lo podjetij v tej dejavnosti na-
rašča. Večina teh podjetij so 
mikropodjetja, torej taka, ki 
zaposlujejo manj kot deset 
oseb. V 2018 so bila mikro-
podjetja 98 odstotkov vseh 
podjetij, ki so se ukvarjala s 
predelavo in konzerviranjem 
sadja in zelenjave.

Čas kislih kumaric
Statistični urad nam je poleti postregel s podatki o pridelavi in predelavi 
kumaric v Sloveniji, kajti čas poletja v medijih imenujemo čas kislih kumaric.

Michel Butor, Duh kraja, prevedla Suzana Koncut, 
Cankarjeva založba, Ljubljana, 2020, 120 strani

Vložene kisle kumarice zna pripraviti skoraj vsaka 
gospodinja. Potrebuje le kumarice, kis za vlaganje, sol, 
sladkor in dišave ter znanje o postopku vkuhavanja. 
Zadnje je mogoče najti tudi na spletu.  

Sove, vključno s tole prikupno malo uharico, krasijo modro molčanje, pozorna čuječnost 
in umirjeno opazovanje, torej lastnosti, ki jih mnogokrat pogrešamo pri nas samih. Sove pa 
svoja krila razpirajo tudi v mnogih sanjskih prerokbah, basnih, mitih in legendah in nas 
bogatijo s pozitivno energijo, krepijo našo intuicijo in modrost. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Čas epidemije covida-19 je še kako zaznamoval tudi šport, saj so odpadala vsa tekmovanja, 
tudi olimpijske igre. Med prvimi so tekmovanja začeli kolesarji, ki tekmujejo na prostem 
in je možnost okužbe manjša. Vseeno pa je v kar nekaj tujih kolesarskih ekipah prišlo do 
okužb in tudi v Kranju so med čakanjem na start dirke nekateri za varnost poskrbeli z 
zaščitno masko. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil: B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_20_61
NALOGA

8 1 3 7
4 2 5 8 1

7 9 8 2
5 6 9 8 2

1 3
2 9 8 3 4

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

sudoku_LAZJI_20_61

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_20_61
NALOGA

8137
42581

7982
56982

13
29834

8291
71254
423

sudoku_LAZJI_20_61

REŠITEV

869132475
425867319
317945826
734516982
156298743
298374561
682459137
973681254
541723698

sudoku_TEZJI_20_61
NALOGA

6 2 8 5
4 2 5 9

7 3
5 3 9

4 3
2 7 1

5 6
9 5 1 8

7 8 2 3

sudoku_TEZJI_20_61

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_61
NALOGA

6285
4259

73
539

43
271

56
9518

7823

sudoku_TEZJI_20_61

REŠITEV

631294785
428537196
957861342
814756239
569423871
273918564
145389627
392675418
786142953

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Prijelo ju je 
Pride Polde k spovedi: »Gospod župnik, včeraj se žena 
nagne nad hladilno skrinjo, ko me prime, nisem se mogel 
upreti, pa sem jo kar takoj. A je to greh?«
Župnik: »Ne, to je naravno.«
Naslednji dan pride k spovedi Pepca: »Gospod župnik, 
nagnem se nad hladilno skrinjo, da pogledam meso, naš 
pa me napade. Sem grešila?«
Župnik: »Ne, otrok moj, že včeraj me je vaš mož spraševal 
isto in sem mu povedal, da je to nekaj povsem naravnega.«
Pepca: »A sva še naprej dobrodošla v cerkvi?« 
Župnik: »Seveda.«
Pepca: »Še dobro, ker v Mercatorju nisva več.«

Ni je prepričala 
Dve miški v savani najdeta slona, ki leži na tleh. 
»To bo pa slastna večerja!« reče prva.
»Spekli ga bova! Jaz grem po drva, da bom zakurila ogenj, 
ti pa ga straži!« se strinja druga.
Ko se miška vrne z vejami za pripravo žara, opazi, da 
slona ni več. 
Tista, ki ga je čuvala, nemočno pove: »Slon je vstal in 
odšel!« 
»A se šališ? Ne laži mi, saj vidim, da žvečiš!« je nad 
prijateljico razočarana miška.

Pri sodniku za prekrške 
Sodnik za prekrške: »Gospod Novak, to je pa že čez vsako 
mero! V dveh mesecih ste zbili štiri pešce.«
Novak: »Koliko je pa sicer dovoljeno?«

Lepe nožice 
Marjan ogovori Jožico: »Kam pa gredo te lepe nožice?«
Jožica: »V kino, če ne bo nič vmes prišlo.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Z mislimi boste že na dopustu in le to vas bo držalo pokon-
ci. Delo vas bo priganjalo in tudi neke stare zadeve boste 
morali še poravnati. Kot po navadi boste sami sebi preveč 
naložili in se kasneje spraševali, čemu je to potrebno. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ves teden boste polni pozitivne energije in dobre volje. 
Ljudje bodo zato iskali vašo bližino, vam pa bo to čisto 
odgovarjalo, saj s komunikacijo nimate težav. Neka oseba 
vam bo zelo polepšala konec tedna, in to nepričakovano. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Odločili se boste za lažjo od obeh poti, ki pa ni nujno tudi 
boljša. No, tudi po ovinkih in klancih se pride do cilja. In 
kadar si želite nekaj dobro opraviti, vas nobena še tako 
velika ovira ne ustavi. Denar pride. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
V sebi boste prebudili misel, ki vas bo žalostila, in šele 
ob koncu tedna boste sprevideli, da potrebujete pogovor. 
Uresničevati boste začeli stare sanje oziroma želje, hkrati 
s tem pa boste tudi duhovno rasli. V sebi skrivate veliko 
moč.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Nepričakovane novice vam prinašajo prijetne spremem-
be v ljubezenskem življenju. Že kar nekaj časa se počutite 
odrinjene tako od prijateljev kot od ljubljene osebe. Poslo-
vne zadeve vas bodo utrujale, odločite se za krajši dopust.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Hodili boste po robu. Prilagodili se boste do take mere, 
da si boste skoraj naredili škodo. Opozorilo bo prišlo še 
ob pravem času. Težave boste odpravili, naporom pa se 
ne boste mogli izogniti. Vsak zakaj ima svoj zato. Vedno.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V kratkem času se vam bo razvrstil niz nepričakovanih 
dobrih dogodkov. Vedno ni dobro razmišljati z glavo, vča-
sih je pametno poslušati tudi srce, čeprav vas je v zadnjem 
času večkrat pustilo na cedilu. Na vidiku je daljša pot.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ne gre za to, da ste preobčutljivi. Res je, da vas zadnje 
čase obkrožajo ljudje, na katere se ne morete zanesti. Pri-
čakovanja so velika, vendar je to prav, saj tudi vi veliko 
dajete. V delovnem okolju je prišel čas, da se postavite 
zase.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Veselili se boste, da je vendarle že čas za malo miru, 
vendar se bodo odgovornosti menjale ena za drugo. Kot 
vedno se boste tudi tokrat znašli, zato ni treba ustvarjati 
panike. V ljubezni se boste še malo lovili, kmalu pa se vam 
vse obrne.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pred vami je dobro obdobje, in to na vseh področjih, ki 
vam kaj pomenijo. Dobro boste rešili stanje na finančnem 
računu. Tudi v ljubezni boste zelo zadovoljni – in drugi z 
vami. Obeta se vam res lepo presenečenje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Takoj se morate znebiti notranjih strahov. Strah vam vsa-
ko težavo naredi še večjo. Nekdo vas bo povabil na daljšo 
pot. Odzovite se povabilu, saj vam ne bo žal. V kratkem 
obdobju se vam nasmehne sreča in vaša naloga je, da jo 
obdržite.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Če boste hoteli uresničiti svoje želje na ljubezenskem 
področju, boste morali hitro spremeniti svojo taktiko. 
Vse preveč delujete v ozadju, namesto da bi se postavili 
v ospredje. Dopust bo potekal po načrtu in še bolje, brez 
skrbi.



Glasbeni večeri 
pod Grajsko lipo

dvorišče
Gradu khislstein
vsako sredo ob 20.30

5. 8. MAJA KEUC 
AMAYA

12. 8. DITKA

19. 8. ALENKA GODEC

26. 8. SEVERA GJURIN

2. 9. ANA DEŽMAN

letno Gledališče khislstein

Ob 21.00

7. 8. HAMO &
TRIBUTE 2 LOVE

14. 8. TABU AKUSTIČNO 

16. 8. EMIL SPANYI &
DAVID GAZAROV

21. - 23. 8. PIKNIK KINO

28. 8. SIDDHARTA
AKUSTIČNO

30. 8. JANEZ DOVČ
& SOZVOČJA
SLOVENIJE
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_31. 07. 2020

Nagrade 3-krat po dve vstopnici za  
koncert Ditke 12. avgusta 2020 pod  
grajsko lipo na dvorišču gradu Khislstein

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 pet
ka, 7. avgusta 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorje
vi ulici 1.
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TUDI LETOS
V JULIJU IN AVGUSTU

MED 18. IN 23. URO
V PARKU EVROPA

info: VisitKamnik
ŽivimKamnik
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Marjana Ahačič

Bled – Pohod solidarnosti z 
ljudmi, ki so morali zapusti-
ti dom, je organizirala Slo-
venska karitas v sklopu akci-
je ozaveščanja Kaj je dom?, 
ki poteka že tretje leto za-
pored. Kot je povedala Jana 
Lampe, vodja mednarodne 
pomoči in glavna pobudni-
ca pohodov solidarnost pri 
Slovenski karitas, je akicja 
potekala sočasno v enajstih 
evropskih državah, letošnji 
cilj pa je bil po ozavestiti pri-
spevek migrantov v državah, 
kamor so se preselili in kjer 
s svojim delom, znanjem, iz-
kušnjami in kulturo bogati-
jo skupnost, pa tudi v drža-
vah, iz katerih izvirajo; mno-
go jih namreč z denarjem, ki 
ga zaslužijo pri nas, pomaga 
tudi družinam doma. 

Solidarnost z ljudmi  
na poti

»Vsak dan svoj dom za-
radi vojn, preganjanja, pod-
nebnih sprememb in skraj-
ne revščine zapusti povpreč-
no 37 tisoč ljudi. Večinoma iz 
držav Azije in Afrike, vse več 
tudi iz držav Latinske Ameri-
ke. Ob tem se največ migracij 
dogaja znotraj afriškega kon-
tinenta, kar ustvarja pritisk 
na že tako revne države. V 
želji po preživetju in človeka 
vrednem življenju se begun-
ci podajo na dolge in tvega-
ne poti, na katerih lahko pos-
tanejo žrtve nasilja in izkori-
ščanja ali pa celo izgubijo živ-
ljenje. Veliko kilometrov op-
ravijo peš. Na Slovenski kari-
tas prepoznavamo njihov po-
gum v želji po človeka vred-
nem življenju. Zato smo jim 
želeli s simbolno prehojeni-
mi kilometri izraziti podporo 
in solidarnost na tej poti,« je 
poudarila.

Kampanja načeloma do 
začetka avgusta poteka na 

družbenih omrežjih v okvi-
ru akcije Kaj je dom? #wha-
tishome, letošnjo pa so, kot 
že rečeno, začeli s tednom 
in pohodi solidarnosti. »Be-
gunci ogromno kilometrov 
na svojih poteh v boljše živ-
ljenje prehodijo peš. Z orga-
nizacijo pohodov smo žele-
li ljudi spodbuditi, da z mis-
lijo nanje hodijo tudi sami 
in na ta način vsaj delno ob-
čutijo napor, ki ga doživlja-
jo oni, da na neki način pos-
tanejo njihovi sočutni sopot-
niki. Zamislili smo si sim-
bolno pot iz Damaska v Si-
riji do Slovenije in si zasta-
vili za cilj, da skupaj zbere-
mo 2.810 kilometrov, koli-
kor znaša razdalja med Da-
maskom in Ljubljano,« je 
pojasnila. 

Sedem tisoč kilometrov

Kilometre so posamezni-
ki lahko »nabiral« sami in 
jih nato vnašali v aplikacijo 
na družbenih omrežjih, ne-
kaj je bilo tudi organiziranih 
pohodov – med njimi tudi 

pohod okoli Blejskega jeze-
ra. Jana Lampe, doma iz Go-
rij, se je s skupino pohodnic 
iz tamkajšnje župnijske Ka-
ritas na primer peš odpravi-
la na Brezje. Skupaj je bilo 
v projektu udeleženih 510 
ljudi iz različnih krajev po 
vsej Sloveniji. Prehodili so 
7.096 kilometrov in tako 
presegli zastavljeni cilj.

Pohodu solidarnosti so se 
priključili tudi ljudje, ki so 
zaradi različnih vzrokov za-
pustili državo, v kateri so se 
rodili, in si sedaj v Sloveniji 
želijo ustvariti dostojno živ-
ljenje, je povedala Jana Lam-
pe. Med njimi je bila tudi 
Marija Voglar, v Venezue-
li rojena Slovenka, ki je bila 
zaradi krize v državi v janu-
arju repatriirana v Sloveni-
jo: »Ko sem letos odhajala iz 
Venezuele, nismo imeli ne 
elektrike ter ne vode in plina. 
Težko je bilo zapustiti dom. 
Pot do Slovenije je bila zelo 
naporna. Zelo sem bila vese-
la in ganjena, da so me tukaj 
vsi ljudje zelo lepo sprejeli.«

Akcija, pravi Jana Lam-
pe, je letos seveda potekala v 
posebnih razmerah, a so se 
ljudje vendarle začutili, de je 
številnim po svetu še mno-
go težje kot je pri nas. »Zdi 
se mi, da vsaka kriza vendarle 
sproži tudi veliko solidarno-
sti, tudi med Slovenci,« je še 
povedala in ob tem navedla 
pričevanja slovenskih misi-
jonarjev, ki vedo povedati, 
kako zelo je epidemija priza-
dela ljudi v afriških državah. 
»Tam številni še vedno živi-
jo zgolj od dnevnega zasluž-
ka. Zdaj niso mogli na ulice, 
da bi si prislužili tistih nekaj 
sredstev za preživetje. Zara-
di zaprtja mej med državami 
narašča cena hrane in števi-
lo ljudi, ki trpijo zaradi lako-
te, ob tem, da so ljudje na po-
deželju tako revni, da niti za 
milo nimajo – kako bodo to-
rej poskrbeli za higieno, ki je 
ključna pri zaustavitvi širje-
nja virusa ... Razmere so res 
težke, pa ne le v Afriki. Kot 
poročajo naši sodelavci, je 
zelo hudo tudi na Balkanu.«

Kot da bi šli dvainpolkrat od 
Ljubljane do Damaska
Pohodov solidarnosti z begunci in vsemi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom zaradi vojn, preganjanja, 
podnebnih sprememb in skrajne revščine, so se udeležili tudi številni Gorenjci – nekateri so kilometre 
»nabirali« sami, drugi so se pridružili kateremu od skupinskih pohodov, ki jih je v okviru akcije Kaj je 
dom? organizirala Slovenska karitas.

Prav na svetovni dan beguncev, to je 20. junija, je bil eden od pohodov organiziran tudi 
okoli Blejskega jezera. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Med 1. in 8. avgu-
stom je svetovni teden do-
jenja, ki ga bodo pri nas obe-
ležili s sedmim festivalom 
Dojiva se. Letos bodo zaradi 
okoliščin, povezanih s covi-
dom-19, brezplačna predava-
nja potekala izključno na sple-
tu ob podpori in izvedbi prve 
spletne šole za starše Veva. 
Sodelovalo bo več kot dvaj-
set strokovnjakov z različnih 
področij, ki bodo odgovarjali 

na dileme in izzive staršev. V 
dvajsetih krajih pa bodo star-
ši ob upoštevanju varnostnih 
ukrepov na določen dan lahko 
prevzeli svoj izvod priročnika 
Zaupam si z več kot štiridese-
timi strokovnimi članki o po-
rodu, dojenju, vzgoji, prehra-
ni in zdravju. Na Gorenjskem 

bodo priročnik lahko prevze-
li 1. avgusta med 9. in 11. uro 
pred vrtcem Kajžica v Kranju 
in pred fotografskim studiem 
Ustvari spomin v Tržiču. 

Festival in podporno sku-
pino na Facebooku Dojiva 
se, ki ima že več kot dvajset 
tisoč članic, je pred šestimi 
leti ustanovila doula in sve-
tovalka za dojenje Marina P. 
Frangež. Festival je name-
njen opogumljanju žensk, 
da ponovno odkrijejo svo-
jo intuicijo in ji prisluhne-

jo. V poplavi informacij in 
dobronamernih nasvetov je 
pomembno, da se ženska 
zanese na svojo presojo in 
svoje občutke ter da z zna-
njem raste tudi njeno zaupa-
nje vase. Program, termine 
in prijavnico na predavanja 
najdete na  www.dojiva.se . 

Letošnji festival Dojiva  
se prilagojen razmeram

Letos bodo izbrali in ob zaključku svetovnega tedna 
dojenja razglasili tudi naj podpornika dojenja 
med zdravstvenimi delavci, saj se zavedajo, kako 
pomembni so ti za vzpostavljanje dojenja in podporo v 
trenutkih, ko jo mame najbolj potrebujejo.

Jasna Paladin

Kranj – Končan je prvi krog 
glasovanja za naj planinsko 
kočo, ki ga v sodelovanju s 
Planinsko zvezo Slovenije 
že šesto leto organizira por-
tal Siol.net. Za ta naziv se 
je letos potegovalo 156 koč, 
od tega 28 visokogorskih 

planinskih postojank in 128 
planinskih koč. V finale se je 
uvrstilo po pet koč v vsaki ka-
tegoriji – med planinskimi 
kočami so to: Koča na Dobrči 
(1478 m n. m.), Mihov dom 
na Vršiču (1085 m n. m.), 
Planinski dom na Mrzli-
ci (1093 m n. m.), Planin-
ski dom na Uštah - Žerenku 

(658 m n. m.) in Planinski 
dom pri Gospodični na Gor-
jancih (828 m s. m.), med 
visokogorskimi kočami pa: 
Dom Planika pod Triglavom 
(2401 m n. m.), Dom Zorka 
Jelinčiča na Črni prsti (1835 
m n. m.), Koča na Kriški gori 
(1471 m n. m.), Krekova koča 
na Ratitovcu (1642 m n. m.) 

in Pogačnikov dom na Kri-
ških podih (2050 m n. m.).

Zmagali bosta koči, ki 
bosta v svoji kategoriji dobi-
li največ glasov bralcev Siol.
net in ki bosta po mnenju 
strokovne komisije izpol-
njevali vse ustrezne kriteri-
je. Glasovanje poteka do 3. 
septembra.

Finalisti izbora Naj planinska koča 2020

Kamnik – Iz Komunalnega podjetja Kamnik obveščajo, da bo 
zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije v prihodnjih tednih 
veljala začasna sprememba prometnega režima na območju 
Bakovnika, in sicer na Vremšakovi ulici, Rozmanovi ulici in 
Ulici Kamniško-zasavskega odreda. Zapore se bodo izvajale 
v času od 28. julija do 30. septembra. Dela bodo potekala v 
dveh fazah. V času prve faze bo obvoz urejen po Vavpotičevi 
ulici, v času druge faze pa obvoza ne bo mogoče zagotoviti, 
zato bo izvajalec del občasno omogočal dostop do objektov 
z Ljubljanske ceste ter dnevno po končanih delih vzpostavil 
dostop čez gradbišče.

Na Bakovniku gradijo vodovod in kanalizacijo
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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.

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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Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

19,99246 strani, trda vezava

EUR

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

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

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofj eloškem

Poučna biografi ja 
klene in bistre 88- 
letne Škofj eločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani, 
mehka vezava

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

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

Avtorica 
Meri Bozovičar

NOVOST

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. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI AVTOBUS V IZOLO 6. 8., OREBIČ 5.–15. 9., 15.–22. 
9., LASTOVO 12.–19. 9.,  21.–28. 8., 28. 8.–4. 9., MOŽNOST 
KORIŠČENJA TURISTIČNIH BONOV na naslednjih destina-
cijah: STRUNJAN 4.–9. 12., 9.–14. 12., BERNARDIN 4.–9. 12.,  
BANOVCI 2.–7. 12., ŠMARJEŠKE TOPLICE 28. 11.–4. 12.  
www.rozmanbus.si

KAŽIPOT, MALI OGLASI kazipot@g-glas.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom ZDRAVILNE 
LASTNOSTI ČEBELJIH PRIDELKOV, objavljene v Gorenj skem 
glasu 14.  julija 2020,  ki prejmejo zgoščenko Tanje Zajc 
Zupan in Hermine Matjašič, so: Lina Jazbec iz Ljubljane, 
Nuša Božič iz Krope in Vid Močnik iz Cerkelj. Nagrajencem 
čestitamo!

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 31. 7., in sobota, 1. 8.
20.30 ŠIVI

Nedelja, 2. 8. 
20.00 ŠIVI
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

NEPREMIČNINE
POSESTI
NAJAMEM

PARCELO za vrt v okolici Kranja, tel.: 
040/810-962 20001589

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

PISARNE v Kranju, tel.: 041/361-100  
 20001512

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CHEVROLET Cruze 1.6, letnik 2009, 
45.000 km, lepo ohranjen, tel.: 
04/20-25-063 20001598

CITROËN C5 1.6 DCi, poškodo-
vana streha, v. steklo, vsa oprema, 
letnik 2004, cena 5.500 EUR, tel.: 
031/374-706 
 20001591

MERCEDES A 1.4, bencin, 228.000 
km, vsa oprema, reg. do 6/2021, cena 
850 EUR, tel.: 041/967-554  
 20001617

VW Yetta 1.6 TDi, 105 KS, highli-
ne, siva, 127.500 km, servisirana, tp 
1/2021, 8.290 EUR, tel.: 040/567-
544 20001611

STROJI IN ORODJA
PRODAM

TRAČNO žago za hlodovino, viličar Li-
tostroj 5 ton in oblanje za nastil, tel.: 
051/202-229 20001594

GRADBENI  
MATERIAL
PODARIM

CEMENTNO strešno opeko Folc, 
1.300 kom., tel.: 041/894-363 
 20001543

STAVBNO POHIŠTVO
KUPIM

LESENA garažna vrata širine od 250 
do 260 cm, tel.: 031/378-946 
 
 20001607

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 20001409

BUKOVA, mešana, hrastova drva, raz-
žagana, možna dostava, tel.: 031/378-
946  
 20001608

SUHA bukova, mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621  
 20001296

SUHA bukova drva, razžagana na dol. 
25 cm, možna dostava, tel.: 041/894-
363 20001542

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 20001549

SUHA bukova in gabrova drva ter suhe 
javorjeve plohe, tel.: 041/608-765  
 20001590

SUHA jesenova drva, tel.: 051/363-
123 20001597

SUHA bukova drva, možna dostava – 
Radovljica, tel.: 031/632-672 
 20001609

SUHA bukova drva, možna dostava, 
cena 70 EUR/m3, tel.: 040/201-295 
 20001620

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZARADI prenove prodam avstrijsko za-
konsko spalnico, 5-delno, 200 x 200, 
cena 200 EUR, tel.: 041/842-333  
 20001613

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

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

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

PRIREDITVE

Večer v spomin na tenorista Gašperja Dermoto
Kropa – V ponedeljek, 3. avgusta, se bo ob 19. uri v Mežnariji 
pri Kapelci začela prireditev Dermotovo leto 2020: Večer v 
spomin na tenorista Gašperja Dermoto, ki je umrl na ta dan, 
torej 3. avgusta leta 1969.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 1. avgusta, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Pričanje z močjo Duha ob 9. uri ter 
predavanje Kako se zaščititi pred smrtonosnim virusom gre-
ha ob 10. uri.

OBVESTILA
V družbi z Vandotovimi junaki
Rateče – V Muzeju Rateče bodo med 11. in 14. avgustom, 
vsakič z začetkom ob 10. uri, potekale počitniške delavnice. 
Rdeča nit letošnjih počitniških delavnic so pesmice in zgod-
be pisatelja Josipa Vandota, avtorja zgodb o najbolj znanem 
slovenskem fantiču Kekcu. Na posamezni delavnici bodo ot-
roci spoznali zgodbo ali pesmico in ustvarjali v povezavi z 
njo. Dodatne informacije: Neli Štular na tel. 08 380 67 32 ali 
neli.stular@planinskimuzej.si

Prispevek vzajemne samopomoči za upokojence
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča člane, da lahko 
poravnajo prispevek Vzajemne samopomoči za leto 2019 do 
ponedeljka, 31. avgusta 2020.

KONCERTI
Glasbeni večer
Tržič – Tržiški muzej vabi na Glasbeni večer prihodnji petek, 
7. avgusta. Nastopili bodo: Ana Bezjak, Lana Petrovič in Ži-
gan Krajnčan.

RAZSTAVE
Razstava del umetniškega kovača Joža Bertonclja
Kropa – V Kovaškem muzeju Kropa je od četrtka, od 30. ju-
lija, odprta nova stalna razstava, razstava del mojstra Joža 
Bertonclja (1901–1976), umetniškega kovača iz Krope. Na 
razstavi so na ogled njegova najbolj znana in reprezenta-
tivna dela iz zbirke Kovaškega muzeja, ki so zaznamovala 
razvoj slovenske obrti umetnega kovaštva. Njegove umetni-
ne iz železa, bakra in medenine predstavljajo kulturno de-
diščino nacionalnega pomena in so pomembna zapuščina 
kroparske kovaške dediščine.  

PRIREDITVE
O ženski, ki je iz ustaških taborišč rešila na tisoče 
otrok
Jesenice – V okviru Torkove kinoteke se bo v torek, 4. av-
gusta, ob 20. uri v Kolpernu na Stari Savi začel film Dnev-
nik Diane Budisavljević. Film pripoveduje dolgo zamolčano 
zgodbo o ženski, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških 
taborišč rešila na tisoče otrok, in je nastal v koprodukciji Hr-
vaške, Slovenije in Srbije. Gledalci so biografsko dramo kot 
zmagovalni film na Puljskem filmskem festivalu sprejeli s 
stoječimi ovacijami in z večminutnim aplavzom, prejela pa 
je še veliko drugih nagrad.



V BARBARIGI oddam apartma za le-
tovanje, za 4–5 oseb, parkirišče zago-
tovljeno, tel.: 041/680-201, Sonja  
 20001604

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 20001581

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 20001529

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNI štirikolesni skuter, star 7 
let, vreden ogleda, tel.: 040/647-491  
 20001602

ODLIČNO ohranjen električni inva-
lidski voziček Rumba, ugodno, tel.: 
031/607-040 20001588

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLIN in ročno prešo za jabolka, 
cena 50 EUR, tel.: 04/53-57-583, 
040/394-076 20001595

NAKLADALKO Sip Pionir 17 m3 in 
puhalnik Tajfun z elek. motorjem, tel.: 
041/919-476 20001592

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir beli aron, tel.: 
031/846-674 20001616

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 20001610

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
04/25-51-707, 031/616-647 
 20001605

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

RJAVE piške, ene že nesejo, druge so 
stare 16 tednov, cena po dogovoru, 
tel.: 068/191-126 20001618

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 
 20001619

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 031/677-850 20001614

TELIČKO križanko, staro 1 teden, tel.: 
031/635-401 20001621

KUPIM

BIKCA in teličko, od 1 tedna do 250 
kg, ter kravo ali telico, tel.: 051/372-
468 20001603
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Rezultati 61. kroga – 29. julija 2020
2, 28, 29, 30, 32, 34, 37 in 6

Loto PLUS: 6, 9, 16, 21, 23, 34, 35 in 4
Lotko: 9 3 6 6 3 3

Sklad 62. kroga za Sedmico: 2.860.000 EUR
Sklad 62. kroga za PLUS: 630.000 EUR
Sklad 62. kroga za Lotka: 690.000 EUR

LOTO

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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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

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      

EUR

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

ZAHVALA
 

Ob slovesu naše sestre, tete in sestrične

Marjete Bučar
Beleharjeve Mete

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem za 
vso pomoč in podporo. Hvala negovalkam iz Doma Taber Šmartno 
za nego in pomoč na domu. Hvala RK Cerklje, Pogrebniku Dvorje, 
pevcem, g. župniku Marenku za lep pogrebni obred. Hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim ob slovesu naše drage Marjete. 

Žalujoči njeni
Pšenična Polica, Šenčur, Ljubljana in Kalifornija

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nanjo spomin
bo večno ostal.

V SPOMIN 

Stanetu Petriču
    
Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast,
a neusmiljena usoda  
zrušila je skalo,
zlomila hrast.

Minilo je pet let, odkar si odšel.  Še vedno ne moremo verjeti, da 
je usoda tako kruta. Zelo te pogrešamo, manjkaš nam prav vsak 
dan. Tolaži nas misel, da ti je lepo tam gori nad vršaci, ki jih tako 
zelo ljubiš. Vemo, da paziš na nas. Hvala vsem, ki se ga spominja
te, in vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

Tvoji domači

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, 
tašča in teta

Zalka Štremfelj
roj. Rozman iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, sveče in podarjene maše. Hvala 
oseb ju v DSO Kamnik za oskrbo in g. župniku, pevcem DU Šen
čur, pogrebni službi Navček za lepo opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V ponedeljek, 20. julija 2020, smo se poslovili od našega  
predragega moža, očeta, dedija in pradedija

Antona Polca
Z globoko hvaležnostjo se zahvaljujemo dr. Salobirjevi in dr. Če
govniku za diagnosticiranje in psihološko podporo na začetku 
njegove težke bolezni, dr. Černelču in dr. Kavčičevi za nekajletno 
uspešno zdravljenje, dr. Lopuhovi in dr. Možini za podporo in 
koristne nasvete. 
Iskrena hvala vsem tistim v zdravstveno negovalni enoti Doma 
Taber v Cerkljah, ki ste v zadnjih tednih in urah lepo ravnali z 
njim, ga negovali z občutkom in upoštevali njegove skromne želje 
in velike potrebe. 
Predvsem topla zahvala vodji zdravstveno negovalne enote Rudiju 
Slugi za neprecenljiv, strokoven in empatičen pristop. Enako dr. 
Ponikvarjevi. Hvala direktorici Doma Taber Martini Martinčič za 
resnično razumevanje in podporo v izjemno težki situaciji. Hvala 
tudi vsem ostalim zaposlenim v domu, ki ste se iskreno trudili za 
našega atija, kadarkoli kaj dobrega storili zanj, ga bodrili ali mu 
namenili lepo besedo. Hvala vsem tistim stanovalcem doma, ki ste 
imeli z našim dragim iskren in topel odnos, mu kadarkoli name
nili lepo besedo ali misel in tako pripomogli k boljšemu počutju. 
Hvala, Filipa, Rezka, Braco, Ervin, Ema, Ani, Iva. Topla hvala žup
niku na Jezerskem Branetu Zadniku za tako lep obred, pevcem 
kvarteta Ultima za izjemno lepo odpeti pesmi, gospodu Kržanu 
za lep poslovilni govor, praporščakoma in Lonci Šavs za občuteno 
prebrani pismi. Posebna hvala Irmi Šenk in družinama Praprot
nik  Zupan za pomoč in nasvete v tem bolečem obdobju. Enako 
hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darovano 
cvetje in sveče in za to, da ste pospremili našega predragega Toneta 
na njegovi zadnji poti, mu namenili lepe misli in spomine, nam, 
žalujočim, pa bili v neprecenljivo oporo. 

Žalujoči: žena Anica, hčerki Irena in Meta, vnuk Nejc z družino

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

BIKCA simentalca, starega od 4 do 10 
tednov, tel.: 051/441-722  
 20001606

BIKCA simentalca, starega do 1 mese-
ca, tel.: 04/25-91-294  
 20001615

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 20001411

OSTALO
PRODAM

KOSTANJEVE kole za pašnik, tel.: 
041/214-500 
 20001601

SENO v okroglih balah prve košnje v 
Poljanski dolini, tel.: 051/415-039 
 20001612

SUHA hrastova, metrska drva, 12 m3, 
Šenčur, tel.: 031/804-447 
 20001596

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu natakarju/-ici za 
delo v restavraciji. Nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Makarončki, d.o.o., Podgo-
rica 21, Lj. Črnuče, tel.: 041/328-
590 20001599

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 20001410

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 20000866

STAREJŠIM osebam nudim pomoč na 
domu; gospodinjska dela, nega, pe-
dikura na domu, družabništvo, učenje 
računalnika, gibanje – telovadba. Ak-
tiv, d.o.o., Savska loka 21, Kranj, tel.: 
040/773-303 20001570

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 20001408

IŠČEM

IŠČEM mizarja za izdelavo savne, tel.: 
031/767-222 20001600

RAZNO
PRODAM

KOMPLET kapljično namakanje, na-
makalno kapljično cev 15 m, termome-
tre telesne temperature, tel.: 041/858-
149 20001458

KOVINSKE mrežaste zaboje – box pa-
lete, tel.: 031/609-825 20001593
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Jasna Paladin

Domžale – Jože Pogačnik iz-
vira iz Srednje Dobrave nad 
Kropo, njegova žena Ivica iz 
Škofje Loke, z družino pa že 
od leta 1951 živi v Domžalah. 
Domačo hišo te dni obnav-
ljajo, zato je slavljenec gos-
te, ki so mu prišli voščit, na 
svoj rojstni dan sprejemal v 
Žejah, nedaleč stran, kjer te 
dni živi pri hčerki Metki in 
njenem možu. Tam ga je s 
šopkom in darilom obiskala 
tudi domžalska podžupanja 
Renata Kosec.

Čeprav gospod Jože danes 
slabše sliši, ga optimističen 

pogled na svet in iskriv na-
smeh še nista zapustila. Še 
vedno spremlja dogajanje 
v občini, a ostaja skromen, 
pogumen in radoveden ter 
poln socialnega čuta, zara-
di katerega je med svojimi 
soobčani močno cenjen še 
danes. Dvaindvajset let je 
vodil Tosamo, mandat in 
pol je bil tudi predsednik 
Skupščine občine Domža-
le. Zavzeto spremlja tako 
politiko kot šport. Želja pri 
tej starosti, kot pravi, nima, 
se pa verjetno ne bo branil, 
če se bodo želje drugih, da 
bi mu zdravje še služilo, 
uresničile.

Praznoval je najstarejši 
Domžalčan
V ponedeljek, 27. julija, je sto štiri leta dopolnil 
častni občan občine Domžale Jože Pogačnik.

Jože Pogačnik je za svoj 104. rojstni dan takole prejel 
čestitke s strani podžupanje Renate Kosec.
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Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Dejan Praprot-
nik s Posavca je že na začet-
ku leta za članek v Gorenj-
skem glasu napovedal, da 
ima za letos v načrtu tudi po-
hod na Triglav s citrami, kar 
je uresničil v nedeljo, 26. ju-
lija. »Vzpon na Triglav sem 
imel v mislih že kar nekaj 
časa, potem pa smo se s špor-
tnimi kolegi končno uskladi-
li za termin in 'naročili' dob-
ro vreme. Športni kolegi smo 
člani Jamarskega društva 
Carnium Kranj; Bojan Sta-
nek dobro pozna Slovensko 
smer, zato sem se predvsem 
z njim usklajeval za termin 
pohoda oziroma plezanja. 
Kolegi so mi bili v pomoč, 
ker so mi nesli ozvočenje in 
narodno nošo. Citre sem no-
sil sam v nahrbtniku celo pot. 
V skupini nas je bilo sedem 
in prav lepo smo bili usklaje-
ni. Nihče ni ne zaostajal ne 
prehiteval. Naredili smo ne-
kaj kratkih postankov za pija-
čo in hrano in tako ob priho-
du na vrh niti nismo bili 'uni-
čeni',« je povzel Dejan. Za iz-
hodišče ture so izbrali Alja-
žev dom v Vratih, šli do vsto-
pa v Slovensko smer, naprej 
čez Bučarjev stolp in Prevčev 
izstop na Triglavske pode, 
mimo Kredarice in po grebe-
nu na vrh Triglava. Sestopili 
so čez Kredarico, mimo Sta-
ničevega doma in po Tomin-
škovi poti nazaj v dolino. Vse 
v enem dnevu.

Na vrh Triglava so priš-
li malo po 13. uri. »Na vrhu 
nas je bilo približno tride-
set. Ko sem začel igrati, so 
prav vsi utihnili in prisluh-
nili zvokom citer. Bilo je ve-
ličastno in imel sem lep ob-
čutek zadovoljstva in pono-
sa. Poleg planinske himne 
sem zaigral še melodije Ve-
ter, Rdeči cvet, Cvetje v jese-
ni in Sestavljeno polko. Že-
lel sem združiti čim več stva-
ri, ki poudarjajo domovino. 

Ker je eden od možnih pris-
topov na Triglav ravno Slo-
venska smer, tako ni bilo 
druge izbire. Potem pa še 

narodna noša, citre in me-
lodija Oj, Triglav, moj dom. 
Seveda ob razprostrti slo-
venski zastavi ob Aljaževem 

stolpu,« je nepozabno iz-
kušnjo podelil Dejan Pra-
potnik, ki na citre igra že več 
kot trideset let.

Na citre igral na vrhu Triglava
Citrar, jamar in ljubitelj gora Dejan Praprotnik je na vrh očaka ponesel citre. Oblečen v narodno nošo in 
ob razprostrti slovenski zastavi je ob Aljaževem stolpu zaigral melodijo Oj, Triglav, moj dom.

Dejan Praprotnik je zadovoljen in ponosen, da je planinsko himno na citre lahko zaigral na 
Triglavu. / Foto: Aleksandra Božnar

Dejan je tudi jamar, član Jamarskega društva Carnium Kranj. Na sliki je z jamarskimi kolegi, 
ki so mu pomagali uresničiti željo. / Foto: osebni arhiv

Danes in jutri bo precej sončno, popoldne bo možna kakšna 
nevihta. Vroče bo. V nedeljo bo sprva še pretežno jasno, po-
poldne pa bodo nevihte spet pogostejše. Še bo soparno.

Gozd - Martuljek – Od 3. do 16. avgusta bodo v Finžgarjevi 
kapelici Marije Snežne (nad prvim Martuljškim slapom) v or-
ganizaciji Brunarice pri Ingotu vsak dan maše, ki jih bo daroval 
duhovnik Janez Gril. Prva bo 3. avgusta ob 17. uri, naslednji 4. 
avgusta ob 10. uri in 5. avgusta ob 10. uri, ko bo tudi praznik 
Marije Snežne. Maše 6., 7. in 8. avgusta bodo ob 17. uri, maša 
za ponesrečene planince pa bo 9. avgusta ob 10. uri. Od 10. do 
vključno 14. avgusta bodo maše ob 17. uri, na veliki šmaren, 
15. avgusta, pa ob 10. uri. Prav tako ob 10. uri 16. avgusta bo 
zaključek maš v Finžgarjevi kapelici.

Maše v Finžgarjevi kapelici nad slapom

Kranj – Pri osmih stanovanjskih blokih na območju Planine 
se začenja obnova komunalne infrastrukture. Upravljavec 
komunalnih vodov Komunala Kranj je namreč pri letnem 
predlogu potrebnih obnovitvenih del večkrat opozorila na 
čimprejšnjo izvedbo del zaradi dotrajanosti celotne komu-
nalne infrastrukture. Obnova zajema kanalizacijske vode ter 
vodovod. Zamenjali bodo vse cevi in obnovili jaške. Obnovili 
bodo tudi vse hišne priključke. Ker bo pri delih prišlo do po-
segov v cestišče, bodo hkrati obnovili tudi cesto. Dela bodo 
predvidoma zaključena do naslednjega poletja. Vrednost del 
vključno z obnovo cestnih površin je nekaj več kot 248 tisoč 
evrov (brez DDV). Kot tudi sporočajo iz kranjske občine, se bo 
izvajalec del Elicom v času gradnje trudil zagotoviti, da bodo 
dostopi do objektov v največji možni meri nemoteni, so pa 
predvidene krajše zapore do parkirnih mest, o katerih bodo 
stanovalce sproti obveščali. 

Prenova kanalizacije in vodovoda na Planini


