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

Andrej Šter iz Belgije 
domov v karanteno
V karanteni je tudi vodja konzular-
ne službe na ministrstvu za zuna-
nje zadeve Andrej Šter, ki je z ženo 
v Belgiji obiskal hčerko in njeno 
družino, v času njunega obiska pa 
je Belgija pristala na rdečem se-
znamu.

3

ZANIMIVOSTI

Kmetovati je začel z 
dvema kozama
Žiga Kršinar s Topola je že od nek-
daj govoril, da bo kmet, čeprav ne 
prihaja s kmetije. Pred leti je pustil 
službo in se začel preživljati z de-
lom na svoji ekološki učni kmetiji. 
Prideluje seneno meso, usmeriti 
se želi v učno kmetijo.

9

KRONIKA

Zavijanje desno  
tudi ob rdeči luči
Kaj prinaša novela zakona o pra-
vilih cestnega prometa? Zavija-
nje desno ob rdeči luči na sema-
forju, višje globe za uporabo te-
lefona med vožnjo, vsaj 1,5 me-
tra bočne razdalje ob prehiteva-
nju kolesarja ...

16

ZADNJA

Vrh Storžiča  
le še za planince
Planinci, ki so se že povzpeli na 
Storžič, vedo, da so si vrh delili z 
ovcami. Odslej ne bo več tako, saj 
so člani Agrarne skupnosti Bašelj 
del vrha ogradili in svojim ovcam 
tako onemogočili dostop.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri zjutraj bo 
po nižinah megla. Čez 
dan bo večinoma sončno. 
V četrtek bo pretežno jasno.

13/25 °C
jutri: večinoma sončno

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah so 
se v četrtek uradno zače
la dela v Poslovni coni Jese
nice. Gre za območje nek
danjih železarskih obratov, 
ki so bila po propadu žele
zarne prepuščena propada
nju. Leta 2006 so del obmo
čja že uredili v sklopu prve 
faze urejanja, zdaj sledi dru
ga faza. V njej bo Občina Je
senice prometno in komu
nalno opremila doslej še ne
urejeno degradirano indus
trijsko območje na južnem 
robu poslovne cone. 

Dela naj bi zaključili do 
konca letošnjega leta. 

Oživljajo gospodarsko srce Jesenic
Jeseniški župan Blaž Račič in direktor podjetja Mapri proasfalt Marko Božič sta zasadila prvo lopato in 
postavila prvi robnik ter tako simbolno označila začetek druge faze izgradnje komunalne infrastrukture 
v Poslovni coni Jesenice. 

Prvo lopato sta v cement zasadila in postavila prvi robnik župan Občine Jesenice Blaž Račič 
in kot predstavnik izvajalca direktor podjetja Mapri proasfalt Marko Božič. Po besedah 
župana Račiča je začetek del eden najpomembnejših dogodkov v občini letos in nasploh v 
tem županskem mandatu. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Brezje – Tudi letos je bilo 
na sobotni praznik Mariji
nega vnebovzetja največ ro
marjev v cerkvah, ki so po
svečene temu dogodku. Po 
pričakovanju jih je bilo naj
več, dobrih tri tisoč, v slo
venskem narodnem sve
tišču na Brezjah. To je si
cer manj kot v preteklih le
tih. Na Brezjah so zadovolj
ni, da so lahko poskrbeli za 
varnost romarjev. 

Letošnja slovesnost na 
Brezjah je bila tudi bi
serna maša nekdanjega 

ljubljanskega škofa metro
polita in kardinala dr. Fran
ceta Rodeta, ki je bil v du
hovnika posvečen leta 1960 
v Parizu. O duhovniškem 
jubilantu, ki je bil rojen leta 
1934 pri Adamu na Rodici 
pri Domžalah in je bil leta 
1945 med slovenskimi be
gunci v Vetrinju in kasneje 
v Judenburgu, Lienzu in na
zadnje v Argentini, je govo
ril ljubljanski nadškof me
tropolit Stanislav Zore. Spo
mnil je na njegovo veliko 
povezanost z Brezjami, ka
mor je vedno prihajal, ko se 
je vračal iz tujine, še posebej 

pa v letih, ko je bil ljubljan
ski nadškof. »Na Brezjah ste 
ob prazniku Marijinega vne
bovzetja slovenskemu kris
tjanu, pa tudi slovenskemu 
človeku spregovorili besede 
resnice. Pri tem vas je pod
piralo veselje ob dejstvu, da 
ste Slovenec. Koliko poti ste 
prevozili, koliko predavanj 
pripravili, da bi to veselje, to 
notranjo radost nad sloven
stvom prebudili tudi v slo
venskem človeku in zlasti v 
slovenskem kristjanu,« je o 
dr. Rodetu povedal nadškof 
Zore. 

Po prvem preplahu sem se vzravnal
To je na veliki šmaren na Brezjah na praznovanju biserne maše ob 60-letnici 
duhovništva dejal nekdanji ljubljanski nadškof in kardinal dr. Franc Rode. Na 
Primskovem v Kranju pa je maševal novi nadškof in papeški nuncij v Iraku 
dr. Mitja Leskovar.

Biseromašnik kardinal dr. Franc Rode pozdravlja vernike. Pred njim nadškof Stanislav Zore 
in pomožni škof dr. Franc Šuštar. / Foto: Tina Dokl42. stran

45. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Ali se bo spre
menil režim na meji s Hr
vaško, naj bi vlada odloči
la danes. Zavod RS za šol
stvo pa na Brdu pri Kranju 
v naslednjih treh dneh or
ganizira konferenco ravna
teljev vzgojnoizobraževal
nih zavodov. Ta bo namenje
na predstavitvi novosti v no
vem šolskem letu, predsta
vili bodo tudi izsledke razi
skave o izobraževanju na da
ljavo, pozornost pa nameni
li različnim oblikam izvaja
nja vzgoj noizobraževalnega 
procesa in ravnanju vrtcev in 
šol ob nepredvidenih okoli
ščinah. Pristojna ministri
ca dr. Simona Kustec bo po
dala usmeritve za prihodnje 
obdobje. Podatki o okužbah 
z novim koronavirusom ob 

minulem koncu tedna kaže
jo: v četrtek je bilo v Sloveni
ji potrjenih 37 primerov, naj
več, kar enajst, so jih zazna
li v Ljubljani. Na širšem Go
renjskem so dve okužbi po
trdili v občini Kamnik in po 
eno v občinah Kranj, Šenčur 
in Komenda. V petek je bilo 
pozitivnih 32 oseb, od tega 
po ena v občinah Kamnik, 
Domžale, Trzin in Vodice. 
V soboto so (ob tudi manj te
stiranjih, kar je značilno za 
konce tedna) potrdili 15 no
vih okužb, od tega dve v obči
ni Tržič, po eno pa v Vodicah 
in Žireh. V nedeljo so potrdi
li 13 okužb, a nobene na Go
renjskem. Hospitaliziranih 
je 19 oseb, od tega so trije 
v intenzivni negi. Konec te
dna ni bilo smrtne žrtve za
radi koronavirusa, do zdaj 
jih je umrlo 129. 

Danes naj bi bila znana 
odločitev glede Hrvaške
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Knjigo prejme DOROTEJA PIBER iz Zgornjih Gorij.

Stoodstotno naravna rožna vodica sivke

Naravna rožna vodica sivke Yanumi je s svojo kombinacijo 
čudežnih sestavin odličen tonik, ki prodre globoko v pore, 
jih ne maši in je primerna tudi za kožo z madeži, aknami ali 
razbarvanostjo. Uporablja se za vse tipe kože, še posebno za 

suho in zrelo kožo, in za vse starosti. Uporabite 
jo lahko pred spanjem, ko jo nanesete na obraz 
pred naravnim negovalnim oljem Yanumi za 
nego kožo in pustite, da čudežno deluje – tudi 
medtem ko spite in se regenerirate. Več informa-
cij lahko najdete na www.yanumi.com. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo rožno 
vodico sivke Yanumi (50 ml). Nagradno vpra-
šanje: Za kakšne vrste kože se uporablja stood-
stotno naravna rožna vodica sivke? Odgovore s 

svojimi podatki pošljite 
do srede, 26. avgusta 
2020, na naslov: Go-
renjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

»Z imenovanjem za ljub
ljanskega nadškofa leta 
1997 se je pomnožila vaša 
skrb za usodo naroda, ki 
ste jo izražali na različne 
načine. Opozarjali ste na 
nevarnosti, ki grozijo na
rodu zaradi nizke rodno
sti, samomorov in splavov, 
mamil in alkoholizma, na 
šolo, ki ateizira, namesto 
da bi vzgajala, vse to pa z 
željo po normalni prenovi 
in normalnih odnosih med 
Cerkvijo in državo,« je še 
dejal Zore. Spomnil je na 
njegove pogosto zamolča
ne spravne besede obža
lovanja, izrečene pri Sve
tem Urhu nad Ljubljano, 
za vse nasilne smrti, ki so 
jih povzročili kristjani, in 
prošnjo sorodnikom žrtev 
za odpuščanje. 

Kardinal dr. Franc Rode 
se je zahvalil nadškofu Zo
retu za možnost, da je lahko 
svoj duhovniški jubilej pra
znoval na Brezjah. Povedal 
je, da se je po silovitih reak
cijah na njegove govore na 
Brezjah vzravnal in se ni zlo
mil. Govoril je kot Pastir, od
govoren za svoje vernike in 
za usodo naroda. Po njego
vem zbliževanje med vsemi, 
ki v srcu dobro mislijo, lah
ko steče. Sprava je mogoča, 
z njo pa tudi neobremenje
na prihodnost. 

Roke in srce za bližnjega

Na Primskovem v Kranju 
so bili počaščeni, da je na 
praznični dan pri njih ma
ševal nadškof dr. Mitja Le
skovar, ki je bil pred nedav
nim imenovan za papeške
ga nuncija v Iraku in v Lju
bljani posvečen v nadškofa. 
Dr. Leskovar je bil namreč 
pred petdesetimi leti krščen 
v primskovški cerkvi, pred 
petindvajsetimi leti pa je 

bil posvečen v duhovnika. 
Z njim sta maševala tudi 
dva jubilanta: novomašnik 
Anže Cunk in zlatomašnik 
ter dolgoletni kranjski žu
pnik in dekan, prelat Stani
slav Zidar. Nadškof dr. Le
skovar je v pridigi povedal, 

da nas v življenju pogos
to spremljajo težave, zo
per katere sami nimamo 
moči, vendar to ne pome
ni, da je vsega konec. Sti
ske so in vedno bodo. Je pa 
pomembno, da imamo tudi 
ob svojih skrbeh odprte oči, 

srce in roke za drugega. 
Praznično mašo na cerkve
nem dvorišču je popestril 
nastop domače pevske sku
pine Bodeče Neže, ki deluje 
pri Folklorni skupini Ozara 
in bo prihodnje leto prazno
vala 30 let delovanja. 

Kardinal Rode: Po prvem 
preplahu sem se vzravnal
31. stran

Šopek za biseromašnika. Izročila mu ga je direktorica Romarskega urada Brezje Andreja 
Eržen Firšt. / Foto: Tina Dokl

Novomašnik Anže Cunk, nadškof in papeški nuncij dr. Mitja Leskovar ter nekdanji kranjski 
župnik prelat Stanislav Zidar pred kipom Primskovške Marije / Foto: Tina Dokl

Praznično bogoslužje na Primskovem je vodil nadškof dr. Mitja Leskovar, ki je bil pred pol 
stoletja krščen v primskovški cerkvi. / Foto: Tina Dokl

»Ponižanja in sramotenja 
sem vzel kot križ, ki ga 
moram nositi, če hočem 
hoditi za Gospodom po 
ozki poti. To je logika 
evangelija. Te pa ne 
razumejo vsi, tudi vsi 
duhovniki ne. Raje živijo 
v lagodnem miru in v 
nezahtevni letargiji, ki 
ne terja naporov in ne 
prenese jasne besede. 
Raje imajo hlapčevski 
molk in idejno meglo,« 
je povedal v zahvalni 
besedi njegova eminenca 
kardinal dr. Franc Rode.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na poslovanje bank 
v letošnjem prvem polletju 
so močno vplivale razme
re, ki jih je povzročila pan
demija novega koronaviru
sa. »Nadzorni svet NLB z za
dovoljstvom ugotavlja, da je 
NLB Skupina kljub obliko
vanju oslabitev in rezerva

cij poslovala stabilno in do
bičkonosno,« je po seji nad
zornega sveta, na kateri so 
obravnavali poslovanje NLB 
Skupine v prvi polovici leta, 
dejal predsednik nadzorne
ga sveta Primož Karpe. 

V NLB Skupini so v prvem 
polletju ustvarili 73,7 milijo
na evrov čistega dobička, kar 
je bilo 20,7 milijona evrov ali 
22 odstotkov manj kot v ena
kem lanskem obdobju. S po
slovanjem so dosegli ena
ko visoke čiste prihodke kot 
lani (260 milijonov evrov), 

skoraj enak kot lani je bil tudi 
dobiček pred oslabitvami in 
rezervacijami (115,2 milijo
na evrov), a so ga letos zara
di koronarazmer zmanjša
le oslabitve in rezervacije. 
Medtem ko so jih lani obliko
vali za 5,5 milijona evrov, so 
jih letos v višini 33,2 milijona 
evrov. Izpad so deloma nado
mestili s prodajo dolžniških 
vrednostnih papirjev v vred
nosti približno 330 milijonov 
evrov ter s prodajo NLB Vite, 
ki je k rezultatu skupine pri
spevala 11 milijonov evrov. 
Hčerinske banke v jugovzho
dni Evropi so poslovale us
pešno in so v prvem polletju 
k dobičku pred davki prispe
vale 40 odstotkov. Na poslo
vanje so pomembno vpliva
li predvsem nižji neto obre
stni prihodki, stabilni osnov
ni prihodki iz kreditnega po
slovanja in višji neto neobre
stni prihodki. Bilančna vso
ta skupine je ob polletju zna
šala 14,9 milijarde evrov in 
se je zvišala predvsem zara
di večjih depozitnih prilivov. 
Pri bruto kreditih so dosegli 
4odstotno rast, ta je bila višja 
tako pri kreditiranju pravnih 
oseb kot prebivalstva. Količ
nik skupnega kapitala skupi
ne je znašal 20,5 odstotka in 
je bil znatno nad zakonskimi 
zahtevami.

Čisti dobiček za 
petino manjši
NLB Skupina je v prvem letošnjem polletju 
ustvarila 73,7 milijona evrov čistega dobička.

V NLB Skupini so v 
letošnjem prvem polletju 
dosegli skoraj enak 
dobiček kot v enakem 
lanskem obdobju, 
a so ga letos zaradi 
koronarazmer zmanjšale 
oslabitve in rezervacije.
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Če so se nekatere gospo-
darske panoge zaradi 
koronavirusa popolno-

ma ustavile, določene utrpele 
nepopravljivo škodo, spet tretje 
se počasi pobirajo, četrte cveti-
jo. Vedno je tako, da gre tudi v 
najslabših časih nekomu dob-
ro, če ne še bolje. Še vedno slabo 
kaže za številne organizatorje 
prireditev in vsem deležnikom, 
ki dajo končno podobo neki pri-
reditvi; pa tudi glasbenikom, 
animatorjem in drugim iz po-
dobnih dejavnosti. Karikirano 
in rahlo pesniško: predpisana 
socialna distanca bi jih lahko 
pahnila v prezgodnji grob. 

Kot kaže, se bo dejansko 
uresničil najslabši scenarij, kar 
se tiče množičnih prireditev. 
Nihče ne ve, kdaj se bodo vrni-
le, ali se sploh bodo in v kakšni 
oziroma kako prilagojeni obli-
ki. Za zdaj gre za klic ranjene-
ga v temi.

V izvedbo tovrstnih priredi-
tev je vpletenih kup skritih pok-
licev, na kar opozarjajo ljudje 
iz segmenta glasbene industri-
je že od začetka koronasitua-
cije. V petek so poskušali nase 
opozoriti delavci v glasbeni 
industriji in kulturi z mirnim 
in tihim shodom v Ljubljani 
#MiDelamoDogodke, na kate-
rem je bil izjemno jasno izra-
žen slogan #PustiteNasDelat! 
Dan prej pa so na 79. dopisni 
seji Vlade Republike Slovenije 
sprejeli tudi sklep o nadaljnji 
uporabi ukrepov iz Odloka 
o začasni prepovedi zbiranja 
ljudi. Glede na trenutno epi-

demiološko stanje v državi in 
dejstvo, da ima pri prenosu 
bolezni ključno vlogo druženje 
med ljudmi, je strokovna sku-
pina ocenila, da ostanejo tudi 
nočni klubi in diskoteke še nap-
rej zaprti. 

Zadnje dni se veliko govori 
predvsem o okužbah mladih, 
ki se nenadzorovano družijo in 
zabavajo pri naših južnih sose-
dih. In tako pripomorejo k uvo-
zu bolezni. Pa nimajo doma 
staršev, starih staršev, se ljudje 
sprašujejo, ko slišijo s televizije 
prijazno voditeljico informa-
tivne oddaje, ki dnevno postre-
že z novimi primeri obolelih 
ter številom »uvoženih«. Jih ne 
skrbi, da bodo zboleli njihovi 
domači, je naslednje vprašanje 
posameznih zaskrbljenih. Le 
kaj nas čaka jeseni, zmajujejo 
z glavami, mrmrajoč predse. 

Ne vem. Ne poznam (prave-
ga) odgovora ...

V neki še ne zelo oddaljeni 
preteklosti smo se spraševali, 
kje se bomo družili. Izbira je 
bila ogromna, izbirčnost posa-
meznikov še večja. Sedaj slika 
postaja obratna. Sedaj si želi-
mo starega druženja, pa četu-
di samo veselic z omejitvami 
in spoštovanji pravil, le končno 
naj se nekdo odloči, kaj in kako 
naprej.

Upamo, da se bo našel skup-
ni jezik v »časih, ki so pač 
takšni«, kot velikokrat slišimo. 
Da bo krik glasbene industrije 
kdo slišal in se izognemo zna-
menitemu reku: Psi lajajo, ka-
ravana gre dalje.

Klic ranjenega v temi

KOMENTAR
Alenka Brun

Suzana P. Kovačič

Stražišče pri Kranju – V Slo-
venijo se je Andrej Šter z 
ženo prejšnji torek vrnil z di-
rektnim letom z bruseljske-
ga letališča Charleroi na Le-
tališče dr. Jožeta Pučnika. 
Kot je povedal, je bilo bru-
seljsko letališče edina loka-
cija, kjer bi bila v potenci-
alni nevarnosti, da prideta 
v stik z novim koronaviru-
som. »Ko sva bila še v Bru-
slju pri hčerki in njeni druži-
ni, smo se zadrževali samo v 
hiši in na vrtu. Zelo ostro se 
namreč držita omejitev, na-
kupujeta npr. samo s pred-
hodnim naročilom in dosta-
vo na dom, oba z možem de-
lata od doma. Epidemiolo-
ško stanje je pri njih hujše 
kot pri nas, še posebno kri-
tično je v pristaniškem An-
twerpnu, drugem največjem 
belgijskem mestu. Socialni 
stiki so praktično omejeni na 
nič oz. le na nekaj oseb, s ka-
terimi se lahko srečujejo (ne 
vem pa, kako oblasti to nad-
zorujejo). Ljudje se v splo-
šnem omejitev držijo, četu-
di s stisnjenimi zobmi, ima-
jo pa probleme z deli popu-
lacije, ki bolj malo ubogajo. 
Belgija je imela zadnji teden 
julija in prva dva tedna v av-
gustu neverjetno visoke tem-
perature in v obalnih mestih, 
kot je Antwerpen, so se ljud-
je intenzivno družili, zato so 
se oblasti odločile, da jim pre-
prečijo dostop do obale. Ne 
predstavljam si, kako bi bilo 
to sprejeto pri nas. Ukrepi 
tam so precej strožji, rigoroz-
nejši kot pri nas. Sedaj imajo 
tudi Belgijci počitnice, pred 
tem je tudi pri njih pouk po-
tekal od doma. Glede novega 
šolskega leta so v podobni di-
lemi kot pri nas – kako zasta-
viti novo leto. Standardi v šo-
lah in vrtcih so pri njih oh-
lapnejši, število otrok v razre-
dih in vrtčevskih skupinah je 

višje kot pri nas. V Sloveniji 
imamo glede tega nadstan-
dard. V Belgiji je mama po 
porodu doma samo tri mese-
ce. V poletnem času jasli zap-
rejo za pet tednov, pa če star-
ši imajo varstvo ali ne,« je po-
jasnil Šter. Varstvo zdaj de-
vetmesečnega vnuka ter vnu-
kinje, stare dve leti in pol, je 
bilo tudi med razlogi, da sta 
z ženo konec julija odpotova-
la k hčerki v Bruselj. Videli se 
niso že od februarja, stike so 
vzdrževali po Skypu. Imeli so 
sicer v načrtu, da bodo sku-
paj dopustovali na hrvaški 
obali, a so to opustili. Kot pa 
je z veseljem povedal, vnuč-
ka že zna zapeti tri kitice slo-
venske himne in je pravi poli-
glot: »Če se ji zdi potrebno, se 
v pogovor vključi v slovenšči-
ni. Doma govorijo tudi fran-
cosko, ker je hčerin mož Bel-
gijec. V vrtcu pa govorijo ni-
zozemsko.« 

Po pristanku v Sloveniji 

»Policist na Letališču dr. 
Jožeta Pučnika naju je vlju-
dno vprašal, kje sva bila. Po-
vedala sva mu, da sva sez-
nanjena s tem, da priha-
java iz države, ki je na rde-
čem seznamu, in je zato ka-
rantena obvezna. Vse je po-
tekalo hitro in učinkovito. 
Policist nama je dal osnov-
ne napotke, vprašal po na-
slovu, na katerem bova bi-
vala med karanteno, in po-
jasnil, da lahko pričakuje-
va nadzor. Minuto, dve je še 
trajalo do kontakta z mini-
strstvom za zdravje, kjer ka-
rantensko odločbo potrdijo. 
Kar malo se mi smilijo po-
licisti, ker se, kot so mi po-
vedali, marsikdo znese nad 
njimi, čeprav le delajo tis-
to, kar po dolžnosti mora-
jo.« Kot je še poudaril Šter, 
jima z ženo v nobenih oko-
liščinah niti na misel ne bi 

prišlo, da bi poskušala prik-
riti, da sta prišla iz države 
na rdečem seznamu. »Žena 
npr. dela v zdravstvu. Če bi 
bilo karkoli narobe, kakšno 
slabo vest bi imela, da je opu-
stila nekaj, kar bi lahko pre-
prečilo nesrečo.«

Gibanje omejeno na hišo 
in vrt, a se ne pritožujeta

Andrej Šter v teh karan-
tenskih dneh dela od doma. 
»Saj obstajata e-pošta in 
možnosti za kakšno video 
konferenco, za nujen sesta-
nek,« je pojasnil. »Glede 
na to, da je gibanje omeje-
no na hišo in vrt, se z ženo 
doma 'boriva' s plevelom, ki 
je v treh tednih močno zra-
sel, kaj dobrega skuhava, 
konzervirava vrtne pridel-
ke, v načrtu imava, da malo 
pospraviva po hiši, za kar 
sicer težko najdeva čas. Še 
zdaj dobivava, in prav nič v 
šali, klice znancev, prijate-
ljev, družine, ali karkoli pot-
rebujeva, da nama bodo do-
stavili. Vljudno jih morava 
zavrniti, saj ti danes iz trgo-
vine vse dostavijo.«

In še o dopustovanjih na 
Hrvaškem ...

Epidemiološko stanje in 
dopustovanje Slovencev na 
Hrvaškem pa je komentiral: 
»Ni problem prehod meje, 
ampak neodgovorno obnaša-
nje v državi gostiteljici. Zelo 
krivično pravimo, da ga samo 
mladi lomijo čez mero. Tudi 
starejši pozabijo in se na do-
pustu obnašajo tako, kot se 
doma ne bi. Nazaj grede pa 
skušajo kaj zamolčati. To je 
neodgovorno. Mlajši morda 
res ne kažejo znakov okuž-
be, a so ravno tako prenašal-
ci. Starejši gredo po dopustu 
nazaj v službe in so v stiku z 
drugimi,« je opozoril Šter in 
sklenil, da hitro postaneš ge-
nerator bolezni, če se pozabiš 
»lepo« obnašati.

Iz Belgije domov v karanteno
V karanteni je tudi vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter, ki je z ženo v 
Belgiji obiskal hčerko in njeno družino, v času njunega obiska pa je Belgija pristala na rdečem seznamu. 

Andrej Šter / Foto: Aleš Senožetnik, arhiv Gorenjskega glasa

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolni-
šnica Jesenice je za novo 
šolsko leto razpisala dvaj-
set kadrovskih štipen-
dij s področja zdravstve-
ne nege za dijake in štu-
dente. Štipendije so name-
njene dijakinjam in dija-
kom srednješolskega pro-
grama zdravstvena nega 

ter študentkam in študen-
tom programa prve stopnje 
zdravstvena nega (VS). Vi-
šina štipendije je letos ob-
čutno višja kot lani, je pa 
odvisna od učnega uspeha. 
Za dijake znaša od 75 do 125 
evrov mesečno, za študente 
pa od 160 do 320 evrov me-
sečno. Štipendistom omo-
gočajo tudi opravljanje de-
lovne prakse v bolnišnici 

in obljubljajo, da jim bodo 
njihovi strokovnjaki s svo-
jim znanjem pomaga-
li že v času šolanja z men-
torstvom pri praktičnem 
usposabljanju, podporo pri 
pripravi seminarskih, pro-
jektnih in ostalih nalog, pa 
tudi podporo pri nadalj-
njem osebnem in strokov-
nem razvoju. Prijave priča-
kujejo do konca avgusta.

Bolnišnica ponuja štipendije
V Splošni bolnišnici Jesenice so razpisali dvajset kadrovskih štipendij s 
področja zdravstvene nege.

Špitalič – Združenje borcev 
za vrednote NOB Kamnik - 
Komenda in krajevni odbor 
združenja Motnik - Špitalič 
vabita na proslavo in počas-
titev krajevnega praznika 
Krajevne skupnosti Motnik in 
Krajevne skupnosti Špitalič, 
in sicer v soboto, 22. avgusta, 
ob 10. uri pri spomeniku na 
Slopeh. Nad kmetijo Slopnik 
se bodo poklonili dvanajstim 
partizanom, ki so med dru-
go svetovno vojno padli na 
Menini planini. Slavnostni 
govornik na prireditvi bo po-
džupan Aleksander Uršič.

Spominska proslava 
na Slopeh
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Radovljica – Leto 2020 ne bo 
rekordno, kar ni nujno slabo, 
pa ocenjuje Nataša Mikelj, 
direktorica zavoda Turizem 
in kultura Radovljica. »Tre-
nutni podatki kažejo, da smo 
na približno petdeset odstot-
kih lanske sezone. Sliši se 
malo, a če podatke primerja-
mo s podatki izpred nekaj let, 
smo lahko zadovoljni. Morda 
bomo dosegli rezultate iz se-
zone 2016, ki ni tako daleč v 
preteklosti. To so bili časi, ko 
je turizem rasel v nekih nor-
malnih okvirih. Kar se je zgo-
dilo kasneje, nas je že nekon-
trolirano vodilo v množič-
ni turizem, ki dolgoročno ni 

vzdržen in lokalnemu oko-
lju ne prinaša nobene doda-
ne vrednosti. Če smo se kot 
destinacija zavezali k butič-
nemu, zelenemu turizmu in 
pristnim doživetjem, potem 
ne moremo v nedogled preš-
tevati števila ustvarjenih no-
čitev, temveč moramo pog-
ledati širšo sliko,« poudar-
ja Mikljeva. »Predvsem pa 
se moramo končno posveti-
ti kakovosti in dodatni vred-
nosti, butičnim doživetjem, 
ne le posteljam.«

Če vprašate ponudni-
ke namestitvenih kapaci-
tet, vam bo večina poveda-
la, da z obiskom niso pre-
več zadovoljni, kar povsem 
drži, še dodaja. »Rast števila 

ponudnikov namestitvenih 
kapacitet je bila v zadnjih le-
tih skokovita, imamo jih kar 
petkrat več kot leta 2010, in 
sicer v 25 krajih po občini. 
Po drugi strani struktura te 
ponudbe ni taka, da bi spod-
bujala razvoj turizma vse 
leto. Prevladujejo name-
stitve, ki spodbujajo že tako 
hitro rast v poletnih mese-
cih, ko od junija do avgusta 
ustvarimo skoraj tri četrtine 
vseh nočitev.«

A Mikljeva ob tem poudar-
ja, da si na zavodu kot desti-
nacijska organizacija z na-
menom razbremenitve po-
letnih mesecev prizadeva-
jo za porast števila gostov in 
nočitev predvsem v mesecih 

po glavni turistični sezo-
ni in pred njo. »To dvoje ne 
gre skupaj. Dejstvo je, da se 
več kot polovico vseh nočitev 
ustvari v kampih, zato je tudi 
razpršenost turistov čez vse 
leto težje izvedljiva, saj prak-
tično vrsta nastanitvenih ka-
pacitet narekuje tempo de-
stinacije. Izziv za priho-
dnost torej bo, kakšne so na-
mestitve, po katerih želimo, 
da je Radovljica znana. Ali so 
to turistični centri, apartma-
jska naselja, glampingi na 
kmetijskih zemljiščih ali pa 
so to butični majhni družin-
ski hoteli, turistične kmeti-
je, sobe …?«

Trenutni trendi v turiz-
mu kažejo novo realnost, 

turizem potrebuje tako 
imenovani reset, zavarova-
nje naravnega okolja, spod-
bujanje kmetijstva in samo-
oskrbe, večanje kvalitete 
storitev in dodane vrednos-
ti na gosta, le tako bodo v 
destinacijo prihajali gostje, 
katerih potrošnja bo večja 
in bo krepila lokalno ekono-
mijo, turizem pa se bo lah-
ko razvijal bolj trajnostno in 

manj množično, je prepri-
čana. »Mislim, da je to zelo 
pomembno vprašanje tudi 
za naslednjo turistično stra-
tegijo in prostorski razvojni 
načrt občine, ki ga moramo 
oblikovati skupaj, vsi prebi-
valci občine, z vprašanjem, 
v kakšnem okolju želimo 
živeti in kakšnih obiskoval-
cev želimo ter bomo do njih 
gostoljubni.«

Kriza kot priložnost za razmislek
Vsako leto pričakovati rekordno rast je nerealno in tudi nevzdržno za destinacijo, je prepričana 
direktorica zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikelj. Zato imajo vsi deležniki v turizmu 
pomemben izziv, kako postaviti kakovost pred količino. To bo ključna naloga destinacije v prihodnosti, 
je prepričana.

Nataša Mikelj, direktorica zavoda Turizem in kultura 
Radovljica / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Rateče – Športno igrišče za 
disk golf so v NC Planica pos-
tavili v sodelovanju s Frizbi 
zvezo Slovenije. Disk golf je 
igra, ki je zelo podobna tra-
dicionalnemu golfu, le da 
namesto udarjanja žogice v 
luknjo mečemo frizbi (lete-
či disk) v košaro. Igra je naj-
bolj znana v skandinavskih 
državah, tudi pri nas posta-
ja vse bolj priljubljena. V 
snežnem tunelu so v petek 
predstavili še drugo novo 
aktivnost v centru – zim-
sko olimpijsko panogo cur-
ling. Ledeno stezo so pos-
tavili v sodelovanju s Cur-
ling zvezo Slovenije. Obo-
je je že na voljo družinam, 

medgeneracijskim »spopa-
dom«, skupinam prijateljev, 
timbildingom.

Vršilec dolžnosti direktor-
ja Zavoda za šport RS Plani-
ca dr. Franci Petek je pouda-
ril, da je Planica velik odprt 
prostor z velikim potencia-
lom in da je treba biti prila-
godljiv, četudi so časi malo 
drugačni. V koronakrizi so 
iskali nove rešitve v poslova-
nju in prilagajanju trenutni 
situaciji. Franci Petek je po-
hvalil slovenskega gosta, ki 
se je v preteklih dveh mese-
cih zelo izkazal. Dodal je, da 
so v preteklosti prevladovali 
tuji gostje, medtem ko so slo-
venski prihajali bolj ob kon-
cih tedna. V Planici opažajo, 
da slovenski gostje dejansko 

spreminjajo svoj življenjski 
slog, saj so se številni letos 
odločili drugače – za aktivno 
preživljanje prostega časa 
in odkrivanje lepot Sloveni-
je. Slovenskega gosta doži-
vljajo sicer kot zelo zahtev-
nega – kar pomeni, da zah-
teva »nekaj več«, ponudbo z 
dodano vrednostjo. Opaža-
jo, da je pripravljen potroši-
ti več denarja, vendar želi, da 
cena produkta upraviči nje-
govo vrednost.

V podjetju HIT Alpinea 
so s poletno sezono zelo za-
dovoljni, saj je destinacija 
Kranjska Gora po unovčitvi 
turističnih bonov na dru-
gem mestu. »V naših na-
mestitvah imamo tri četrti-
ne slovenskih gostov, od teh 

jih dobra polovica uporabi 
bone. Med tujci prevladuje-
jo Italijani in Nemci, sledi-
jo Madžari, Čehi ...,« je po-
vedal Milan Sajovic, direk-
tor družbe Hit Alpinea, kjer 
so se na prodajno marke-
tinške aktivnosti pripravi-
li že spomladi. »Veseli nas, 
da skupaj s preostalimi po-
nudniki soustvarjamo pri-
vlačno ponudbo za vse oku-
se in vse letne čase. Desti-
nacija in njena ponudba je 
namreč privlačna skozi celo 
leto in tudi v podjetju stre-
mimo k temu.« Hit Alpinea 
v jesen vstopa še z dodatno 
promocijo za zimo – če re-
zervirate bivanje pri njih še 

letos s turističnim bonom, 
vam bodo podarili bon za 
zimo 2021 (brezplačno bi-
vanje za eno noč ob bivanju 
vsaj tri noči). Slovenskemu 
gostu so se posvetili z eno-
vito cenovno politiko, obo-
gatitvijo z dodatnimi vse-
binskimi paketi, kot je npr. 
adrenalinski paket, ki vklju-
čuje še spust po jeklenici v 
Planici, je poudaril Sajovic. 

Vodja NC Planica Jelko 
Gros je povedal, da je bil pri-
hodek v juliju enak kot v ena-
kem obdobju lani. Tudi Gros 
je poudaril, da je ves čas tre-
ba razmišljati o novostih, da 
se obiskovalci radi in zno-
va vračajo. Kranjskogorski 

župan Janez Hrovat je 
»zgodbo« v dolini pod Pon-
cami ocenil kot zelo uspeš-
no; tradiciji smučarskih sko-
kov se pridružujejo tudi dru-
gi športi, tu je pripravljalni 
center za različne športe in 
tudi razvedrilni in adrena-
linski center. Kot je zagoto-
vil, se občina z infrastruktur-
nimi vložki trudi, da bi omo-
gočila čim boljšo povezavo, 
promocijo in trženje nordij-
skega centra. »NC Planica je 
velik kamenček v mozaiku 
turistične zgodbe, ki je pri-
pomogel k temu, da je desti-
nacija na drugem mestu po 
unovčenju bonov,« je sklenil 
župan Hrovat.

Obiskovalci v Planico po nova doživetja
V Nordijskem centru (NC) Planica in družbi Hit Alpinea so predstavili aktivnosti, ki so jih pripravili v času koronakrize. Novost sta med drugim športno 
igrišče za disk golf in curling v snežnem tunelu, oboje je primerno za družine, skupine prijateljev, timbilidinge.

Predstavnik Disk golf zveze Slovenije Boštjan Babič je nekdanji uspešni smučarski tekačici 
in zdaj ambasadorki NC Planica Vesni Fabjan in županu Janezu Hrovatu dal navodila za 
prvi met frizbija v koš. 

Liza Gregori in Jera Aideen Schiffrer iz Curling kluba Jesenice sta predstavili novo aktivnost 
v snežnem tunelu – zimsko olimpijsko panogo curling.
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Zgradili bodo osemsto 
metrov nove povezovalne 
ceste med trgovsko-uprav-
nim središčem pri Obči-
ni Jesenice in objektom Hi-
dria, uredili meteorno in fe-
kalno kanalizacijo, postavili 
cestno razsvetljavo ter uredi-
li kolesarske površine in po-
vršine za pešce. Pogodbena 
vrednost projekta znaša 661 
tisoč evrov, Občini Jesenice 
pa je uspelo pridobiti več kot 
pol milijona evrov sofinanci-
ranja iz sredstev Kohezijske-
ga sklada. 

Prvo lopato sta v cement 
zasadila in postavila prvi 
robnik župan Občine Jeseni-
ce Blaž Račič in kot predstav-
nik izvajalca direktor podje-
tja Mapri proasfalt Marko 
Božič. Po besedah župana 
Račiča je začetek del eden 
najpomembnejših dogod-
kov v občini letos in nasploh 
v tem županskem mandatu. 

»Urejena komunalna 
oprema v poslovni coni bo 
podlaga za celovit razvoj tega 
območja, za zagon novih po-
slovnih dejavnosti ali razši-
ritev obstoječih, za nova de-
lovna mesta, za nove dejav-
nosti v mestu in, ne nazad-
nje, tudi za lepši videz tega 
dela mesta. Govorimo torej 
o gospodarskem napredku, 
ki je osnova razvoja tudi za 
vsa druga področja,« je po-
vedal. 

Začetka del so se udele-
žili tudi predstavniki neka-
terih podjetij, ki v Poslov-
ni coni Jesenice že opravlja-
jo dejavnost ali pa jo načrtu-
jejo. Eno od takih podjetij 

je podjetje Trias s Hrušice, 
ki se ukvarja z logistiko ce-
stnega transporta. Direktor 
podjetja Jaka Šporar je de-
jal, da so v coni kupili do-
datno zemljišče, na katerem 
bodo zgradili samopostre-
žno avtopralnico na žetone, 
kakršne v tem delu Gorenj-
ske še ni. Občani bodo lahko 
storitev uporabljali 24 ur na 
dan. »Povezovalna cesta za 
nas kot podjetje in prav tako 
za celotno industrijsko cono 
bo velikega pomena  za na-
daljnji razvoj,« je dejal.

V prihodnje Občina Je-
senice načrtuje tudi nada-

ljevanje urejanja Poslovne 
cone Jesenice. V tretji fazi 
bodo uredili infrastruktu-
ro znotraj območja poslov-
ne cone, imenovano Stari 
obrati, kjer zdaj že deluje-
jo različna podjetja. V če-
trti fazi pa Občina Jeseni-
ce načrtuje gradnjo nove 
povezovalne ceste od Slo-
venskega Javornika do tega 
območja, s čimer bodo raz-
bremenili glavno cesto sko-
zi Jesenice, to območje pa 
bo postalo novo gospodar-
sko srce mesta in občine, je 
dejal župan Račič. Bosta pa 
tretja in četrta faza odvisni 
od razpoložljivih sredstev, 
zato natančnega začetka 
del župan še ni mogel na-
povedati. Potreb v občini je 
namreč še veliko, med dru-
gim gradnja nove knjižni-
ce, posodabljanje stavb šol 
in vrtcev, ureditev bazena 
... Dokumentacija za tretjo 
in četrto fazo bo pripravlje-
na, računajo pa tudi na raz-
pise za sofinanciranje, je še 
dejal Račič.

Oživljajo gospodarsko 
srce Jesenic
31. stran

Tik pred svečanim začetkom del je eno od podjetij, ki 
že delujejo v poslovni coni, Nire Steel, župana Račiča 
v pismu opozorilo na težave, ki jih imajo podjetja na 
tem območju. Kot so zapisali, je območje pozabljeno 
že 25 let, težav je veliko, ena od njih je neurejena 
kanalizacija, saj da za okrog 400 zaposlenih izteka kar 
v Savo.

Maša Likosar

Olševek – Gasilsko veselico 
običajno obišče več sto, po be-
sedah predsednika PGD Ol-
ševek Mateja Ostermana tudi 
tisoč ljudi. Ker je na tovrstnih 
dogodkih, katerih glavni na-
men je druženje, težko zago-
toviti varnostno razdaljo in 
upoštevati vsa priporočila Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ), so bile veselice 
letos večinoma odpovedane. 
Izpad prihodka bo gasilskim 
društvom pomenil predvsem 
oviro pri razvoju in zastoj na-
črtovanih investicij v gasilsko 
opremo, vozila in dom. »Ga-
silska društva so v svoji osno-
vi neprofitne organizacije, kar 
pomeni, da nimamo možnos-
ti in drugih načinov, ki bi nam 
zagotovili finančna sredstva,« 
je povedal Osterman in dodal, 
da jim je veselica prinesla tudi 
pet in več tisoč evrov. »Ker le-
tos tega prihodka ne bo, bi dr-
žava denar od neizkoriščenih 
turističnih bonov lahko raz-
delila med prostovoljna ga-
silska društva, a to se verjetno 
ne bo zgodilo,« je dejal Oster-
man in še dodal: »Epidemija 
je pretrgala vezi med člani, saj 
se nismo smeli družiti. Pove-
zanost pa je za gasilce bistve-
nega pomena, da lahko ob in-
tervencijah delujemo uskla-
jeno. Poleg tega smo izgubili 

eno generacijo mladih gasil-
cev, saj jim nismo mogli zago-
toviti izobraževanj in tekmo-
vanj. Mislim, da je ta škoda 
večja od tiste, ki jo je povzro-
čil izpad prihodka.«

V Podbrezjah so mora-
li dvodnevno veselico, ki je 
bila načrtovana konec avgu-
sta, odpovedati. »Gasilci smo 
v naših krajih gonilo družbe-
nega dogajanja. Veselice tra-
dicionalno prirejamo že več 
kot štirideset let,« je pojasnil 
predsednik PGD Podbrez-
je Boštjan Aljančič in do-
dal: »Finančni primanjkljaj, 
s katerim se bomo spopadli 

letos, bomo težko nadomes-
tili. Osnovni stroški in nuj-
na vzdrževalna dela ostajajo, 
kako jih bomo poplačali, ne 
vem. Upam, da bomo iztrži-
li še kakšen evro prek Gasil-
ske zveze Naklo in Občine 
Naklo.« Izpad prihodka iz na-
slova veselice pa bo posledi-
ce pustil tudi v PGD Bitnje. 
»Letos smo se morali znajti 
na druge načine. Člani se še 
bolj udejstvujemo in se obra-
čamo na pomoč k sponzor-
jem in donatorjem,« je dejal 
predsednik PGD Bitnje Jure 
Ziherl in dodal: »Edini priho-
dek, ki smo ga letos imeli, so 

bili prostovoljni prispevki kra-
janov ob deljenju koledarjev, 
a to še zdaleč ni dovolj, da bi 
pokrili vse stroške.« Država 
bi po mnenju Ziherla mora-
la nameniti dodatna finančna 
sredstva tudi prostovoljnim 
gasilskim društvom. »Gasil-
ci smo delovali v času epide-
mije, zato se mi zdi prav, da 
bi od države prejeli krizni do-
datek, kot ga je prejelo zdra-
vstveno osebje. Namenili bi 
ga vzdrževanju gasilske opre-
me in vozil. Ta vsako leto zah-
tevajo obnovo in pregled, da 
ohranijo popolno varnost,« je 
sklenil Ziherl.

Izgube zaradi odpovedi veselic 
Priljubljena oblika poletne zabave so gasilske veselice, ki prostovoljnim gasilskim društvom (PGD) 
pomenijo enega izmed osrednjih virov prihodka. Kako se bodo društva zaradi koronarazmer soočila z 
odpovedjo veselic in posledično s finančno izgubo?

Prihodek, ki so ga prostovoljna gasilska društva ustvarila na veselicah, so običajno 
namenila za razvoj društva ter obnovo gasilske opreme. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Člani Društva 
gorske reševalne službe Je-
senice so v soboto izved-
li preventivno akcijo ozave-
ščanja o varni hoji v hribe. 
Najprej so na sedlu Suha in 

na poti do Koče na Golici pla-
nincem svetovali o upora-
bi ustrezne opreme, pravil-
nem načrtovanju tur in pra-
vilnem ravnanju v primeru 
nesreč. Poseben poudarek 
so dali navodilom za pra-
vilno sporočanje koordinat 

preko pametnega telefona 
na številko klicnega centra 
112. Na ta način lahko reše-
valci zelo natančno določi-
jo lokacijo, kje se ponesreče-
nec nahaja, kar jim je v veli-
ko pomoč pri čim hitrejšem 
posredovanju. 

Zatem so pri Koči na Goli-
ci pripravili predstavitev de-
lovanja defibrilatorja, ki je 
pomemben pripomoček ob 
srčnem zastoju. Strokovni 
sodelavec pri Društvu GRS 
Jesenice in poklicni reševa-
lec Gorazd Bregant je opi-
sal in praktično prikazal po-
stopke oživljanja. 

Jeseniški gorski reševalci 
dobro sodelujejo s Planin-
skim društvom Jesenice, ki 
ima v upravljanju Kočo na 
Golici. Posodili so tudi de-
fibrilator, tako da je v koči 
vedno na voljo, če bi ga pot-
rebovali. 

Del jeseniške ekipe gor-
skih reševalcev pa se je v 
soboto pridružil tudi čla-
nom Društva GRS Rado-
vljica, ki so enako preven-
tivno akcijo izvajali pri Val-
vazorjevem domu pod Sto-
lom. Pridružil se jim je tudi 
predstavnik Policijske po-
staje Jesenice. 

Gorski reševalci svetovali planincem
Na poti do Koče na Golici so jeseniški gorski reševalci planince ozaveščali o varni hoji v hribe. Poseben 
poudarek so dali navodilom za pravilno sporočanje koordinat lokacije preko pametnega telefona.

Pri Koči na Golici so pripravili predstavitev uporabe defibrilatorja, ki jo je vodil poklicni 
reševalec Gorazd Bregant. / Foto: Janko Rabič

Jasna Paladin

Velika planina – Člani Jamar-
skega kluba Kamnik bodo v 
sodelovanju z Občino Ka-
mnik in številnimi drugimi 
organizacijami, društvi in 
posamezniki, ki so poveza-
ni z Veliko planino, v sobo-
to, 22. avgusta, očistili Jamo 
v Kofcah, znano tudi kot Ve-
ternica pod Njivico oziroma 
Brezno v Kofci. 

Gre za znamenito jamo 
na velikoplaninski planoti, 

največjo na planini, ki v glo-
bino meri več kot sto me-
trov, do nje pa vodi tudi ure-
jen pristop. 

V jami so v preteklih letih 
končale številne smeti, ne-
prijetne vonjave pa povzro-
čajo tudi kadavri. Vse to 
ima vpliv tudi na podzemno 
vodo in številna zajetja, ki si 
jih jamarji trudijo zaščititi, 
zato bodo odpadke v čistilni 
akciji prinesli do roba brez-
na, od tu pa jih bodo odpe-
ljali v dolino.

Jamo v Kofcah na Veliki 
planini bodo očistili
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Maša Likosar

Kranj – Čeprav je vlada na 
dopisni seji sprejela spre-
menjeno uredbo o določitvi 
zneska trošarine za energen-
te, s katero je zvišala trošari-
ne za bencine in plinsko olje 
za pogon, ostajata ceni obeh 
energentov na bencinskih 
servisih zunaj omrežja avto-
cest in hitrih cest tudi v se-
danjem 14-dnevnem obdob-
ju pri enem evru za liter. Po 
tej ceni svoje jeklene konjič-
ke »tankamo« že od 7. apri-
la dalje. Letos je bila najviš-
ja cena bencina 1,298 evra 
na liter, cena dizelskega gori-
va pa 1,286 evra. V zadnjem 
desetletju pa smo za bencin 
in dizelsko gorivo največ pla-
čali septembra leta 2012, ko 
je liter bencina dosegel ceno 
1,576 evra na liter, dizelsko 
gorivo pa 1,444. To pomeni, 
da smo tedaj za petdeset litrov 
bencina plačali 78,8 evra, kar 
je skoraj trideset evrov več kot 
za enako količino plačamo 
danes. Za petdeset litrov di-
zelskega goriva pa danes pla-
čamo dobrih 22 evrov manj, 
kot smo zanj plačali v tistem 
obdobju. Cena bencina se je 
zadnjič nad evro in pol za li-
ter povzpela septembra leta 
2013, ko je znašala 1,523 evra; 
tedaj se je tudi cena dizelske-
ga goriva zadnjič povzpela 
nad 1,4 evra. 

Gorenjci se zaradi nižje 
cene goriva v preteklih šti-
rih mesecih ne vozijo več 
kot običajno. So pa dejali, 
da se jim pozna v denarni-
ci. Simon Nagode iz Drago-
čajne na mesec prevozi od 
dva do tri tisoč kilometrov in 
tri do štirikrat natoči gorivo. 
»Na mesec prihranim tudi 
do sto evrov, kar se že pre-
cej pozna pri mesečni bilan-
ci,« je povedal Nagode in na-
daljeval: »Cena en evro na li-
ter se mi zdi zelo primerna, 
a bojim se, da ne bo ostala 
za vedno. Slej kot prej se bo 

dvignila in lahko le upamo, 
da ne bo še mnogo višja, kot 
je bila pred epidemijo, ali da 
ne bo celo podrla obratnega 
rekorda z najvišjo ceno na li-
ter.« Filip Vodnik s Prebače-
vega in Jana Uršič iz Kranja 
na mesec prihranita približ-
no dvajset evrov, napravita 
pa enako kilometrov, kot sta 
jih prej, ko so bile cene višje. 
»Pred aprilom me je poln re-
zervoar stal šestdeset evrov, 
danes plačam nekje sedem-
deset odstotkov te cene. Si-
cer pa nikoli nisem ravno 
spremljala cen in njihovega 

spreminjanja. Danes smo 
od avtomobila neločljivo od-
visni, in ko je rezervoar pra-
zen, ga je treba napolniti – ne 
glede na to, kakšna je cena,« 
je povedala Jana Uršič. Filip 
Vodnik, ki tudi v času karan-
tene ni prevozil nič manj ki-
lometrov, saj je moral hodi-
ti v službo, pa nam je še za-
upal, da bi v primeru, če bi 
bile cene goriv na Hrvaškem 
nižje, v svoj avto gorivo na-
točil čez mejo. »A za zdaj je 
na Hrvaškem cenejši le plin, 
zato tega kupim tam,« je de-
jal Vodnik. 

Janez Galjot iz Lahovč pa 
beleži mnogo večji prihra-
nek zavoljo nižje cene. »Ker 
imamo veliko kmetijo in 
več prevoznih sredstev, od 
avtomobilov in traktorjev 
do drugih kmetijskih stro-
jev, se nam na mesec poz-
na tudi do petsto evrov,« je 
dejal Galjot in dodal, da na 
leto porabijo okoli 15 tisoč li-
trov goriva. »V zadnjih letih 
se je cena goriva gibala okoli 
enega evra, ne spomnim se, 
kdaj je nazadnje padla pod 
evro. A dejstvo je, da se pri 
taki količini goriva, kot ga 
porabimo na naši kmetiji, 
pozna vsak cent,« je pojas-
nil Galjot in še povedal, da 
se je v času epidemije vozil 
bistveno, tudi do pol manj 
in v tem obdobju še dodat-
no prihranil gorivo. 

Enako kilometrov, manj evrov 
Cene naftnih derivatov že več kot štiri mesece vztrajajo pri enem evru za liter. Bencin je nazadnje manj 
kot en evro za liter stal aprila 2009, dizelsko gorivo pa je točno en evro za liter stalo marca 2016. Ali se 
zaradi nižjih cen energentov vozimo več?

Od 7. aprila dalje cena bencina in cena dizelskega goriva 
vztrajata pri enem evru. / Foto: Tina Dokl

Odgovor na članek dr. Jožeta 
Dežmana »Šenčurski dogod-
ki«, ki je bil v Gorenjskem glasu 
objavljen 17. julija 2020.
Razstava naj bi zajela dogod-
ke, ki še niso bili obravnavani 
in ki so pustili sled v zgodovi-
ni (utemeljitev župana občine 
Šenčur – op. p.). Avtor pa je, 
najbrž le po njem znanemu 
merilu, iztrgal nekatere do-
godke iz obdobja zadnjih 90 
let. Objavljanje le dela zgodbe 
pa ni resnica, še manj dejstvo. 
Avtor večkrat virov svojih po-
datkov niti ne navaja ali pa 
jih navaja napačno. To uteme-
ljujem tako s korespondenco z 
Inštitutom novejše zgodovine 
(na katerega se Dežman rad 
sklicuje) kot z zgodbo svoje 
družine in s podatki, ki izha-
jajo iz župnijskih matičnih 
knjig, geodetskih evidenc in 
nemških knjig:
Jakob Štefe (1807–1886) je za-
pisal hišo na naslovu Šenčur 8 
Janezu Pipanu (1855–1914). 
Ta se je poročil z Meto Žagar 
(1860–1932) in imela sta več 
otrok, tudi Janeza Pipana 
(1899–1942), ki se je izučil 
za tesarja in preselil na naslov 
Šenčur 19, saj sta si tam na 
parceli, ki je bila dota neveste 
Marija Zupan (por. Pipan, 
1897–1942), zgradila hišo. 
To hišo je 8. 3. 1942 ponoči 
požgala nemška vojska (zaslu-
ga izdajalca Eda Prašnikarja). 
V hiši sta živa zgorela mati 
Marija Pipan in njen sin Jan-
ko (1926–1942). Iz goreče hiše 
sta bila zaradi poguma in ne-
sebične pomoči Alojza Rabiča 
rešena druga dva Pipanova ot-

Šenčurski 
dogodki

PREJELI SMO

roka, 11-letni Viktor in 6-letna 
Rozika. Oče Janez Pipan, ki 
je bil tega dne ujet, pa je moral 
gledati kalvarijo svoje družine, 
nato je bil odpeljan v nemške 
zapore v Begunje, kjer je bil po 
hudih mučenjih nato dne 31. 3. 
1942 ustreljen kot talec.
Javno sprašujem župana Ob-
čine Šenčur, ki je razstavo 
odobrila, in tudi avtorja raz-
stave, ali to ni dogodek, ki bi si 
zaslužil vsaj omembo v okviru 
razstave »Šenčurski dogodki«, 
čeprav žrtve niso bili domači 
izdajalci ali domobranci? Šen-
čurjani so glavno cesto v Šen-
čurju poimenovali po dogodku, 
vsako leto obeležujejo obletnico 
tega dogodka … Vendar žal ne 
župan ne avtor razstave nikoli 
ne najdeta časa, da bi se nam 
pridružila. Če bi prišla, bi vi-
dela, da hiša, ki je zgrajena na 
isti lokaciji, na kateri je stala 
hiša iz leta 1921, požgana leta 
1942, stoji v Šenčurju, in ne 
Srednji vasi, kot trdi dr. Jože 
Dežman.
Na koncu, da se ne pozabi 
dejstvo: v drugi svetovni vojni 
so partizani in NOB pregnali 
in premagali okupatorja. V 
zahvalo njim danes živimo v 
svobodni Sloveniji, lahko govo-
rimo slovenski jezik in postav-
ljamo razstave v slovenskem 
jeziku. 
Še mimogrede: razstava se je v 
minulih dneh odprla v Muze-
ju Šenčur, ki stoji na Pipanovi 
cesti v Šenčurju. 
»Včasih se sprašujem, če nam 
vladajo pametni ljudje, ki se 
hecajo, ali imbecili, ki mislijo 
resno.« (Mark Twain)

Jana in Igor Pipan 
Šenčurjana po rodu, 

srcu in duši

Urša Peternel

Kranj – Za župana Mestne 
občine Kranj Matjaža Ra-
kovca je delovno poletje vsa-
koletna stalnica, so poveda-
li v njegovem kabinetu. »Za-
veda pa se tudi pomembnos-
ti kratkega odklopa, ki ga 
potrebuje prav vsak človek, 
da se nato s svežo glavo vrne 
na delovno mesto in usme-
ri k uresničevanju začrta-
nih ciljev. Športnik po duši 
je poletni dopust preživel ak-
tivno, izkoristil ga je za dnev-
ne izlete po Sloveniji, obču-
doval je njene naravne lepo-
te in se nadihal svežega zra-
ka v hribih, bil je na Bledu, 
v Bohinju, Kranjski Gori ... 
Privoščil pa si je tudi oddih 
na morju. Z ženo sta obiska-
la Premanturo v hrvaški Is-
tri in Dalmacijo, natančneje 
otok Vis,« so nam povedali.

Škofjeloški župan Tine 
Radinja je povedal, da je 

letošnji dopust preživel naj-
lepše: skupaj z družino in s 
prijatelji ob preverjeni kom-
binaciji športa in branja. 
»Šotorili smo na skrajnem 

zahodu Slovenije v Breginj-
skem kotu, za konec tedna 
pa smo odšli tudi v Belo kra-
jino, kjer smo prav tako šoto-
rili. Super je preživljati taka 

sončna poletja pod platneno 
streho, mi se imamo namreč 
izvrstno, kjerkoli so hribi,« je 
dejal. Kot je dodal, turistič-
nih bonov še niso izkoristili.

Župan Občine Medvode 
Nejc Smole letošnji dopust 
preživlja deloma na hrvaški 
obali, del pa je namenil tudi 
raziskovanju Slovenije, bil je 
v Goriških brdih in Posočju. 
Turističnega bona še ni iz-
koristil, so povedali v njego-
vem kabinetu.

Radovljiški župan Ciril 
Globočnik je tudi letos do-
pustoval v Ankaranu. Turi-
stičnega bona še ni izkoristil 
in ga tudi ne bo, saj ga bo po-
daril sinu in njegovi soprogi, 
smo izvedeli.

Bohinjski župan Jože Sod-
ja pa se na dopust odpravlja 
konec meseca, preživel ga 
bo doma in po okoliških hri-
bih. Turistični bon pa bo 
verjetno izkoristil na Koro-
škem, so nam povedali.

Od hribov, šotorjenja do morja
Kje so letošnji poletni dopust preživeli nekateri od gorenjskih županov? So že izkoristili turistični bon?

Škofjeloški župan Tine Radinja je nekaj prostih ur preživel 
tudi na kolesu in v hribih. / Foto: osebni arhiv

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vabi na 
zdaj že tradicionalni pripovedovalski večer z naslovom 
Kamniške zgodbe: o tem, kako je bilo in kako še bo, ki bo 
v petek, 21. avgusta, ob 20. uri na vrtu frančiškanskega 
samostana v Kamniku. Zgodbe in pravljice iz kamniških 
koncev bodo pripovedovali: Matic Maček iz Kamnika, Anže 
Slana iz Tunjic, Ivanka Učakar iz Kamnika, Verena Perko iz 
Mekinj, Ivan Nograšek iz Tunjic, Breda Podbrežnik iz No-
vega trga in Tone Ftičar iz Mekinj. Za glasbeno spremljavo 
bo poskrbel Jan Tomšič.

Pripovedovalski večer s kamniškimi zgodbami

Gorenja vas – Podjetje Signa je v tem tednu zaključilo bar-
vanje talnih označb pri osnovnih šolah v Poljanah in Gorenji 
vasi ter pri podružničnih šolah v Javorjah in na Sovodnju. Z 
občine so sporočili, da je sredstva prispeval Svet za preventi-
vo in varnost v cestnem prometu iz naslova urejanja šolskih 
poti. Šolske poti so tako pred začetkom novega šolskega leta 
ustrezno označene.

Barvanje talnih označb na območju šol

Radovljica – Občina Radovljica je na svoji spletni strani obja-
vila javno dražbo za prodajo šestih zemljišč v katastrski občini 
Lancovo, podrobna namenska raba zemljišča opredeljuje kot 
čiste stanovanjske površine. Zemljišča so velika okoli šeststo 
kvadratnih metrov in se prodajajo ločeno, in sicer po izklicnih 
cenah od 37 do 45 tisoč evrov. Javna dražba bo potekala v četr-
tek, 10. septembra, od 9. do 12. ure na Občini Radovljica. Rok 
za plačilo varščine je 7. september. Podrobnejše informacije 
o zemljiščih, ki gredo v prodajo, in postopku javne dražbe so 
objavljene na spletni strani Občine Radovljica.

Javna dražba zemljišč na Lancovem
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Preddvor – Goran Krstić, 
Kranjčan, ki živi v Cerkljah, 
je po izobrazbi ekonomski 
tehnik, a po petnajstih letih 
dela v bančništvu se je odlo-
čil za korenito spremembo. 
Skupaj s prijateljem iz otro-
štva sta postala oskrbnika 
Planinskega doma na Kali-
šču, ki je sicer v lasti Planin-
skega doma Kranj. Prijatelj 
zaradi zdravstvenih težav 
dela ni mogel več nadaljeva-
ti, zato je Goran pomoč po-
iskal drugje. »Pomagali so 
mi različni znanci, povezani 
s planinstvom, dokler se za 
počitniško delo ni prijavila 
Kristina, s katero danes sku-
paj vodiva kočo. To je prva 
koča, nihče od naju ni prej 
imel izkušenj, niti v strež-
bi niti v kuhinji in nasploh 
v gostinstvu,« začne Goran. 
Kristina Pahor, bodoča ma-
gistrica fizike, sicer pa za-
mejka iz Gorice, ki zadnja 
leta živi v Cerkljah, pa doda, 
da ju je povezala predvsem 
ljubezen do gora, planinar-
jenja in plezanja.

Nova okna in vhodna 
vrata

Planinski dom, ki sto-
ji 1534 metrov visoko in je v 

začetku avgusta praznoval 
61-letnico, je – tako kot veči-
na planinskih koč po sloven-
skih gorah – precej dotra-
jan, zato njegovo oskrbova-
nje predstavlja poseben iz-
ziv. »V zadnjem letu smo v 
glavnem opravili najnujnej-
ša dela, to je menjava oken v 
pritličju in menjava vhodnih 

vrat. Oboje je financiralo 
Planinsko društvo Kranj, 
delo pa so opravili člani Klu-
ba ljubiteljev Kališča – Klju-
ke. Midva sva v lastni režiji, 
tako finančno kot operativ-
no, poskrbela za zamenjavo 
postelj, ki sedaj nudijo pre-
cej več udobja,« pravita oskr-
bnika, ki se redno spopadata 

tudi z okvarami napeljave in 
aparatov. »Te okvare so kar 
pogoste, reševati pa jih je tež-
ko in zamudno. Serviserji se 
k nam ne morejo pripeljati 
z avtom. Pomanjkanje elek-
trične energije je velika teža-
va, sončna energija ne pokri-
va najinih potreb, z enim go-
spodinjskim hladilnikom se 
je pa težko iti gostinstvo. A 
v tem nisva sama, veliko koč 
je potrebnih temeljite obno-
ve,« je realen Goran.

Planinska hrana tudi za 
vegane

Kljub omenjenim teža-
vam v kuhinji planinskega 
doma nastaja vrsta planin-
skih dobrot – prav vse prip-
ravita sama in z lokalnimi 
sestavinami. Najbolj zna-
na sta po skutinih štruk-
ljih. »Ajdovo moko nama 
dobavlja kar najin žičničar, 
kmet iz Mač pri Preddvo-
ru, ki skrbi za prevoze blaga 
na Kališče, mesnine kupu-
jeva pri priznanem mesar-
ju v Hotemažah, mlečne iz-
delke v mlekarni z Olševka, 
sir je iz Bašlja in podobno,« 
našteva Kristina in spotoma 
iz pečice vzame sveže pe-
čen zavitek. Kot je v planin-
skih kočah običajno, tudi na 
Kališču ponujata v glavnem 

domačo slovensko hrano, od 
enolončnic preko kranjskih 
klobas do slastnih zavitkov 
in štrukljev. Večkrat je treba 
tudi improvizirati, saj je ve-
liko odvisno od razpoložlji-
vosti lokalnih sestavin, pa 
tudi časa. Ob lepih dnevih 
planincev namreč ne manj-
ka, ob dežju pa koča včasih 
tudi sameva. A v nečem sta, 
kar se planinske hrane tiče, 
tudi malce bolj inovativna. 
»Lahko se pohvaliva s tem, 
da je na najinem jedilniku 
vedno tudi kaj za vegeteri-
jance in vegane. Npr. jabolč-
ni zavitek prikrajšaš za mas-
lo in uporabiš drugačno ma-
ščobo, pa je. Samo volja je 
potrebna in razumevanje 
različnih navad ljudi,« pra-
vita.

Turistični boni so prava 
odločitev

Tudi na Kališču lahko spa-
nje in zajtrk plačate s turi-
stičnim bonom, zato Goran 
in Kristina to odločitev vlade 
pozdravljata. Planincev, ki je 
že unovčilo bone, je bilo do 
sedaj kakšnih dvajset. Veči-
na obiskovalcev je sicer slo-
venskih planincev, sploh le-
tos, ko je tujcev opazno manj 
kot prejšnja leta, a vesela sta 
vsakega, saj si v pogovoru z 

njimi tudi sama širita obzor-
ja. Doslej so Kališče obiska-
li že planinci iz vseh koncev 
Evrope pa tudi ZDA, Tajske, 
Izraela, Avstralije ...

Živeti z naravo

Kaj pa je pri oskrbova-
nju planinske koče najtež-
je in kaj najlepše? »Najtežje 
je sprejeti dejstvo, da si od-
visen od vremena; če dežu-
je, imaš lahko najboljšo hra-
no na svetu in reklamo tudi, 
pa ne bo nikogar. Najin ur-
nik ni osemurni, temveč sva 
pokonci od zore do mraka, 
marsikdaj še prej in kasne-
je. Ker pa je lepih stvari še 
precej več, rada opravljava 
to delo. Ni lepšega, kot se po 
napornem delovnem dnevu 
usesti na teraso, pojesti za-
služeno večerjo in uživati 
razgled na tri četrtine Slove-
nije v popolnem miru, spoz-
navati različne ljudi iz vseh 
koncev sveta, se z njimi po-
govarjati, se od njih učiti in 
jih kaj naučiti, živeti z nara-
vo, jo opazovati in se od nje 
učiti, biti malce stran od po-
norelega sveta v dolini, iti na 
delo v gojzarjih, sprejemati 
obiske prijateljev v tem oko-
lju … Vse to so lepe stvari, za-
radi katerih se splača,« skle-
ne Goran Krstić.

Najlepše se je v službo podati v gojzarjih
Vedno pogosteje se zgodi, da se za delo oskrbnikov v planinskih kočah odločajo mladi. Tako je tudi v Planinskem domu na Kališču, ki ga zadnjih šest let vodi 
oskrbnik Goran Krstić, pomaga pa mu dekle Kristina Pahor. Spoznala in zaljubila sta se prav na Kališču.

Goranu Krstiću in njegovemu dekletu Kristini Pahor pri delu 
v planinskem domu rada pomaga tudi Tanja Amidžić, ki je 
bila nekdaj oskrbnica doma tudi sama.

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Pot čez Pleme-
nice je zadnjo temeljito ob-
novo doživela pred 25 leti. 
Zato je ekipa markacistov, 
ki je poskrbela za obnavlja-
nje, opravila zahtevno delo. 
Na več kot treh četrtinah poti 
so zamenjali ali prenapeli 
jeklenice, porezali rušje ob 
poti, očistili traso zapadlega 
kamenja, odstranili skale, ki 
so zapirale pot zaradi podo-
ra naravne police, in na novo 
namestili 44 različnih vrst 
klinov. Kot je povedal Jože 
Rovan, predsednik Planin-
ske zveze Slovenije (PZS) in 
vodja tehnične ekipe marka-
cistov, ki so pot obnavljali, je 
obnovo spremljalo nestabil-
no vreme: »Pot čez Plameni-
ce je varovana le na najtež-
jih delih. Tudi nezavarova-
ni deli so ponekod tako zah-
tevni, da smo za markacis-
te, ki so prenašali težke tovo-
re, pot začasno zavarovali s 

plezalnimi vrvmi. Vzpenja-
nje in še posebno spuščanje 
po takšnem svetu zahteva 
poleg fizičnih sposobnosti 
tudi veliko mero pozornos-
ti. Letos nam je zagodlo tudi 
vreme. Vstajali smo ob peti 
uri in delali do trenutka, ko 
smo zaradi bližajočih se ne-
viht ocenili, da bi bilo nada-
ljevati delo prenevarno.«

Kljub muhastemu vreme-
nu je tehnična ekipa sedmih 
markacistov PZS pot obno-
vila še pred vrhuncem se-
zone v visokogorju. Pri tem 
jim je pomagala helikopter-
ska enota Slovenske vojske, 

ki je na delovišče pripelja-
la tono materiala in opre-
me. Trije markacisti Planin-
skega društva Ptuj, ki sicer 
skrbi za pot čez Plemenice, 
pa so poskrbeli za označeva-
nje poti z markacijami.

Zmagovalka izbora za 
promocijo markacistov

Bambergova pot na Tri-
glav z Luknje čez Plemeni-
ce si je sredstva Zavarovalni-
ce Triglav za obnovo prisluži-
la z zmago v letošnjem izbo-
ru Naj planinska pot, ki so ga 
organizatorji akcije Očistimo 

naše gore v sodelovanju s 
PZS izpeljali že tretje leto za-
pored. Ker so oskrbniki poti 
uspešno kandidirali tudi na 
razpisu Občine Kranjska 
Gora, so prejeli sredstva še 
za obnovo dela poti. 

»V Zavarovalnici Triglav 
želimo z glasovanjem za naj 
planinsko pot širši krog pla-
nincev spodbuditi k spošto-
vanju urejenih in varnih pla-
ninskih poti. Pokazali so se 
tudi rezultati triletnega pri-
zadevanja za pomladitev vrst 
markacistov, h kateremu 
smo pristopili skupaj s PZS. 
Tako smo sofinancirali izo-
braževanje bodočih markaci-
stov, financirali obnove poti 
in z zgodbami dela marka-
cistov želeli osvetliti zanimi-
ve plati tega življenja. V času 
našega sodelovanja se je za 
delo markacista na novo od-
ločilo kar 154 oseb, povpreč-
na starost markacistov pa se 
je znižala za tri leta,« je po-
vedala Ana Cergolj Kebler, 

vodja akcije Očistimo naše 
gore. Predstavniki PZS ob 
tem sporočajo, da se marka-
cistom lahko pridružijo vsi 
člani njihove zveze, ki so sta-
rejši od 16 let. Pri tem morajo 
opraviti usposabljanje, ki za-
jema tako teoretični kot prak-
tični del.

Še nekaj poudarkov iz 
akcije Očistimo naše gore

Letos je akcija Očistimo 
naše gore posebno pozor-
nost posvetila tudi požarni 
varnosti. Zavarovalnica Tri-
glav je v sodelovanju s PZS z 

52 protipožarnimi ampulami 
opremila 152 planinskih koč. 
Organizatorji akcije so v so-
delovanju z Gorsko reševalno 
službo Slovenije posneli pet 
video vsebin za večjo varnost 
planincev (med drugim, kako 
plezati po feratah). 

V enajstih letih je akcija 
pridobila skoraj 36 tisoč am-
basadorjev, ki na družbenih 
omrežjih soustvarjajo skup-
nost ljubiteljev čistih planin. 
Od začetka vseslovenske akci-
je Očistimo naše gore so pla-
ninci po oceni pobudnikov v 
akciji skupaj iz narave odstra-
nili kar trideset ton smeti.

Varnejša naj planinska pot
Markacisti so obnovili eno najlepših, a tudi najzahtevnejših visokogorskih planinskih poti v Sloveniji, 
Bambergovo pot na Triglav z Luknje čez Plemenice. Pot je tudi zmagala na izboru Naj planinska pot 
2020, s katerim organizatorji akcije Očistimo naše gore podpirajo delo markacistov za varnejše poti. 

Markacisti so kljub zahtevnemu terenu naj planinsko pot 
2020 že obnovili. / Foto: arhiv Zavarovalnice Triglav

Približno 2,7 kilometra naj planinske poti 2020 je 
obnovilo sedem markacistov tehnične ekipe PZS in 
trije markacisti PD Ptuj. Za obnovo so potrebovali eno 
tono materiala in opreme, od tega štiristo kilogramov 
jeklenih varoval. Pri prenovi so zamenjali in prenapeli 
290 metrov jeklenic, zvrtali 62 lukenj in namestili 44 
različnih vrst klinov. Odstranili so dva kvadratna metra 
skal, ki so pot ovirale zaradi podora naravne police.
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Jasna Paladin

»Bilo je res enkratno,« 
nam jedrnato nekaj dni po 
prihodu domov avanturo 
strne Drago Mesič, pobu-
dnik tega prav posebnega 
projekta, s katerim je s svo-
jim starodobnim vojaškim 

vozilom dodge WC 52, izde-
lanim leta 1942, v družbi pri-
jateljev, ki so se mu pridruži-
li še z desetimi, večinoma vo-
jaškimi starodobniki, našo 
državo obkrožil v nasprotni 
smeri urinega kazalca. V ted-
nu dni od 30. julija do 5. av-
gusta so prevozili približno 

1350 kilometrov. Pot so za-
čeli v Kamniku (v Slovenia 
Eco resortu v Godiču), se od 
tu podali proti Kranjski Gori, 
od tam na Vršič in s prelaza 
vse do Bovca. Nato so prečka-
li Novo Gorico, Divačo, Izo-
lo, Portorož in Koper. Sle-
dila je vožnja mimo Ilirske 

Bistrice, Ribnice, Kostela in 
Vinice. Četrti dan je bil re-
zerviran za Belo krajino, Do-
lenjsko in Bizeljsko, nato pa 
Štajerko in Koroško, kjer so 
se zadnji dan mimo Mežice, 
Črne na Koroškem, Solča-
ve in Luč znova obrnili nazaj 
proti Kamniku, kjer so popo-
tovanje tudi sklenili. V sed-
mih dneh so prevozili šest 
cestnih prelazov: Vršič (1611 
m n. m.), Knežak (610 m n. 
m.), Vahta (615 m n. m.), Bi-
strica ob Sotli (365 m n. m.), 
Donačka gora (426 m n. m.) 
in Volovljek (1029 m n. m.), 
kar za starodobna vozila ni 
mačji kašelj, a večjih težav 
niso imeli.

»Nekaj okvar smo imeli, 
a smo jih večinoma odpra-
vili kar ob cesti, saj je vsak 
lastnih starodobnega vozi-
la vešč osnovnih avtomeha-
ničnih popravil. Nekaj preg-
lavic nam je povzročilo tudi 
vreme, ki nas je dva dni pre-
senetilo z nevihtami, drugih 
nevšečnosti pa nismo ime-
li. Vtisi še prihajajo za nami, 
a lahko rečem, da je bilo res 
čudovito,« nam pove Dra-
go Mesič, parketar po pokli-
cu, ki se je z zbirateljstvom 
začel ukvarjati pred dobri-
mi sedemnajstimi leti. V 
svoji zbirki ima več vojaških 
uniform (predvsem ameriš-
kih in angleških in večino-
ma replik), najbolj ponosen 
pa je na svoje terensko vozi-
lo, ki ga je pred petnajstimi 
leti kupil na Dunaju. Samo 
lani je z njim prevozil tri ti-
soč kilometrov. »Uživam, ko 

se vozim z njim, pri hitrosti 
do 50 kilometrov na uro vidiš 
svet okoli sebe povsem dru-
gače in tudi tokrat smo lahko 
spoznavali, kako lepa je v res-
nici naša država.«

Idejo za projekt S.O.S. 
2020 je dobil med epidemi-
jo, ko je bilo jasno, da bodo 
srečanja starodobnikov letos 
povečini odpadla. Ciljev pro-
jekta je bilo več: promovira-
ti tehnično dediščino, poma-
gati slovenskemu turizmu, 
biti dobrodelen in se vpisati 
v Guinnessovo knjigo rekor-
dov, kot prvo vojaško staro-
dobno vozilo iz druge svetov-
ne vojne, ki je obkrožilo dr-
žavo. Če bo v knjigi rekordov 
zares pristal, bo znano v pri-
hodnjih tednih.

A rekord je res postranske-
ga pomena, veliko več mu je 

pomenilo druženje in po-
moč Mihi Volčiniju z Vira pri 
Domžalah, ki je pred dvema 
letoma zaradi skoka v vodo 
pristal na invalidskem vozič-
ku, saj je utrpel zlom vratne 
hrbtenice in počena vreten-
ca. Že na poti so s prodajo 
posebnih spominskih obe-
skov za Miho zbrali petsto 
evrov, odprli pa so tudi po-
seben račun, kjer bodo še te-
den dni zbirali donacije. Če 
želite pomagati, denar lahko 
nakažete na: Društvo DOD-
GE HQ-10, Čufarjeva 16 Vir, 
1230 Domžale, TRR: SI56 
023050263447017, pri-
pis:  Pomoč za Miho Volči-
nija.

Drago Mesič za konec še 
pove, da bo dogodek odslej 
tradicionalen, a se bodo vsa-
ko leto lotili ene od etap.

S starodobniki obkrožili Slovenijo
Drago Mesič z Vira pri Domžalah je skupaj s svojimi somišljeniki pred dnevi prevozil Slovenijo, in to s svojim starodobnim vojaškim terenskim vozilom, 
s čimer se namerava zapisati tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Projekt, ki so ga poimenovali S.O.S. 2020 (Starodobniki okoli Slovenije), pa ima tudi 
dobrodelno noto – zbirajo namreč denar za mladega invalida.

Drago Mesič je velik ljubitelj tehnične dediščine, predvsem starih vozil in vojaških uniform.

Starodobno vojaško terensko vozilo dodge WC 52, s katerim 
je prevozil Slovenijo. / Foto: osebni arhiv Draga Mesiča

Mateja Rant

Žiri – Člani romarskega 
društva ŠmaR Žiri so se na 
pot odpravili prvo soboto v 
avgustu, romanje je traja-
lo šest dni. Letos so bile nji-
hov cilj Tri fare v naselju Ro-
salnice pri Metliki. »Romar-
ski kompleks se odlikuje po 
treh gotskih cerkvah, stis-
njenih znotraj pokopališke-
ga obzidja,« je pojasnila or-
ganizatorka letošnjega ro-
manja Nuša Svoljšak.

Prvi dan so se najprej us-
tavili v Smrečju, kjer so si 
ogledali cerkev Marijinega 
vnebovzetja, prehodili so 
tudi del romarske poti, ki 
vodi od Podlipe do Smrečja 
in nazaj. Ta dan so si vzeli čas 

še za ogled cerkve v Podlipi 
in cerkve Sv. Trojice v Vna-
njih Goricah, noč pa so pre-
spali v Ašičevem domu. Prvi 
dan hoje je bilo po besedah 
Nuše Svoljšak vroče in so-
parno, v dnevih, ki so sledi-
li, pa so jih na poti spremlja-
li megla, oblaki in dež. »Pot 
čez Ljubljansko barje sprva 
ne vzbudi posebnega zani-
manja. Močvirske ravnice, 
travniki, njive, jarki in pe-
sem ptic pa so se vsaj mene 
dotaknili,« je priznala Nuša 
Svoljšak, ki so jo zmotili le 
nadležni komarji. Drugo 
noč so prespali na Kurešč-
ku, kjer se na vrhu nahaja 
romarska cerkev sv. Marije. 
»To je edina cerkev na Slo-
venskem, ki je posvečena 

kraljici miru,« je pojasni-
la Nuša Svoljšak. Na svoji 
poti so si ogledali še cerkev 
v Velikih Laščah, navduše-
ni so bili tudi nad cerkvijo 
sv. Urha v Maršičih. »V njej 
je zanimivo prikazana Ma-
rija, ki ne sedi na prestolu, 
ampak na gričku, ki je poln 
rož.« Tretjo noč so prespa-
li v majhni idilični vasici Ri-
gelj pri Ortneku, naslednji 
dan pa pot nadaljevali skozi 
Ribnico do Kočevja, kjer so 
se udeležili svete maše, od 
tamkajšnjega župnika pa so 
veliko izvedeli tudi o cerkvi 
in fari. Skozi kočevske goz-
dove, v katerih se je hitro 
mogoče izgubiti, so po be-
sedah Nuše Svoljšak izbra-
li pot skozi Rajhenav, da so 

videli petsto let staro kralji-
co Roga – Črmošnjiško jel-
ko, prelepo jaso Resa in Rib-
nik. »Vsak dan smo molili; 
zahvalili smo se dobrotni-
kom na poti, molili smo za 
zdravo pamet in primerno 

vreme.« Zadnji dan so ro-
manje nadaljevali do Se-
miča, ogledali so si še cer-
kev na Vinjem Vrhu in izvir 
reke Krupe. Skupaj so po be-
sedah Nuše Svoljšak preho-
dili okrog 160 kilometrov, 

pot je bila večkrat mokra in 
blatna. Na cilju so si ogleda-
li vse tri gotske cerkve in se 
udeležili svete maše, ki jo je 
vodil župnik Andrej Jemec 
s pomočjo kaplana Anžeta 
Cunka. 

Peš v Belo krajino
V romarskem društvu ŠmaR Žiri so se tudi letos odpravili na večdnevno 
romanje, tokrat do romarskega središča Tri fare pri Metliki v Beli krajini. 

Člani romarskega društva ŠmaR Žiri so se letos odpravili na romanje v Belo krajino. 
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Maja Bertoncelj

Topol – Na kmetiji je običaj-
no tako, da mladi nadaljuje-
jo tradicijo svojih staršev. To 
pa ne velja za Žiga Kršinarja 
s Topola, ki je kmetijo ustva-
ril sam. »Tukaj, po domače 
Pr' Frnck, nikoli ni bilo več-
je kmetije, so pa moji pred-
niki imeli nekaj njiv in goz-
da, v hlevu pa tudi kakšnega 
pujsa – za preživetje,« pravi 
32-letni Žiga Kršinar z Eko-
loške učne kmetije Kršinar.

Pot v kmetijstvo začel pri 
sedemnajstih

Da bo kmet, je govoril že od 
mladih nog: »Že odkar pom-
nim, sem bil navdušen nad 
delom na kmetiji in nad ži-
valmi. Hodil sem na sosedo-
vo kmetijo in težko me je bilo 
spraviti domov. Po cele dne-
ve sem bil tam. Govoril sem, 
da bom kmet, in sedaj sem 
res.« Njegova pot v kmetij-
stvu se je začela pri 17 letih. 
»Stara mama je rekla, da ne 

bo več imela koz, in sem se 
odločil, da bom jaz nadaljeval 
– na začetku z dvema koza-
ma. Uradno sem se s kmetij-
stvom začel preživljati pred 
okrog sedmimi leti, ko sem 
pustil službo na Golica TV, 
kjer sem imel tudi kmetij-
sko oddajo,« je pojasnil. Če 
bi se danes še enkrat odločil, 
bi prav tako izbral kmetijstvo, 
bi pa ubral drugačno admini-
strativno pot. »Je kar redkost, 
da postaneš kmet iz nič. V tu-
jini obstaja poseben izraz za 
takšne kmete, pri nas ga še 
ni. Kmetijo sem ustanovil 
sam, zato ne morem biti mla-
di prevzemnik. Če bi bila na-
pisana na mamo in bi jo prev-
zel od nje, bi bil deležen kar 
precej nepovratnih sredstev 
za razvoj kmetije. Tudi pogo-
jev za mladega kmeta ne iz-
polnjujem,« je dejal. Po izo-
brazbi je univerzitetni diplo-
mirani inženir agronomije. 
Pride mu prav, a največ šte-
jejo izkušnje, poudari. »Moja 
izobrazba ni botrovala odlo-
čitvi za kmeta, pride pa vse 

prav. Na fakulteti smo ekolo-
ško kmetovanje le omenili. Iz 
leta v leto se učim. Danes se-
veda vse skupaj poteka precej 
drugače kot na začetku. Prvo 
zbirno vlogo sem oddal leta 
2010, ko sem bil star dobrih 
dvajset let. Imel sem dobre 
tri hektarje kmetijskih povr-
šin, od tega dva hektarja v na-
jemu, in morda 15 koz. Da-
nes obdelujem 26 hektarjev 
zemlje, večino imam v naje-
mu, 11 glav živine (avtohtono 
pasmo cikasto govedo, za ka-
terega pravim, da je sloven-
ski angus), tri ponije, konja, 
okrog osemdeset koz in koz-
ličkov, od petdeset do sto zaj-
cev, 35 kokoši, dva pritlikava 
pujsa in pritlikave ovce. Od 
samega začetka je bilo veliko 
ročnega dela. Imel sem gra-
blje in vile, še nobenega stro-
ja. Najprej sem kupil kosilni-
co, nato še traktor, ki je še da-
nes pri hiši – kot edini traktor 
na kmetiji. Zakaj bi jih imel 

več, če se pa lahko hkrati use-
dem le na enega? Od začet-
kov sem zelo spremenil tudi 
svojo miselnost. Razmišljal 
sem o množični proizvodnji, 
nato pa se odločil za butično 
prodajo, za manjše količine 
višje kvalitete za nekoliko viš-
jo ceno,« še pojasnjuje. 

Usmeritev v učno kmetijo

Obisk pri njem ne da vti-
sa, da se ukvarja s kmetij-
stvom. Živi v hiši, pri kate-
ri ni kmetijskega objekta. 
Hlev, v katerem ima nasta-
njene živali, ki niso prosto 
na paši, je streljaj proč, sta-
rejši objekt je datiran z letni-
co 1816. V dolini Ločnice na-
staja učno posestvo, na kate-
rem stoji kozolec toplar. Ob 
njem sta že sadovnjak in ze-
liščni vrt. Vse to ima tudi na 
Topolu. Usmeriti se želi v 
učno kmetijo. »Moja politi-
ka slovenskega kmetijstva 

je agroturizem. Moja vizi-
ja je vezana na učno kmeti-
jo, ki sicer že deluje, in obi-
skalo nas je že kar nekaj sku-
pin – predvsem otrok. Pred-
nost učne kmetije je izobra-
ževanje mladih, da jim po-
kažeš, da krava ni vijolič-
na, kje zraste jabolko, kako 
se pridela kvalitetna ekolo-
ška hrana ... Kmetijo želim 
pokazati skozi prakso. Otro-
ci pa najbolj uživajo, ko lah-
ko pocrkljajo domače živali, 
ki jih imamo na naši kmetiji 
res veliko. Razmišljam tudi 
o partnerstvu s srednjimi šo-
lami in fakultetami. Pobuda 
je prišla prav z ene izmed 
srednjih šol,« razmišlja in 
dodaja, da bo še vedno ohra-
nil tudi živinorejo. 

Slogan Cika me mika 

Po senenem mesu z njego-
ve ekološke kmetije je veliko 
povpraševanja. Izjemno se 

je povečalo v času epidemije 
covida-19. »Predvideval sem, 
da bo od novih strank po kon-
cu epidemije ostala približno 
polovica, jih je pa še nekaj 
več. Prodaja je bila izjemno 
dobra. Bomo videli, kako bo 
jeseni,« pravi Kršinar. Na 
ekološki kmetiji Kršinar ima-
jo poleg ekološke senene go-
vedine avtohtone pasme ci-
kastega goveda v ponudbi še 
teletino, kunčje meso, meso 
drobnice, ekološka jajca paš-
ne reje, ekološke hrenovke iz 
kozjega mesa, sadje, motni 
jabolčno-hruškov sok, kis … 
Povezuje se z dvema kmeto-
ma iz Prlekije, za katera jam-
či, da kmetujeta enako kot 
on. Če mesa pri njem zmanj-
ka, kupce napoti k njima – in 
obratno. Vključen je v evrop-
ski projekt Seneno meso in 
mleko.

Naš slogan je Cika me mika. 
Kvaliteto ekološkega senene-
ga mesa potrjujejo tudi stran-
ke,« še poudari. V zadnjih le-
tih je kmetijo že toliko posta-
vil na noge, da se lahko občas-
no posveti tudi čemu druge-
mu. Tako je znova začel de-
lati na Golica TV. »Mislim, 
da smo na pravi poti. Ohra-
nili bomo butično prodajo iz-
delkov in se usmerili v učno 
kmetijo,« je zaključil Žiga 
Kršinar, ki mu pri delu na 
kmetiji pomagajo še njego-
ve dekle Barbara in po potre-
bi tudi starša in brat. Pretek-
li teden so zaključili košnjo, 
za katero pravi, da je najlep-
ši del leta. Za krmo potrebuje 
veliko kvalitetnega sena. Ži-
vali na kmetiji namreč krmi 
izključno s senom, brez do-
datkov. »Na naši kmetiji zato 
ni nobenega vonja po silaži,« 
doda. Poleg vsega z dekletom 
izdelujeta tudi unikatne lese-
ne izdelke.

Kmetovati je začel z dvema kozama
Žiga Kršinar s Topola je že od nekdaj govoril, da bo kmet, čeprav ne prihaja s kmetije. Pred leti je pustil službo in se začel preživljati z delom na svoji 
Ekološki učni kmetiji Kršinar. Prideluje kvalitetno ekološko seneno meso, usmeriti se želi v učno kmetijo.

Žiga Kršinar ima za delo na kmetiji en sam traktor. »Zakaj bi jih imel več, če se pa lahko 
hkrati usedem le na enega?« pravi.

Janez Kuhar

Krvavec – »Žegnanje« se je 
začela s tradicionalno sveto 
mašo pri Plečnikovi kapeli-
ci Marije Snežne, ki jo je da-
roval cerkljansko-šenčurski 
kaplan Martin Lebar, sode-
loval pa je tudi bogoslovec 
Blaž Zorko. Bogoslužje so s 
petjem polepšali pevci me-
šanega cerkvenega pevske-
ga zbora iz Cerkelj pod vod-
stvom prof. Damijana Moč-
nika. Maše se je udeležilo 
okoli šeststo ljudi, največ iz 

vasi pod Krvavcem, Krvavec, 
ki je bil občasno tudi v megli, 
pa je v nedeljo obiskalo prib-
ližno 1500 ljudi. Krvavški 
gostinci so po maši pri kape-
lici za vse obiskovalce prip-
ravili krofe in flancate ter 
osvežilne napitke. 

Kapelo Marije Snežne je 
po načrtih arhitekta Jožeta 
Plečnika v letih od 1927 do 
1929 postavil v alpskem slo-
gu Aljažev klub iz Ljublja-
ne, blagoslovil pa jo je takra-
tni ljubljanski škof dr. Gre-
gorij Rožman. Sprva je bila 

kapela za zasebne namene, 
leta 1939 pa je prešla v pri-
stojnost cerkljanske župni-
je. V poletnem času je vse do 
malega šmarna, do 8. sep-
tembra, vsako nedeljo ob 15. 
uri v kapelici pastirska sve-
ta maša, ki jo daruje župnik 
iz Predoselj in cerkljanski 
rojak Ivan Jenko. V soboto, 
na praznik velikega šmarna, 
pa je bila pastirska maša tudi 
na planini Koren. Na paši na 
Krvavcu se bo do malega 
šmarna paslo 390 glav živi-
ne.

Semenj na Krvavcu
Na Krvavcu je bilo v nedeljo »žegnanje« oziroma semenj. Maše se je 
udeležilo okoli šeststo ljudi.

Svete maše se je udeležilo okoli šeststo ljudi, med njimi tudi številni pohodniki.

Ima enajst glav živine (avtohtono pasmo cikasto govedo). 
Maja se jim je pridružila Frančeska.

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Neža Markelj

V dolini stotih slapov
To poletje me vedno zno-

va in znova vleče v Posočje. 
V posoške Julijce in dolino 
Trente na svež alpski zrak in 
v neokrnjeno naravo. Danes 
vas bom popeljala v dolino 
stotih slapov – v dolino Lo-
ška Koritnica skupaj z Mo-
žnico in Fratarico. Pa jih je 
res sto? Ne, ime je le simbo-
lično, ker jih je res veliko in 
je ogled vseh v enem dnevu 
nemogoč, sva z Nejcem raz-
iskovanje omejila na korita 
Možnice in na tri najlepše 
slapove v dolini – Katedralo, 
Parabolo in Zaročenca.

Če si želimo ogleda-
ti divja korita reke Možni-
ce, avto pustimo na manj-
šem parkirišču ob cesti Bo-
vec–Predel. Dobro označe-
na pot nas vodi čez Kori-
tnico, mimo številnih alp-
skih pašnikov in pastirskih 
koč ter po pol ure hoje pri-
pelje do majhnega lesenega 
mostu nad ozkimi in precej 
globokimi koriti Možnice. 

Tok reke tu ustvarja številne 
manjše slapove in vrtince in 
si vrezuje pot skozi apnen-
často skalo. Če po prečka-
nju mosta uberemo stezi-
co na levo, nas ta pripelje do 
razgledišča, od koder lahko 
opazujemo, kako reka v sla-
pu pridivja skozi ogromna 
naravna skalna usta. 

Drugi postanek sva nare-
dila v vasici Log pod Man-
gartom. Tu se malo pred 
gostiščem Mangart na des-
no odcepi ozka cesta, ki po 
slabih dvesto metrih pripe-
lje do parkirišča ob sotočju 
Fratarice in Koritnice. Ob 
desnem bregu sledimo po-
toku Fratarica. Dobro uho-
jena potka vodi skozi gozd 
in nas kaj kmalu pripelje 
do Katedrale – mogočnega 
15-metrskega slapu, ki glas-
no buči skozi previsne ste-
ne in se izliva v majhen tol-
mun, odličen za kopanje.

Od Katedrale nadaljujemo 
naprej proti Paraboli. Skoraj 

petdesetmetrski slap najprej 
zagledamo z razgledišča vi-
soko nad sotesko Fratarice, 
ko v ozkem curku pada v tol-
mun. Ker je dostop do pre-
ostalih, zgornjih slapov Fra-
tarice zelo zahteven, sva raz-
iskovanje potoka zaključila 
s skokom v mrzel tolmun in 
se nato odpravila proti Pre-
delnici. 

Slapovje Predelnice lah-
ko razdelimo na tri sklope 
– zgornji, srednji in spodnji 
del. Midva sva avto pustila 
približno na polovici poti od 
vasi Strmec proti odcepu za 
Mangart, kjer je ob cesti na 
levi strani tabla, ki označuje 
pot za slap Zaročenca – naj-
lepši slap srednjega dela po-
toka. Mogočen tridesetme-
trski slap sva zagledala že 
od daleč, ko se je v močnem 
curku zlival čez rdečkasto 
skalovje. 

Dolina skriva še mnogo 
slapov, korit in tolmunov, 
resnično vrednih obiska. 

Lahko se sprehodite še do 
spodnjih in zgornjih slapov 
Predelnice, se skopate v to-
plem lesenem bazenu po-
toka Gorejca, ki ga sonce 

poleti ogreje tudi do dvajset 
stopinj, adrenalinski navdu-
šenci pa se le preizkusite v 
norem soteskanju po slapo-
vih Fratarice. 

Slap Katedrala

Alenka Brun

Ičo ni bi vedno voznik, je 
izučen avtomehanik, veliko 
let pa je preživel v popolno-
ma drugem, glasbenem sve-
tu oziroma je bil tesno po-
vezan z glasbeno industri-
jo. Začel je kot didžej v tak-
rat zelo znani diskoteki Gor-
janc v Hotemažah. Štel je 23 
let. Potem je na Valu 202 
skrbel za glasbo, bil radij-
ski didžej. »Ampak to so 
bili drugi časi,« pripoveduje 
Ičo. Takrat je bila naloga ra-
dijskega didžeja precej raz-
lična od današnje; takrat še 
ni bilo spleta. Novo glasbo 

si – bi lahko rekli – iskal na 
fizičen način. Kasneje je bil 
agent tujim glasbenikom, ki 
so nastopili v televizijskih 
oddajah razvedrilno-glasbe-
nega formata Stojana Au-
erja. Ima tudi izkušnjo z or-
ganiziranjem koncertov. V 
Slovenijo je na primer pri-
peljal znano glasbeno skupi-
no The Kelly Family. In če še 
naštevamo, pridemo do ob-
dobja v njegovem življenju, 
ko je v Krškem vodil disko-
teko, imel potem trgovino z 
opremo za didžeje ... 

Kot smo že omenili, je Ičo 
tudi izučen avtomehanik 
in v tistem času je naredil 

še poklicno šolo za vozni-
ke, tako da se zadnjih pet let 
ukvarja s prevozništvom. 
In na tem področju je s svo-
jim dvanajst let starim craf-
terjem dosegel poseben re-
kord: lani oktobra je v okoli-
ci Velenja števec v njegovem 
gospodarskem vozilu poka-
zal 999 999 kilometrov in 
se na tej številki tudi ustavil. 
Danes ima avtomobil krep-
ko čez milijon kilometrov, 
vendar Ičo v smehu pove, da 
če bi hotel točno vedeti, ko-
liko jih ima, bi moral zame-
njati števec, ki pa bi stal več, 
kot je vreden avto. Pomaga 
si z zunanjim števcem, ki se 

»obrne« na deset tisoč kilo-
metrov, tako da je do danes 
prevozil še kakih osemdeset 
tisoč kilometrov na milijon 
podlage. 

Sicer razmišlja o menja-
vi, vendar pravi, da mu avto 
dobro služi: »Ima 2.5 TDI 
motor, ki pa so jih kmalu 
nehali delati. Novejše razli-
čice imajo 2.0 motor in dvo-
mim, da bi s takim lahko na-
redil milijon kilometrov,« 
pove. Pošali se, da je vozilo 
imelo pač neke »otroške bo-
lezni«, kot jih ima vsak avto, 
vendar z motorjem ni bilo 
nikoli nobenih težav. Seve-
da ga je redno servisiral. Le 
rja je ponekod na karoseriji 
hitro pokazala zobe, vendar 

je Ičo to vzel bolj kot lepo-
tno napako. 

V svojem rangu je njegov 
crafter največji, še ponosno 

pove. »Deklarativno je to oko-
li 17 'kubikov', tovorni prostor 
je dolg skoraj pet, avto pa sko-
raj sedem metrov.«

Ičo na števcu »obrnil« milijon kilometrov
Ismet Alidžanović oziroma Ičo, kot ga večina kliče, živi v Kranju. Že po nekaj minutah pogovora z njim ugotovimo, da precej časa preživi v svojem delovnem 
vozilu – Volkswagnovem modelu Crafter. Lahko bi rekli, da je nenehno na cesti. Niti koronasituacija ni kaj veliko vplivala na njegovo »vez« z avtomobilom.

Ismet Alidžanović oziroma Ičo, kot ga kliče večina

Ičev crafter spada med največje v tem rangu vozil. Števec kilometrov se je ustavil na številki 999.999.

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Dr. Jurij Kurillo

Metulji izumirajo! Tako 
bi lahko povzeli dramati-
čen klic naravovarstvenikov, 
ki ni le prazna parola zoper 
ne vem kakšne posege člo-
veka v naravno okolje, am-
pak bridka resnica. Pri vsa-
kem sprehodu lahko ugota-
vljamo, da na naših ravnin-
skih travnikih ni mogoče več 
uzreti nobenega krilatega le-
potca več, saj na teh površi-
nah ne najdejo nobene ro-
žice niti za nabiranje medi-
čine niti za prehrano svojih 
gosenic. Prave travnike so v 
nižinah zamenjale - kot jim 
pravijo Nemci - tako imeno-
vane travniške njive (Wiese-
nacker), kjer je prostor zgolj 
za določene vrste trav, ne 
pa za katerokoli cvetočo ra-
stlinsko vrsto, razen morda 
kakšnega regrata. Vse osta-
lo je očiten »plevel«. Da se 
popravim! Posamezne beli-
ne boste najbrž še uzrli, saj 
imajo njihove gosenice za-
dosti hrane na zelju in dru-
gih pridelovalnih križnicah. 
To je pa tudi vse. Če se pa že 
izleže kakšna gosenica me-
tulja, jo brž zamori neki in-
sekticid, njeno hranilno ra-
stlino pa herbicid. Domače 
divje rastoče rastlinske vrste 
izpodrivajo v zadnjem času 
tudi različne vsiljive tujero-
dne rastline, kot so kanadska 

zlata rozga, japonski dresnik 
in žlezasta nedotika. 

Za vse pa seveda ni krivo 
zgolj sodobno intenzivno 
poljedelstvo (ki se mu pač 
ni mogoče izogniti), marveč 
tudi drugi vplivi na naravno 
okolje - še posebej klimatske 
spremembe, za katere pa naj 
bi navsezadnje spet bil kriv 
sam človek. Ogromne zele-
ne površine so v zadnjih le-
tih izginile tudi zaradi urba-
nizacije, gradnje naselij in 

cest. Po drugi plati pa zara-
di človekove nedejavnosti iz-
ginjajo naravna bivališča za 
gorske metulje, saj so se v 
desetletjih nešteti planinski 
pašniki zarasli z drevjem.

In tako smo prišli tudi do 
našega najbolj dragocenega 
gorskega metulja apolona, 
ki ga je opisal že 1758. leta 
znameniti švedski zdrav-
nik in naravoslovec Ka-
rel Linné ... Gorski apolon 
(Parnassius apollo) zagotovo 

zasluži svoje imenitno ime 
po starogrškem bogu svet-
lobe in umetnosti pa tudi le-
pote Apolonu. Osnovna bar-
va njegovih kril je sicer bela, 
vendar jih krasi na spre-
dnjem paru več črnih lis, na 
zadnjem pa bela in rdeče-
črno obrobljena očesca. Pri 
nas se spreletava junija in ju-
lija po višjih gorskih dolinah 
ter na pobočjih in planinah 
Julijskih Alp med 1500 in 
2200 metri nadmorske viši-
ne. Sicer naj bi bil doma tudi 

na robu Trnovskega goz-
da (kako dolgo še?). Oploje-
na samica izleže svoja jajče-
ca na hranilno rastlino; to so 
večinoma različne homulice 
in netresk, ki poraščajo ka-
mniti grušč na gorskih me-
liščih in drugod. Žametno 
črna gosenica se izleže šele 
naslednje leto in se pozneje 
zabubi na tleh v rahlem za-
predku. 

Gorski apolon spada na 
mednarodni rdeči seznam 
ogroženih živali in je zato 

zavarovan tudi z ustreznim 
našim zakonom - tako kot 
sicer vsi metulji, ki živijo v 
gorah nad naravno gozdno 
mejo. Slovenski odlok o za-
varovanju redkih ali ogrože-
nih živalskih vrst ter njiho-
vih razvojnih oblik pravi, da 
je take vrste prepovedano lo-
viti, prenašati v drugo okolje 
ali zbirati, kar velja tudi za 
njihove razvojne oblike. Kr-
šitev te odločbe je kazniva po 
zakonu.

Če potemtakem srečamo 
tega metuljega lepotca v Ju-
lijcih, bodimo kar zadovolj-
ni in ga samo opazujmo ali 
morda celo fotografirajmo, 
kar pa zaradi njegove živah-
nosti ni prav lahko. Pri tem 
se nam zdi kot pravljica na-
vajanje Komisije za varstvo 
gorske narave pri Planinski 
zvezi Slovenije (2015), da 
so ga ob koncu 19. stoletja 
še videli na Šmarni gori in 
v Škofjeloškem pogorju ter 
na Šmarjetni gori pri Mo-
ravčah, pogost pa je bil tako 
v Kamniški Bistrici kot na 
Kumu. Za njegovo izginja-
nje so bili delno krivi tudi ta-
kratni vneti zbiralci metu-
ljev. Že v začetku 20. stole-
tja se je območje njegovega 
bivanja začelo občutno krči-
ti in je tako izginil iz Zasavja, 
nato pa še iz Kamniške Bi-
strice, Kamniško-Savinjskih 
Alp in Karavank.

Kakor piše ugledna angleš-
ka revija Biological Journal of 
the Linnean Society (2010), 
so za okoljske spremembe na-
sploh občutljive zlasti žužel-
ke, kot so metulji, in med nji-
mi še posebej gorski apolon. 
Ta naj bi poselil evropske viši-
ne v davnem medledenem ob-
dobju iz osrednje Azije in tam 
tudi ostal. Danes je razširjen 
na majhnih, omejenih skalna-
tih gorskih področjih od špan-
ske Sierre Nevade do mongol-
skega in ruskega Altaja. Tu je 
opisanih okrog dvesto njego-
vih podvrst, vendar so novej-
še genetske raziskave pokaza-
le, da naj bi jih bilo zgolj dva-
najst. Po mednarodnih podat-
kih so se populacije apolona 
zmanjšale v dvanajstih od ose-
mindvajsetih dežel, v treh pa 
je ta metulj popolnoma izgi-
nil. Upajmo, da ne bo med sle-
dnjimi tudi naša lepa Sloveni-
ja, sicer tako polna biodiverzi-
tete, torej pestrosti živalskih in 
rastlinskih vrst.

Gorski apolon – naš dragoceni alpski metulj
Gorski apolon spada na mednarodni rdeči seznam ogroženih živali in je zato tudi pri nas zakonsko zavarovan, tako kot sicer vsi metulji, ki živijo v gorah nad 
naravno gozdno mejo.

Gorski apolon na cvetlici v Trenti / Foto: Jurij Kurillo

Po mednarodnih 
podatkih so se populacije 
apolona zmanjšale 
v dvanajstih od 
osemindvajsetih dežel, 
v treh pa je ta metulj 
popolnoma izginil.

Pri nas se gorski apolon 
spreletava junija in 
julija po višjih gorskih 
dolinah ter na pobočjih 
in planinah Julijskih Alp 
med 1500 in 2200 metri 
nadmorske višine, sicer 
pa naj bi bil doma tudi na 
robu Trnovskega gozda.

Maša Likosar

Kranj – Gorenjci, ki so le-
tos dopust preživeli na Hr-
vaškem, so opazili manj-
šo gnečo, kot so je bili vaje-
ni v preteklosti. Je pa Staša 
Lotrič iz Lahovč vseeno mo-
rala dopust na otoku Lastovo 
v zadnjem trenutku odpove-
dati ravno zaradi prezasede-
nosti. »Ko smo prišli do traj-
ekta v Splitu, so nas obves-
tili, da je ta za dva dni nap-
rej razprodan, zato smo mo-
rali spremeniti načrt in poi-
skati drugo lokacijo. Šli smo 
na Dugi otok, kjer smo takoj 
dobili prost apartma,« je po-
jasnila Lotričeva in nadalje-
vala: »Domačini so nam za-
upali, da je bil trajekt raz-
prodan, ker je letos mno-
go več Hrvatov, ki letujejo 
ob domači obali. In ti so si 

že vnaprej zagotovili prevoz 
do otokov.« Na drugi strani 
pa je bilo po besedah Lotri-
čeve zaznati velik upad av-
strijskih in nemških turi-
stov, tudi Slovencev je sreča-
la zelo malo. »Lastnik apart-
maja je dejal, da je bilo do 
konca julija vsaj pol manj 
gostov kot v enakem obdob-
ju lani,« je povedala Lotriče-
va in dodala, da zaradi koro-
navirusa dopustovanje tok-
rat ni bilo nič drugačno kot 
običajno. »Na plaži nihče ni 
pazil na varnostno razdaljo, 
tudi maske so bile bolj izje-
ma kot pravilo. Le v eni trgo-
vini je lastnik zahteval, da se 
vanjo vstopa posamično, se 
razkuži in upošteva vse var-
nostne ukrepe. V lokalih je 
bilo zelo sproščeno in nisi 
čutil, da ima Hrvaška vsak 
dan več okuženih.« 

Kranjčanka Sandra Žer-
jav, ki je dopustovala v mes-
tu Novi Vinodolski, pa je 
pred odhodom na Hrvaško 
oklevala. »Po vrnitvi v Slove-
nijo bi si zaradi službe težko 
privoščila 14-dnevno karan-
teno ali bolniško odsotnost, 
zato smo bili pazljivejši in 
smo se distancirali od dru-
gih turistov, ki jih je bilo ob-
čutno manj kot pretekla leta. 
V mestu je bilo nočno življe-
nje skromno, a ljudje se vse-
eno družijo,« je dejala Žer-
javova in še pojasnila stanje 
na meji: »Ob vstopu v Hrva-
ško ni bilo nobenih težav. Ko 
smo se vračali, pa smo pre-
cej časa čakali. Slovenski po-
licisti so zahtevali vsa potrdi-
la vključno s plačilom takse, 
drugi računi niso bili dovolj.« 

Gorenjci, ki so dopust pre-
živeli na slovenski obali, pa 

so obratno zaznali precej 
gneče. Katja Čebron iz Tr-
žiča se je zavoljo tega, da se 
izogne množici ljudi, odlo-
čila za dopust v Strunjanu v 
ograjeni zasebni vili. »Obi-
čajno smo dopustovali v tu-
jini, tudi v bolj oddaljenih 
krajih, kot so Dubaj, Domi-
nikanska republika, Mal-
divi. Ker letos te dežele od-
padejo, smo se odpravili ob 
slovensko obalo,« je poveda-
la Čebronova, ki še nikoli ni 
preživela glavnega dopusta 
v Sloveniji. »Ne bojim se, da 
bi se okužila, a bojim se, da 
bi bolezen prenesla na star-
še ali otroka, zato smo poi-
skali način, da se izognemo 
ljudem in morebitni okuž-
bi,« je še dodala Čebronova. 

V Kopru, kjer je počitni-
kovala Maja Bric iz Kranja, 
je bilo turistov, predvsem 

Italijanov, več, kot jih je pri-
čakovala. »Na Hrvaško ni-
sem šla zaradi stanja s co-
vidom-19, ker se mi ne zdi 
varno in niti smiselno se iz-
postavljati,« nam je zaupala 
in dodala: »Vzdušje na slo-
venski obali je drugačno, 
ni sproščenosti, tudi pravih 
poletnih zabav ni. Sama si-
cer pogrešam predvsem 

glasbene festivale.« Podpre-
ti slovenski turizem pa je 
bilo vodilo Sebastjana Zora 
iz Moš. »Zakaj bi v času, ko 
vlada kriza, denar zapravljal 
v tujini, če ga lahko v Slove-
niji. Bil sem na enodnevnih 
izletih, obiskal sem Bovec, 
Tolmin in Jezersko ter spoz-
nal, da je doma res najlep-
še,« je pojasnil Zor. 

Dopustovanje v času koronavirusa
Hrvaška med Slovenci velja za eno najbolj priljubljenih poletnih počitniških destinacij. A letos, ko 
jo je epidemiološko stanje postavilo na rumeni seznam, se je marsikdo odločil, da bo počitnice raje 
preživel v Sloveniji. Sogovornike smo vprašali, kako je bilo letos v razmerah, ki jih je povzročil covid-19, 
dopustovati na hrvaški in kako na slovenski obali. 

Na hrvaških plažah (na fotografiji je plaža Sakarun na 
Dugem otoku) je bilo letos zaznati manjšo gnečo, a 
dopustovanje zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 
covida-19 ni bilo nič drugačno kot pretekla leta. 
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Alenka Brun

Škofja Loka – Letošnja Bral-
nica na vrtu Sokolskega 
doma poteka že od začetka 
julija, razloži Jana Fojkar, 
predstavnica organizator-
ja. Vrata Bralnice so odprta 
od torka do nedelje med 17. 
in 20. uro, razen v primeru 
dežja. Ob torkih Bralnica go-
sti tudi vrsto literarno obar-
vanih dogodkov, letos pa so 
pripravili spremljevalni pro-
gram še za dva četrtka. 

V juliju so tako izvedli pet 
raznovrstnih dogodkov, ki 
so bili dobro obiskani, nada-
ljuje Fojkarjeva. Kar dva do-
godka sta bila tudi mednaro-
dno obarvana. Predstavili so 
knjigo Trije spomini: Med 
Hajfo, Alepom in Ljubljano 
Andraža Rožmana in se po-
govarjali s protagonistom – 
v Sloveniji živečim sirskim 
pesnikom Muhamadom 
Al Munemom. Udeležen-
ci dnevnega centra Blok in 
PUM-o Škofja Loka pa so 
se povezali s prostovoljci 
Evropske solidarnostne eno-
te in pripravili večer poezije 
v različnih jezikih ter s pre-
vodi v slovenščino. Gostili 
so tudi predstavitev literarne 
revije Sejalec, ustvarjali spo-
minske knjige in predstavi-
li bolgarska romana Tobak 
(Dimitar Dimov) in Matere 
(Teodora Dimova). 

Prejšnji teden je v četrtek v 
goste prišel domačin Tomaž 
Hostnik, sicer vsestranski 
glasbenik, član številnih za-
sedb, ki pa se je tokrat publiki 

predstavil z avtorsko pra-
vljico za otroke z naslovom 
Svinjska štorija; na torkovi 
Bralnici pa so se predstavili 
pisci in piske, ki so se spo-
mladi udeležili delavnic kre-
ativnega pisanja Mladi lite-
rati, ki jih organizira Kultur-
no društvo Grable. Mentori-
ca delavnic je bila Leonora 
Flis; literarna zvrst, ki so se 
ji na delavnicah posvetili, pa 
kratke zgodbe.

Udeleženci letošnjih de-
lavnic prihajajo iz različ-
nih krajev,  in sicer iz Ško-
fje Loke, Maribora, Kranja 
in Domžal. Tokrat smo pris-
luhnili sedmim: Evi Toma-
žič, Hani Bujanović Kokot, 
Tomu Vebru, Anji Pečjak, 
Sabini Frlic, Janu Goršetu in 
Maji Šubic. Brali so dela, nas-
tala tako na srečanjih v živo 

kot tudi po spletu, saj je dru-
ženje marca prekinila epide-
mija covida-19. Slišali smo 
tudi kakšno njihovo delo iz 
preteklosti, nekateri pa so se 
raje predstavili le s pretekli-
mi deli. Ker zadnjih morda 
niso začutili, meni vodja pro-
jekta in moderatorka večera 
Škofjeločanka Anja Eržen, ki 
že vrsto let spodbuja pisanje 
in literarno ustvarjanje med 
mladimi. Tudi sama je so-
delovala na delavnicah. Pove 
nam še, da gre za udeležen-
ce, ki imajo že izkušnje s pi-
sanjem, vendar v različnem 
obsegu in tudi njihove ambi-
cije so različne: eni ustvarjajo 
le v prostem času, drugi se pi-
sanju posvečajo dnevno.

Dogodek je na kitari z av-
torskimi pesmimi pospre-
mil Gal Grobovšek.

Do konca avgusta bo Bral-
nica na vrtu Sokolskega 
doma 2020 gostila še dva 
dogodka: enega danes, 18. 
avgusta, naslednjega in zad-
njega pa 25. avgusta, ob 18. 
uri. 

»Tudi letos bomo predsta-
vili romana, ki maturante ča-
kata prihodnje leto na matu-
ritetnem izpitu iz slovenšči-
ne. Z nami bo pisatelj Borut 
Golob, ki bo na zanimiv in 
pronicljiv način predstavil 
vse tisto, kar je pomembno 
v romanih Figa Gorana Voj-
novića in Konje krast Pera 
Petersona. Bralnico pa 
bomo ponovno zaključili v 
družbi najmlajših – z bese-
dno in plesno-gibalno pri-
povedjo Žirafa Cveta in nje-
na zgodba,« še pojasni Foj-
karjeva.

Bralnica z mladimi literati
Vrt Sokolskega doma v Škofji Loki je prejšnji torek gostil literarno-glasbeni večer, na katerem smo lahko 
prisluhnili prozi in poeziji članov skupine Mladi literati, ki so ustvarjali na delavnicah pisanja z Leonoro 
Flis. Večer so poimenovali B I T I z Mladimi literati, zgodil pa se je v okviru loške Bralnice.

Večera proze in poezije se zaradi obveznosti in dopustov sicer niso udeležili vsi udeleženci 
delavnic pisanja z Leonoro Flis, velika večina pa. Vodila ga je Anja Eržen (skrajno leva).

Alenka Brun

Kranj – Center kulturnih de-
javnosti Kranj in JSKD OI 
Kranj sta konec julija pova-
bila v Stebriščno dvorano 
Mestne hiše v Kranju na od-
prtje zaključne razstave slu-
šateljic Male šole krpanke z 
naslovom Čas za patchwork 
2019/2020, ki jo v Kranju 
že dolga leta vodi Margareta 
Vovk Čalič.

Razstavljajo Draga Bre-
zar, Cilka Dežman, Mate-
ja Dimnik, Majda Dobra-
vec, Branka Foršček, Tatja-
na Gros, Ajda Juvan, Bran-
ka Juvan, Sara Kete, Hana 
Kete, Leonora Nardoni, Da-
mijana Rozman Tegovski, 
Nina Skitek, Andreja Štefe 
in Nena Vovk, dela pa so nas-
tala pod mentorstvom ome-
njene Vovk Čaličeve. Razsta-
va je odprta vsak dan razen 

ponedeljka do vključno 22. 
avgusta 2020. V času traja-
nja razstave poteka tudi vpis v 
Malo šolo krpanke za šolsko 
leto 2020/2021.

Vovk Čaličeva, ki velja za 
začetnico krpanke v Slove-
niji, pove, da je razstavlje-
nih okoli dvajset krpank raz-
ličnih velikosti, tehnik in te-
žavnostih stopenj. Po nava-
di Mala šola krpanke traja od 
oktobra pa do konca maja, 
junija pripravijo zaključno 
razstavo, letos pa jim je za-
godla prisotnost covida-19, 
tako da so udeleženke nekaj 
časa šivale na daljavo in se je 
tudi razstava odprla z zamu-
do. 

Dela so nastajala v petih 
zahtevnostnih skupinah, 
ustvarjale so slušateljice raz-
ličnih generacij. 

Vovk Čaličeva je ob od-
prtju v nagovoru prisotnim 

poudarila tudi delo najmlaj-
ših udeleženk, ki sta za svo-
jo temo izbrali posek smrek 
zaradi neurij in nastala sta 
mavrični in pravljični gozd. 
Dotaknila se je prve sobe, 
kjer visijo velike krpanke, ki 
spadajo med tradicionalne 

(Farmer's wife/Kmetova 
žena) in še povedala, da je 
skupina sešila toliko stvari, 
da niso mogli vsega umestiti 
na razstavo, bodo pa izdelki 
uvrščeni na naslednjo v no-
vembru, ki jo bo gostila Šiv-
čeva hiša v Radovljici.

Čas je za krpanke

Margareta Vovk Čalič ob razstavljenih končnih izdelkih 
najmlajših slušateljic zadnje Male šole krpanke

Urša Peternel

Doslovče – Potem ko so za-
radi omejitev glede koronavi-
rusa morali odpovedati tri ju-
lijske Pravljične večere pred 
Finžgarjevo rojstno hišo v 
Doslovčah, pa je bil prvi av-
gustovski četrtkov večer ven-
darle pravljičen. Za to je pos-
krbel argentinski Slovenec 
Ivan Andres Arnšek, prizna-
ni operni solist SNG Opera 
in balet Ljubljana, ki je s svo-
jim baritonom obiskovalce 
popeljal v svet slovenskih in 
južnoameriških pesmi. Na-
stopil je v družbi Nika Krai-
gherja s harmoniko in Toma-
ža Plahutnika s citrami, pri-
družila pa se jim je tudi so-
pranistka Liza Šparovec.

Ivana Andresa Arnška 
je v domovino staršev kot 

mladeniča pripeljala prav 
ljubezen do petja, v Slatni pri 
Begunjah si je z ženo Uršo 
ustvaril družino. Glasba ga 
spremlja na vsakem koraku, 
rad zapoje tudi ob spremlja-
vi harmonike, najraje sloven-
ske narodne pesmi. Nasto-
pa tudi kot koncertni pevec 
sakralne in etno glasbe. 

V Žirovnici s Pravljičnimi 
večeri ohranjajo ljudsko izro-
čilo, po katerem so se nekoč 
družili ob pripovedovanju in 
poslušanju zgodb. 

Po programu bosta 20. av-
gusta četrtkov večer popestri-
la glasbenica Jelena Ždrale in 
pripovedovalec Rok Kušlan s 
Čudežnimi bitji izpod Tri-
glava. Prireditev, za katero 
ni vstopnine, poteka na pros-
tem, velja pa omejitev največ 
osemdeset obiskovalcev.

Pravljični četrtkov 
večer v Doslovčah

Pred Finžgarjevo rojstno hišo je nastopil Ivan Andres 
Arnšek v družbi Nika Kraigherja s harmoniko in Tomaža 
Plahutnika s citrami, pridružila pa se jim je tudi sopranistka 
Liza Šparovec. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – V galeriji Pogled v 
Kamniku so v torek, 11. av-
gusta, odprli razstavo del 
ljubljanskega slikarja Žarka 
Vrezca. Umetnika in njego-

va dela je predstavila kusto-
sinja Saša Bučan, ki je pove-
dala, da Vrezec v zadnjem 
desetletju vsakodnevno be-
leži, kot sam pravi, zariske. 
Ker ne zapisuje črk, am-
pak vleče črte. Prav črte oz. 
nizi črt so namreč njegova 

osnovna slikarska beseda, 
kar je razvidno tudi na tok-
ratni razstavi. »Vrezčev je-
zik je univerzalen, subti-
len in poglobljen; skozi igro 
barv, svetlobe, črte in prosto-
ra nagovarja in govori o res-

nici našega bivanja, obsto-
ja, ima večno začrtano pot in 
ga ne ustavi nič, potovanje 
je možno le naprej in zaklju-
ček poti je lahko samo do-
končen,« ocenjuje Saša Bu-
čan. Razstava bo na ogled še 
do 15. septembra.

Razstavil dnevne »zariske«

Žarko Vrezec je razstavo v Kamniku naslovil Zapisi.
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Vilma Stanovnik

Šenčur – Težko bi bilo naš-
teti vse tekmovalne uspehe, 
ki jih je v petdesetih letih na 
različnih tekmovanjih uspe-
lo doseči danes 61-letnemu 
lokostrelcu Marjanu Podr-
žaju iz Šenčurja. 

»Nastopil sem na več kot 
tisoč sto tekmovanjih in do-
segel okoli osemsto turnir-
skih zmag. Osvojil sem več 
kot osemdeset naslovov dr-
žavnega prvaka Slovenije in 
bivše države in več kot stok-
rat zastopal reprezentančne 
barve. V karieri sem beležil 
92 uvrstitev med prvih deset 
na svetovnih in evropskih 
prvenstvih. Imam zlato, sre-
brno in štiri bronaste meda-
lje s svetovnih prvenstev ter 
štiri zlate medalje in eno sre-
brno z evropskih prvenstev. 
Osebni rekord na tekmova-
nju FITA z olimpijskim lo-
kom imam iz leta 1989 in 
je 1287 krogov,« kar mal-
ce osupljive številke našte-
va Marjan Podržaj, ki je pos-
krbel za številne uspehe Lo-
kostrelskega kluba Šenčur, 
ki ga je vodil kar trideset let. 
V tem času je bil enkrat naj-

boljši klub nekdanje države 
Jugoslavije in štirikrat naj-
boljši klub Slovenije.

Marjan Podržaj je kot tre-
ner bolj znan v tujini kot 
doma, leta 1998 pa je samo-
založbi izdal edino strokov-
no knjigo o lokostrelstvu v 
Sloveniji. 

Uveljavil se je kot inovator 
z revolucionarnimi dosežki 
v razvoju opreme, kot sveto-
valec pa že vrsto let sodelu-
je z največjim lokostrelskim 
podjetjem Easton in s podje-
tjem W&W.

Kot inovator je poskrbel 
tudi za internetno dvoran-
sko svetovno prvenstvo in 
tako zmanjšal stroške ter 
vsakomur približal možnost 
sodelovanja na svetovnem 
rangu tekmovanja. Takšno 
prvenstvo je bilo prvič izve-
deno leta 2000, in sicer za 
lokostrelce z golim lokom, 
kajti ti takrat niso imeli mož-
nosti tekmovati na svetovnih 

dvoranskih prvenstvih. »To 
se je sedaj, po dvajsetih letih, 
tudi zaradi mojega vztraja-
nja z internetnim tekmova-
njem spremenilo in z letoš-
njim letom so tudi ti loko-
strelci pod okriljem svetov-
nih dvoranskih prvenstev,« 

pojasnjuje Podržaj, ki je kot 
organizator tekmovanj svo-
jo strokovnost dokazal v vlo-
gi vodje tekmovanj. V svoji 
bogati karieri je namreč or-
ganiziral in izpeljal več kot 
osemdeset mednarodnih in 
državnih tekmovanj.

Kar 18 let je bil kategori-
zirani športnik mednaro-
dnega razreda OKS. »V svo-
ji bogati karieri sem nese-
bično razdajal znanje, izku-
šnje, čas in dobro voljo med 
vse ljudi, ki so pokazali kan-
ček zanimanja za ta lep in 
prastar šport. Kot trener sem 
navdušil mlade tekmovalce 
do te mere, da so pod mojim 
strokovnim vodenjem do-
segli medalje na svetovnih 

prvenstvih,« pravi Marjan 
Podržaj, ki je v svoji karieri 
vzgojil več kot 250 mladih lo-
kostrelcev in bil eden od po-
budnikov šolskih lokostrel-
skih tekmovanj v Sloveniji. 
Bil je tudi selektor reprezen-
tance. 

Kot lokostrelski zanese-
njak se je ukvarjal tudi z in-
validno mladino in jih uspo-
sabljal za lokostrelstvo v re-
publiškem centru za invali-
dno mladino v Kamniku.

Za svoje tekmovalne uspe-
he je prejel vrsto priznaj: od 
plakete Borisa Ručigaja, sre-
brne plakete Občine Šen-
čur, zlate plakete Lokostrel-
ske zveze Slovenije do med-
narodnih priznanj svetovne 
lokostrelske zveze FITA in 
evropske lokostrelske zveze 
EMAU. 

Petdeset odtenkov 
lokostrelstva

Težko je našteti vse loko-
strelske aktivnosti Marjana 
Podržaja, ki pa jih najlep-
še opiše kar sam. »Kot ak-
tualni vrhunski tekmovalec 
sem posebnež v tem smis-
lu, da se ukvarjam z vsakim 
in vsem, kar se tiče lokostrel-
stva, da bi le ta šport postal 
eminentnejši, popularnej-
ši in lepši,« pravi Podržaj, ki 

se je petdeset let po nastopu 
na prvem tekmovanju odlo-
čil, da v letošnjem letu izpe-
lje prav poseben podvig, ki 
ga je poimenoval 50 odten-
kov lokostrelstva.

»Načrtoval sem, da se bom 
v enem letu udeležil petde-
setih lokostrelskih tekmo-
vanj s petdesetimi različni-
mi loki v petih državah na 
petih različnih zvrsteh loko-
strelskih tekmovanj v petih 
različnih lokostrelskih slo-
gih. Skupno naj bi predsta-
vil 50 odtenkov lokostrel-
stva v 125 možnih kombina-
cijah. Začel sem 4. januarju 
s 3D-tekmovanjem na zim-
skem trojčku v Dragi, kjer 
sem tekmoval s prvinskim 
lokom. Projekt 50 odtenkov 
lokostrelstva naj bi zaključil 
22. decembra na božičnem 
dvoranskem lokostrelskem 
tekmovanju v italijanskem 
Tržiču s petdesetim lokom 
moje bogate zbirke,« pravi 
Marjan Podržaj, ki je zara-
di epidemije covida-19 mo-
ral svoje načrte precej spre-
meniti, zato je predstavitve 
lokov, za katere je bilo pre-
cej zanimanja, nadaljeval na 
družbenem omrežju Face-
book in ga v pisni obliki tudi 
že zaključil.

»Uspelo mi je nastopiti 
na 13 tekmah, morda mi bo 
do konca leta še na kakšni. 
Večina pa je odpovedanih. 
Upam, da mi bo uspelo na 
vseh načrtovanih tekmah 
nastopiti v naslednjih letih,« 
še pravi Marjan Podržaj.

Pet desetletij lokostrelske 
pustolovščine
Marjan Podržaj iz Šenčurja je zagotovo med našimi najbolj znanimi lokostrelci, poleg nastopov na 
tekmovanjih pa je v zadnjih petdesetih letih za razvoj lokostrelstva poskrbel tudi kot trener, funkcionar, 
organizator tekmovanj, inovator in še kaj. Ob petdeseti obletnici nastopa na prvem tekmovanju se je 
odločil za svojevrsten podvig, ki pa ga je zaradi epidemije covida-19 moral precej prilagoditi.

Marjan Podržaj se je lokostrelstvu zapisal pred petimi desetletji in v tem športu uživa  
še zdaj. / Foto: arhiv Marjana Podržaja

Marjan Podržaj je kot lokostrelec prvič nastopil leta 
1970, ko se je udeležil tekmovanja za regijsko zlato 
puščico v Škofji Loki. Od takrat je nastopil na več kot 
1100 lokostrelskih tekmovanjih.

Del bogate zbirke Marjana Podržaja s 54 loki, med 
njimi tudi najstarejšim, 5600 let starim lokom naših 
mostiščarjev, je na ogled na njegovi stalni razstavi Od 
prvobitnosti do prestiža v Parku vojaške zgodovine v 
Pivki.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v drugi 
slovenski nogometni ligi so 
konec tedna odigrali tekme 
drugega kroga. Ekipa Šmar-
tno 1928 je Kalcer Radomlje 
premagala v Radomljah z 0 : 
1, zmagovalni zadetek pa so 
gostje dosegli že v 19. minu-
ti igre. Nogometaši Triglava 
so gostovali v Novem mes-
tu, kjer jih je Krka premaga-
la s 3 : 1. Prvi zadetek so do-
mačini dosegli že v prvi mi-
nuti srečanja, nato pa so vo-
dili kar s 3 : 0. Čast gostov je 
z zadetkom v 87. minuti re-
šil Qendrim Hasanaj. Roltek 
Dob je gostoval v Krškem in 
bil poražen s 3 : 2. Za ekipo iz 
Doba sta zadela Nejc Levec in 
Kristijan Šipek.

Tekmovati so začele 
tudi ekipe v tretji sloven-
ski nogometni ligi – zahod. 

Predstavniki Gorenjske so 
tekmovanje začeli slabo, saj 
je do točk prišel le Tinex Šen-
čur, ki je z 2 : 4 na gostova-
nju v Žireh premagal doma-
če moštvo Žirov. Za Žiri sta 
zadetka dosegla Boštjan Fre-
lih in Jan Koblar, za Tinex 
Šenčur pa je dva zadetka iz 
kazenskih strelov dosegel 
Samo Kokalj, po enkrat pa 
sta bila uspešna še Ladislav 
Stanko in Ervin Jogić. Visok 
poraz s 5 : 1 so na gostova-
nju v Postojni zabeležili no-
gometaši ekipe Šobec Lesce, 
za katere je v 63. minuti in za 
znižanje vodstva domačinov 
na 4 : 1 zadetek dosegel Izidor 
Erazem Kamšek. Ekipa Ško-
fje Loke je gostovala pri Tol-
minu in izgubila s 3 : 1. Za 
Ločane je zadel Zoran Obre-
novič. Tekma Fama Vipava – 
Sava Kranj je bila prestavlje-
na na sredo, 23. septembra.

Začetek za tretjeligaše
Nogometnim drugoligašem so se konec tedna na 
zelenicah pridružili tretjeligaši.

V Žireh so slavili nogometaši Šenčurja. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Tekmovalki Smučar-
skega skakalnega kluba Žiri 
Nika Križnar in Ema Klinec 
sta na prvi (in kot trenutno 
kaže edini) tekmi letošnje-
ga poletja v smučarskih sko-
kih za ženske dosegli ime-
niten uspeh, saj sta v sobo-
to obe stali na zmagovalnem 
odru. Nika je bila na najviš-
ji stopnički, Ema pa na tretji. 

Konkurenca je bila tokrat 
sicer precej okrnjena, saj je 
nastopilo le 27 tekmovalk iz 
osmih držav, kljub temu pa 
so varovanke trenerja Zora-
na Zupančiča dokazale, da 
so zadnje mesece dobro tre-
nirale. Že po prvi seriji na 
tekmi je vodila lanskoletna 
zmagovalka Nika Križnar 
s 97,5 metra, Druga je bila 
Jerneja Brecl, ki je skočila 95 
metrov, tretja pa Avstrijka 

Marita Kramer s 95 metri. 
Finalno serijo je za naše 

odprla Katra Komar s sko-
kom, dolgim 82,5 metra, kar 
je na koncu zadoščalo za de-
veto mesto. Ema Klinec, ki 
je bila po prvi seriji šesta, je 
skočila 89,5 metra in prevze-
la vodstvo. Špela Rogelj pri-
stala pri 86 metrih in tekmo-
vanje končala na sedmem 
mestu, tik za njo je s 83 me-
tri pristala Breclova. Klinče-
vo sta na koncu prehiteli le 
Avstrijka Kramerjeva z 89,5 
metra in ter Križnarjeva, ki 
je pristala pri 97 metrih in se 
veselila nove zmage.

»Zelo sem vesela, da je 
bila kljub vsemu, kar se do-
gaja, izpeljana vsaj ena tek-
ma. To je zame odličen zače-
tek nove sezone,« je bila ve-
sla Nika Križnar, ki je zma-
govalka Frenštata že drugo 
leto zapored.

Križnarjeva ponovno 
najboljša v Frenštatu
Na tekmi smučarskih skakalk na Češkem je slavila 
Nika Križnar, tretje mesto pa je osvojila Ema 
Klinec.
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Kolesarsko romanje na Sv. Višarje
V času od velikega šmarna 

(15. avgusta), ko slavimo Ma-
rijino vnebovzetje, do male-
ga šmarna (8. septembra), 
ko slavimo Marijino rojstvo, 
so ljudje veliko romali. To po-
meni, da so šli peš od doma do 
cerkve, posvečene Mariji – za 
pokoro za prekrške ali v zah-
valo za božjo pomoč. Tudi ko-
lesarji bi lahko vsaj enkrat na 
leto romali h kakšnemu Ma-
rijinemu znamenju in jo pro-
sili za varnost na cesti. Ali ver-
jamemo v to ali ne, pravzaprav 
sploh ni pomembno – škodo-
vati ne more. Tudi če ne ver-
jamemo, se lahko ob zname-
nju ustavimo in pomislimo, 
kaj smo sami v zadnjem času 
storili za svojo varnost na ko-
lesu in ali smo res kolesarili 
v skladu s cestnoprometnimi 
predpisi. Vsakdo bi lahko na-
šel kakšen prekršek.

Za ta čas torej predla-
gam dvodnevno kolesarsko 

romanje od Brezij do Sv. Vi-
šarij in nazaj. Če ste iz bolj 
oddaljenih krajev, lahko avto 
pustite na parkirišču na Brez-
jah, drugače lahko od doma 
pridete kar s kolesom. Pot 
vas bo nato vodila v Ljubno, 
kjer je cerkev Marije Udarje-
ne, Lancovo, Lesce, kjer je ena 
najstarejših Marijinih romar-
skih cerkva na Gorenjskem, 

v Radovljico in okrog Blej-
skega jezera, od koder bos-
te lahko na otoku opazili cer-
kev Marijinega vnebovzetja, 
tudi znano romarsko središ-
če in priljubljeno turistično 
znamenitost. Z Bleda se od-
peljite proti Gorjam, kjer je 
v vasi Krnica pet kapelic, od 
tega dve Marijini, od tu zavij-
te proti dolini reke Radovne, 

kjer se spotoma ustavite na 
Pocarjevi domačiji. Tu bos-
te opazili dve freski z Mariji-
nim motivom. Vsa ta zname-
nja nakazujejo, da je tu ne-
koč peljala romarska pešpot. 
Pot nato vodi naprej na cesto 
proti Krmi, kjer na križišču 
zavijte desno in se spustite 
proti Mojstrani. Od tu naprej 
pa po en najlepših in hkrati 

najbolj obljudenih kolesar-
skih poti na Gorenjskem pro-
ti Kranjski Gori, kjer je tudi 
poznogotska Marijina cer-
kev. Iz Kranjske Gore se od-
peljite v Podkoren in Rateče 
ter naprej v Trbiž in do Žab-
nic (Camporosso) v Italiji. Od 
tu pelje žičnica na Sv. Višar-
je, bolj zagnani pa lahko iz 
sosednje Ovčje vasi (Valbru-
na) po makadamski cesti na-
daljujete na vrh. V desetih ki-
lometrih boste premagali 750 
višinskih metrov. Z Višarij 
se nato spustite nazaj po isti 
poti do Mojstrane, kjer nada-
ljujete proti Jesenicam, Koro-
ški Beli, Žirovnici, Breznici, 
kjer je župnijska cerkev pos-
večena Mariji. Od tu naprej 
pa skozi Deželo v Rodine, Be-
gunje, Zgošo, nazaj na Brez-
je. Na poti boste prekolesari-
li 170 kilometrov in opravili 
nekaj čez 2300 višinskih me-
trov. Dobra pokora.

Glasovi popotniški kolesarji, ki so že junija s kolesi romali na Svete Višarje

Jelena Justin

Zadnjič sem opisala prvi 
dan trekinga po t. i. Alta via 
del Granito, danes bo na 
vrsti drugi dan. Ta dan nas 
čaka približno 13 kilometrov 
in približno 8 ur hoje. 

Od koče Caldenave najprej 
izgubimo nekaj višinskih 
metrov, pridemo do potočka 
Caserine, kjer je lesen mo-
stiček. Že smo na drugi stra-
ni, kjer sledimo oznakam 
Alta via del Granito (AVG), 
pot št. 360, in se začnemo 
precej strmo vzpenjati sko-
zi gozd. Strmina popusti, 
ko prečimo pobočje, ki nas 
pripelje do skoraj izravnave, 

kjer se bohoti čudovit rodo-
dendron. Manjših vodnih 
bajerčkov je ogromno. Pot 
začne ponovno pridobiva-
ti na strmini, ko dosežemo 
bivak Lastei na višini 2025 
m. Pod nami je jezero Lag-
hi della Val d'Inferno. Od 
bivaka naprej se pot vzpe-
nja med samim čudovitim 
zelenjem, z vsakim metrom 
so lepši razgledi, cvetoč ro-
dodendron pa le še poživi 
vse skupaj. Hitro smo pri 
naslednjem bivaku Scagni, 
2094 m n. m. Odpre se pog-
led na Cima Orsera, 2406 
m n. m., in Cima delle buse 
Todesche, 2408 m n. m. Od 
tod dalje po precej kraškem 

svetu, ki je poraščen, zelen 
in z ogromno vode, preči-
mo planotast svet. Še ved-
no sledimo poti št. 360, ko 
dosežemo izjemno utrjeno 
in ohranjeno vojaško mu-
latjero. Nasproti so ošilje-
ne in nedostopne granitne 
špice. Nadaljujemo do ovin-
ka, kjer nas smerokaz usme-
ri levo, na prečno pot. Pred 
nami se pokaže tudi gora, ki 
jo bomo obiskali tretji dan, 
in gora, pod katero je naše 
tokratno prenočišče. Gre za 
Cima d'Asta, 2847 m  viso-
ko damo. A pot do nje je še 
dolga. Zapustimo pot 360, 
ki se spusti v dolino, zavije-
mo levo in nadaljujemo po 

373. Po udobni, široki in od-
lično utrjeni mulatjeri pre-
čimo pobočje Monte Cen-
gello, 2439 m n. m. Le vpra-
šamo se lahko, kakšne voj-
ne zgodbe so se odvijale v 
teh krajih, o kakšni grozi 
bi lahko pripovedovale ska-
le, ki so neme priče krutih 
in krvavih dejanj začetka 20. 
stoletja. 

Prečna pot nas pripelje do 
bivaka Lasteati, 2303 m n. m. 
Gori, ki nas vabi, smo bliž-
je, a nas čaka še kar nekaj ur 
hoje. Od bivaka se spustimo 
do jezera Lago di Forcella 
Magna in naprej do škrbine 
Magna. Tukaj pa malce po-
zornosti. Naj nas ne zavede 
napis na smerokazu, ki nas 
usmeri na pot 326 proti koči 
Cima d'Asta. To ni naša Alta 
via del Granito! Gre za pot, 
ki pelje med drugim do od-
cepa v ferato Gabrielli, ki pa 
danes ni naša izbira. Naša iz-
bira je Granitna pot. Na skali 
pod škrbino opazimo pušči-
co in št. 380, ki usmeri levo 
na AVG. To je naša pot. Še 
malce bomo izgubili višine, 
hodili skoraj po ravnem po 
ogromnih granitnih blokih, 
prišli do travnatega pomola, 
ki malce spomni na našo Sle-
menovo špico, nato pa zavi-
li desno navzdol ter dosegli 
razcep. Pot 380 gre v dolino, 
mi pa zavijemo desno strmo 
navzgor na pot 380 b. Pot, 
ki poteka čez travnato pobo-
čje, je izjemno strma. Malce 

višje preči rahlo v levo, nato 
pa se ponovno požene strmo 
navzgor. Razlika je ta, da je 
tokrat pot travnato granitna, 
da hodimo po granitnih 
ploščah, ki so »vkovane« v 
zemljo. Strmina z višinskim 
metrom narašča in tik pod 
vrhom sedla Soceda si mo-
ramo ponekod tudi malce 
pomagati z rokami. Obda-
ja nas granitni svet. S sedla 
že vidimo kočo, ki nam bo 
nudila varno zavetje za eno 
noč. Do koče je še približno 
20 minut lahkotne hoje, ki 

pa zahteva pozornost zara-
di granitnih blokov. Dose-
žemo jezerce Lago di Cima 
d'Asta in se povzpnemo do 
koče z istim imenom oz. 
originalno Rifugio Brentari 
Cima d'Asta. 

Za tretji dan trekinga nas 
čaka vzpon na vrh ter sestop v 
dolino. Nadaljevanje sledi …

Nadmorska višina: 2480 m
Višinska razlika:  
1318 m gor, 645 m dol
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Alta via del Granito, II. 

Granit, voda in rododendron
Tridnevni treking po t. i. Granitni poti oz. Alta via del Granito. Dolomiti Lagorai. Drugi dan. Voda. 
Granit. Rododendron. Opomin prve svetovne vojne. 

Na dobro ohranjeni vojaški mulatjeri  / Foto: Jelena Justin

Jezero Lago di Forcella Magna. V ozadju je Cima d'Asta, ki jo bomo obiskali naslednji dan 
oz. naslednji teden. / Foto: Jelena Justin

Koča Rifugio Brentari Cima d'Astanam ponudi udobno in 
prijetno prenočišče. / Foto: Mateja Gerečnik
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V zbornici so načrto-
vali volitve v zbornične orga-
ne, to je v centralni svet zbor-
nice in v svete trinajstih ob-
močnih enot, že spomladi, 
a jih zaradi epidemije covi-
da-19 niso mogli izpeljati, 
zato je državni zbor z zako-
nom o interventnih ukrepih 
na področju kmetijstva, goz-
darstva in prehrane podalj-
šal zborničnim organom 
mandat do 1. novembra le-
tos. Upravni odbor zborni-
ce je ob koncu maja razpisal 
nove volitve, ki bodo za kme-
te in druge fizične osebe v 
nedeljo, 4. oktobra, za pod-
jetja, zadruge in druge prav-
ne osebe, ki volijo po elektor-
skem sistemu, pa bo glasova-
nje v sredo, 30. septembra. V 
soboto, 8. avgusta, so že za-
čeli teči roki za izvedbo volil-
nih opravil. Od petka, 14. av-
gusta, so na sedežih obmo-
čnih enot razgrnjeni volilni 
imeniki; za območno enoto 
Kranj na sedežu Kmetijsko 
gozdarskega zavoda (KGZ) 
Kranj v Kranju (Cesta Iva 
Slavca 1), za območno eno-
to Ljubljana pa na sedežu 
KGZ Ljubljana v Ljubljani 
(Gospodinjska ulica 6). Fi-
zične osebe lahko zahtevajo 
popravke v volilnem imeni-
ku do 19. septembra, pravne 
osebe pa do 15. septembra. 
Volilni upravičenci lahko v 
času razgrnitve imenikov 
preverijo, ali so člani zbor-
nice in torej lahko sodelu-
jejo na volitvah. Popravek 
lahko zahtevajo, če na pri-
mer ugotovijo, da niso vpi-
sani v volilni imenik, je vpi-
san v imenik kdo drug, ki 
nima volilne pravice ali je 

nima na tistem območju, 
je v imeniku še kdo, ki je že 
umrl, ali podatki niso pra-
vilni. »Zlasti je pomembno, 
da so v volilni imenik vpisa-
ni vsi, ki nameravajo kandi-
dirati, in vsi, ki bodo pod-
pisali kandidature kot pod-
porniki,« poudarjajo v kme-
tijsko-gozdarski zbornici in 
dodajajo, da so z začetkom 
volilnih opravil začeli teči 
tudi roki za vložitev kandi-
datur. Pravne osebe jih lah-
ko vlagajo do 5. septembra 

in fizične osebe do 9. sep-
tembra, pri tem pa v zbor-
nici opozarjajo, da je to rok 
dospetja kandidatur. To po-
meni, da ni dovolj, če je kan-
didatura do roka oddana na 
pošto, ampak mora biti do 
roka na sedežu zbornice.  

Kandidaturo v skupini fi-
zičnih oseb lahko vložijo 
posamezne skupine članov 
zbornice, ki pa morajo kan-
didaturi priložiti najmanj 
dvajset podpisov članov 
zbornice, ter organizacije 

kmetov s podporo najmanj 
desetih članov. V skupini 
pravnih oseb lahko kandi-
daturo vložijo pravne osebe, 
ki so članice zbornice. Kan-
didature bo pregledala volil-
na komisija, ki bo za pravne 
osebe najkasneje do 12. sep-
tembra in za fizične najka-
sneje do 16. septembra ob-
javila razglas potrjenih kan-
didatnih list oziroma kandi-
datur. Kmetje in druge fizič-
ne osebe bodo lahko oddali 
svoj glas v nedeljo, 4. okto-
bra, od 7. do 19. ure na vo-
lišču, za katero bodo dobi-
li vabilo, ali na predčasnem 
glasovanju 30. septembra od 
9. do 17. ure na sedežu vo-
lilne komisije volilne enote, 
torej v času, ko bodo poteka-
le tudi volitve v skupini prav-
nih oseb.

Volitve v organe zbornice
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije bodo jeseni volitve v zbornične organe, kmetje in drugi 
upravičenci bodo volili tudi nov svet območne enote Kranj. Volilna opravila so se že začela.

Kmetje, predstavniki zadrug in drugi volilni upravičenci bodo jeseni izvolili tudi nov svet 
gorenjske območne enote zbornice. Na sliki: na eni od sej sedanjega sveta enote, ko se je 
članom pridružil tudi državni sekretar ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Jože Podgoršek (prvi z desne).

V sedanjem mandatu svet kranjske območne enote 
zbornice sestavljajo Ivan Tičar kot predsednik in 
Peter Razinger kot podpredsednik ter člani: Zdravko 
Bogataj, Zvonko Dolinar, Janko Golorej, Jakob 
Korenčan, Peter Krek, Boris Kunšič, Viktor Markelj, 
Dušan Pintar in Janez Šebat.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no bo predvidoma v petek 
objavilo dva javna razpisa s 
področja čebelarstva, s kate-
rima bo čebelarjem name-
nilo skupno 163 tisoč evrov 
za tehnično pomoč in za ra-
cionalizacijo sezonske se-
litve panjev. V okviru ukre-
pa tehnična pomoč čebelar-
jem bo sofinanciralo nakup 
nove čebelarske opreme, v 
okviru ukrepa racionalizaci-
ja sezonske selitve panjev pa 
nakup vozil za prevoz čebel 
na pašo. Cilj obeh ukrepov 

je dvig konkurenčnosti če-
belarjenja in izboljšanje ka-
kovosti čebeljih pridelkov.

Vlada je na seji prejšnji te-
den tudi spremenila uredbo 
o izvajanju programa ukre-
pov na področju čebelarstva 
v letih 2020–2022. Dva raz-
pisa, eden za sofinanciranje 
čebelarske opreme in dru-
gi za racionalizacijo sezon-
ske selitve panjev, sta bila 
namreč objavljena že 19. ju-
nija, pri obeh pa je bil rok 
za oddajo vlog 31. julij. Ker 
je Evropska komisija zara-
di pandemije covida-19 do-
ločila, da država lahko uk-
repe, ki jih je načrtovala do 

31. julija, izvede tudi pozne-
je, vendar najpozneje do 15. 
septembra, je vlada s spre-
membo uredbe možnost 

koriščenja sredstev podalj-
šala do 4. septembra, s tem 
pa je omogočila objavo še 
dveh javnih razpisov.   

Denar za posodobitev čebelarstev
Država bo sofinancirala nakup nove čebelarske opreme in vozil za prevoz čebel na pašo.

Država pomaga čebelarjem tudi s sofinanciranjem 
posodobitve čebelarstev. Slika je simbolična.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poroči-
lo za goveje meso. Poglejmo, 
kakšne so bile cene v tednu 
med 27. julijem in 2. avgu-
stom, ko je bilo zaklanih 333 
od enega do dveh let starih 
bikov, 20 več kot dve leti sta-
rih bikov, 158 krav in 179 

telic. K ceni so prišteti pov-
prečni prevozni stroški v vi-
šini 6,32 evra na sto kilogra-
mov hladne mase. Pri kako-
vostnih razredih se oznake 
U, R, O in P nanašajo na vi-
zualno ocenjevanje mesna-
tosti živali, oznake 2, 3 in 4 
pa določajo razvrstitev tru-
pa glede na zamaščenost. 
Oznaka n. z. pomeni, da v 
tisti kategoriji ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru projekta 
Sesam, pri katerem sode-
luje devet ustanov iz šestih 
držav, med njimi tudi Kme-
tijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, bodo na približ-
no pet tisoč kravah preveri-
li uporabo senzorjev pri pri-
reji mleka. Na krave v prosti 
reji bodo skupaj z ovratnica-
mi namestili senzorje, ki jih 
je v okviru projekta razvilo 
partnersko podjetje Hahn-
-Schickard iz Nemčije. Sen-
zorji bodo beležili podatke 
o celodnevnih aktivnostih 
krav – o tem, koliko časa le-
žijo, pijejo, se pasejo, hodijo 
... Podatke bodo preko bazne 
postaje pošiljali na skupni 
strežnik na zvezo avstrijskih 
govedorejcev, kjer jih bodo 
analizirali preko posebnega 
računalniškega programa, 
ki so ga razvili v okviru pro-
jekta. Na podlagi podatkov 
bodo ugotavljali odstopa-
nja krav od običajnih dolžin 

njihovih aktivnosti, odsto-
panja nakazujejo na pojat-
ve, bolezensko stanje in dru-
ge fiziološke procese v živali. 

V zbornici so že začeli na-
meščanje senzorjev na iz-
branih kmetijah. Prvih 62 
senzorjev so namestili na 
kmetiji Modic iz Matene pri 
Igu, v kratkem pa jih bodo še 
na dveh kmetijah – na kme-
tiji Janeza Jakopiča iz Podpe-
či pri Vidmu Dobrepolje in 
na kmetiji Janeza Šebata iz 
Smokuča. V okviru projekta 
bodo predvidoma do konca 
leta razvili aplikacijo, ki bo 
obdelane podatke posredo-
vala rejcu. Rejec bo tako do-
bil tudi povratno informaci-
jo o tem, katere krave v čredi 
s svojimi aktivnostmi odsto-
pajo od fizioloških meja, in 
jih bo lahko v prihodnje bolj 
pozorno spremljal.

Cilj projekta je razviti sis-
tem senzorjev, ki bo enosta-
ven, stroškovno sprejemljiv 
in uporaben tako v hlevu kot 
na paši. 

Testna uporaba senzorjev 
pri prireji mleka

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni  Biki, stari od 12  Biki, stari nad  Krave  Telice
 razred  do 24 mesecev 24 mesecev
 U2  316,25 -  -  321,32
 U3 315,78 -  -  321,78
 U4 -  -  -  314,33
 R2 309,46 -  -  298,16
 R3 311,40 300,30 226,56  304,39
 R4 - -  228,25  306,07
 O2 283,64 -  199,51  209,60
 O3 300,66 -  206,30  -
 O4 - - 228,61  289,17
 P2 - -  170,41  -
 P3 -  -  178,16  -

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je ob koncu julija objavilo javni razpis, s katerim namenja 
milijon evrov za naložbe v ureditev zaščite živali na paši pred 
napadi medvedov in volkov. Kmetijska gospodarstva lahko 
vložijo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev izključno v 
elektronski obliki do 21. oktobra v elektronski sistem agencije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Finančno podporo je 
možno uveljavljati za naložbe v ograditev pašnikov in obor 
za rejo domačih živali in za gojenje divjadi z visokimi pre-
mičnimi varovalnimi elektro mrežami in nepremičnimi og-
rajami, vendar le na območjih pojavljanja medveda in volka, 
kot jih določajo predpisi o ukrepih za kmetijsko-okoljska in 
podnebna plačila, ekološkem kmetovanju in kmetovanju na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
(OMD). Podporo je možno uveljavljati le za stroške naložbe, 
ki so nastali po 12. marcu letos, ter za splošne stroške, nastale 
po 1. januarju 2014.

Spodbujajo zaščito živali na paši pred napadi zveri
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Kranj – Predvidoma jese-
ni bo državni zbor potrje-
val novelo zakona o pravi-
lih cestnega prometa, ki so 
jo pripravili na ministrstvu 
za infrastrukturo, kjer pou-
darjajo, da je predlog zako-
na usklajen z občinami, Dar-
som in Avto-moto zvezo Slo-
venije, ki so tudi sodelovali 
pri njegovi pripravi. Pred ča-
som smo že pisali o predla-
ganih spremembah na po-
dročju lahkih motornih vo-
zil, kamor sodijo tudi vse 
bolj priljubljeni e-skiroji, 
katerih vozniki bodo mora-
li biti stari najmanj štirinajst 
let, vožnja z njimi po pločni-
ku pa bo prepovedana. Zdaj 
pa poglejmo še druge po-
membne novosti.

Čeprav je alkohol eden 
ključnih dejavnikov za na-
stanek prometnih nesreč z 
najhujšimi posledicami, so 
na tem področju popravki 
zakona večinoma kozmetič-
ni. Po novem pa bodo lahko 
ob izpit tudi učitelji vožnje 
ali spremljevalci, če odkloni-
jo preizkus alkoholiziranosti 
ali test na droge. Zaradi alko-
holiziranosti bo z denarno 
kaznijo kaznovan tudi kan-
didat za voznika med uspo-
sabljanjem v vožnji motor-
nega vozila in voznik motor-
nega vozila, ki nima vozni-
škega dovoljenja, kazenske 
točke pa se tem voznikom 
ne bodo izrekale. Enako ve-
lja tudi za kolesarje in voz-
nike lahkih motornih vozil. 
Novela pa tudi določa, da al-
kohola ne sme imeti v orga-
nizmu voznik, ki preizkuša 
avtomatizirana vozila oziro-
ma sisteme za avtomatizira-
no vožnjo.

Za telefoniranje podvojili 
globo

Zaradi vse večje razširje-
nosti uporabe mobilnih te-
lefonov v Sloveniji in pre-
majhnega zavedanja o pos-
ledicah v prometnih nesre-
čah, ki ga predstavlja upora-
ba mobilnega telefona med 
vožnjo, je v noveli zakona 
o pravilih cestnega prome-
ta predlagano zvišanje kaz-
ni za omenjen prekršek iz 
dozdajšnjih 120 evrov na 
250 evrov in tri kazenske 
točke. Takšna bo kazen tudi 
za ostala početja, ki vozniku 
zmanjšujejo njegovo sluš-
no ali vidno zaznavanje ali 
zmožnost obvladovanja vo-
zila, torej uživanje hrane, 

ličenje, branje knjig in ča-
sopisov, uporaba prenosnih 
računalnikov ... Za voznike, 
ki ne potrebujejo vozniške-
ga dovoljenja (kolesarji, lah-
ka motorna vozila) pa se ka-
zen zvišuje s 40 evrov na 120 
evrov.

Zvišuje se tudi globa za 
neupoštevanje posebnih 
svetlobnih in zvočnih zna-
kov. Za udeleženca v pro-
metu je za kršitev predlaga-
na globa v višini 160 evrov 
(zdaj 80 evrov), za vozni-
ka pa 300 evrov (zdaj 160). 
Za nedovoljeno priključi-
tev vozilu s prednostjo, vozi-
lu za spremstvo ali vozilu v 
spremstvu ali njihovo prehi-
tevanje je predvidena globa 
tristo evrov (zdaj 80), za na-
meščanje naprav za dajanje 
posebnih svetlobnih in zvoč-
nih znakov na vozila, na ka-
terih teh naprav ni dovoljeno 
uporabljati, pa bo voznik po 
novem kaznovan s 160 evri.

Minimalna razdalja pri 
prehitevanju kolesarjev

Po novem bo v križišču do-
voljeno zaviti desno ob rde-
či luči na semaforju, seveda 
ob pogoju, da bo semaforju 
dodan ustrezen prometni 
znak, ki bo to dovoljeval, in 
da je smer prosta. S tem naj 
bi se zagotovila večja pretoč-
nost prometa. 

Novela med drugim dolo-
ča tudi primerno bočno raz-
daljo pri prehitevanju kole-
sarjev ter voznikov lahkih 
motornih vozil in mopedov, 
ki znaša najmanj 1,5 metra. 
Zdaj primerna bočna raz-
dalja ni predpisana, zato 
prihaja tudi do zelo tesnih 

prehitevanj na minimalni 
bočni razdalji, ki predsta-
vljajo veliko nevarnost za ko-
lesarje in voznike mopedov.  

Znižuje se omejitev gle-
de uporabe zadrževalnega 
sistema (otroškega sedeža) 
v avtih. Namesto meje 150 
centimetrov višine bodo lah-
ko po novem samo z varno-
stnim pasom za odrasle za-
varovani vsi otroci, ki so več-
ji od 140 centimetrov in teh-
tajo najmanj 36 kilogramov. 

Uvaja se t. i. skupni pro-
metni prostor, v katerem ni 
jasne delitve cestišča in ploč-
nika. »Namesto označb, ki 
določajo, kje lahko pelje mo-
torizirano vozilo, kje kole-
sar in kje lahko hodi pešec, 
imajo vsi prosto izbiro, kako 
se bodo gibali. Vodila so to-
rej enakopravnost, svobo-
da in spoštovanje – ki vodijo 
do višje kakovosti življenja v 
urbanem okolju, večje var-
nosti in izboljšanja prome-
tne kulture vseh udeležen-
cev,« piše v predlogu novele. 
Največja dovoljena hitrost v 
območju skupnega prome-
tnega prostora bo 20 km/h, 
lahko pa tudi 30 km/h, če bo 
tako določeno s prometnim 
znakom.

Z novelo želijo rešiti še 
problematiko izogibanja 
plačila za prekršek, ki je bil 
zaznan brez ustavljanja ozi-
roma z avtomatskimi meril-
niki hitrosti. Pogosto se do-
gaja, da na posnetku kame-
re ni mogoče jasno določi-
ti voznika, ki je storil prekr-
šek. Ker je avtomatski pre-
nos kazni na lastnika oziro-
ma uporabnika vozila lah-
ko sporen, se bo po novem 
lahko fizična oseba – lastnik 

vozila – kazni izognila, »če 
dokaže, da prekrška ni stori-
la.« V primeru službenih vo-
zil pa se bo lahko po novem 
pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik kaznoval zara-
di »opustitve dolžnega nad-
zorstva« nad vozilom. Kaz-
ni se bo mogoče izogniti, 
če podjetje oz. pravna oseba 
prijavi voznika in dokaže, da 
»je v razmerju do te osebe iz-
polnila dolžno nadzorstvo«. 
Samostojni podjetnik pa 
mora dokazati, da prekrška 
ni storil sam, niti ga ni stori-
la nobena od njegovih odgo-
vornih oseb.

Nova pooblastila tudi 
redarjem

Novela tudi širi pooblastila 
mestnim redarjem, nadzor-
nikom Darsa in uslužben-
cem Finančne uprave. Re-
darskim pooblastilom med 
drugim dodaja tudi nad-
zor nad razvrščanjem v kri-
žiščih in upoštevanjem pre-
povedi vožnje v (polno) križ-
išče pri zeleni luči, redarji pa 
bodo lahko kontrolirali tudi 
novo kategorijo »lahkih mo-
tornih vozil«. Uslužbenci Fi-
nančne uprave bodo imeli v 
okviru finančnega nadzora 
pooblastila za samostojen 
nadzor vseh vozil v prometu 
(doslej v spremstvu policije), 
razen vozil s spremstvom, s 
prednostjo ali Slovenske 
vojske. Nadzorniki Darsa 
pa bodo predvidoma preje-
li nova pooblastila za nadzor 
prometa v času zimskih raz-
mer in nadzora tovornih vo-
zil ter glede kršitev prome-
tne signalizacije in svetlob-
nih znakov. 

Desno tudi ob rdeči luči, 
višje kazni za telefoniranje
Kaj prinaša novela zakona o pravilih cestnega prometa? Zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju, 
višje globe za uporabo telefona med vožnjo, vsaj 1,5 metra bočne razdalje ob prehitevanju kolesarja ...

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo bo po novem kaznovana z 250 evri globe in tremi 
kazenskimi točkami. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Vrba – Za gorenjskimi poli-
cisti je pester konec tedna, 
med drugim so obravnava-
li tudi prometno nesrečo s 
smrtnim izidom. Zgodila se 
je v soboto okoli 18. ure, ko 
je med vožnjo iz smeri Ži-
rovnice proti Vrbi voznik z 
osebnim vozilom trčil v že-
lezniški nadvoz in na kraju 
umrl. Policisti so odredili sa-
nitarno obdukcijo. Ceste so 
letos na Gorenjskem vzele 
šest človeških življenj, v ena-
kem obdobju lani pa sedem.  

V petek je pri priključku 
Brezje v smeri Karavank na 
gorenjski avtocesti vinjen 
voznik zaradi neprilagoje-
ne hitrosti v slabem vreme-
nu trčil v odbojno ograjo in 
povzročil daljšo zaporo ces-
te. V soboto je na Miljah vo-
znik osebnega vozila najprej 
oplazil osebni avtomobil, ki 
je pripeljal nasproti, in po-
tem silovito trčil v drog jav-
ne razsvetljave. V drog jav-
ne razsvetljave je v nedeljo v 
Cerkljah trčil tudi voznik šti-
rikolesnika in se huje poško-
doval.

Umrl v trčenju v podvoz

V soboto se je v Vrbi smrtno ponesrečil voznik osebnega 
vozila. / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Gorje – Letalska policijska 
enota je v četrtek dopoldan 
na dnu Snežne konte pod 
Malim Triglavom preverjala 
informacijo o najdenih kosih 
planinske opreme, o čemer 
jih je obvestila nemška pla-
ninka. Ugotovili so, da naj-
dena oprema pripada pokoj-
nemu tujemu planincu, ki je 
tam umrl 18. marca letos. V 
gorah je bil takrat sneg, deli 
opreme pa v njem, so sporo-
čili s Policijske uprave Kranj 
in se oskrbnikom Zasavske 
koče na Prehodavcih in Gor-
ski reševalni zvezi Slovenije 
zahvalili za pomoč pri zbira-
nju informacij. 

Letalska policijska enota 
je sicer minuli konec tedna 
z ekipo za reševanje v gorah 
posredovala v dveh težjih pri-
merih. V soboto je v Iškem 
Vintgarju moški zdrsnil na 
podrtem drevju in padel na 
vejo, ki se mu je zapičila pod 
pazduho, zato je močno krva-
vel. Prvo pomoč so mu nudli 
planinci, s katerimi je hodil, 
helikopterska ekipa pa ga je 
s pomočjo reševalcev na tleh 
imobilizirala in odpeljala v 

bolnišnico. V nedeljo pa je 
pomoč potrebovala alpinist-
ka, ki je na Grintovcu pad-
la zaradi odloma oprimka in 
se s telesom močno udarila 
v steno. »Okoliščine kažejo, 
da sta se pri padcu odtrgali še 
dve varovali, preden jo je so-
plezalcu uspelo ustaviti,« so 
pojasnili policisti. Planinka 
se je hudo poškodovala. 

Policijski helikopter je v so-
boto s termovizijo na obmo-
čju Kukove špice preverjal 
še informacijo o opaženem 
oranžnem ali rdečem signa-
lu na gori, so še sporočili na 
PU Kranj. »Posadka helikop-
terja je območje podrobno 
pregledala po vseh višinskih 
slojih in na nasprotni južni 
strani našla baterijo z rdečim 
snopom svetlobe. Drugih po-
sebnosti ni ugotovila. Na ob-
močju trenutno ni pogreša-
na nobena oseba,« so dodali.

V soboto zvečer se je na po-
bočju Male Osojnice izgu-
bila planinka, v dolino so jo 
pospremili gorski reševalci iz 
Radovljice. V nedeljo pa so se 
na ferati pod Češko kočo za-
plezali planinci, ki so jih na-
zaj na pot spravili gorski reše-
valci z Jezerskega.

Pod Malim Triglavom našli 
opremo umrlega planinca

Britof – Starejša občanka je v petek opoldan v stanovanjski 
hiši v Britofu zalotila neznano žensko, ki se je izgovorila, da 
želi vodo. Vrata hiše so bila odklenjena. Neznanka, ki je ob-
čanki ukradla manjši znesek denarja, je stara okoli štirideset 
let in visoka okoli 170 centimetrov. Ima črne lase, spete v figo, 
oblečena pa je bila v črno krilo. 

V hišo vstopila skozi odklenjena vrata
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F
anta pravita, da se 
T.M.S. crew žanrs-
ko težko opredelijo. 
Jošt pove, da so jih na 
prvem albumu ljud-

je še malce primerjali s Sar-
si, ker je bilo prisotne precej 
trobente. Drugače so njiho-
ve pesmi ene obarvane bolj 
rokersko, spet druge na pri-
mer bolj reggae, še dodata.

T.M.S. crew so prvi album 
posneli leta 2013. Naslovili 
so ga Kdo miži. Med letošnjo 
karanteno so predstavili dru-
gega, novi studijski album 
Kar seješ, to žanješ. Ponuja 
devet avtorskih skladb.

Navkljub nekoliko tršim 
ritmom, kot smo jih vajeni, 
glasbeniki ohranjajo svojo 
značilno razgibano mešani-
co glasbenih stilov. Čeprav 
so skladbe žanrsko različno 
obarvane, je njihova rdeča 
nit, ki se prepleta skozi bese-
dila in ustvarja enotno spo-
ročilo, interpretacija druž-
benih vzorcev, ki jih opažata 
vodilna ustvarjalca besedil v 
skupini. Sejalca rim s svoji-
mi besedami želita opozoriti 
na pomembnost zavedanja 

posledic, ki jih imajo naša 
dejanja, in prevzemanje 
odgovornosti zanje.

Na naslovnici drugega albu-
ma se je znašel Groharjev 
Sejalec, sicer v sodobni preo-
bleki, a z enako metaforo, ki 
sporoča nejasno ter na trenut-
ke skrb vzbujajočo prihodnost 
celotne populacije. Ta prepo-
gosto svoj pogled usmerja v 
ekrane kot pa naprej in predv-
sem – okoli sebe. V tem duhu 
so fantje že pred leti posneli 

pesem Dušanka, ki je nazna-
njala nov material in s tem 
nadaljevanje prvega albuma. 
Če je ta govoril o tem, da naj si 
ne zatiskamo oči, je drugi sto-
pil še korak naprej ter v druž-
benokritičnem duhu opozar-
ja na pomanjkanje moralnih 
vrednot med ljudmi. Vendar v 
zaključkih T.M.S. crew ostaja-
jo optimisti.

Na albumu so se fantom 
pridružili tudi glasbeni gos-
tje in nazadnje so v sodelo-
vanju z Zlatanom Čordićem 
- Zlatkom posneli videospot 
za pesem Easy dur. Glasbe-
na zgodba prikazuje enega 
od tistih dni, ko lahko vse svo-
je obveznosti in skrbi pusti-
mo ob strani. Tržiški glasbe-
niki se tako z vintage kombi-
ji odpravijo po stari cesti na 
morje. Popotovanje začnejo 
v Dovžanovi soteski, zaključ-
ni prizor pa so posneli v poz-
nih in hladnih večernih urah 
v Kampu Podljubelj, kjer 
so s pomočjo garderobe in 

scenografije skušali pričarati 
vzdušje poletne zabave, ki v 
toplih nočeh rada traja do jut-
ranjih ur.

Tako pesem kot videospot 
imata izrazito igriv poletni 
pridih, tople barve in vabljiv 
napev »Zapelji z nami se na 
to pot ...«, ki ga je zapela dže-
zovska pevka Lana Petrovič.

Pesem Easy dur je dobi-
la vizualno podobo pod tak-
tirko utečenega kreativne-
ga tandema Gašperja Mar-
kuna, ki je v osnovi ravno 
tako Tržičan, poznamo pa 
ga s platen domače kinema-
tografije, ter Tadeja Bavdka.

Luka nam še zaupa, da bo 
verjetno za naslednji video-
spot na vrsti pesem Money 
maker. 

Fantje upajo, da se bo 
koronasituacija počasi umi-
rila. Čas bi namreč že bil za 
kakšen pravi nastop, promo-
cijo zadnjega albuma, tako 
kot so vajeni: v živo, s publi-
ko pod odrom.

ZAPELJI SE Z NAMI NA POT
Začetki tržiške T.M.S. crew segajo v leto 2011. Na željo rap dvojca The Masta Skillz (T.M.S.) oziroma 
Luke Leglerie in Jošta Urbanca - Joe-Joeja, da bi svoja besedila rapala ob spremljavi skupine, se je zbrala 
ekipa glasbenikov iz dokaj različnih glasbenih žanrov in začeli so ustvarjati glasbo. Nedavno so posneli 
videospot za pesem Easy dur.

T.M.S. crew so: Luka Legleria in Jošt Urbanc – vokal, Teo Peternelj in Nejc Peharc na kitari, 
Simon Roblek na basu, Simon Šenk na trobenti ter Tomi Eler na bobnih. Na fotografiji so v 
družbi vseh ustvarjalcev, ki so posneli videospot za pesem Easy dur. / Foto: Klemen Malovrh

Videospot se začne s prizori iz Dovžanove soteske ... 
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L
etošnji Jazz Kamp, 
ki ga bo Kranj gostil 
do 23. avgusta, praz-
nuje že 17 let. 

Festivalski pro-
gram je raznolik. Danes zve-
čer se bo tako predstavila 
zasedba iz avstrijske Koroš-
ke Carinthian Jazz Kvintet. 
Jutri, 19. avgusta, bo nasto-
pil mednarodni kvintet pod 
vodstvom ameriškega trom-
bonista Luisa Bonille in avs-
trijskega saksofonista Sigi-
ja Feigela. Četrtek je rezer-
viran za zasedbo Funktu-
ra pod vodstvom odličnega 
slovenskega trombonista, 

aranžerja in avtorja Matjaža 
Mikuletiča. V petek bo nas-
topil Uroš Perić s prijatelji. 
Če bodo vremenske razme-
re dopuščale, bodo v sobo-
to dopoldan izpeljali Jazz 
Kamp Kranj Fest, sobot-
ni večer pa bo popestrila 
slovenska pevka Aleksan-
dra Čermelj. V nedeljo, 23. 
avgusta, pa bodo Jazz Kamp 
Kranj 2020 zaključili z nas-
topom Adam Klemm Ban-
de. 

Pred večernimi koncerti 
potekajo vinske degustaci-
je, festival pa so odprli tudi 
s fotografsko razstavo Gora-
zda Uršiča, Zorana Kozine 
in Ivana Hribernika v gale-
riji in stolpu Pungert.

JAZZ KAMP KRANJ 2020

Prvi večer je na vrtu Café galerije Pungert nastopil 
italijanski bluzovski kitarist in pevec Mike Sponza (skrajno 
levo) s svojim oktetom. Na odru se mu je pridružil še 
priznani hrvaški glasbenik, skladatelj, orgličar in pevec 
Tomislav Goluban (na sredini). / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Zadnji košček 
sreče
dala bi za spoznanje.

Poslednji nasmeh
z obraza
poklonila bi
za tvoj pogled.

Morski vetrič
poje pesem svojo,
brezbrižno odkriva
tančico utvar.

Sreča

Naj se vsak dan pišejo nove pesmi, sploh v tem času, ko 
sproti ne vemo, kaj nas čaka. Ampak pesem vedno ostane, 
žalostna ali pa polna upanja in ljubezni. Meta

Ko enkrat pade zavesa
na odru
življenjske igre.

Pokažejo se pravi igralci.
Je le igra,
je resnica?

Mojca

Maša Likosar

Včeraj so v Škrlovcu, ki 
deluje v okviru kranjske-
ga Centra za socialno delo 
Gorenjska, začeli drugi delo 
14-dnevnega pestrega poči-
tniškega dogajanja. Prvi del 
so izvedli že konec junija 
in v začetku julija. V dopol-
danskem času pod mentor-
stvom Maje Kurnik in Moj-
ce Selko pripravijo brezpla-
čne prostočasne dejavnosti, 
v katere se vključujejo pred-
vsem osnovnošolci. »Otro-
kom družin, s katerimi smo 
se spoznali in so se vključi-
le v program, so na voljo vse 
naše aktivnosti. Zanje je to 
enkratna izkušnja,« je deja-
la Kurnikova. V času polet-
nih počitnic večkrat obišče-
jo Letno kopališče v Kranju, 
se odpravijo na izlet na mor-
je in na Krvavec, kjer preho-
dijo Pot pastirskih škratov in 
si privoščijo štruklje. Pot jih 
zanese proti Cerknici, kjer 
si ogledajo Križno jamo in 
se peljejo s čolnom. Otro-
ci se zabavajo še ob igranju 
družabnih iger in turnirju v 

namiznem nogometu. Pote-
kajo tudi ustvarjalne delav-
nice s piknikom v kanjonu 
reke Kokre, Škrlovčevi film-
ski dopoldnevi in delavnica 
z naslovom Poletne gledali-
ške igrarije.

V času šolskega pouka pa 
otrokom in mladostnikom v 
Škrlovcu omogočajo vključi-
tev v učno pomoč, v popol-
danskem času pa možnost 

kakovostnega in aktivnega 
preživljanja prostega časa 
v okviru prostočasnih dela-
vnic. »Aktivnosti so zasno-
vane raznoliko, saj nudimo 
možnost vključevanja v špor-
tne, umetniško-kreativne, 
kuharske, pogovorne dejav-
nosti, medkulturne aktivno-
sti,« je pojasnila Selkova in 
dodala, da so kot odgovor na 
zaznane potrebe v lokalnem 

okolju med letom izvajali 
intenzivna tečaja učenja slo-
venskega jezika za vse, kate-
rih materni jezik ni sloven-
ščina. Poleg navedenih akti-
vnosti pripravljajo različ-
ne tabore in skupne akcije 
v okviru Preventivnih pro-
gramov za mlade Sloveni-
je, se vključujejo v različne 
dogodke v lokalnem okolju 
ter delujejo globalno.

PESTRO POČITNIŠKO 
V socialnovarstvenem programu Škrlovec – dnevnem centru za mlade in družine tako čez leto kot v času 
počitnic pripravljajo raznovrstne dejavnosti za otroke, mladostnike ter njihove starše.

Obiskali so tudi Kekčevo deželo. / Foto: arhiv Škrlovca – dnevnega centra za mlade in družine

Izlet na morje z obiskom Akvarija v Piranu
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Alenka Brun

M
atjažu Šinku 
so bili vedno 
všeč domači 
okusi. Nav-
duševale so 

ga slovenske pristne doma-
če jedi. Prihaja iz medvoške 
občine, s Svetja. Že ko je bil 
še precej mlajši, je razmiš-
ljal tudi o tem, da bo nekoč 
oskrbnik koče, vendar se je 

to zgodilo prej, kot je načrto-
val. Danes je oskrbnik Gosti-
šča Zeleni rob na Veliki pla-
nini.

Bil je čas, ko so Matjaža 
navduševali drugi, tuji oku-
si, vendar nikoli ni izgubil 
ljubezni do slovenske kuli-
narike. S to se je v preteklo-
sti prvič bolj podrobno sre-
čal v gostilni Starman v Sta-
ri Loki. »Že tako me je zani-
mala domača kuhinja, tu pa 
sem imel možnost, da sem 

jo resnično spoznal. Ni bilo 
jedi, ki me ne bi pritegnila,« 
pripoveduje. 

»Vse življenje sem v tem, 
da bi bil oskrbnik koče, videl 
velik izziv. Vedno sem si 
rekel, da bom to, ko bom 
starejši, a se je zgodilo prej 
– odzval sem se na povpra-
ševanje, bil izbran in mi ni 
žal,« razloži Matjaž za mizo, 
polno domačih in okus-
nih dobrot. Ričet, jota, tele-
čja obara, gobova juha, reb-
ra, praženi krompir, orehovi 
in sirovi štruklji, krompirje-
vi štruklji z ocvirki, pečenico 
in zeljem, kislo mleko, ajdo-
va kaša z gobami … Izbira je 
ogromna. Matjaž prikima. 
Omeni še jabolčni in sirov 
zavitek ter ocvrte flancate, ki 
so na meniju gostišča sicer 
občasno. In kadar so, takrat 
takoj poidejo, se zasmeji.

Povprašamo ga po recep-
tu zanje. »Na hitro,« se zas-
meje in poudari: »To je za 16 
flancatov.« 

Potrebujemo kocko kva-
sa, 12 žlic mlačnega mleka, 
žlico sladkorja za kvasec. 
Kilogram moke, malo soli, 

pecilni prašek, 120 dekagra-
mov masla, sedem rumen-
jakov, pol litra mleka, 140 
dekagramov sladkorja, malo 
ruma - vse skupaj zame-
simo v testo. Mesimo 15 
minut, pustimo, da vzhaja 
vsaj eno uro. Potem zvalja-
mo testo in ga narežemo na 
oblike flancatov ter ponovno 
pustimo, da ti vzhajajo še 15 
minut, nakar jih ocvremo v 
olju. Matjaž v slogu receptov 
v kuharskih knjigah doda še: 
in še vroče potresemo s slad-
korjem v prahu.

MATJAŽEVI FLANCATI

Matjaž Šink med delom / Foto: Tina Dokl

Flancati so na meniju občasno in hitro poidejo. / Foto: Tina Dokl

Matjaž in njegova letošnja ekipa na Veliki planini / Foto: Tina Dokl
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Izgubljena«
Draga Tanja, redno sprem-
ljam tvojo stran v Gorenjskem 
glasu in tudi pisala sem ti že. 
Zopet te prosim za nasvet. Ali 
bom sploh kdaj srečna v lju-
bezni? Sem morda jaz kriva 
in preveč pričakujem? Par-
tner me ne podpira in vedno 
bolj imam občutek, da me 
nima rad. Jaz pa hrepenim in 
si želim. Morda pa si jaz želim 
preveč. Kaj pa služba? Hvala 
za vsako besedo.
Nihče me more iti preko 
sebe in zatajiti svojih čustev. 
No, lahko, a posledice so 
nepopravljive. Sovražiš laži, 
ljubiš ljubezen in tvoja duša 
je žalostna, ker se zaveda 
napak. Nikoli ni prepozno 
za življenjske spremembe in 
naj ti to ne bo izgovor. Izgo-
vor, da ne bi poiskala sreče in 
nečesa, kar si res želiš. Imela 
si jih že preveč in si izkoristila 

vse bonuse. Prišel je čas, da 
nekaj storiš zase, in tega se 
zelo dobro zavedaš. Partner 
zna dobro poskrbeti zase 
in ni mu mar za tvoje želje. 
To pomeni lahko samo eno. 
Sam sebi je dovolj. Z njim bo 
vedno tako, ker tak pač je in 
nikoli nima namena, da bi 
se spremenil, ker se svojih 
napak tako in tako ne zave-
da. S teboj ali pa brez tebe. 
Ob koncu leta se ta zveza 
konča, in to v trenutku, ko 
boš najmanj pričakovala. Ne 
boš dolgo sama, saj kmalu 
spoznaš pravo ljubezen svo-
jega življenja, s katero si boš 
ustvarila dom in družino, 
po kateri že dolgo hrepeniš. 
Vidim najmanj dva otroka. 
Tudi selitev v povsem novo 
okolje. Naj te ne bo strah, saj 
te čakajo samo dobre stvari. 
Brez skrbi, hitro se boš nava-
dila. In pozabi to misel, da 

preveč pričakuješ. Zakaj bi 
bila zadovoljna z manj, pa še 
to s slabim. Ne samo sanje, 
tudi resnica je potrebna za 
zavedanje. Glede službe 
vidim vse v redu in tako bo 
tudi vnaprej. Napredovanje 
lahko pričakuješ v letu dni, 
tako da gre vse po načrtu. 
Srečno.

»Finance 2020«
Ponovno bi vas rada vpraša-
la za stvari, ki ste mi jih pred 
časom že napovedali in se 
sedaj uresničujejo. Potrebu-
jem potrditev glede odloči-
tve za nakup nepremičnine. 
Finance in zdravje – kaj lahko 
pričakujem?
Obetajo se vam resnično 
dobre spremembe in lah-
ko ste ponosni sami nase. 
Ko sedaj pogledate nazaj, 
veste, da je bilo ogromno 
truda, vere in vztrajnosti 

tudi takrat, ko ni bilo niti ene 
svetle točke. Odločitev gle-
de nakupa nepremičnine je 
dobra in se vam bo obresto-
vala. Ovira, ki jo vidite, ne bo 
predstavljala nobenih težav 
in vse se rešuje vam v korist. 
Morda bo potrebna kakšna 
trda beseda, a le toliko, da se 
ve, da določene stvari misli-
te resno; pa nič zato. Finan-
ce vam bodo še malo delale 
skrbi, a ne za dolgo. Kmalu 
posije sonce. Zdravje je in 
bo v redu. Poleg psihične 
obremenitve in stresov ne 
opazim ničesar drugega in 
glede na stanje ne bo resnih 
posledic. Skušajte na vse 
gledati s pozitivne plati. Več-
krat v preteklosti vam je že 
uspelo, zakaj vam ne bi tudi 
tokrat? Nikoli ni prepozno za 
srečo, tega nikoli ne pozabi-
te. Želim vam vse dobro in 
lep pozdrav.

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Alenka Brun

Z
akonca Vodan 
Gogić vodita Old 
Cellar Bled ozi-
roma Staro klet 
Bled, restavracijo 

z vinsko kletjo v starem delu 
Bleda. Pravzaprav na njego-
vem začetku, če se pripelje-
te iz kranjske smeri. Doma-
čini imenujejo ta konec tudi 
Zagorice.

Janina je Radovljičanka, 
Milodrag Jeseničan. Milod-
rag je v gostinstvu že vse živ-
ljenje, Janina je po 19 letih 
pustila službo in se pridru-
žila soprogu na skupni gos-
tinski poti. Prej je bila vzgo-
jiteljica.

»Mene zanima gostins-
tvo kot tako. Vse od hotelirs-
tva, angleških pubov, gastro-
pubov do Michelinovih zvez-
dic,« našteva Milodrag, ki je 
kar nekaj časa zaradi svoje-
ga zanimanja raziskoval tuji-
no, predvsem Anglijo. Dosti-
krat je delal tudi v kuhinjah, 
pove. Nadaljuje, da je tako 
pridobil ogromno znanja, kar 
pride prav kasneje, ko se – če 
se – odločiš za svojo zgodbo. 
In njuna se odvija na Bledu. 
Delata izključno s slovenski-
mi ponudniki, produkti, sve-
žimi sestavinami, izbranimi 
vini, med katerimi so zastopa-
ne vse slovenske vinske regi-
je. Imata kar 85 etiket, veliko 

vin se dobi na kozarec. Milo-
drag je namreč tudi somme-
lier. Pošalita se, da sta v seg-
mentu cen »nepromenad-
na«. »Tudi vina višjega ceno-
vnega razreda so tako dosto-
pna po normalnih cenah,« 
pojasni Milodrag. Kar se kuli-
narike tiče, pa ju ljudje najra-
je obiščejo zaradi krožnikov z 
mesom.

Najprej sta Janina in Milo-
drag vse delala sama. Ko sta 

začenjala, sta imela samo 
klet s tremi lesenimi sodi kot 
mizami, potem pa se je kar 
hitro zgodil preboj. Letos je 
to njuna druga skupna sezo-
na v gostinstvu. Ponosna sta 
tudi na letošnjo novo prido-
bitev: kuharja Luka Zagor-
ca, s katerim je restavracija 
naredila še korak dlje, sploh 
kar se tiče hrane in izvedbe.

Janina in Milodrag sta se 
spoznala pred petimi leti na 

»štantu« na Okusih Bleda, na 
Promenadi, izvemo. Janina 
nadaljuje, da sta najprej načr-
tovala poroko letos sredi maja 
na Bledu, vendar jima je načr-
te prekrižala koronasituacija. 
Morala sta spremeniti datum 
in zamenjati lokacijo, sta pa 
tudi že na začetku razmišlja-
la o manjši poroki, v ožjem 
družinskem krogu. Usodni 
da sta tako dahnila 25. julija v 
Izoli. Nedavno sta za prijatel-
je pripravila še piknik ob Savi. 
Tam pa je Janina poskrbela 
za presenečenje: organizirala 
je reprizo poročnega obreda. 
Zasmeji se: »Res je bilo videti, 
kot da se bova zares poročila. 
Celo Toni Mežan je prišel, da 
potrdi zvezo – neuradno seve-
da. Toni bi naju moral poroči-
ti že maja, ko naj bi bila poro-
ka na Bledu,« razloži. Milod-
rag še enkrat pove, da ga je res 
presenetila. 

Kaj pa poročno potovanje, 
smo še radovedni. Pravita, 
da ga sama nista načrtova-
la, sta ga pa dobila kot poro-
čno darilo, tako da bosta šla 
v Portorož. Letos so razmere 
zaradi covida-19 sicer neko-
liko posebne, neobičajne, 
vendar se tudi v »normal-
nih« okoliščinah ne bi odlo-
čila za obisk kakšne eksoti-
čne dežele. Bolj ju zanima 
raziskovanje skritih kotič-
kov Slovenije. In če je zraven 
morje, je pa sploh super, še 
doda Janina.

POROKA S PONOVITVIJO
Janina Vodan Gogić in Milodrag Gogić sta oba gostinca z Bleda, živita pa v Radovljici. Najprej sta se 
želela poročiti maja letos na Bledu, pa jima je načrte prekrižal novi koronavirus. Datum poroke sta 
spremenila, zamenjala lokacijo in tako usodni da izrekla dva meseca kasneje.

Janina in Milodrag sta se poročila julija v Izoli. / Foto: osebni arhiv

Repriza poroke je bila nevestino presenečenje. Videti je bila 
precej resnično, oglasil se je tudi Toni Mežan. / Foto: osebni arhiv

Na Bledu sta se 8. avgusta 2020 poročila Filip Margan 
in Nina Hovelja, v Kranjski Gori pa Blaž Cuznar in Kaja 
Potočnik. Na Jesenicah sta se 12. avgusta 2020 poročila 
Rok Mlinarič in Anastasija Davidova.

Mladoporočenci

V minulem tednu so imeli v kranjski porodnišnici 43 poro-
dov. Rodilo se je 21 dečkov in 22 deklic. Najtežja je bila 
deklica s 4120 grami, najlažja pa prav tako deklica, tehtala 
je 2318 gramov. V jeseniški porodnišnici se je minuli teden 
rodilo 15 novorojenčkov, od tega 8 dečkov in 7 deklic. Naj-
težji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica poka-
zala 3970, drugemu pa 2670 gramov.

Novorojenčki
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednos-
ti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: zgoščenka Tanje Zajc Zupan

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi
sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 2. septembra 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 
Nazorjevi ulici 1.

Alenka Kodele je 
tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega peciva 
iz priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih knjig: 
Torte in tortice, 
Pite in zavitki, 
Čaša sladkega, 
Piškoti, Piškotki in 
drugačno pecivo, 
Najboljši piškoti.
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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

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

EUR
12,50
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Najejmo se bučk
Bučke so tako hvaležna 

zelenjava. Enostavne za go
jenje, imajo dober donos, v 
kulinariki pa so še kako oku
sne in široko uporabne. Da 
so poleg tega še kako kori
stne za naše telo, verjetno 
ni treba poudarjati. Sedaj je 
njihov čas, zato se jih le na
jejmo.

Za pripravo ajdove kaše 
z bučkami in lososom pot
rebujemo: 400 g ajdove 
kaše, 500 g losovega file
ja, 2 manjši bučki, 2 stroka 
česna, 1 žlico olivnega olja, 
sol in poper.

Ajdovo kašo skuhamo v 
osoljeni vodi. Lososov file 
narežemo na trakove. Bučke 
narežemo na kolesa, česen 

sesekljamo. Ponev segreje
mo, prilijemo olivno olje ter 
na njem popečemo trako
ve lososa. Dodamo nareza
no bučko in česen. Vse sku
paj na hitro prepražimo. So
limo in popramo. Nazadnje 
vmešamo še kuhano ajdovo 
kašo in vse skupaj pražimo 
še minuto.

Nasvet: Če imamo pri roki 
sojino omako, jo uporabimo 
namesto soli.

Za pripravo bučnih zvit
kov potrebujemo: bučke, ku
han pršut ali piščančje prsi, 
sir, baziliko in origano.

Bučke po dolžini nareže
mo na dolge in široke tra
kove. Pri tem si lahko po
magamo z lupilcem za 

krompir. Po površini raz
poredimo kuhan pršut ali 
piščančje prsi ter sir. Za
činimo z baziliko in origa
nom. Tako nadevane buč
ke zvijemo v rulado. Zvitke 

polagamo na pekač, prekrit 
s peki papirjem. Pečemo v 
pečici, segreti na 200 °C, 15 
minut.

Nasvet: Preden posta
vimo zvitke v pečico, jih 

lahko po želji premažemo 
še s stopljenim maslom 
ali olivnim oljem. Tako se 
bodo zvitki lepše zapekli, 
po površini pa bodo hrus
tljavi.

Mojca Logar

Ne vem, kdaj sem postala 
odvisna od misli, da je dopust 
morje in da brez morja ni pra-
vega dopusta. Vonj borovcev 
in morja naj bi bil zdravilen, 
kopanje v morju prav tako. Ko 
se podamo na kopanje v mor-
ju, naj bomo v vodi vsaj dvaj-
set minut, ker je morska voda 
podobna medceličnini, nam 
je junija svetovala tudi telova-
dna mojstrica. Torej, naj bo, 
kar hoče, morje moramo uži-
ti, da bomo zdravi. Me prav 
zanima, ali ljudje, ki živijo 
ob morju, manj zbolevajo za 
bronhitisom in astmo, kot mi 
na celini ... 

V Dalmaciji je gostov precej, 
od vsepovsod so, na otokih je 
gneče manj. Odpraviva se na 
enodnevni izlet na otok. Za-
livov za takšne obiskovalce je 
veliko. Prijatelj svetuje obisk 
gostilne, ki je pretežno name-
njena navtičnim turistom. Ker 
sva po petih dneh skupnega 
dopustovanja z otroki ostala 
sama, greva. Cesta, ki preči 
otok, je slaba, zelo slaba. Če 
bi bil najin avto prav nizek, 
bi gotovo nasedla. Ko se je po-
kazala uvala, kamor sva bila 
namenjena, je bilo v zalivu 
vsaj trideset plovil, jaht in ja-
drnic. Z majhnimi čolniči so 
se pripeljali do gostilne ali jih 
je na njihovo jahto s čolničem 
prišel iskat gostilničar. Med go-
sti je bilo veliko Slovencev, in to 
družin z zelo majhnimi otroki. 
Nisem mislila, da sta jahta ali 
jadrnica lahko primeren pros-
tor tudi za dojenčke in majhne 
otroke. Jahta in jadrnica, tega 
užitka ne poznam dobro, ni-
mam toliko presežka denarja 
niti časa, da bi lahko investira-
la v navtiko. Taisti prijatelj, ki 

je priporočal gostilno, pa je na 
koncu pripomnil, jahto je zares 
fino imeti dvakrat, ko jo kupiš 
in ko jo prodaš. Vmes pa je veli-
ko glavobolov …

Obiskala sem tudi naselje 
slamnatih hiš brez elektrike, 
ki ga sedaj tržijo pod imenom 
»eko resort«. Tam smo preži-
veli veliko dopustov, ko so bili 
otroci majhni. Želela sem pog-
ledati, kako je danes. Vstopila 
sem lahko pri vhodu za dnevne 
obiskovalce, čakala v dolgi vrsti, 
kupila vstopnico, izpolnila izja-
vo, izmerili so mi temperaturo 
in potem sem lahko opazovala, 
kaj se je v desetih letih spreme-
nilo. Prenovili so sanitarije, 
otroška igrišča, igralnice, loko-
strelstvo, kajake in supe, igrišče 
za odbojko, tenis, nova je jedil-
nica. Ko sem se sprehajala po 
kampu in opazovala majhne 
otroke, napihljive blazine v obli-
ki krokodilov, delfinov, lubenic, 
ananasov, rokavčke in lopat-
ke, sem si mislila, to je minilo. 
Hvala zemlji, hvala nebu, naši 
otroci so zrasli, tukaj pa so dru-
gi. Naj jim bo prijetno in udob-
no, tudi nam je bilo. 

Na oblačen dan greva še 
enkrat s trajektom na otok. 
Tokrat le s kolesom. Voziva se 
po stranskih poteh, odkrijeva 
lagune in zalive, proti veče-
ru se odpraviva na najbližji 
hrib in opazujeva idilo. Veliko 
majhnih otokov, celina in veli-
ko jezero na njenem robu, na-
zadnje se je v svojem zatonu po-
kazalo še sonce. Lepo je gledati 
sonce, ki pade v morje; če je člo-
vek še malo višje in opazuje vso 
to idilo, kaj je lahko še lepšega. 
In tako bo letošnjega poletnega 
dopusta počasi konec … 

Morje
Janez Logar

Sedeti v zalivu ali v uvali, 
kot rečejo Hrvati, in opazovati 
jadrnice in jahte je prav zabav-
no. Zjutraj jih večina odplove 
naprej na odprto morje ali med 
otoke, zvečer se množično vra-
čajo nazaj v pristan. To jim je 
dopustniška služba. Krmar po-
nosno vozi svojo lepotico, pra-
va, človeška lepotica običajno 
sedi spredaj in se predaja vetru 
in šumenju valov. Pogosto so 
ta plovila velika za več dopu-
stnikov. Nekateri kuhajo sami, 
prave užitkarice pa povedo, 
da je to dopust in gredo rajši 
v gostilne, ki so namenjene 
prav navtikom. Velikokrat so 
takšne »gostione« na odročnih 
otokih, otočkih in v čudovitih 
zalivih. Ni kaj, to je posebni del 
turizma, s posebnimi užitki 
samotnih krajev, brez gneče. 
Včasih je bil navtični turizem 
rezerviran izključno za elite, 
danes je dostopen vsaj zgornje-
mu srednjemu razredu. Dok-
ler navtični turizem služi za 
oddih, za prijetna in koristna 
druženja, za sprostitev in da 
pridejo ljudje domov veseli, je 
namen dosežen. 

Kadar ni tega namena, pa 
z jahtami in jadrnicami ni nič 
drugače kot z ostalimi materi-
alnimi dobrinami. Predvsem 
so hitro izmuzljive. Kopičenje 
dobrin hitro postne brezmejno 
in nezadovoljivo. Bogastvo je 
kot morska voda: bolj jo piješ, 
bolj si žejen (Schopenhauer). 
Hkrati je tako zelo mamljivo 
imeti več. Kupiti lepšo jadrni-
co, novejši tip, bolje drsi, pri-
jetneje se nagiba … Ko se osvo-
bodimo bremena materialnih 
dobrin – imeti več in več –, bo-
gastvo počasi začne izgubljati 
svoj čar. Postajamo zmernejši. 

Starejši ljudje pogosto povedo, 
da je lastnina breme. Zato 
če si res želimo poskusiti čare 
navtičnega turizma, nam je to 
na razpolago, čeprav nimamo 
lastnih jaht in jadrnic. Cene 
dnevnih izletov so sprejemljive.

Druga nevarnost pri oči-
tnem materialnem bogastvu 
je, da postanemo odvisni od 
mnenja drugih. Pomembno se 
nam zdi, kaj si drugi mislijo o 
nas. To je lahko velika past, še 
posebno za to, ker drugi o nas 
precej manj razmišljajo, kot 
si mi mislimo. Le mi se s tem 
obremenjujemo. 

Bolj kot kaj imamo in kaj 
mislijo drugi o nas, je po-
membno, kdo sem, kateri del 
sebe prinesem za en teden do-
pusta na svojo jadrnico – ali je 
to napuh in več vrednost zara-
di bele lepotice ali na jadrnici 
zaživi tisti del mene, ki je pri-
jazen, ki vidi lepoto zalivov, 
ki uživa v turkizno zelenem 
morju, ali mi uspe sprostiti 
tisti del sebe, da se bodo žena 
in otroci ob meni počutili lepo. 
Bolj kot bela lepotica je po-
membno, ali imam razvit not-
ranji kompas, ki me na jahti, 
jadrnici, doma, v podjetju, 
med sosedi, z brati in sestra-
mi, s svakinjami, snahami in 
zeti … vodi k moralnemu živ-
ljenju. Kajti Jadran je lep in še 
čudovitejši, ko po njem pluje-
mo z mirno vestjo. In dobro je 
to vedeti v mladih letih, da bo 
plovba v starosti še bolj mirna. 
In bolj kot bela lepotica na va-
lovih je pomembna moja člo-
veška lepotica na premcu, ki 
me občuduje. Jaz pa njo.

Jahte in jadrnice

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Kumare vsebujejo kar 97 odstotkov vode in imajo malo kalorij, 
zato so primerne za hujšanje. Vsebujejo veliko vitaminov in 
mineralov, še posebej joda. Izvrstne so za urejanje prebave, 
saj uredijo celoten prebavni trakt in ne dopuščajo zadrževanja 
škodljivih snovi. Odlične so v solati, kot priloga v omaki, za 
hladne juhe, z malo soli in skute na rezini kruha pa so zdrav 
prigrizek.

Kumare z jajci
Potrebujemo 2 kg kumar, olje, kis, sol, peteršilj, 3 jajca, rdeči 
poper, drobnjak ali peteršilj.
Jajca trdo skuhamo in jih ohladimo. Mlade kumare operemo 
in olupimo, zrežemo na 1 cm debele rezine ter jih zabelimo 
s solatno omako iz olja, kisa, soli in sesekljanega peteršilja. 
Kumare naj ostanejo v tej omaki pol ure, nato pa jih zložimo 
na krožnik in položimo na vsako tanko rezino jajca. Posuje-
mo jih z rdečim poprom in po želji obložimo še s koščkom 
sardelnega obročka ali z dvema kaprama ter potresemo z 
drobnjakom ali peteršiljem.

Hladna juha s kumarami
Potrebujemo majhno kumaro, 2 zrela paradižnika, šopek mlade 
čebule, 3 stroke česna, 2 kisli kumarici, 2 jogurta, pol lončka kisle 
smetane in žlico sesekljanega peteršilja.
Kumaro in paradižnika operemo ter zrežemo na majhne koc-
ke. Čebulo narežemo na tanke rezine z zelenim delom vred, 
česen stremo, kumarici pa sesekljamo. Vse skupaj pomešamo 
z jogurtom in kislo smetano, solimo in popramo po okusu 
ter damo v hladilnik za pol ure. Nato razdelimo po krožnikih, 
potresemo s peteršiljem in ponudimo s kruhom.

Kumarična solata za k hrani z žara
Potrebujemo 3 velike kumare, žlico soli, 4 žlice sladkorja, dober 
dl jabolčnega kisa, 2 zeleni papriki, 50 g koriandra in 100 g 
neslanih arašidov.
Kumare operemo, olupimo, razpolovimo po dolžini, po potrebi 
odstranimo semena in jih narežemo na slab centimeter debele 
rezine. Na cedilu jih zmešamo s soljo in pustimo 30 minut, 
da se odtečejo. Speremo jih s hladno vodo in zopet osušimo, 
nazadnje še s papirnatimi brisačami. Paprikama odstranimo 
seme, ju prerežemo in nasekljamo, prav tako koriander in ara-
šide. V posodi za solato zmešamo sladkor in kis, da se sladkor 
stopi. Dodamo kumare, papriki, koriander in vse skupaj zme-
šamo. Preden serviramo, po vrhu potresemo še arašide.

Kumare na vašem vrtu
Za kumare je pomembno ravno pravšnje redno zalivanje, še 
zlasti ko je sušno vreme, sicer so plodovi grenki. Enako velja, 
če so zalite preveč. Če so premalo zalite, odpadejo tudi cvetovi 
in tako je pridelka manj. Ko dozorijo, jih pobirajmo sproti, s 
čimer spodbudimo razvoj novih cvetov in posledično novih 
plodov. Kdor vrta nima, jih lahko goji tudi v loncih na balkonu.
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Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99Trda vezava

EUR

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
18. 8.

17/22 °C

Nedelja 
23. 8.

13/25 °C

Sreda 
19. 8.

Četrtek
20. 8.

Petek
21. 8.

Sobota
22. 8.

16/26 °C 15/28 °C 16/30 °C 15/30 °C

Ponedeljek 
24. 8.

Torek
25. 8.

Sreda
26. 8.

Četrtek
27. 8.

14/25 °C 13/26 °C 14/27 °C 14/26 °C

18. 8.  tor. Helena 6.05 20.05

19. 8. sre. Ljudevit 6.07 20.03 

20. 8. čet. Bernard 6.08 20.02 

21. 8. pet. Ivana 6.09 20.00

22. 8. sob. Timotej 6.10 19.58

23. 8. ned. Filip 6.12 19.56

24. 8. pon.  Jernej 6.13 19.54

Alenka Brun

Kranj – V agenciji Organi-
zacijaporok.com so v dru-
gi polovici julija 2020 izpe-
ljali spletno raziskavo vpli-
va covida-19 na bodoče mla-
doporočence in organiza-
cijo njihovih porok. Ugoto-
vili so, da je zaradi nastalih 
razmer moralo štirideset od-
stotkov vprašanih parov pre-
staviti datum poroke, 17 od-
stotkov je na slavje povabilo 
manj svatov, kot bi jih sicer. 
Skoraj 65 odstotkov zaradi 
prestavljanja datuma poro-
ke ni izgubilo denarja, dob-
ra četrtina je izgubila do ti-
soč evrov, manj kot deset od-
stotkov pa tisoč evrov ali več.

Pri prestavitvi poroke pari 
sicer niso imeli večjih težav, 
navajajo v agenciji Organi-
zacijaporok.com. Pravijo, 
da so bili poročni ponudni-
ki zelo razumevajoči glede 
prestavitve poroke in so do-
bili nazaj že plačane depozi-
te, o čemer priča tudi nave-
deni odstotek. Nastala situ-
acija je namreč za vse vple-
tene nekaj novega, a hkrati 
zelo težka in nepredvidljiva, 
zato se ponudniki prilagaja-
jo na vseh področjih, kolikor 
se le lahko. 

Tujci prestavili poroke  
v prihodnje leto

Na Upravni enoti (UE) 
Radovljica opažajo, da se 
koronasituacija odraža tudi 
v zmanjšanju števila opra-
vljenih poročnih obredov 
za sklenitev zakonske zve-
ze na območju njihove UE. 
»V primerljivem obdobju 
od januarja do vključno juli-
ja lani smo izvedli 145 skle-
nitev zakonskih zvez, letos 
88. Po preklicu epidemi-
je junija letos se termini za 
poroke ponovno postopoma 
polnijo. Največ jih je načr-
tovanih za mesec avgust in 
september. Nekoliko večje 
je ponovno zanimanje tuj-
cev za poroke, kar pa je od-
visno tudi od drugih okoli-
ščin, kot so sprostitev ukre-
pov glede prehajanja meje, 
letalski prevozi in gostinska 
ponudba. Številčno gledano 

pa je poročnih obredov tudi 
v času po epidemiji manj kot 
v primerljivem obdobju lani 
(junij, avgust),« razložijo. 
Ugotavljajo še, da po prekli-
cu epidemije ne beležijo ve-
liko odpovedi porok, saj se 
za sklenitev zakonske zveze 
odločajo pari, ki si želijo po-
roke s prisotnostjo manjše-
ga števila svatov, predvsem 
v krogu najbližjih in jih tako 
omejitveni ukrepi niso odvr-
nili od te namere. »Stranke 
so odpovedale poroko, ker 
je zaradi vseh omejitvenih 

ukrepov niso želele imeti ali 
je zaradi pomanjkanja go-
stinske ponudbe niso mog-
le izvesti. Gre za večje, pre-
stižnejše poroke z več svati. 
Ob drugi omejitvi druženja 
ne beležimo osipa, saj so ob 
upoštevanju vseh ukrepov 
še vedno izvedljive poroke 
s prisotnostjo do petdeset 

oseb,« še povedo. Zaradi ne-
gotovih aktualnih razmer pa 
je veliko načrtovanih porok 
tujcev prestavljenih v pri-
hodnje leto.

V Kranju ne zaznavajo 
velikega osipa

Z UE Kranj so nam spo-
ročili, da lani v juniju bele-
žijo 63 zakonskih zvez, letos 
33, torej 30 manj. V mesecu 
juliju pa je bilo lani sklenje-
nih 34 zakonskih zvez, letos 
pa 41, kar je celo sedem več. 
Za mesec junij 2020 je bilo 

prijavljenih 49 sklenitev za-
konskih zvez, od teh je bilo 
pet odpovedanih in 11 presta-
vljenih; za julij 2020 pa je 
bilo prijavljenih 48 skleni-
tev zakonskih zvez, od teh 
so bile tri odpovedane in štiri 
prestavljene. »Odpoved oz. 
prestavitev sklenitve zakon-
ske zveze je bila upravnemu 

organu lahko sporočena že 
pred objavo Odloka o spre-
membah in dopolnitvi Od-
loka o začasni splošni ome-
jitvi oziroma prepovedi zbi-
ranja ljudi v Republiki Slo-
veniji (Uradni list RS, št. 
96/2020 z dne 8. 7. 2020, 
začel veljati 9. 7. 2020), zato 
po našem mnenju odlok ni 
vplival na število sklenjenih 
zakonskih zvez, saj številke 
ne kažejo neposredne vzroč-
ne povezave,« še povedo o 
poletnih številkah.

Porok je po epidemiji 
nekoliko manj

Podobno stanje opažajo 
tudi na Jesenicah, na njihovi 
upravni enoti. 

Porok je v času po epide-
miji nekoliko manj, pred-
vsem tistih zunaj uradne-
ga prostora. Nekaj odpove-
di so imeli, šest porok so da-
tumsko prestavili, po dru-
gi strani pa se je poveča-
lo število porok ob sredah v 
Upravnem centru Jesenice. 
Kljub omejitvam glede števi-
la oseb pri poročnih obredih 
pa niso zaznali močnega osi-
pa. Za primerjavo povedo še, 
da so v prvih osmih mesecih 
lanskega leta prejeli 53 prijav 
sklenitve zakonske zveze, le-
tos pa 46. 

Ko moraš prestaviti poroko ...
Posledice koronasituacije se kažejo tudi v organizaciji porok oziroma njihovih odpovedih, prestavljenih 
datumih, kar nato včasih pomeni iskanje nove lokacije, vprašljivo razpoložljivost drugih ponudnikov, ki 
sodelujejo pri izvedbi poroke, in na koncu seveda obveščanje svatov o novem datumu in lokaciji.

Tistih, ki so se poročili v ožjem družinskem krogu, razmere, ki jih povzroča prisotnost 
covida-19, niso zmotile, medtem ko so bila velika poročna slavja odpovedana ali pa 
prestavljena v prihodnje leto. / Foto: Tina Dokl

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 7. 8. 2020, je bila NAMA, d. d., Ljubljana, za sladolede 
GREFINO v Kranju. Izžrebane so bile: Lojzka Taler, Zg. Gorje, 
ki prejme banjico sladoleda, Taja Drobnič Šparakl, Podnart, 
ki prejme palačinko po izbiri in smoothie, in Marija Zupanc, 
Kranj, ki prejme vafelj po izbiri in frape. Nagrajenke prejmejo 
nagrade v sladolednem baru GREFINO pri Globusu v Kranju.  
Čestitamo !

Pri preložitvi poroke pari sicer niso imeli večjih težav. 
Več kot polovica jih pravi, da so bili poročni ponudniki 
zelo razumevajoči glede prestavitve poroke in so 
jim vrnili že plačane depozite, ugotavljajo v agenciji 
Organizacijaporok.com. Nastala situacija je namreč 
za vse vpletene nekaj novega, a hkrati zelo težka in 
nepredvidljiva, zato se ponudniki prilagajajo na vseh 
področjih, kolikor se le lahko.

Ljubljana – Generalna skupščina Združenih narodov je 19. 
avgust razglasila za svetovni dan humanitarnosti, s čimer 
vsako leto opozarja na obvezo mednarodne skupnosti, da 
pomaga ranljivim, preslišanim in zapostavljenim ljudem po 
vsem svetu. Letos, ko je svet pretresel novi koronavirus in nas 
opomnil, da je človeštvo kljub izjemnemu tehnološkemu na-
predku na vseh področjih odvisno od osnovnih prvin – oseb-
ne higiene, oskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami,  
sobivanja, predvsem pa odgovornega ravnanja in solidarno-
sti, se je znova izkazalo, da je humanitarnost prepotrebna 
dejavnost, ki rešuje, povezuje in ponovno postavlja solidar-
nost in posluh za sočloveka ter sposobnost pravočasnega 
odkrivanja vsakovrstnih stisk na prvo mesto, sporočajo iz 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze stro-
kovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Slovenije.

Pred svetovnim dnevom humanitarnosti

Festival
21. 8.–29. 8. 2020 v Škofji Loki

www.pisanaloka.si

Dan D, Vlado Kreslin, Pliš,   
Prismojeni profesorji bluesa, Nevergreen brothers, 

Grlenice, Slam zverine, stand up, delavnice, predstave,…
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Rezultati 66. kroga – 16. avgusta 2020 
8, 13, 23, 26, 28, 31, 38 in 35

Loto PLUS: 10, 18, 19, 30, 34, 35, 39 in 14 
Lotko: 7 5 7 2 9 1

Sklad 67. kroga za Sedmico: 3.180.000 EUR 
Sklad 67. kroga za PLUS: 730.000 EUR 
Sklad 67. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO
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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

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

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

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

NOVOST

Prodajalec, m/ž (Hipermarket Kranj Primskovo)
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Za-
želeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni 
in zanesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, prip-
ravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Du-
najska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 8. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Svetovalec strankam iz segmenta elektro ter strojnih inštalacij, m/ž (Gorenjska) 
Poslanstvo delovnega mesta je skrb za izbrane stranke, katerim preko svetovanja in 
demonstriranja proizvodov doprinaša k izboljšanju njihove produktivnosti. Stran-
ke, ki uporabljajo proizvode Hilti so profesionalna podjetja, strokovna, z renomi-
ranimi kompetencami in kot takšna pričakujejo kompetentnega sogovornika. Hil-
ti Slovenija, d. o. o., Brodišče 18, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (Lipnica) 
Iščemo sodelavca za sestavljanje polizdelkov in izdelkov v skladu s predpisano teh-
nologijo in standardi kakovosti, izvajanje delovnih operacij pri izdelavi plastičnih 
polizdelkov in izdelkov, pakiranje izdelkov ter izvajanje kontrole. Iskra Mehaniz-
mi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 25. 8. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Izmenovodja, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: vsaj V. stopnjo izobrazbe tehnične sme-
ri, vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu ... Iskraemeco, 
d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, 4-izmensko delo, 
delo je v proizvodnji za brizganje plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 9. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v operativi/carinski deklarant (Brnik) 
Opis dela: carinski deklarant opravlja delo, povezano z zastopanjem poslov v ca-
rinskih zadevah, ter sodeluje s podjetji pri carinskem pregledu blaga in pri pregle-
dih blaga, ki ga opravljajo inšpekcijske službe. UPS Adria (S) Ekspres, d. o. o., Zgor-
nji Brnik 302, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 6. 9. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Posluževalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti: sprejema nečisto perilo, pregleduje in kontrolira nečisto 
perilo, polni pralne stroje s perilom, upravlja pralne stroje in pralno linijo, izvaja pot-
rebne postopke pranja, izvaja naloge po nalogu tehnologa. Negovanje tekstilij Šin-
kovec, d. o. o., Kidričeva cesta 55, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13. 9. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prostorski načrtovalec, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: univerzitetna izobrazba ustrezne 
smeri, opravljen strokovni izpit za pooblaščenega prostorskega načrtovalca (PPN), 
vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja ter na področju 
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, računalni-
ška znanja: znanje CAD-programov, zaželeno tudi znanje Revita. Protim Ržišnik Perc 
arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 13. 
9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Knjigovodja, m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: poznavanje osnov DDV in računovodskih standardov (SRS) ter zako-
nov: osnove ZDDV in ZDDPO so tvoja vstopnica. Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 
43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 25. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja izmene, m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo: organiziranje in vodenje dela v izmeni, razporejanje delavcev v izmeni, 
usposabljanje delavcev za delo. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. 
Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja – junior, m/ž (Šenčur) 
V računovodskem servisu Barts, d. o. o. v Šenčurju iščemo mladega samostojnega ra-
čunovodjo, ki bo pripravljen prevzeti več kot samo računovodska dela. Ker želimo 
postati sodoben računovodski servis, iščemo nekoga, ki bo pripravljen v ekipo vpe-
ljati novosti oziroma sodobne pristope dela. Barts, d. o. o., Češnjevek 19, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 27. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), za-
želene so izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom. Goodyear Dunlop Sava 
Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 9. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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.

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

DELAVNICO in del hiše, tel.: 
040/284-782 
 20001743

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUH razžagan hruškov les, 8 cm, 
manjša količina, cena po dogovoru, 
tel.: 041/484-361 
 20001733

SUHA mešana drva in odjemalec silaže 
– traktorski, tel.: 031/343-177  
 20001737

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

V Kranju prodam malo rabljeno žensko 
kolo na prestave, po simbolični ceni, 
tel.: 031/352-583 
 20001744

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI električni štirikolesni sku-
ter, vreden ogleda, lep, tel.: 040/647-
491  
 20001735

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ROTACIJSKO kosilnico Sip 165 cm 
na dva bobna in obračalnik za kosilnico 
BCS, tel.: 041/261-858  
 20001740

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikce, stare 14 dni, tel.: 041/350-
423 20001739

DVE telički simentalki, stari en mesec, 
tel.: 031/605-104 20001721

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo – in kg piščance za dopita-
nje. Pripeljemo na dom, Matej Bulo-
vec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 20001627

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 20001734

OSTALO
PRODAM

BARJANSKO seno in slamo v kvadra-
tnih balah, tel.: 041/623-449  
 20001732

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO POMOČ – v strežbi s 
kakršnokoli možnostjo zaposlitve, tudi 
nedoločen čas. Delo poteka po do-
govoru, večinoma ob koncih tedna. 
Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc, Aleš 
Kristan, n.d.d.k., Javornik 10, Kranj, 
tel.: 04/23-10-336 20001738

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – sem upokojenka in iš-
čem delo, tel.: 031/736-059  
 20001736

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20001631

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20001632

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  
 20001628

ZELIŠČARSTVO Prežla ima v avgustu 
uradne ure od 19. do 23. avgusta od 
8. do 13. ure in od 15. do 18. ure. V 
nedeljo od 8. do 13. ure. Izdelke po-
šiljajo tudi po pošti na telefon: 04/53-
18-340. Torkar Antonija, s.p., Begunj-
ska c. 23, Lesce  
 20001742

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 18. avgusta
21.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v gradu Khislstein)

GLEDALIŠKI SPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

IZLETI
Na Frauenalpe
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 12. sep-
tembra, na Frauenalpe, razgledni 'hišni vrh' nad Murauom ob 
reki Muri na Zg. Štajerskem. Pot je nezahtevna, ponekod sre-
dnje zahtevna, potreben je zanesljiv korak in nekaj planinske 
kondicije (1135 metrov višinske razlike). Skupne hoje je za šest 
ur in 45 minut. Tura je primerna tudi za otroke nad 12. letom 
starosti (v spremstvu staršev), vajene planinske hoje. Odhod 
s posebnim avtobusom izpred Mercator centra na Primsko-
vem v Kranju bo ob 5. uri. Ne pozabite na osebni dokument 
za prestop meje in opremo za visokogorje. Prijave in dodatne 
informacije pri vodnikih: Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.
com ali na tel. 040 255 163; Stanko Dolenšek, tel. 040 20 61 
64, stanko.dolensek@gmail.com. Ob prijavi sporočite kon-
taktni podatek. Prijava je veljavna le s potrdilom vodnika.

KONCERTI
Nastop skupine Šukar
Tržič – Zadnji koncert te sezone Glasbenih večerov v Trži-
škem muzeju bo v petek, 21. avgusta, ob 20.30. Nastopila bo 
skupina Šukar, ki letos praznuje okroglo 30-letnico delova-
nja in bo zbrane popeljala v svet tradicionalne romske glas-
be. Koncert bo na vrtu Tržiškega muzeja, v primeru slabega 
vremena pa v Kulturnem centru Tržič.

Kranjska Gora – Iz RTC Žičnice Kranjska Gora sporočajo, da so 
že začeli predprodajo sezonskih smučarskih vozovnic za sezo-
no 2021/22. Predprodajna cena do 30. septembra je 382 evrov 
za odrasle, zatem bo 450 evrov, predprodajna cena za otroke 
je 220 evrov, zatem bo 260 evrov. Za seniorje in mladino je 
predprodajna cena sezonske smučarske vozovnice 297 evrov, 
zatem bo 350 evrov. Sezonske vozovnice so neprenosljive, en 
otrok do šestega leta starosti pa bo v spremstvu enega starša 
smučal brezplačno.

Sezonske smučarske vozovnice že v predprodaji
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TOREK SREDA ČETRTEK
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17/24oC
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

13/25°C 12/28°C15/21°C

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in ne-
vihtami. Jutri zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. 
Čez dan bo večinoma sončno. Popoldne lahko nastane kakšna 
kratkotrajna ploha. V četrtek bo pretežno jasno.

Rada bi se zahvalila gospe, ki 
mi je naredila veliko uslugo. 
Kar ne morem verjeti, da so 
pri nas ljudje še tako pošteni, 
tega se resnično zavedam šele 
sedaj in vsak dan razmišljam 
o tem, da se gospe nisem dovolj 
zahvalila. 
Takole je bilo. V soboto, 8. av-
gusta, sva šla s sinom po na-
kupih v Mercator na Kokrici. 
Ko sem izstopila iz avta, mi 
je iz torbice padla denarnica 
z vsemi mogočimi dokumen-
ti, tega seveda nisem opazila. 
Med nakupovanjem sem po 
zvočniku zaslišala svoje ime 

Zahvala

PREJELI SMO

in da naj pridem na blagajno. 
Šel je sin in prodajalka mu 
je izročila mojo denarnico z 
vsem denarjem in dokumenti. 
Najditeljico sva nato srečala 
na parkirišču, bila sem zme-
dena in mislim, da se ji nisem 
dovolj zahvalila. Šele sedaj se 
zavedam, kaj bi se mi lahko 
zgodilo, koliko težav bi imela, 
če denarnice ne bi našla pošte-
na gospa. 
Zato se ji še enkrat zahvalju-
jem in upam, da bo mojo zah-
valo prebrala v časopisu, ki ga 
tako radi beremo.

Elica Šipec,  
Suha pri Predosljah

Jasna Paladin

Bašelj – Vrh Storžiča in juž-
na pobočja so namreč v las-
ti kmetov iz Bašlja, ki tam že 
desetletja pasejo svoje ovce. 
Več kot sto se jih pase tod in 
pogosto so se v tropih zbira-
le prav na vrhu tega dvatiso-
čaka. Ne le da za vse – ovce 
in planince – včasih sploh 
ni bilo prostora, številni pla-
ninci so potarnali, da niti 
malice ne morejo pojesti 
v miru, predvsem pa so jih 
motili številni iztrebki in s 
tem povezan smrad.

»Planinci postajajo ved-
no bolj zahtevni. Čeprav je 
zemlja naša, mnogi mislijo, 
da pripada vsem in se temu 
primerno tudi obnašajo. Ker 
pa smo to tarnanje posluša-
li že vrsto let, smo se vendar-
le odločili, da nekaj ukrene-
mo,« nam je povedal Mati-
ja Roblek iz Bašlja, kmet, ki 
na Storžiču pase svoje ovce. 
Delovno akcijo, na kateri bi 
postavili ograjo, so sprva že-
leli izpeljati že 1. avgusta, a 
takrat ni bilo na voljo heli-
kopterja za prevoz opreme, 
nato pa jim ni služilo vre-
me, a pred dnevi se je ven-
darle vse izšlo. V petek, 7. 
avgusta, so s pomočjo heli-
kopterja Slovenske vojske 

na vrh prepeljali vso grad-
beno opremo in agregate, 
nato so pripravili potrebne 
temelje, v nedeljo, 16. avgu-
sta, pa je šlo zares – v zahtev-
nih razmerah in v akciji, pri 
kateri so skupaj stopili vsi 
Bašljani, so postavili še og-
rajo. »Zelo zahtevno delo je 
za nami, zato pa je zadošče-
nje toliko večje. Stopili smo 
skupaj in res hvala vsem, ki 
so pomagali,« nam je včeraj 
zadovoljen povedal Jože Cu-
derman, ki je delovno akci-
jo vodil skupaj z Matijo Ro-
blekom in predsednikom 

Agrarne skupnosti Bašelj 
Francijem Lombarjem, 
udeležilo pa se je je kakšnih 
dvajset Bašljanov, med nji-
mi tudi preddvorski župan 
Rok Roblek. Delali so v nede-
ljo od 8. do 14. ure in to kljub 
temu da je ta dan Storžič obi-
skalo zelo veliko planincev. 
»Nenehno nas je skrbelo za-
radi padajočega kamenja, 
odgovornost je bila res veli-
ka, a se je vse srečno izteklo. 
Prejeli smo tudi veliko zah-
val in pohval planincev, zato 
smo z opravljenim delom še 
toliko bolj zadovoljni,« nam 

je še povedal Cuderman.
Postavili so štirideset me-

trov ograje na južnem po-
bočju in očistili sam vrh. 
Ovce seveda za pašo ne bodo 
prikrajšane, saj na vrhu kaj 
dosti trave ni, bodo pa toli-
ko raje na Storžič zdaj ho-
dili planinci. Tudi v soboto, 
22. avgusta, ko bo na Storži-
ču tradicionalna maša. 

Helikopterski prevoz je 
članom Agrarne skupnos-
ti Bašelj omogočilo Planin-
sko društvo Preddvor. »Obr-
nili smo se na Planinsko zve-
zo Slovenije, ki preko razpi-
sa pomaga planinskim dru-
štvom pri ekološki in ener-
getski prenovi planinskih 
koč, ker pa vse helikopter-
ske ure v ta namen še niso 
bile porabljene, smo heli-
kopter lahko izkoristili tudi 
za prevoz potrebnega mate-
riala za postavitev ograje pod 
vrhom Storžiča. Helikopter 
je na Storžič poletel trikrat, 
priložnost pa smo izkoristi-
li tudi za prevoz gradbene-
ga materiala za naše zaveti-
šče v Hudičevem borštu, ki 
ga bomo zdaj bistveno lažje 
in hitreje dokončali,« nam je 
povedal predsednik Planin-
skega društva Preddvor Aleš 
Drekonja.

Vrh Storžiča le še za planince
Planinci, ki so se že povzpeli na Storžič, vedo, da so si vrh delili z ovcami. Odslej ne bo več tako, saj so 
člani Agrarne skupnosti Bašelj del vrha ogradili in svojim ovcam tako onemogočili dostop.

Bašljani, udeleženci delovne akcije na Storžiču / Foto: Jože Cuderman

Ograja bo ovcam onemogočila dostop na sam vrh, ki bo zdaj namenjen le še planincem. 
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Ekipa Univer-
zitetnega kliničnega cen-
tra (UKC) Ljubljana je pred 
dnevi presadila pljuča 14-le-
tni deklici s cistično fibrozo. 
To je bila prva presaditev 
pljuč pri otroku v UKC Lju-
bljana. Poseg je trajal od 23. 
ure zvečer do 8. ure zjutraj, 
deklica pa je že drugi dan po 
posegu samostojno zadiha-
la z novimi pljuči in se se-
daj odlično počuti. Za us-
pešno izveden poseg je za-
služna celotna ekipa zdrav-
nikov in medicinskih se-
ster. Še posebno pa se želijo 
zahvaliti vsem, ki so jim sre-
di noči požrtvovalno prisko-
čili na pomoč, čeprav so se 
morali odpovedati počitku, 
prostemu času, nekateri so 
se celo predčasno vrnili s po-
čitnic. »Brez njih nikakor ne 

bi mogli sestaviti dodatne 
kirurške ekipe, da je lahko 
sočasno v sosednji operacij-
ski dvorani potekala še pre-
saditev srca 15-letnemu deč-
ku, ki je bila prav tako uspe-
šna,« je povedal doc. dr. To-
maž Štupnik, predstojnik 
Kliničnega oddelka za tora-
kalno kirurgijo v UKC Lju-
bljana. S presajanjem pljuč 
so v UKC Ljubljana zače-
li pred manj kot dvema le-
toma (15. septembra 2018). 
Od takrat so pljuča presadi-
li 23 bolnikom. Lani so se 
po številu presaditev na mi-
lijon prebivalcev uvrstili na 
16. mesto v svetu, tudi pred 
države, kot so Nemčija, Švi-
ca in Velika Britanija. Letos 
pričakujejo še boljši rezul-
tat, saj so opravili že 11 pre-
saditev pljuč, na poseg pa v 
tem trenutku čaka še šest 
bolnikov.

Prva presaditev pljuč pri 
otroku v UKC Ljubljana

Marjana Ahačič

Kamna Gorica – V sredo 
bodo v Kamni Gorici obele-
žili 150. obletnico smrti ro-
jaka dr. Lovra Tomana, poli-
tika, ustanovitelja in prvega 
predsednika Slovenske ma-
tice, člana deželnega zbora 
in predstavnika Kranjske v 
državnem zboru na Duna-
ju, moža, ki je aprila 1848 
prvič izobesil slovensko zas-
tavo, pa tudi pesnika in pred-
vsem domoljuba, gorečega 

branitelja narodnih pravic. 
Do njene zgodnje smrti je 
bil poročen s pisateljico, pe-
snico in skladateljico Josipi-
no Urbančič Turnograjsko. 
Umrl je na Veliki šmaren v 
Rodaunu pri Dunaju. Poko-
pan je v Kamni Gorici. Pri-
reditev bo v sredo, 19. avgu-
sta, ob 18. uri pred Tomano-
vo rojstno hišo. V skladu z 
navodili NIJZ bodo organi-
zatorji na slovesnosti upo-
števali higienska priporočila 
in vodili seznam prisotnihi.

Sto petdeseta obletnica 
smrti Lovra Tomana

Zavrh – Likovna sekcija KUD JaReM vabi na odprtje razstave 
70 let Vere Žagar – Slikanje in ročno ustvarjanje. Odprtje bo v 
četrtek, 20. avgusta, ob 19. uri na Aljaževi domačiji v Zavrhu. 
Ob tem bo potekal tudi kulturni program.

Razstava ob sedemdesetletnici Vere Žagar


