
AKTUALNO

Naklonjeni gradnji 
doma starejših
Podpora gradnji doma za starejše 
občane v Kamni Gorici: Občina 
Radovljica je državi ponudila stav-
bo in zemljišče nekdanjega Doma 
Matevža Langusa, v radovljiškem 
Domu dr. Janka Benedika hitijo s 
pridobivanjem dokumentacije.
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AKTUALNO

Gostinci nasprotujejo  
preverjanju pogoja PCT
Od prejšnjega tedna morajo izpol-
njevanje pogoja PCT preverjati 
tudi gostinci. Vsi, ki smo jih vpra-
šali za mnenje, pravijo, da je ukrep 
neživljenjski ter da jih postavlja v 
neenak položaj z nekaterimi drugi-
mi panogami.
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GORENJSKA

V Pirničah bodo  
gradili gasilski dom
Prostovoljno gasilsko društvo 
Zgornje Pirniče letos praznuje sto 
dvajset let. Ob jubileju so se raz-
veselili položitve temeljnega ka-
mna za novi gasilski dom. Občina 
Medvode bo za gradnjo zagotovila 
550 tisoč evrov.
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RAZVEDRILO

Poletne noči Kranfesta
Ulice starega Kranja so konec te-
dna utripale v ritmih tradicional-
nega Kranfesta, ki je z raznovrstno 
vsebino privabil obiskovalce vseh 
generacij z Gorenjskega pa tudi 
od drugod. Festival je bil kljub 
spremembam in koronskim ča-
som dobro obiskan.

17

VREME

Danes in jutri bo zmerno 
oblačno s popoldanskimi 
plohami. V četrtek bo  
pretežno oblačno s krajev-
nimi padavinami. 

14/23 °C
jutri: zmerno oblačno

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Častno po-
kroviteljstvo nad spominsko 
slovesnostjo pri Ruski ka-
pelici je prevzel podpredse-
dnik vlade, gospodarski mi-
nister in sopredsednik ru-
sko-slovenske Medvladne 
komisije Zdravko Počival-
šek. Kot osrednji govornik 
je povedal, da je spomin na 
dogodke med prvo svetovno 
vojno, ko je pod Vršičem ru-
ske vojne ujetnike med grad-
njo ceste zasul snežni plaz, 
na kar nas opominja Ruska 
kapelica, »priložnost za nov 
razmislek o miru in o tem, 
kako ga ohranjati«. 

Točka prijateljstva in miru
Letošnja spominska slovesnost pri Ruski kapelici je bila posvečena več obletnicam. Osrednji govornik 
podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je poudaril, da Slovenija premore 
dovolj poguma, povezovanja in znanja, da postane točka prijateljstva in miru.

Polaganje žalnih vencev na sobotni spominski slovesnosti / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot so sporočili iz 
družbe Domplan, d. d., 
iz Kranja, so začeli rušiti 
objekt na naslovu Planina 
2 v Kranju. Stavba je bila 
leta 1951 zgrajena v sklo-
pu gradnje stanovanjskega 
naselja.

Takratni samski dom bi 
se moral leta 1985 po sklepu 
Skupščine Samoupravne 

stanovanjske skupnosti ob-
čine Kranj prenoviti v več-
stanovanjsko stavbo z 29 
stanovanjskimi enotami, 
vendar prenova ni bila ni-
koli realizirana. 

Zaradi slabega gradbene-
ga in funkcionalnega stanja 
je bil objekt že dlje časa za-
prt, dostop do njega pa one-
mogočen in zavarovan z 
gradbiščno ograjo.

Samski dom na 
Planini že rušijo
Včeraj so začeli rušiti nekdanji samski dom na 
Planini, na istem mestu pa bodo postavili objekt 
z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočimi 
skupnimi prostori. 

Priloga: 

46. stran

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Že od četrtka 
naprej so vremenske fron-
te prehajale naše kraje, ne-
urje z vetrom pa je podi-
ralo drevje, razkrilo nekaj 
ostrešij objektov in poško-
dovalo drugo infrastruktu-
ro. Na Gorenjskem do so-
bote ni bilo hujšega, v sobo-
tnem dopoldnevu pa se je 
vremenska fronta, ki je na-
stala na Bovškem, pomika-
la proti Gorenjski. Najhu-
je je prizadela občine Cer-
kno, Kobarid, Tolmin, Že-
lezniki in Škofja Loka ter 
Kranj, Kamnik, Ljubljano 

in Lukovico, nato pa se je 
pomikala proti Štajerski in 
Prekmurju.

Neurja z vetrom in dež-
jem so odkrivala strehe sta-
novanjskih in drugih objek-
tov. V večini primerov so se 
drevesa podirala na cesti-
šča, v Cerknem se je podr-
lo na hišo. Toča je klestila v 
okolici Kranja, v večjih ko-
ličinah pa je padala v Škofji 
Loki in okolici, kjer je bila 
tudi debelejša.

Neurje s točo in strelami 
je na Rodici zajelo planinki. 
Eno naj bi strela tudi opla-
zila, zato so posredovali re-
ševalci GRS Bohinj, ki so ju 

pospremili v dolino. Neur-
je je pod Skuto v občini Ka-
mnik ujelo pohodnici, ki ni-
sta mogli nadaljevati poti. 
Za primer reševanja so bili 
aktivirani reševalci GRS Ka-
mnik, saj helikopter LPE za-
radi neurja ni mogel polete-
ti. Pohodnici sta naleteli na 
skupino planincev, ki ju je 
varno pospremila do bivaka 
pod Skuto.

Skupno je bilo zaradi ne-
urja zabeleženih kar 56 do-
godkov, posledice na terenu 
so odpravljali gasilci 38 ga-
silskih enot in delavci ces-
tnih in komunalnih služb. 

Neurja s točo tudi na Gorenjskem
Vse poletje spremljamo poročila o hudih neurjih, vetru, toči in poplavah 
z različnih koncev sveta, minule dni pa je nevihta s točo klestila tudi po 
Sloveniji in na Gorenjskem.

Še zlasti veliko intervencij je bilo v Retečah, kjer je močno padala toča (na sliki), 
v Frankovem naselju in Veštru. / Foto: Maja Bertoncelj416. stran
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Knjigo prejme MARTIN VRTAČ z Visokega.

Umek na Škofjeloškem gradu

V petek, 20. avgusta, bo na Škofjeloškem gradu potekal techno 
in house spektakel pod zvezdami. Zvezda večera pa bo Umek, 
legenda techno glasbe in največji slovenski zvezdnik svetovne 
elektronske scene. Umek in techno sta nerazdružljivi besedi. 
'Fotr', ki je v 90. letih pravzaprav zagnal slovensko techno 
glasbo (in sceno!) z rejvi na črno, je danes eden najbolj pre-
poznavnih slovenskih glasbenikov doma in v svetu. Umek že 
več kot 25 let nastopa tako v evropskih underground klubih kot 
na ogromnih festivalih, letos pa končno prihaja na Škofjeloški 
grad. Grad, ki večino časa mirno spi nad Škofjo Loko, se bo v 
petek, 20. avgusta, preobrazil v prizorišče sodobnega rituala, v 
središče življenja za vse ljubitelje (in poznavalce) elektronske 
glasbe, ki bodo pod Umekovo taktirko plesali pozno v noč. 
Support: Damir Hoffman in DJ Pišlar.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili eno 
vstopnico za techno in house spektakel pod zvezdami, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Soustano-
vitelj katerega slovenskega zagonskega podjetja je Umek? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 12. avgusta, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. julija, prejme pole-
tno majico Olimpijskega komiteja Slovenije Mateja Roblek iz 
Preddvora. Nagrajenki čestitamo!

Marjana Ahačič

Kamna Gorica – »Ministr-
stvu smo potrdili priprav-
ljenost, da državi pokloni-
mo okoli tri tisoč kvadra-
tnih metrov veliko zemlji-
šče v Kamni Gorici, kjer 
stoji nekdanji Dom Ma-
tevža Langusa. Zdaj je na 
potezi vodstvo Doma dr. 
Janka Benedika, da izpe-
lje projekt ureditve doma, 
ki bo deloval kot dislocira-
na enota javnega doma za 
starejše,« je povedal župan 
Ciril Globočnik.

Kot je pojasnil direktor 
Doma dr. Janka Benedika 
Alen Gril, ta čas v sodelova-
nju z ministrstvom za delo, 
družino in socialne zadeve 
ter občino potekajo inten-
zivni pogovori o sodelova-
nju, dom pa je že začel po-
stopke priprave zahtevne 
dokumentacije. Kot priori-
tetno nalogo vodstva doma 
je postopke za začetek grad-
nje s sklepom opredelil tudi 
svet zavoda Doma dr. Janka 
Benedika.

»Med drugim sta tako dve 
stavbi, ki stojita na zemljiš-
ču, predvidenem za dom, 
spomeniško zaščiteni. Zdaj 
tako pripravljamo načrte o 
tem, katere dejavnosti ozi-
roma storitve bi v stavbi 
umestili. Ko bodo jasne zah-
teve spomeniškega varstva, 
pa gremo v izdelavo idejne-
ga načrta.«

Kot še pravi Gril, naj bi se v 
skladu s sodobnimi strokov-
nimi smernicami v Kamni 
Gorici uredil dom za največ 
45 stanovalcev. »Gre za mir-
no, z zelenjem obdano loka-
cijo, na kateri bomo lahko v 
pritličnih prostorih uredi-
li prostore za dementne in 
jim tako omogočili čim bolj-
ši, varnejši in pogost stik z 
zunanjim okoljem. Seve-
da bodo v njem tudi druge 
strukture stanovalcev – sa-
mostojni, tisti, ki potrebu-
jejo zdravstveno nego, nad-
standardne namestitve ... 

Enota bo bistveno manjša 
od radovljiške, saj se v skla-
du s sodobnimi strokovni-
mi smernicami v zadnjem 
obdobju ustanavljajo bival-
ne skupnosti za manj oseb, 
kot je bilo to običajno v pre-
teklem obdobju. Obenem 
pa bi bila ureditev dislocira-
ne enote tudi velika pridobi-
tev za celoten Dom dr. Jan-
ka Benedika v smislu mož-
nosti nadgradnje obstoječih 
storitev.«

V Kamni Gorici so takoj, ko 
je bila prvič omenjena ideja 
o ureditvi doma za starejše v 

kraju, izrazili veselje nad ob-
novo že nekaj let praznega 
objekta na robu vasi.

Gre za stavbo, ki je bila v 
osnovi grajena za turistično 
dejavnost, do druge svetov-
ne vojne je bil v njem Pen-
zion Jelovica, nato pa nekaj 
desetletij tako imenovani 
vzgojni zavod. Stavba v sre-
dišču Kamne Gorice, iz ka-
tere so se leta 1991 izselili 
uporabniki današnjega Cen-
tra za usposabljanje, delo in 
varstvo Radovljica, pa zdaj 
že skoraj tri desetletja neza-
držno propada.

Vsi pristojni naklonjeni 
gradnji doma starejših
Podpora gradnji doma za starejše občane v Kamni Gorici: Občina Radovljica je državi ponudila stavbo 
in zemljišče nekdanjega Doma Matevža Langusa, v radovljiškem Domu dr. Janka Benedika hitijo s 
pridobivanjem dokumentacije. 

Okoli tri tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem želijo urediti dom za starejše 
občane, nudi dovolj miru in zelenja za prijetno bivanje stanovalcev. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj, Kranj-
ska Gora – Z Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) so sporočili, da je na 
voljo nova anonimna apli-
kacija za preverjanje evrop-
skega digitalnega covidne-
ga potrdila. Aplikacija je na-
menjena organizatorjem 
kulturnih in športnih pri-
reditev in javnih shodov ter 
gostincem in ponudnikom 
nastanitev, ki morajo skla-
dno z vladnimi odloki pre-
verjati izpolnjevanje pogo-
ja PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani) udeležencev pri-
reditev in gostov. Aplikacija 

omogoča skeniranje potr-
dil in preverjanje njihove 
veljavnosti brez vpogleda v 
osebne ali zdravstvene po-
datke, zagotavljajo na NIJZ. 
Veljavnost potrdila se pre-
veri za dva pogoja: ali je iz-
dajatelj evropskega covi-
dnega potrdila veljaven in 
na seznamu veljavnih iz-
dajateljev ter ali je vsebina 
potrdila veljavna v skladu 
s pravili PCT za Slovenijo. 
Ukrep lajša varno prosto gi-
banje državljanov po Evrop-
ski uniji, so že sporočili iz 
NIJZ. 

V zvezi z aplikacijo se je 
odzvala informacijska po-
oblaščenka, ki poudarja, 

da z nobeno od domnev-
no dveh verzij aplikacije 
ni seznanjena in da ni bila 
zaprošena niti za predhod-
no mnenje, kar bi »glede 
na naravo obdelave osebnih 
podatkov z aplikacijo priča-
kovala in bi lahko razreši-
li mnogo vprašanj (na pri-
mer glede vpogleda v oseb-
no izkaznico)«. Uvedla je 
inšpekcijski postopek. 

Jutri cepljenje v Mojstrani

Občina Kranjska Gora v 
dogovoru z Zdravstvenim 
domom (ZD) Jesenice or-
ganizira nove akcije ceplje-
nja brez naročanja. Prva bo 

jutri od 14. do 15. ure v ga-
silskem domu v Mojstra-
ni s cepivom Janssen, od 
15. do 16. ure z drugim od-
merkom cepiva Pfizer/Bio-
NTech in od 16. do 17. ure 
s prvim odmerkom cepiva 
Pfizer/BioNTech.

Ta četrtek bo cepljenje 
tudi v ZD v Kranjski Gori od 
14. do 15. ure s cepivom Jan-
ssen, od 15. do 16. ure z dru-
gim odmerkom cepiva Pfi-
zer/BioNTech in od 16. do 
17. ure s prvim odmerkom 
cepiva Pfizer/BioNTech. Še 
dve cepljenji brez naročanja 
bosta 25. avgusta v Mojstra-
ni in 26. avgusta v Kranjski 
Gori. S seboj morate prinesti 

zdravstveno izkaznico in 
osebni dokument. V prime-
ru, da potrebujete prevoz na 
cepljenje, lahko pokličete na 
Občino Kranjska Gora na 
številko 04 5 809 800. Če se 
cepljenja brez predhodnega 
naročanja na navedeni ter-
min ne morete udeležiti, se 
lahko na cepljenje prijavite 
na portalu zVEM.

 

Nenaročene bodo cepili 
v Kranju in Preddvoru

V cepilnem centru v kranj-
ski vojašnici bodo tudi v av-
gustu ob sredah in četrtkih 
cepili naročene in nenaroče-
ne paciente. Glede na trend 
obiska, v zadnjem tednu ju-
lija je bil precejšen upad, 
bodo urnik prilagajali sproti. 
Na voljo so vsa cepiva (do po-
rabe zalog). Jutri bo termin 
za nenaročene od 13.10 do 
14. ure, v četrtek pa od 12.30 
do 17.30. 

Odprto cepljenje za nena-
ročene bodo z mobilno eki-
po ponudili tudi v nekaterih 
drugih občinah, ki jih pokri-
va ZD Kranj. Ta petek bodo 
cepili od 11.30 do 13.30 na lo-
kaciji Zdravstvene postaje 
Preddvor. Testiranje splošne 
populacije ostaja do 23. avgu-
sta v kranjskem Globusu z 
enakim urnikom kot julija, 
so še sporočili iz službe za od-
nose z javnostmi ZD Kranj.

Epidemiološki podatki

Ob opravljenih 647 PCR-
-testih na okužbo s korona-
virusom je bilo v nedeljo po-
trjenih 31 novih okužb, te-
den dni prej 22. Po podat-
kih NIJZ je sedemdnevna 
incidenca okužb znašala 87, 
14-dnevno povprečje pa 51. 
Včeraj je bilo hospitalizira-
nih 31 covidnih bolnikov, od 
tega jih je bilo devet v inten-
zivni negi. 

Cepljenja brez naročanja
Na voljo je nova anonimna aplikacija za preverjanje evropskega digitalnega covidnega potrdila. 
Cepljenje brez predhodnega naročanja ta teden tudi v Mojstrani, Kranjski Gori, Preddvoru in Kranju.
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Aleš Senožetnik

Kranj – Vlada je nedavno 
sprejela nov odlok o zača-
snih omejitvah ponujanja 
blaga in storitev potrošni-
kom, s katerim je gostin-
cem odredila obvezno pre-
verjanje izpolnjevanja pogo-
ja PCT (preboleli, cepljeni, 
testirani) za goste, preden ti 
vstopijo v notranje prostore 
lokala. Pri vsakem gostu, ki 
želi vstopiti v notranje pro-
store, morajo tako gostinci 
preveriti dokazilo o ceplje-
nju, negativnem izvidu testa 
ali prebolelosti covida-19. 

Sprememba je naletela na 
precejšnje neodobravanje v 
panogi. Predstavniki delo-
dajalcev v gostinstvu so se 
minuli teden sestali z mini-
strom za zdravstvo Janezom 
Poklukarjem, s katerim so 
se sicer dogovorili o obliko-
vanju delovne skupine, ki bi 
vladi predlagala kompromi-
sne rešitve, ki bi bile v manj-
še breme gostincem.

Za mnenja smo povpraša-
li tudi nekaj gorenjskih go-
stincev, ki vsi po vrsti pra-
vijo, da je ukrep neživljenj-
ski ter da gostince postavlja 
v neenak položaj z nekate-
rimi drugimi panogami, ki 
jim tega pogoja ni treba iz-
polnjevati.

»Gostinci nismo poklica-
ni, da kontroliramo, kdo iz-
polnjuje pogoj in kdo ne,« 
pravi Marko Magdič iz Go-
stilne Ančka v Šenčurju. 

Kot sicer dodaja, do sedaj 
niso naleteli na gosta, ki 
potrdila ne bi želel pokaza-
ti, večja težava je, da ga ka-
teri nima, zaradi česar mu 
ne smejo omogočiti vsto-
pa v notranjosti gostilne. 
»Zgodilo se nam je že, da je 
bila terasa zasedena, v sku-
pini gostov pa recimo eden 
ali dva nista imela ustrez-
nih dokazil in smo jih mo-
rali zavrniti.« Kot pravi Ma-
gdič, tudi po uvedbi aplika-
cije, s katero bodo gostinci 
lahko preko QR-kode pre-
verili izpolnjevanje pogoja, 
ne bo nič lažje, saj gre le za 
drugačno obliko preverja-
nja. Poudarja pa še en vidik: 
»Gostinci lahko preverimo 
le, ali je potrdilo ustrezno, 
ne smemo pa preveriti, ali 
to potrdilo res pripada go-
stu. In edino prav je tako, saj 
smo gostinci, ne pa inšpek-
torji.« Tudi on poudarja, da 
ukrep gostince postavlja v 
neenak položaj z nekateri-
mi drugimi panogami. »V 

trgovinah jim izpolnjeva-
nja pogoja ni treba prever-
jati, mi pa se moramo igrati 
policaje,« pravi sogovornik, 
ki si želi, da bi se stanje čim 
prej normaliziralo.

Tudi Gašper Karlin iz škof-
jeloške Gostilne Kašča meni 
podobno. Čeprav gostje na-
čeloma brez težav pokažejo 
ustrezno potrdilo, pa se tudi 
Karlinu ne zdi prav, da mo-

rajo to preverjati gostinci. 
»Da moramo mi preverjati, 
ali gostje izpolnjujejo pogo-
ja PCT ali ne, se mi zdi ka-
tastrofa,« pravi in dodaja, da 
za zdaj sicer večina gostov 
sedi na terasi, kjer jim pogo-
ja ni treba preverjati. 

Težave z ukrepi, ki ve-
ljajo za gostince, je ome-
nil tudi Jure Kuralt, ki na 

Gorenjskem vodi več raz-
ličnih gostinskih lokalov. 
»Nekateri brez težav poka-
žejo, drugi si pa mislijo, za-
kaj je le to potrebno. To so 
osebne stvari, ki bi jih mo-
rale preverjati pooblaščene 
osebe, ne pa gostinci,« pra-
vi Kuralt, ki dodaja, da v po-
letnih mesecih sicer večjih 
težav še ni, ker je večina go-
stov na zunanjih terasah, 
vprašanje pa je, kaj se bo 
zgodilo jeseni. »Marsikdo 
že sedaj pravi, da si bo kar 
sam kavo skuhal, namesto 
da pride k nam.« Med teža-
vami gostincev sogovornik 
navaja tudi testiranje za-
poslenih v gostinstvu, kjer 
že tako vlada pomanjkanje 
usposobljenega kadra, ki 
odhaja v druge panoge, do-
datni ukrepi pa bi stanje še 
poslabšali. »Vsak teden je 
nekaj drugače in kaj nove-
ga, ob tem pa ni ene uradne 
strani, kjer bi vse ukrepe na-
šel na enem mestu,« je za-
ključil Kuralt.

Gostinci enotno proti 
preverjanju pogoja PCT
Od prejšnjega tedna morajo izpolnjevanje pogoja PCT preverjati tudi gostinci. Ti ukrepu ostro 
nasprotujejo.

Izpolnjevanja PCT-pogoja gostincem ni treba preverjati na terasah lokalov. 
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»Gostinci nismo 
poklicani, da 
kontroliramo, kdo 
izpolnjuje pogoj in kdo 
ne.«

»To so stvari, ki bi 
jih morale preverjati 
pooblaščene osebe.«

Pred dnevi smo dobili novo 
anonimno aplikacijo za 
preverjanje evropskega 

digitalnega covidnega potrdila. 
Aplikacija je namenjena orga-
nizatorjem prireditev in javnih 
shodov ter gostincem in ponu-
dnikom nastanitev, ki mora-
jo skladno z vladnimi odloki 
preverjati izpolnjevanje pogoja 
PCT (preboleli, cepljeni, testi-
rani) udeležencev in gostov. 
Nova aplikacija lajša varnejše 
prosto gibanje in po zagotovi-
lih Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje omogoča ske-
niranje potrdil in preverjanje 
veljavnosti potrdila brez vpog-
leda v osebne ali zdravstvene 
podatke. Kot berem različne 
forume, se nekateri s tem pre-
verjanjem strinjajo, samo da 
ostajamo »odprti« in v obvla-
dljivem številu okužb, nekateri 
pa ta pogoj označujejo s PCT-
diskriminacijo in trdijo, da 
pravna podlaga za izkazova-
nje PCT-potrdil obstaja samo 
za prehod meje ... Za nekatere 
je nova aplikacija, ki ima sta-
tus vstopnice v neki prostor, del 
problema, za nekatere rešitev. 

Ostaja tudi skrb, kaj bo je-
seni, kako uspešno se bomo 
znali (še enkrat) spopasti z 
morebitnim porastom okužb s 
koronavirusom, ki kroji zadnje 
leto in pol življenja slehernega 
človeka, za precepljenost pa 
vemo, da je v državi še vedno 
slaba, malo manj kot štirideset 
odstotkov je cepljenih z vsemi 
odmerki cepiva. Verjamem pa, 
da si nihče ne želi niti vnovič-

nih plašljivih številk niti scena-
rija vnovičnega zapiranja, ki 
bi močno vplival tudi na števil-
ne dejavnosti. 

Glede na koronarazmere, ki 
trajajo in trajajo (v teorije za-
rot ne verjamem) pa prav ve-
liko izbire niti nimamo. Zato 
imam to dodatno PCT-vsto-
pnico, ki mi omogoča vstop, 
prehod vsaj v določeni meri. 
Oziroma naj mi kdo pove bolj-
šo alternativo. Zaščitnih mask 
smo se tudi nekako navadili, 
pa niti to ni bilo enostavno.

To, kako smo živeli pred 
epidemijo, je samo spomin. O 
tem, kaj nas čaka »na koncu 
tunela«, v tem trenutku še 
ne vemo. Koronavirus ima 
v sebi očitno še neki »psiho-
loški« zapis, ki nas daje na 
preizkušnjo kot ljudi. Raje se 
pogovarjajmo, kot da besedno 
obračunavamo. Saj si naglas 
niti ne upaš več povedati, ali 
si bil cepljen. Ta razdvojenost 
v družbi povzroča dodatno 
utrujenost ob že siceršnji utru-
jenosti v zadnjem letu in pol. 
Državljani na dveh bregovih, 
vmes pa deroča reka, ki se ne 
umiri, ne da se je preplavati, 
ne moremo zgraditi mostu če-
znjo. Kaj to res ni mogoče?

Ja, tako je tudi PCT-potrdilo 
postalo del moje obvezne »pr-
tljage« v torbici. O tem, koliko 
osebnih podatkov dajem na 
voljo (če je to eden večjih pro-
blemov), pa bi verjetno mora-
la razmisliti že takrat, ko sem 
postala del velike skupnosti na 
družbenih omrežjih ...

PCT-vstopnica

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Cene življenjskih 
potrebščin so bile julija v 
povprečju za dva odstotka 
višje kot v enakem lanskem 
mesecu in za 0,4 odstotka 
višje kot junija letos. Na le-
tno gibanje cen so najbolj 
vplivale podražitve tekočih 
goriv za 25,2 odstotka, dizel-
skega goriva za 29,2 odstot-
ka, bencina za 24,4 odstotka, 
oblačil in obutve za 4,3 od-
stotka ter pocenitve počitni-
ških paketov za 5,9 odstotka, 

na mesečno gibanje cen pa 
zvišanje cen počitniških pa-
ketov za 12,9 odstotka, teko-
čih goriv za 5,6 odstotka, di-
zelskega goriva za 3,8 odstot-
ka, bencina za 4,6 odstotka, 
nastanitvenih storitev za 5,2 
odstotka, stanovanjskih na-
jemnin za 5,8 odstotka, naje-
ma garaže, parkirišč in oseb-
nih vozil za 15,3 odstotka in 
letalskega potniškega prevo-
za za 24,4 odstotka ter zniža-
nje cen obleke in obutve za 
8 odstotkov ter svežega sad-
ja za 4,1 odstotka.

Julija dvoodstotna inflacija
Suzana P. Kovačič

Lom pod Storžičem – Pri 
spomeniku požgane Verbi-
čeve koče pod Storžičem bo 
v nedeljo, 8. avgusta, ob 11. 
uri, spominska slovesnost. 
Ob 8. uri zjutraj bo tudi tra-
dicionalni pohod s parki-
rišča v Grahovšah. Letos je 
osemdeseta obletnica usta-
novitve Storžiškega bataljo-
na, prvega na Slovenskem, 
in žalostnega dogodka, iz-
dajstva osmih partizanov, 
ki so izgubili svoje življenje. 

Ob prisotnosti častne čete 
Slovenske vojske bo slav-
nostni govornik predsednik 
Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Ladislav Lipič. V 
kulturnem programu bos-
ta nastopila Pihalni orkester 
Tržič in vokalna skupina Ka-
tarince. Slovesnost, ki bo po-
tekala ob pogoju PCT (pre-
boleli, cepljeni, testirani), 
organizirajo Zveza borcev 
NOB Tržič skupaj z Občino 
Tržič, Krajevno skupnostjo 
Lom pod Storžičem in dru-
gimi organizacijami. 

V spomin na prve žrtve 
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Obe svetovni vojni, »dve 
veliki tragediji«, kot je opo-
zoril minister Počivalšek, 
sta svet povezali »v prizade-
vanjih, da se kaj takega ni-
koli več ne ponovi«. Zavzel 
se je za nadaljnje povezova-
nje in sodelovanje, »da bi bil 
mir še trajnejši«. Ob tem je 
poudaril, da bo Slovenija v 
prihodnjih mesecih pred-
sedovanja Svetu Evropske 
unije pomembno pospešila 
proces evropske integracije 
zahodnega Balkana. »Slo-
venija je kompetentna sila, 
da odigra pomembno vlo-
go povezovalca. Tukaj ima 
naša država dovolj znanja 
in še več gospodarskih re-
zultatov, da se aktivno vklju-
či v to igro velikih. Kombi-
nacija naše zgodovine in na-
šega dolgoročnega gospo-
darskega napredka na sa-
mem zahodu slovanskega 
sveta nam daje pogum, da 
se ponudimo za točko prija-
teljstva in miru,« je pouda-
ril. Pomembno je po njego-
vem tudi nadaljevanje dia-
loga med Evropsko unijo in 
Rusijo, do katere ima Slove-

nija poseben odnos. »Pove-
zani smo po slovanski krvi, 
kulturno in gospodarsko.« 
Simbol tega je vsakoletna 
slovesnost pod Vršičem, in 
kot je dejal Počivalšek, Slo-
venija ceni, da tako visok 
pomen temu posveča tudi 
Rusija. 

Slovesnosti se je minis-
ter Počivalšek udeležil sku-
paj s predsednikom države 
Borutom Pahorjem, rusko 
delegacijo pod vodstvom 
podpredsednika zgornjega 
doma ruskega parlamenta 
Konstantina Kosačeva, nad-
škofom Ruske pravoslavne 
cerkve Ruszkijem Tihonom, 
županom Občine Kranjska 

Gora Janezom Hrovatom, 
predstavniki Društva Slove-
nija Rusija ter drugimi viso-
kimi gosti. 

Nekaj dni pred spomin-
sko slovesnostjo sta se slo-
venski predsednik Borut Pa-
hor in ruski predsednik Vla-
dimir Putin dogovorila, da 

bo od zdaj naprej vsakole-
tni dan slovesnosti pri Ru-
ski kapelici tudi dan slo-
vensko-ruskega prijatelj-
stva. »Prihodnje leto bomo 
obeležili trideset let vzpo-
stavitve diplomatskih odno-
sov in prav je, da naslednje 
leto dan slovensko-ruskega 
prijateljstva posvetimo prav 
tej pomembni obletnici,« je 

sklenil minister Počivalšek. 
Tudi Konstantin Kosačev je 
v svojem nagovoru poudaril 
velik simbolni pomen raz-
glasitve dneva slovensko-ru-
skega prijateljstva. Kot je do-
dal, je Ruska kapelica »sve-
ti kraj«, ki ni zgolj spomenik 
umrlim ruskim vojakom, 
»temveč tudi simbol moč-
nih duhovnih vezi in bratske 
solidarnosti obeh narodov«. 

Na tragične dogodke pod 
Vršičem, gradnjo Ruske ka-
pelice in na pomen ohranja-
nja spomina je v nagovoru 
spomnil tudi župan Janez 
Hrovat. »Samo želimo si 

lahko, da se zgodbe in trplje-
nje ljudi izpred več kot stotih 
let nikoli več ne bi ponovile, 
čeprav ljudje stvari hitro po-
zabljamo in se zapletamo v 
vedno nove in nove spore,« 
je opozoril.

Natančno število umrlih 
vojakov ni znano, domne-
va pa se, da je med gradnjo 
ceste čez Vršič umrlo od 170 

do 300 ruskih in od 10 do 80 
avstrijskih vojakov. Samo 
plaz 8. marca 1916 je zah-
teval 110 žrtev med Rusi in 
sedem med avstro-ogrski-
mi stražarji. Preživeli ru-
ski ujetniki so pred 105 leti 
v spomin umrlih tovarišev 
postavili kapelico v pravo-
slavnem slogu. 

Letošnja slovesnost pri 
Ruski kapelici je bila posve-
čena več obletnicam, med 
njimi dvestoti obletnici ude-
ležbe ruskega carja Aleksan-
dra I. na ljubljanskem kon-
gresu in 30-letnici samostoj-
nosti Slovenije.

Točka prijateljstva in miru
31. stran

Osrednji govornik je bil Zdravko Počivalšek. / Foto: Gorazd Kavčič

Moskovski kozaški zbor / Foto: Gorazd Kavčič

Nekaj dni pred spominsko slovesnostjo sta se 
slovenski predsednik Borut Pahor in ruski predsednik 
Vladimir Putin dogovorila, da bo od zdaj naprej 
vsakoletni dan slovesnosti pri Ruski kapelici tudi dan 
slovensko-ruskega prijateljstva.

Urša Peternel

Jesenice – Prvi avgust je 
spominski dan občine Je-
senice, ko se spominjajo 
prvega oboroženega spopa-
da med partizani in Nem-
ci na Gorenjskem. Župan 
Blaž Račič in predsednik 

Zveze borcev za vrednote 
NOB Jesenice Izidor Pod-
gornik sta se že v petek na 
Obranci s polaganjem ven-
ca pri spomeniku pokloni-
la spominu na spopad, ki je 
terjal tudi dve smrtni žrtvi 
Cankarjeve čete. Osrednja 
slovesnost pa je potekala 
v nedeljo zvečer v Kolper-
nu. Slavnostni govornik je 
bil Milan Rejc, predsednik 
gorenjskega pokrajinskega 
sveta Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Slo-
venije. Kot je poudaril, mo-
ramo tudi osemdeset let po 
začetku druge svetovne voj-
ne spoštovati narodnoosvo-
bodilni boj in se ga spomi-
njati. Dejal je še, da se parti-
zanskega boja ne da izbrisa-
ti; vedno bo ostal pojem boja 
za svobodo, za svoj narod in 
za ljubezen do svoje domo-
vine. »Tisti, ki zgodovino 
zlorabljajo in spreobrača-
jo v politične namene, laže-
jo. Lažejo, da so bili Sloven-
ci med drugo svetovno voj-
no razdvojeni. Velika večina 

Slovencev je med drugo sve-
tovno vojno podpirala osvo-
bodilno fronto in boj pro-
ti okupatorju. Velika veči-
na Slovencev je tedaj sovra-
žila fašiste in naciste ter nji-
hovo nasilje,« je poudaril in 
dodal, da tudi trenutna ob-
last govori o razdvojenosti. 

»A temu ni tako, kar je jas-
no pokazal referendum pro-
ti dopolnitvam zakona o pi-
tni vodi,« je dejal Rejc in v 
nadaljevanju zelo kritično 
ocenil ravnanja in politiko 
trenutne oblasti. 

Nastopili so mezzosopra-
nistka Nataša Loborec Pe-
rovšek s koncertom parti-
zanskih pesmi ter Gašper 
Stojc in Manca Bertoncelj, 
člana igralske skupine VI2 
pri Gledališču Toneta Čufar-
ja Jesenice, z gledališko-reci-
tacijskim vložkom. 

Ob spominskem dnevu 
je Zavod za šport Jesenice 
organiziral tudi Noč na ko-
pališču Ukova s športnimi 
igrami, delavnicami za ot-
roke, glasbo v živo in 12-ur-
nim dobrodelnim plaval-
nim maratonom.

Spominski dan 
na Jesenicah
Na Jesenicah s spominskim dnevom ohranjajo 
spoštljiv spomin na narodnoosvobodilni boj.

Nastopili so mezzosopranistka Nataša Loborec Perovšek s 
koncertom partizanskih pesmi ter Gašper Stojc in Manca 
Bertoncelj, člana igralske skupine. / Foto: Nik Bertoncelj

Slavnostni govornik je bil Milan Rejc, predsednik 
gorenjskega pokrajinskega sveta Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije.

Urša Peternel

Žirovnica – Občina Žirovnica 
je na parkirišču v Rebru uve-
dla nov parkirni režim. Par-
kirišče so razdelili na dve ob-
močji, in sicer na območje 
omejenega parkiranja in ob-
močje najetih parkirnih pro-
storov. »Območje omejene-
ga parkiranja zasedajo tri 
parkirna mesta in so ozna-
čena z modro talno označ-
bo. Na tem delu je parkira-
nje od ponedeljka do petka 
med 8. in 18. uro omejeno na 

dve uri, obvezna je označi-
tev s parkirno uro. Ponoči in 
ob koncih tedna ni omejitve. 
Območje najetih parkirnih 
prostorov zasedajo štiri par-
kirna mesta, ki so označena 
z belo talno označbo in črko 
»R« in so namenjena stano-
valcem stanovanjske hiše z 
naslovom Žirovnica 37 (dve 
mesti) in stanovalcem hiše z 
naslovom Žirovnica 39 (dve 
mesti),« so pojasnili na Ob-
čini Žirovnica. Najemne po-
godbe bodo predvidoma za-
čele veljati prihodnji mesec.

Spremenjen parkirni režim v Rebru

Parkirišče v Rebru je po novem razdeljeno na dve območji, 
in sicer modro cono in območje najetih parkirnih prostorov. 

»Partizanski boj bo 
vedno ostal pojem  
boja za svobodo,  
za narod ...«
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LJUBLJANA JE PRESTOLNICA,  
POLNA ŽIVLJENJA

Ljubljana je znana po mnogih prireditvah na prostem, ki so v 
poletnem času še posebej raznolike. Naj bo ponedeljek ali pe-
tek, sreda ali sobota, večeri v Ljubljani so zagotovo polni doga-
janja. Poleti je najbolj obiskan Ljubljana Festival, ki poteka med 
junijem in septembrom ter navdušuje z bogatim koncertnim, 
gledališkim, opernim in baletnim programom. Čez vse leto pa 
lahko obiščete tudi muzeje in galerije, ki nudijo široko izbiro 
razstav in dogodkov.
Poleg obiska kulturnih prireditev ali športnih spektaklov se lah-
ko sprehodite še skozi ljubljanski živalski vrt, kjer boste sreča-
li kar petsto živali. Ljubitelji nakupovanja raziščite katerega od 
mnogih ljubljanskih nakupovalnih centrov, gurmani pa lah-
ko uživate v gastronomskih prireditvah. Vsak petek od sredine 
marca do oktobra se na ljubljansko tržnico naseli Odprta kuh-
na, novembra pa obiščite festival November Gourmet Ljublja-
na, kjer lahko okusite različne svetovne in domače jedi. Tudi 
December v Ljubljani je poln dogajanja – vse od prižiga praz-
ničnih luči do prazničnega sejma, ki ga spremljajo zabavne pri-
reditve.

Ko razmišljamo o počitnicah v eni od evropskih prestol-
nic, navadno pomislimo na Dunaj, Barcelono, Pariz, Lon-
don, Berlin … In včasih kar malo pozabimo na našo ljubko  
Ljubljano – eno najlepših evropskih prestolnic, ki ima po-
leg vseh svojih čarov še to prednost, da leži nedaleč od va-
šega doma. Zato izkoristite obdobje, ko so potovanja v tu-
jino otežena, da si privoščite prijeten večdnevni oddih v 
naši čudoviti prestolnici. Izkusili boste edinstveno meša-
nico svetovljanstva in občutka domačnosti, hkrati pa po-
magali lokalnim ponudnikom. 

SPOMINKI IZ LJUBLJANE
Kolekcijo spominkov iz Ljubljane so navdihnile 
zanimive ljubljanske zgodbe: od Makalonce do 
vrtnice Ljubljana, od zmajčka Ljuba do ljublje-
ne Ljubljane ... Estetski, kakovostni in uporabni 
spominki so lahko tudi odlično darilo. In ker je 
Ljubljana trajnostno usmerjena, so tudi spomin-
ki v okolju prijazni embalaži ali brez nje. 

Turistična kartica Ljubljana vam omogoča brezplačne vodene 
oglede, obisk več kot dvajsetih znamenitosti, neomejen prevoz z 
mestnimi avtobusi in brezžični internet. 

Ljubljano lahko raziskujete kar s kolesom ali peš.
Foto:  Mankica Kranjec / Turizem Ljubljana

Ljubljana v sebi skriva veličino evropskih prestolnic, prepleteno z 
občutkom domačnosti. Foto:  Andrej Tarfila/STO

Odpravite se na vožnjo z ladjico po Ljubljanici in doživite Ljubljano z 
drugega zornega kota. Foto:  Blaž Pogačnik / Turizem Ljubljana

POČITNICE V LJUBLJANI: DOŽIVITE UTRIP  
EVROPSKE PRESTOLNICE S SLOVENSKIM SRCEM

POSEBNI PAKETI ZA VEČDNEVNI ODDIH  
V PRESTOLNICI

Na Turizmu Ljubljana so za slovenske goste pripravili po-
sebne tematsko obarvane pakete večdnevnih doživetij, ki 
vam bodo pomagali našo prestolnico doživeti v novi luči. 
Ti vključujejo tudi nočitev in so namenjeni tako družinam 
kot tudi parom, starejšim ter gostom, ki si želijo VIP-razva-
janja. Na vašem večdnevnem oddihu v Ljubljani bo vaša 
najboljša prijateljica zagotovo turistična kartica Ljubljana 
– ta je odlična izbira, ko si želite bolje spoznati prestolnico! 
Lahko izbirate med takšno za 24, 48 ali 72 ur. 

Urša Peternel

Jesenice – Koča na Goli-
ci je dobila čistilno napra-
vo, ki je že vgrajena in de-
luje. Stala je 25 tisoč evrov, 
financiralo jo je Planinstvo 

društvo Jesenice. Kot je de-
jal predsednik društva Vla-
do Hlede, je bila izvedba 
kar zahtevna, saj je bilo ba-
ger za izkop treba do koče 
prepeljati s helikopterjem. 
Zahtevna dela ob koči na 

pobočjih Golice je opra-
vil domačin Tilen Klinar 
iz Plavškega Rovta. Pri po-
kritju stroškov helikopter-
skega prevoza jim je na po-
moč priskočila Planinska 
zveza Slovenije iz letnega 

programa pomoči planin-
skim kočam. 

Po besedah Vlada Hlede-
ta je ureditev čistilne napra-
ve pomemben korak nap-
rej k varovanju okolja na 
območju Golice, ki jo le-
tno obišče na tisoče planin-
cev. Pred onesnaževanjem 
je zdaj bolje zavarovan tudi 
vodni vir in vodohran, ki ga 

je Občina Jesenice zgradi-
la nad Planino pod Golico. 
Sicer pa so že lani pri koči 
postavili tudi nova dehidra-
cijska stranišča.  

V teh poletnih dneh je koča 
dobro obiskana, v njej pre-
nočujejo zlasti tuji planin-
ci iz različnih držav, sloven-
skih planincev je več ob kon-
cih tedna, mnogi pa izkori-
stijo tudi turistične bone.

Oskrbnika koče sta Klav-
dija Pleško in Bratislav Ste-
fanović iz okolice Ljubljane, 

zanju pa je to prva sezona 
na Golici. Kot pravita, ima-
ta rada gore, delo v koči pa 
jima je izziv in nova izkuš-
nja. Poskrbela sta tudi za ku-
linarično ponudbo, kot je go-
laž, telečja obara, ričet, jota, 
segedin, pripravljata pa tudi 
sirove štruklje, tudi s čokola-
do in karamelo.

Koča je dobro izhodišče 
za planinske ture v Karavan-
kah in obenem postojanka 
za vse, ki se odločijo za pre-
čenje grebena Karavank.

Za čistejšo naravo na Golici
Planinsko društvo Jesenice je pri Koči na Golici zgradilo čistilno napravo, že lani pa so postavili tudi 
nova dehidracijska stranišča. Obisk Golice v teh vročih poletnih dneh je dober, med planinci so številni 
tujci, ki v koči tudi prenočijo.

Kočo na Golici na nadmorski višini 1582 metrov v letošnjem poletju obiskujejo tako domači 
kot tuji pohodniki, mnogi se povzpnejo tudi na vrh Golice (1835 metrov nad morjem). 

Oskrbnika Bratislav Stefanović in Klavdija Pleško: zanju je 
to prva sezona na Golici. / Foto: Janko Rabič

Planinsko društvo 
Jesenice upravlja pet 
planinskih postojank, že 
vrsto let pa si prizadevajo 
za večje varovanje 
gorskega okolja, zlasti z 
izgradnjo malih čistilnih 
naprav. Prvi čistilni 
napravi so tako pred 
leti zgradili v Koči pri 
izviru Soče v Trenti in v 
Erjavčevi koči na Vršiču, 
letos pa je bila na vrsti 
Koča na Golici. 
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»Rušenje in odstranjeva-
nje objekta bo predvidoma 
zaključeno do konca letoš-
njega avgusta. Poskrblje-
no bo, da bo to čim manj 
moteče za stanovalce sose-
dnjih objektov in okolice,« 
pojasnjuje projektni vodja 
za področje marketinga pri 
Domplanu Matjaž Frelih in 
dodaja, da naj bi se nato je-
seni na mestu odstranje-
nega objekta začel gradi-
ti večstanovanjski objekt z 
oskrbovanimi stanovanji 
in pripadajočimi skupni-
mi prostori. Lega in gabari-
ti objekta bodo sledili poru-
šenemu objektu.

»Objekt bo imel kletno 
etažo, namenjeno parki-
ranju, pritličje in štiri nad-
stropja. V pritličju in zgor-
njih etažah bo na voljo 34 
stanovanj, tipološko različ-
nih velikosti. V pritličju bo 
tudi lokal, namenjen storit-
veni dejavnosti. Vsa stanova-
nja, ki so orientirana na ju-
govzhodno stran, bodo ime-
la balkone, stanovanja na se-
verozahodnem delu pa lože. 
V zgornji etaži bo poleg sta-
novanjskih enot tudi večji 
skupni prostor s teraso, na-
menjen druženju in rekre-
aciji. Zunanje površine ob 
objektu bodo urejene kot 
odprt večnamenski prostor 
s pripadajočo urbano opre-
mo. Površine, ki niso name-
njene prometnim in mani-
pulativnim površinam, pa 
bodo zatravljene in hortikul-
turno urejene,« še pojasnju-
je Matjaž Frelih.

Samski dom na Planini že rušijo
31. stran

Včeraj so začeli rušiti propadajočo stavbo. / Foto: Tina Dokl

Večstanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočimi skupnimi prostori naj bi 
začeli graditi jeseni. / Foto: arhiv Domplana, d. d.

Marjana Ahačič

Radovljica – Osrednja slo-
vesnost ob občinskem pra-
zniku bo v četrtek ob 18.30 v 
Grajskem parku v Radovlji-
ci, kjer bo župan Ciril Glo-
bočnik izročil priznanja le-
tošnjim občinskim nagra-
jencem. 

Občinski svet je veliko 
plaketo Občine Radovlji-
ca podelil zdravnici Mateji 
Lopuh za razvoj paliativne 
oskrbe, plaketi Občine Ra-
dovljica pa Medobčinske-
mu društvu delovnih inva-
lidov Radovljica ob 50-le-
tnici delovanja in Društvu 
za paliativno oskrbo Pali-
as ob 10-letnici delovanja. 
Prejemnika pečatov Obči-
ne Radovljica sta Primož 
Janc za dolgoletno aktivno 
udejstvovanje v Športnem 
društvu Ljubno in Pizzerija 
Matiček za pomoč ljudem v 
socialni stiski z donacijo to-
plih obrokov v prvem valu 
epidemije covida-19. Me-
dalje Občine Radovljica pa 
prejmejo bolničarji – člani 
ekip za prvo pomoč Obmo-
čnega združenja RKS Ra-
dovljica: Nina Zaplotnik, 
Manca Arh in Vid Grašič za 
prostovoljno in požrtvoval-
no pomoč v kriznem času 
epidemije. Župan je pečat 

podelil tudi sodniškemu 
zboru Plavalnega kluba Ra-
dovljica za dolgoletno pro-
stovoljno delo in prispe-
vek k uspešnemu delova-
nju kluba ter plavalne pa-
noge v Sloveniji, izročil pa 
ga je že 11. julija na Medna-
rodnem plavalnem mitingu 
Telekom Slovenije 2021 na 
radovljiškem kopališču. Kot 
vsako leto bo na slovesnosti 
izročil tudi nagrade zlatim 
maturantom ter dijakom, ki 
so bili odlični v vseh štirih 
letnikih srednje šole.

V kulturnem sporedu 
bosta nastopila tenorist 
Klemen Torkar in basist 
Tomaž Štular ob spremlja-
vi orkestra poletne operne 
akademije maestra Geor-
ga Pehlivaniana, ki ga ses-
tavljajo mladi slovenski 
glasbeniki. Če bo deževa-
lo, bo prireditev v Linhar-
tovi dvorani.

Občinski praznik 5. av-
gust v Radovljici praznuje-
jo v počastitev spomina na 
ustanovitev Cankarjevega 
bataljona leta 1941 na Vo-
diški planini. Ob 80. oble-
tnici bo v soboto ob 11. uri 
Združenje borcev za vred-
note NOB Radovljica prire-
dilo tradicionalno spomin-
sko srečanje pri Partizan-
skem domu.

Občinski praznik 
v Radovljici
Na četrtkovi slovesnosti v Grajskem parku bo 
župan izročil priznanja občinskim nagrajencem. 
Velika plaketa Občine Radovljica letos zdravnici 
Mateji Lopuh za razvoj paliativne oskrbe.

Suzana P. Kovačič

Dovje – Požarni bazen na 
Dovjem ima dolgo zgodo-
vino, kot pa v spomin seže 
sedanji predsednik Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Dovje Rok Čebulj, so 
vodo iz požarnega bazena 
uporabili pri gašenju dveh 
velikih požarov: leta 1978 in 
lani, ko so sredi vasi pogoreli 
dve hiši in hlev, še en hlev pa 
je bil delno poškodovan. Sa-
nacijo požarnega bazena so 
sicer načrtovali že dlje časa, 
projekt zanj sta naredila di-
rektor Komunale Kranjska 
Gora Blaž Knific in žal že po-
kojni predsednik PGD Dov-
je Rudi Kokalj. Julija letos so 
njun načrt uresničili, bazen 
za shranjevanje sedemdeset 
kubičnih metrov vode po-
sodobili, predvsem pa gre, 
kot sta poudarila Knific in 

Čebulj, za veliko pridobi-
tev z vidika požarne varnos-
ti in ohranjanja kulturne 

dediščine. Ohranili so na-
mreč tudi njegovo kamnito 
strukturo. Investicija je stala 

približno 16 tisoč evrov, ki 
jih je iz proračuna zagoto-
vila Občina Kranjska Gora. 

Domači prostovoljni gasil-
ci bodo še naprej skrbeli, da 
bo bazen očiščen in opera-
tiven, s Komunalo Kranjska 
Gora pa se bodo sproti dogo-
varjali glede potrebnih stro-
škov, je dodal Čebulj. Knific 
je potrdil, da Komunala zelo 
dobro sodeluje z dovškimi 
gasilci, in pohvalil njihovo 
kooperativnost.

»Poleg cevovoda za črpa-
nje vode iz Save do gasil-
skega doma, ki so ga uredili 
Rudi in ostali člani društva, 
bo zaloga vode v požarnem 
bazenu omogočala večjo fle-
ksibilnost pri gašenju več-
jih požarov v vasi,« je pojas-
nil Čebulj. Julija, ko so ob-
novljen požarni bazen pre-
dali namenu, so imeli ga-
silci PGD Dovje tradicional-
no obletno gasilsko vajo. Le-
tošnja vaja je bila zaradi co-
vidnih razmer v omejenem 
obsegu, poleg domačih ga-
silcev so se je udeležili še ga-
silci iz PGD Mojstrana in 
nekaj gasilskih prijateljev iz 
Italije in Avstrije. Prikazali 
so gašenje hiše, ki je že zras-
la na pogorišču lanskega po-
žara. »Vodo smo črpali iz 

požarnega bazena in iz kašte 
za Katro. Preveriti smo žele-
li, da vse deluje, kot je treba,« 
je pojasnil Čebulj.

PGD Dovje je gasilsko 
društvo prve kategorije, a se 
lahko pohvalijo z gasilskim 
podmladkom, okrog šestde-
set jih je, in s približno šti-
ridesetimi operativnimi ga-
silci ter izvoznim časom le 
tri minute. »Nabor naših 
operativnih nalog, posredo-
vanj se vse bolj širi. Priprav-
ljeni moramo biti na tehnič-
ne, požarne in zdravstve-
ne intervencije. Tudi opre-
mljenost postaja vse bolj 
kompleksna. Smo v fazi na-
kupa nove motorne brizgal-
ne v vrednosti približno 17 
tisoč evrov. Sofinanciranje 
nam je že obljubilo nekaj 
donatorjev, nekaj pa ima-
mo prihranjenih sredstev 
od praznovanja 130-letnice 
društva,« je sklenil Rok Če-
bulj, med načrti pa razkril, 
da bi radi pripeljali vodo iz 
Mlince na vrh vasi, zaradi 
dostopnosti v primeru goz-
dnih požarov bi bila smi-
selna tudi ureditev ceste na 
Trato.

Na Dovjem obnovili požarni bazen
Požarni bazen na Dovjem s kapaciteto sedemdeset kubičnih metrov je temeljito obnovljen, na obletni 
gasilski vaji so že preverili njegovo učinkovitost.

Obnovljeni požarni bazen / Foto: Blaž Knific
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Aleš Senožetnik

Kranj – V okviru prvega od-
piranja javnega razpisa za 
sofinanciranje gradnje od-
prtih širokopasovnih omre-
žij naslednje generacije 
(GOŠO 5) ministrstva za 
javno upravo je dodeljenih 
17,5 milijona evrov sredstev 
za skoraj osem tisoč gospo-
dinjstev oziroma t. i. belih 
lis v 29 občinah. V prvem iz-
med skupno štirih odpiranj 
prijav so bila izbrana tudi 
območja v gorenjskih obči-

nah Žiri, Preddvor, Kamnik 
in Cerklje. Namen razpisa je 
zagotoviti širokopasovni in-
ternet na območjih, na ka-
terih širokopasovna infra-
struktura še ni zgrajena in 
hkrati ni tržnega zanimanja 
operaterjev za gradnjo. 

Izbrani so bili trije opera-
terji, ki so že prejeli sklepe, 
na osnovi katerih bodo skle-
njene pogodbe, po podpisu 
katerih se bo delo lahko za-
čelo. 

Kot je razvidno iz pregle-
dovalnika belih lis direkto-
rata za informacijsko druž-
bo in informatiko, je v obči-
ni Kamnik največ belih lis 
na območju Tuhinjske doli-
ne ter skrajnem vzhodnem 
delu občine. V Cerkljah 
so bele lise identificirane 
na goratem območju pod 
Krvavcem, največ na obmo-
čju Ambroža, Stiške vasi in 
Škrjančevega. Več belih lis 
je tudi na Žirovskem, glav-
nina na jugovzhodnem 
delu občine. V Preddvoru 
pa je največ belih lis na ob-
močju doline Kokre. 

Župan Cerkelj Franc Če-
bulj je sicer zadovoljen z 
razširjenostjo širokopa-
sovnega interneta v občini. 
»Celoten nižinski del obči-
ne ima zagotovljen dostop 
do širokopasovnih povezav 
in veliko se jih je za takšno 

vrsto omrežja tudi odloči-
lo. Nazadnje je bilo optično 
omrežje zgrajeno tudi na 
Cerkljanski Dobravi,« nam 
je povedal Čebulj, ki dodaja, 
da imajo optiko tudi na Šte-
fanji Gori, kabli pa so polo-
ženi tudi na Ravneh, Apnu 
in Šenturški Gori do Sidra-
ža, ponekod pa je T2 zago-
tovil brezžične povezave. 
»Na območju pod Krvav-
cem pa je nekaj belih lis in 
seveda smo zainteresira-
ni, da jih zainteresiran ope-
rater pokrije,« je še dejal 
cerkljanski župan.

Iz sosednje občine Ka-
mnik pa so nam sporočili, 
da je vlogo za gradnjo širo-
kopasovnega omrežja dalo 
podjetje GVO, in sicer za 
gradnjo omrežja na 273 be-
lih lisah v vrednosti 886 ti-
soč evrov. 

Kot so nam povedali na 
žirovski občinski upravi, je 
vlogo za izgradnjo širokopa-
sovnih povezav za območje 
njihove občine dalo podjetje 
Tritel, ki je ponudil pokabli-
tev 184 belih lis, razpisanih 

pa je bilo sicer 191. Podatka 
o tem, katere bele lise so iz-
padle, na občini trenutno še 
nimajo. »Znesek javnega so-
financiranja za našo občino 
znaša 588.163 evrov. Razliko 
v višini najmanj dvakratni-
ka zneska javnega sofinan-
ciranja morajo vložiti ponu-
dniki sami. Ponudnik mora 
čez zimo pripraviti izvedbe-
ne projekte, gradnja naj bi se 
začela v začetku leta 2022. 
Investicija mora biti zaklju-
čena do septembra 2023,« 
so še povedali na občinski 
upravi.

Stanje glede širokopasov-
nega omrežja v Sloveniji se 
sicer izboljšuje. Po podatkih 
agencije za komunikacij-
ska omrežja in storitve vse 
bolj prevladujejo tehnologi-
je, ki omogočajo večje hitro-
sti dostopa do interneta, ras-
te pa tudi delež priključkov 
z večjimi hitrostmi dostopa. 
Narašča tudi število kakovo-
stnejših NGA-priključkov. 
Tako je že več kot šeststo ti-
soč aktivnih dostopov do fi-
ksnega širokopasovnega 

interneta, od katerih jih ima 
le okoli sto tisoč manj zmo-
gljiv priključek.

Kljub temu pa Sloveni-
ja napreduje počasneje od 
povprečja EU, ugotavljajo na 
ministrstvu za javno upra-
vo. Pri merjenju indeksa di-
gitalnega gospodarstva in 
družbe za leto 2020 je v raz-
sežnosti povezljivosti naza-
dovala za šest mest, z 10. na 
16. mesto. 

Strateški cilj EU je si-
cer do leta 2025 zagotoviti 

gigabitno povezljivost za 
vse glavne spodbujevalce 
socio-ekonomskega razvo-
ja (šole, prometna vozlišča, 
digitalno intenzivna podje-
tja …), neprekinjeno pokri-
tost z omrežij 5G za vsa me-
stna območja in vse glavne 
mestne prizemne poti ter 
dostop do internetne po-
vezljivosti vsaj 100 Mb/s, ki 
se lahko nadgradi v gigabi-
tno hitrost, za vsa evropska 
gospodinjstva na podeželju 
in v mestih.

Z javnim razpisom do optike
Z novim razpisom za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah bodo do hitrega 
interneta prišla tudi gospodinjstva v štirih gorenjskih občinah.

Po dostopu do širokopasovnih povezav Slovenija napreduje 
počasneje od povprečja EU. / Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji je okoli 
šeststo tisoč aktivnih 
dostopov do fiksnega 
širokopasovnega 
omrežja.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Državni statistični 
urad je ob koncu julija objavil 
podatke o predlanskih bruto 
in neto dohodkih prebivalcev 
Slovenije. Povprečni letni 
bruto dohodek na prebivalca 

je v letu 2019 znašal 13.298 
evrov, povprečni letni neto 
dohodek pa 10.252 evrov. 
Tako bruto kot neto dohodek 
sta bila višja kot leto prej – 
bruto dohodek za 836 evrov, 
neto pa za 686 evrov. Preje-
ti dohodki so bili v zahodni 

Sloveniji višji kot v vzhodni. 
Med regijami so bili najvišji 
v osrednjeslovenski regiji in 
najnižji v pomurski, na rav-
ni občin pa najvišji v občinah 
Trzin in Šmarješke Toplice 
in najnižji v občinah Kuzma 
in Hodoš.

V osrednjeslovenski re-
giji je bil neto dohodek na 
prebivalca najvišji v Slove-
niji in je znašal 11.203 evre, 
na drugem mestu je bila go-
renjska regija z 10.614 evri 
in na tretjem mestu regi-
ja Jugovzhodna Sloveni-

ja z 10.329 evri. Mejo de-
set tisoč evrov na prebival-
ca so presegli še v obalno-
-kraški, zasavski, primor-
sko-notranjski in goriški re-
giji. Najnižji neto dohodek 
na prebivalca je bil v pomur-
ski regiji, ta regija je bilo z 
8697 evri na prebivalca edi-
na regija z dohodkom pod 
devet tisoč evrov.

In kako je bilo na ravni 
občin? Najvišji povprečni 
neto dohodek na prebivalca 
je bil v občini Trzin (13.069 
evrov), najnižji pa v obči-
ni Kuzma (5936 evrov). Na 

širšem gorenjskem obmo-
čju je bil v dvajsetih občinah 
višji od državnega povpre-
čja, le v štirih pa nižji. Najviš-
ji je bil v občinah Kranjska 
Gora (11.868 evrov), Vodice 

(11.468), Bled (11.436) in Ži-
rovnica (11.344), pod mejo 
deset tisoč evrov pa je bil 
v občinah Jesenice (9638 
evrov), Gorenja vas - Poljane 
(9725) in Gorje (9933).   

V občini Kranjska Gora imajo 
najvišji dohodek na prebivalca
Med štiriindvajsetimi občinami na širšem gorenjskem območju imajo najvišji povprečni neto dohodek 
na prebivalca v občini Kranjska Gora. Na državni ravni je najvišji v občini Trzin. 

Med 24 občinami na širšem gorenjskem območju imajo najvišji povprečni neto dohodek 
na prebivalca v občini Kranjska Gora. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina                      
Povprečni neto dohodek  

na prebivalca v evrih

 2015 2019

Slovenija 8.481 10.252

Bled 9.115 11.436

Bohinj 8.382 10.261

Cerklje na Gorenjskem 8.532 10.640

Domžale 9.223 11.030

Gorenja vas - Poljane 8.188 9.725

Gorje 8.131 9.933

Jesenice 8.069 9.638

Jezersko 9.184 10.987

Kamnik 8.569 10.330

Komenda 9.010 11.201

Kranj 8.799 10.510

Kranjska Gora 9.782 11.868

Medvode 9.377 11.223

Mengeš 9.069 11.035

Naklo 9.007 11.037

Preddvor 8.917 10.700

Radovljica 8.936 11.234

Šenčur 9.131 11.221

Škofja Loka 9.172 11.025

Tržič 8.557 10.347

Vodice 9.532 11.468

Železniki 8.688 10.266

Žiri 8.619 10.095

Žirovnica 9.418 11.344
Vir: Statistični urad RS

Povprečni dohodek na 
prebivalca je eden od 
kazalnikov kakovosti 
življenja.



8 Gorenjski glas
torek, 3. avgusta 2021

info@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Zgornje Pirniče – Prostovolj-
no gasilsko društvo Zgornje 
Pirniče je eden izmed letoš-
njih občinskih nagrajencev. 
Prejeli so veliko plaketo Ja-
koba Aljaža. Praznujejo sto 
dvajset let. Ob tem dogod-
ku so v juniju pripravili slav-
nostno akademijo in posta-
vili in blagoslovili temeljni 
kamen za nov gasilski dom. 
Gradili ga bodo na zemljišču 
v neposredni bližini Osnov-
ne šole Pirniče.

Začetki gasilstva v Pir-
ničah segajo v leto 1901. 
»Tedaj je bil ustanovni ob-
čni zbor PGD Šmartno 
pod Šmarno goro. Do pre-
lomnice gasilstva v Pirni-

čah je prišlo v letu 1910, ko 
so se člani iz Pirnič osamo-
svojili. Zgradili so majhen 
gasilski dom, ki je šestdeset 

let služil svojemu namenu. 
Med vojno je društvo delova-
lo zelo okrnjeno in pod težki-
mi pogoji. Po osvoboditvi leta 
1945 se je znašlo pred novi-
mi nalogami. Ne samo ga-
šenje in varstvo pred požari, 
treba je bilo obnoviti razred-
čene gasilske vrste in jih po-
mladiti ter obnoviti opremo 
in dom, ki ga je začel naje-
dati zob časa, postajal pa je 
tudi premajhen. Leta 1957 je 
bil na občnem zboru sprejet 
sklep o začetku gradnje no-
vega doma. Še v istem letu 
je bilo kupljeno zemljišče in 
gradbeni material, v jeseni pa 
je bil potrjen tudi gradbeni 
načrt. V tem času se je zače-
lo tudi obdobje modernizaci-
je društva. Konjsko vprego je 

zamenjalo vozilo, kupljena je 
bila nova motorna brizgalna, 
avtocisterna in mnogo osta-
lega orodja in opreme. Tudi 

v kasnejših letih se je ves čas 
skrbelo za razvoj in napredek 
društva na vseh področjih in 
tako se je ponovno izkazalo, 
da so prostori društva pos-
tali premajhni za vso opre-
mo, zato smo leta 1999 kupi-
li parcelo in s tem so se zače-
le aktivnosti za gradnjo nove-
ga doma. Zaradi vedno več-
je prostorske stiske smo leta 
2012 postavili ladijske kon-
tejnerje in jih prekrili s stre-
ho. S tem je društvo prido-
bilo prostor za opremo in 
orodje, obenem pa tudi vad-
beni prostor in prostor za iz-
vedbo družabnih srečanj. Po 
dolgoletnih usklajevanjih je 
projekt gradnje gasilskega 
doma pripeljan do te mere, 
da smo aprila letos pridobili 
gradbeno dovoljenje,« je ne-
kaj zgodovine PGD Zg. Pir-
niče predstavil predsednik 
Matej Meznarič. Z Gasilske 
zveze Slovenije se je slove-
snosti udeležil Franc Bra-
deško in v govoru med dru-
gim postregel z zanimivim 
podatkom, da je PGD Zgor-
nje Pirniče društvo z najšte-
vilnejšim članstvom v lju-
bljanski regiji. V njej je 105 
gasilskih društev in PGD 

Zgornje Pirniče, ki je gasil-
sko društvo druge katego-
rije, ima krepko več članov 
kot druga društva. Operativ-
nih gasilcev je dobrih osem-
deset.

Župan Medvod Nejc Smo-
le je na slavnostni akademiji 
med drugim povedal, da bo 

Občina Medvode za gradnjo 
novega doma zagotovila 550 
tisoč evrov, kar je znesek, ki 
je skladen z gasilsko strategi-
jo, ki so jo soglasno sprejela 
vsa gasilska društva v občini. 
Naložba v gasilski dom je si-
cer ocenjena na od osemsto 
do devetsto tisoč evrov. Velik 

finančni zalogaj bo to tudi 
za društvo. Meznarič pravi, 
da imajo v ta namen nekaj 
že prihranjenega, poleg tega 
bodo pri gradnji pomagali 
s prostovoljnimi urami, šli 
bodo v prodajo starega doma, 
upajo pa tudi na pomoč kra-
janov in podjetij.

V Pirničah bodo gradili gasilski dom
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče letos praznuje sto dvajset let. Ob jubileju so se razveselili položitve temeljnega kamna za novi gasilski dom.

Župan Medvod Nejc Smole (levo) in predsednik PGD Zgornje Pirniče Matej Meznarič med 
polaganjem temeljnega kamna za novi gasilski dom / Foto: Gorazd KavčičObčina Medvode bo za gradnjo novega gasilskega 

doma zagotovila 550 tisoč evrov, kar je znesek, ki je 
skladen z gasilsko strategijo, ki so jo soglasno sprejela 
vsa gasilska društva v občini. Investicija je sicer 
ocenjena na od osemsto do devetsto tisoč evrov.

Alenka Brun

Preddvor – Vzhodno od vasi 
Zgornja Bela in severovzho-
dno od vasi Srednja Bela je 
začel nastajati športni park, 
ki bo velik dobrih 27 tisoč 
kvadratnih metrov ter bo ob-
segal veliko in malo nogo-
metno igrišče, otroško igri-
šče, tribune, servisni objekt 
in nadstrešnico, uredili pa 

bodo tudi njegovo zunanjost 
ter komunalno infrastruktu-
ro. Med drugim bodo pos-
krbeli za varovalno ograjo 
obeh nogometnih igrišč ter 
lovilno mrežo v območju go-
lov, javno razsvetljavo, ze-
lena parkirišča, pohodne in 
povozne površine. Malo no-
gometno igrišče bodo prek-
rili z umetno travo, servisni 
objekt pa bo namenjen v 

večjem obsegu za potre-
be športa, v manjšem bara. 
Sestavljali ga bodo montaž-
ni kontejnerji. Ker športni 
park gradijo po fazah, bo de-
nimo nadstrešnica z umival-
niki prišla na vrsto takoj po 
ureditvi okolice in velikega 
igrišča.

Dvajset tisoč kvadratnih 
metrov gozda so za pripra-
vo gradnje že posekali, z 

zavezo, da se bodo po kon-
cu del vse možne zelene po-
vršine na novo po najboljših 
močeh zagozdile. Posek so 
skladno s pogodbami o na-
kupu zemljišč opravili nek-
danji lastniki zemljišč, na 
podlagi javnega razpisa pa 
je bila izbrana najugodnej-
ša ponudba za izvedbo prip-
ravljalnih del v vrednosti 
dobrih 340 tisoč evrov. Ta 

so se začela, zaključila pa 
naj bi se najkasneje do sre-
dine maja prihodnje leto. 

Na občini so razložili, da 
pripravljalna dela obsega-
jo odstranitev panjev, iz-
kop humusa, ureditev pla-
numa, vgradnjo geoteksti-
la ter nasip kamnitega 
materiala. Župan Občine 
Preddvor Rok Roblek pa je 
še poudaril, da je bil javni 
razpis za izvedbo le enega 
dela pripravljalnih del, saj v 
skladu s PZI (projekt za iz-
vedbo) količine potrebnega 
nasipnega materiala prese-
gajo razpoložljivost mate-
rialov in tudi njegovo vgra-
dnjo. »Med pri pravljalnimi 

deli se bo tako s podrobnej-
šo geomehansko analizo 
ocenil potencial in režim 
vgradnje materiala, ki je že 
na lokaciji – torej tistega v 
gozdnih tleh. Tako da bomo 
takoj, ko bomo imeli v ro-
kah ta podatek, dokončno 
definirali potek gradnje in 
termin realizacije projekta, 
kar je vezano tudi na pose-
danje nasipnega materia-
la. V prvi fazi in ne glede na 
dela, za katera že imamo iz-
branega izvajalca, bo zgra-
jeno veliko nogometno igri-
šče z objekti za funkcional-
nost te lokacije in urejena 
okolica za nadaljnje faze,« 
je še povedal.

Najprej veliko nogometno igrišče
Maja letos je Občina Preddvor od UE Kranj pridobila gradbeno dovoljenje za športni park na zemljišču 
med Preddvorom in Srednjo Belo. Nastajal bo po fazah. Po sečnji so na vrsti pripravljalna dela.

Novi športni park v preddvorski občini bo nastajal po fazah. / Foto: Alenka Brun Tako naj bi bil športni park videti po koncu del. / Foto: arhiv občine
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Vroč zadnji ju-
lijski petek je v senco pred 
Center slepih, slabovidnih 
in starejših zvabil številne, 
ki so želeli počastiti stodru-
gi rojstni dan najstarejše 
stanovalke. Za uvod so ji ne-
kaj lepih domačih zapeli čla-
ni pevskega zbora Društva 
upokojencev Železniki. Teta 
Ančka, kot so ji rekli soro-
dniki in prijatelji, je do pred 
petimi leti živela doma, se-
daj je zadovoljna v Centru 
slepih, slabovidnih in starej-
ših v Škofji Loki. 

»Seveda je najlepše 
doma, toda tukaj se dob-
ro počutim, imamo dob-
ro hrano, operejo in umije-
jo nas in za vse je poskrblje-
no. Danes sem presrečna, 
tako lepo je, kakor le more 
biti,« je na praznični dan 
povedala Ana, ki je prebo-
lela tudi covid-19. Seveda ni 
več poskočna, kot je bila ne-
koč, pa tudi sliši in vidi slab-
še. Kljub temu se rada vklju-
či v družbo. »Samo zdravja 
si želim. Če je človek zdrav, 
ima vse, če pa si bolan, si pa 
revež,« je povedala in seve-
da izdala tudi recept za dol-
go življenje. »Spat moraš iti 

zgodaj in tudi zgodaj vsta-
ti. Tako lahko veliko nare-
diš. Doma smo delali in ži-
veli od tega, kar smo pridela-
li. Veliko smo pojedli krom-
pirja pa tudi žgancev,« je po-
vedala Ana Nastran, ki svo-
jih otrok sicer nima, ima pa 
veliko sorodnikov. 

»Včasih sem pletla pa tudi 
predla. Sedaj ne morem več. 

Rada berem, vendar le tiste 
članke, ki imajo velike črke. 
Tako največkrat preberem le 
naslove, ostalo pa kdo drug. 
Rada poslušam tudi radio. 
Zjutraj ga prižgem, zvečer 
pa ugasnem. Tako slišim 
vse novice. Trenutno jih je 
veliko z olimpijskih iger, 
vendar se na šport ne razu-
mem prav dobro,« je iskreno 

povedala Ana, ki so jo lani za 
stoprvi rojstni dan peljali na 
Brezje, drugo leto pa si želi, 
da bi obiskala Sveto Goro. 

»Te dni smo imeli kar 
dve slavji. Tako je naša naj-
mlajša stanovalka Karmen 
Bonča praznovala petde-
set let, naša najstarejša Ana 
Nastran pa praznuje sto dve 
leti. Sicer mesečno skupaj 
praznujemo vse rojstne dne-
ve, če so kakšni posebni ju-
bileji, pa jih pripravimo po-
sebej in so še slovesnejši,« 
je povedala direktorica Cen-
tra slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka Silva Ko-
šnik, ki je obljubila, da bodo 
petkovi slavljenki poskuša-
li omogočiti tudi obisk Sve-
te Gore.

Čestitke, pozdrave in 
šopek je Megušarjevega 
Ančki v imenu Občine Že-
lezniki prinesla Lili Tolar. 
»Vem, da je Ančka imela 
vedno dva tesna stika. Nav-
pičnega z bogom in vodo-
ravnega s prijatelji. Zato ji je 
uspelo dočakati toliko let,« 
je malce v šali povedala To-
larjeva ter slavljenki zaželela 
zdravja in dobre volje.

Nazdravila je za sto dve leti
Minuli petek je svoj stodrugi rojstni dan praznovala Ana Nastran iz Železnikov, na prireditvi v Centru 
slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki, kjer ji je zapel zbor Društva upokojencev Železniki, pa je še 
vedno živahna Ančka ob torti tudi nazdravila.

Najstarejši stanovalki je s šopkom in dobrimi željami čestitala direktorica Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnik, šopek in čestitke pa ji je iz Železnikov 
prinesla tudi Lili Tolar.

Ana Nastran je nazdravila v družbi Karmen Bonča, ki je prejšnji teden praznovala abrahama. 

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domža-
le je za svojega najstarejše-
ga občana, tudi častnega ob-
čana Jožeta Pogačnika prip-
ravila skromno slovesnost v 
zelenem zavetju Kolovca, ki 
pa so se je udeležili tudi dru-
gi častni občani in občanka 
Domžal.

Slavljenca je najprej na-
govoril župan Toni Dragar 
in poudaril pomen njego-
vega dela na mnogih pod-
ročjih, spomnil na njegovo 
ljubezen do občine, na prip-
ravljenost, da vselej poma-
ga, ter mu zaželel še veliko 
zdravja in prijetnih trenut-
kov. Izročil mu je tudi spo-
minsko darilo in velik šopek. 
Pomembno priznanje mu 
je nato izročil Marijan Križ-
man, predsednik Zveze bor-
cev za vrednote NOB Slove-
nije. Gospod Jože danes si-
cer slabše sliši, sicer pa se 
še zelo dobro drži. Še vedno 

spremlja dogajanje v občini, 
a ostaja skromen, pogumen 
in radoveden ter poln social-
nega čuta, zaradi katerega je 
med svojimi soobčani moč-
no cenjen še danes. Dva-
indvajset let je vodil Tosa-
mo, mandat in pol je bil tudi 
predsednik Skupščine obči-
ne Domžale in v tem obdob-
ju so bile Domžale najuspe-
šnejše; zaslužen je bil za vi-
sok samoprispevek med ob-
čani, urejanje šolske mreže 
in začetek gradnje centralne 
čistilne naprave. Kot mu pri-
znavajo soobčani, je imel iz-
reden posluh za malega člo-
veka in je javni interes vselej 
postavil pred lastnega.

V prijetni družbi sorod-
nikov, prijateljev, delovnih 
in družbeno političnih so-
potnikov, članov organiza-
cije borcev za vrednote NOB 
je jubilant prejel vrsto čestitk 
in iskrenih želja za dobro 
zdravje, pripravili pa so mu 
tudi kulturni program.

Praznoval stopeti 
rojstni dan
Častni občan Domžal Jože Pogačnik je ob 
visokem jubileju prejel tudi zlato priznanje Zveze 
borcev za vrednote NOB Slovenije.

Slavljenec Jože Pogačnik v družbi župana Tonija Dragarja  
in drugih častnih občanov Domžal: Petra Primožiča,  
Vere Vojska, Alojza Stražarja in dr. Miroslava Stiplovška.  
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Urša Peternel

Žirovnica – V petek zvečer 
bo v čarobnem okolju doline 
Završnica, v gozdu ob jeze-
ru, potekal koncert Magnifi-
ca, ki ga pripravlja Zavod za 

turizem Žirovnica v sklopu 
poletnega festivala KašArt. 
Predskupina bo Masharik, 
koncert se bo začel ob 19.30.

Koncert v Završnici orga-
nizirajo prvič, namenjen bo 
šeststotim obiskovalcem, je 

pa že razprodan. Kot nam je 
povedala Urška Aljančič z Za-
voda za turizem Žirovnica, 
odziv kaže, da so ljudje željni 
tovrstnih dogodkov. Ob tem 
je zanimivo, da so obiskoval-
cem ponudili tudi možnost 

plačila vstopnic z novimi turi-
stičnimi boni in kar precej lju-
biteljev koncertov in Magnifi-
ca je bon tudi unovčilo. 

V Žirovnici je sicer nove 
turistične bone mogoče 
uporabiti za nakup vstopnic 
za vodene oglede muzejev 
in kulturne prireditve, tudi 
Pravljične večere, in sicer v 
znesku vsaj 20 evrov. 

Obisk koncerta Magni-
fica bo v skladu z aktualni-
mi ukrepi vlade dovoljen le 
tistim, ki izpolnjujejo pogoj 
PCT, kar bodo na vstopu pre-
verjali varnostniki. 

Koncert Magnifica v Završnici 
je že razprodan
Vstopnice je bilo mogoče plačati tudi z novimi turističnimi boni.

Domžale – Občina Domžale v središču mesta izvaja prenovo 
avtobusnega postajališča, ki bo še vedno pretežno stekleno, 
saj si želijo obdržati čim bolj odprt in pregleden prostor, in 
primerno osvetljeno, po novem pa tudi opremljeno z dvo-
stranskim informativnim zaslonom. Potek kolesarke steze 
ostaja nespremenjen enako tudi klopce izven postajališča. 
Za prenovo bo občina plačala približno 40 tisoč evrov.

Avtobusno postajališče bo sodobnejše

Prenova avtobusnega postajališča v središču Domžal
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Maša Likosar

Kranj – Vlaki, ki imajo mož-
nost prevoza koles, so ozna-
čeni s piktogramom kole-
sa in jih najdemo v iskalni-
ku voznega reda. V času po-
letnih počitnic na določenih 
relacijah, kot sta Koroška 
proga in Bohinjska proga, z 
namenom spodbujanja pre-
voza koles pri Slovenskih že-
leznicah uvedejo »kolesar-
ske vlake«, ki imajo na voljo 
več prostora za prevoz koles. 
Sicer pa imajo vsi novi vla-
ki Stadler možnost prevoza 
do deset koles. Na nekaterih 
vlakih je prevoz spremlja-
nih koles dovoljen, vendar 

je prostor zanje omejen, saj 
je število koles odvisno od 
vrste ter zasedenosti vlaka. 

Pri prevozu kolesa veljajo 
določene omejitve, ki nare-
kujejo, da mora potnik poto-
vati z istim vlakom kot kolo, 
kolo mora naloži sam, pazi-
ti nanj med prevozom in ga 
sam tudi razloži. Pri vkrca-
nju kolesa na vlak mora biti 
pozoren, da ga namesti po 
navodilih vlakospremnega 
osebja, in sicer tako, da ne 
ovira ali moti drugih potni-
kov in ne poškoduje vagonov 
oziroma umaže sedežev.

Cena za prevoz navadnega 
kolesa v notranjem prome-
tu je 1,50 evra, električnega 

kolesa pa tri evre. Za prevoz 
kolesa z motorjem je dolo-
čena enotna cena 6,90 evra, 
pri čemer je njegov prevoz 
dovoljen le z vlaki, ki ima-
jo službeni prtljažni vagon s 
spremljevalcem. Kolesarska 
vozovnica velja en dan za ne-
omejeno število voženj spre-
mljanega kolesa po omrežju 
Slovenskih železnic, in sicer 
z veljavno vozovnico za po-
tnika. 

Potnik, ki potuje s kole-
som v tujino, kupi v Slove-
niji vozovnico za prevoz ko-
lesa iz Slovenije v tujino, 
za prevoz kolesa iz tujine v 
Slovenijo pa je treba vozov-
nico kupiti v tujini. Cena 

prevoza kolesa v mednaro-
dnem prometu, ki velja na 
vsej poti po slovenskem in 
tujem delu poti, znaša za 
Avstrijo, Madžarsko, Ita-
lijo in Hrvaško pet evrov, 
če prevoz kolesa plačate v 

Sloveniji. Če prevoz pla-
čate v tujini, znaša cena iz 
Avstrije dvanajst evrov, iz 
preostalih treh omenjenih 
držav pa pet evrov. 

V Slovenskih železnicah 
iz leta v leto opažajo porast 

potnikov, ki bi želeli del poti 
potovati z vlakom, kar je tudi 
en od razlogov, da med dru-
gim na Koroški progi uvede-
jo dodatne vlake, ki vozijo ob 
koncih tedna in imajo omo-
gočenega več prostora. 

S kolesom na vlak
Slovenske železnice že vrsto let ponujajo možnost prevoza koles z vlakom. 
Marca lani so z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti s soglasjem 
ministrstva za infrastrukturo dodatno znižali ceno dnevne vozovnice za 
prevoz kolesa.

Vstop s kolesom na vlak je mogoč tudi na vseh gorenjskih postajališčih, kjer imajo vlaki 
postanek. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – »Otroke bi rad na-
učil, kako pravilno in pred-
vsem varno skakati v vodo,« 
pravi Jernej Klinar - Gumi, 
eden od pionirjev skokov z 
velikih višin v vodo pri nas, 
trener, sodnik in nekdanji 
tekmovalec. Jeseničan na je-

seniškem kopališču Ukova v 
sodelovanju z Zavodom za 
šport Jesenice tudi letos vodi 
brezplačne tečaje skokov v 
vodo za mladino, in to z edi-
nega še delujočega desetme-
trskega skakalnega stolpa v 
državi. Na jeseniškem kopa-
lišču že desetletja ohranjajo 
tradicijo in vzdržujejo ska-
kalni stolp, ki je velika pope-
stritev dogajanja na bazenu, 
obenem pa na njem občasno 
potekajo tekmovanja v sko-
kih v vodo. Pogosto na njem 

svoje akrobacije izvajajo čla-
ni akrobatske skupine Dun-
king Devils.

Na skakalnem stolpu pa je 
ves čas tudi veliko otrok in 
mladih, ki s skoki s plošča-
di na različnih višinah pre-
izkušajo svoj pogum. A da bi 
bilo to početje varno, je zelo 
pomembno, da se držijo pra-

vil in da poznajo vsaj osno-
ve pravilnega skakanja. Kot 
pravi Klinar, otroci pogosto 
skačejo narobe, največje na-
pake so, da rok nimajo ob te-
lesu, temveč odročene, prav 
tako imajo noge preveč na-
razen, mnogi skačejo preveč 
na hrbet ali trebuh. »Noge in 
roke je treba držati čim bolj 
skupaj, v vodo pa je treba pri-
ti s čim bolj iztegnjeno držo 
in napetim telesom. Vedno 
pravim, da ne smeš pustiti, 
da voda udari tebe, temveč 

moraš ti udariti v vodo,« po-
udarja Klinar. Ob tem pa za 
vsak skok v vodo velja prvo 
in osnovno pravilo: preden 
skočiš, preveri globino! 

Kot pravi Klinar, so teča-
ji namenjeni prav vsem ot-
rokom in mladim, ki radi 
skačejo v vodo, ne le s stol-
pa na bazenu. So pa med 
udeleženci tečajev tudi ne-
kateri nadarjeni mladi špor-
tniki, ki bodo morda šli po 
njegovih stopinjah in se s 
tem športom začeli ukvarja-
ti resneje. Sam je na kopali-
šču Ukova s stolpa skakal že 
kot otrok, ne nazadnje živi 
deset minut stran od baze-
na, leta 2005 pa se je s sko-
ki v vodo z višin začel ukvar-
jati tekmovalno. Sprva je bil 
samouk, kasneje pa se je po-
vezal s trenerji, veliko zna-
nja pa je pridobil tudi prek 
izmenjave izkušenj z drugi-
mi tekmovalci.

Dve leti je tekmoval v sve-
tovnem pokalu, skakal je z 
vseh legendarnih mostov: v 
Kanalu ob Soči, Mostarju, 
po Evropi ... Ko je še tekmo-
val, je v sezoni opravil tudi 
po petsto skokov, nekatere z 
višine 25 ali 27 metrov. 

»Disciplina skokov v vodo 
z višin sodi pod plavalno zve-
zo, na Jesenicah pa žal nima-
mo plavalnega kluba. V Slo-
veniji tudi ni trenerjev,« o ne 
tako svetli prihodnosti tega 
atraktivnega adrenalinske-
ga športa pri nas pravi 45-le-
tni Klinar, ki kljub temu upa, 
da bodo na Jesenicah stolp, 
edini tovrstni v Sloveniji, oh-
ranili tudi v prihodnje.

Mlade uči varno skakati v vodo
Na jeseniškem kopališču Ukova imajo edini še delujoči desetmetrski stolp za skoke v vodo v državi. Na njem prirejajo tudi tečaje skokov v vodo za mladino, 
ki jih vodi Jernej Klinar - Gumi, eden od pionirjev skokov z velikih višin v vodo pri nas.

Legendarni desetmetrski skakalni stolp na kopališču Ukova na Jesenicah / Foto: Tina Dokl

Jernej Klinar - Gumi, trener, sodnik in nekdanji tekmovalec 
v skokih v vodo z velikih višin

Na bazenu se otroci lahko udeležijo brezplačnega tečaja skokov v vodo, ob ponedeljkih pa 
poteka tudi tekmovanje v skokih v vodo. / Foto: arhiv Zavoda za šport Jesenice

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Mateja Rant

Žiri – V Dubaj je Jureta Ur-
šiča ponesla želja po potova-
njih, zato je sledil bratu, ki 
je tam že prej delal kot ste-
vard. »Ko sem ga videl po-
tovati po vsem svetu in da je 
zraven mogoče še kaj zaslu-
žiti, se mi ideja ni zdela tako 
slaba. Odločil sem se, da ga 
bom obiskal in tako posku-
sil dobiti to sanjsko službo,« 
pojasni. A med čakanjem na 
razpis za zaposlitev pri le-
talski družbi Emirates si je 
našel delo v gostinstvu, ob 
tem pa se je začel preizkuša-
ti še kot fotograf. »Delo v go-
stinstvu ni bilo zame, vedel 
sem, da lahko s trdim delom 
in znanjem dosežem veliko 
več.«

A pot do profesionalne-
ga fotografa ni bila prav lah-
ka, je poudaril. »Začel sem 
delati kot skrbnik socialnih 
omrežij in grafični oblikova-
lec za restavracijo, kjer sem 
prej delal kot natakar. Ure-
jal sem socialna omrežja ter 
oblikoval grafična dela za po-
družnici Hongkong in Du-
baj v povezavi z glavno pisar-
no v Londonu.« Ob pripravi 
mesečnega koledarja na so-
cialnih omrežjih je potrebo-
val močan fotografski arhiv. 
»Pisarna, kjer sem ustvar-
jal, je bila nad restavracijo, 

tako da sem se pogosto zna-
šel v kuhinji in fotografiral 
hrano za objave na social-
nih omrežjih,« je pojasnil in 
hudomušno dodal, da je bilo 
to marsikdaj zgolj izgovor, v 
resnici pa je bil samo lačen. 
Postopoma so se njegove fo-
tografije začele pojavljati v 
revijah po vsem svetu, kar 
mu je dalo še dodatni zagon. 
»Seveda se nisem ustavil pri 
hrani, pot me je zanesla v fo-
tografiranje za potrebe ogla-
ševanja.« Tako si je kmalu 
ustvaril ime in se kot foto-
graf zaposlil v večji agenciji. 

Začel je fotografirati različ-
ne izdelke, življenjski slog, 
modo in še vedno tudi kuli-
nariko. »Vendar mi je ved-
no bolj pri srcu studijska in 
kreativna fotografija,« je po-
jasnil Uršič. Zato je izko-
ristil, ko se je ob padcu cen 
najemnin zaradi koronakri-
ze pred časom pokazala pri-
ložnost, da v Dubaju odpre 
lastni fotografski studio, kar 
je bila njegova dolgoletna že-
lja. »Studio je oddaljen de-
set minut od mestnega je-
dra in je torej idealna loka-
cija za potencialne stranke. 

Služi mi kot kreativni pros-
tor, v katerem sem doslej 
ustvaril že nekaj kreativnih 
portretov in produktnih fo-
tografij.«

Njegova fotografska vizi-
ja, pravi Uršič, je kontrastna. 
»Rad uporabljam temne in 
svetle odtenke ter karseda 
resnične barve.« V oglaše-
valski panogi sicer stranke 
povedo, kakšno fotografijo 
pričakujejo, zato se je po nje-
govih besedah pred vsakim 
fotografiranjem pomembno 
posvetovati z naročnikom. 
»Vizija je tako lahko različ-
na od motiva do motiva.« 
Zaupal nam je tudi nekaj 
'trikov', zaradi katerih so po-
dobe na njegovih fotografi-

jah tako privlačne. Trikov je 
res veliko, pravi, od svetlob-
nih in programskih do bolj 
praktičnih, kot je oblikova-
nje hrane in scenografija. 
»Odkrito povedano se jih 
učim in jih preskušam spro-
ti.« Ob tem je razkril, kaj se 
dogaja 'v ozadju', ko fotogra-
fira hrano. »Sladoled je na-
vadno obarvan pire krompir, 
da dlje časa ohrani obliko. 
Namesto mleka se upora-
bljajo razne kreme, da žitni 
kosmiči niso razmočeni. Na-
mesto ledenih kock je v pija-
či plastika, kozarec pa je na 
zunanji strani poškropljen z 

deodorantom, da se ustvari 
želeni videz zarošenosti. Za 
to poskrbijo stilisti, ki pripo-
morejo, da je končna foto-
grafija hrane ali pijače tako 
privlačna, da se gledalcu po-
cedijo sline.« Ob tem pouda-
ri, da je fotografsko delo tim-
sko, saj je za eno fotografi-
jo pogosto potrebnih več lju-
di: stilisti, umetniki ličenja, 
scenografi, asistenti ...

Ob vprašanju, kako prido-
bi nove naročnike, je priz-
nal, da je konkurenca v Du-
baju sicer velika, a je obe-
nem v tako velikem mes-
tu tudi veliko naročnikov. 
»Na konkurenco tako gle-
dam kot na vzor ali celo po-
moč, ko imam preveč naro-

čil,« je poudaril Uršič in do-
dal, da je povezovanje s kre-
ativnimi ljudmi različnih 
narodnosti, verstev in men-
talitet nekaj neprecenljive-
ga, delati skupaj z njimi pa 
še celo onkraj tega. Navado 
ima, da sam ne išče naroč-
nikov, saj so taka dela nava-
dno slabše plačana, ampak 
počaka, da ga sami najdejo 
– ali na družabnih omrežjih 
ali na njegovi osebni spletni 
strani www.jureursicphoto-
grahy.com. »Najboljši na-
ročniki pa so navadno tis-
ti, ki za moje delo izvejo 
od prijateljev ali znancev.« 

Verjetno pa k njegovemu 
ugledu prispevajo tudi na-
grade, ki jih je osvojil za 
svoje fotografije. Pred krat-
kim je osvojil bronasti pri-
znanji na fotografskem na-
tečaju One Eyeland v kate-
gorijah produktne in mobil-
ne fotografije. 

O tem, da bi morebiti po-
skusil še v kakšni drugi 
državi ali se celo vrnil v Slo-
venijo, zato ta čas ne razmi-
šlja, čeprav priznava, da je 
vrnitev v Slovenijo ves čas 
njegov končni cilj. A na Du-
baj ga po njegovih besedah 
za zdaj veže preveč stva-
ri. »Tu imam svoje podje-
tje, kreativni studio in ves 
svet na dlani.« Navdušen 

je tudi nad načinom življe-
nja v Dubaju, ki ga dojema 
kot zelo strpno mesto, pred-
vsem pa varno. »Tu ni no-
ben problem pustiti odkle-
njen avto ali vhodna vrata 
stanovanja. Pred mesecem 
dni sem na javnem parkiri-
šču pozabil celotno prtljago 
s fotografsko opremo. Ko 
sem se po eni uri vrnil, me 
je vse čakalo na recepciji v 
bližnjem hotelu.« V avgu-
stu pa se kljub temu že ve-
seli dopusta in je, kot pravi, 
že zdaj z mislimi v Sloveni-
ji: »Tam nekje ob reki Sori 
namakam noge v vodi.«

V Dubaju ima ves svet na dlani
Jure Uršič, fotograf žirovskih korenin, že sedem let živi in dela v Dubaju, kjer je pred kratkim odprl tudi lastni fotografski studio. Najbolj uživa v ustvarjanju 
fotografij za potrebe oglasov – to so fotografije izdelkov, življenjskega sloga, mode in kulinarike; s slednjim je pravzaprav tudi začel svojo fotografsko pot.

Jure Uršič / Foto: osebni arhiv

V Dubaju je pred kratkim odprl lastni fotografski studio. / Foto: Jure Uršič

Fotografija, za katero je na fotografskem natečaju One Eyeland prejel bronasto priznanje  
v kategoriji produktne fotografije / Foto: Jure Uršič

Jože Košnjek

Naklo – Sredi preteklega 
meseca sta Občina Naklo in 
Društvo upokojencev Naklo 
priredila tradicionalni spre-
jem za občanke in občane, 
ki so v prvi polovici letoš-
njega leta dopolnili okrog-
lih osemdeset, devetdeset in 

več let. V Hotel Marinšek v 
Naklem jih je bilo povablje-
nih 38. Župan Ivan Meglič 
jim je predstavil dosežke ob-
čine in delovanje v dobro sta-
rejših ter se jim zahvalil za 
vse, kar so v svojem življenju 
storili za občini, predsednik 
Društva upokojencev Nak-
lo Jože Kajin pa je predstavil 

delo društva. Najstarejšim 
občankam in občanom sta 
se pridružili tudi Dragica 
Roblek iz Občine Naklo in 
Slavka Jelenc, tajnica upo-
kojenskega društva. Za ve-
selo razpoloženje so poskr-
beli pevci in plesalci Folklor-
ne skupine Društva upoko-
jencev Naklo. 

Občina pozorna do najstarejših
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Alenka Brun

Kranj – Madžarsko je kot prvo 
predstavljeno državo poleg 
odprtja razstave Pogled na 
Madžarsko sredi julija s kul-
turnim sporedom zastopal 
še kitarski virtuoz Dávid Pa-
vlovits. Rodil se je v Szegedu, 
kjer se je začel učiti kitare pri 
17 letih. Že po treh letih igra-
nja je prvič prejel nagrado na 
mednarodnem kitarskem 
festivalu na Poljskem, dve 
leti kasneje pa prvo nagrado 
na najstarejšem evropskem 
festivalu, mednarodnem ki-
tarskem tekmovanju v Esz-
tergomu. Ena najpomemb-
nejših postaj na njegovi ka-
rierni poti je bil newyorški 
Carnegie Hall, kjer je odigral 
uspešen solo koncert. Kranj 
je tokrat glasbenika gostil na 
Pungertu.

Odprtja omenjene razsta-
ve, ki gledalcu skozi plakate 
približa del zgodovine Ma-
džarske, njeno književnost, 
glasbo, vodo, fotografijo, 
šport, mogočna imena Ma-
džarske, se je udeležil tudi 
podžupan MO Kranj Ro-
bert Nograšek. MO Kranj 
je namreč tudi sogostitelji-
ca festivala. Oglasila pa sta 
se še veleposlanik Madžar-
ske v Sloveniji Andor Fe-
renc Dávid in Bíborka Mol-
nár-Gábor, direktorica Ma-
džarskega kulturnega inšti-
tuta v Ljubljani, ki je poskr-
bel za vsebino razstave. 

Mija Aleš, tokrat v vlogi 
direktorice festivala, je ob 
odprtju povedala: »Festival 
razgledov bo predstavil kul-
turo in znamenitosti sose-
dnjih držav. Odpiramo ga 
s Pogledom na Madžarsko. 

Naslednja je na vrsti Av-
strija, septembra se bosta 
predstavili Hrvaška in Ita-
lija.« 

Molnár-Gáborjeva se je 
zahvalila za povabilo, da so 
lahko na ta način vsem obi-
skovalcem razstave pribli-
žali in predstavili Madžar-
sko, v upanju, da se še kdo 
opogumi in deželo razišče 
v živo. Veleposlanik je rav-
no tako pozdravil organiza-
cijo razstave oziroma način 
predstavitve Madžarske, 
oba gosta pa sta prisotne 
navdušila s svojim nagovo-
rom v slovenščini.

Srečanje s Koroško

Že teden dni kasneje se 
je v Kranju ustavil festival 
Koroško poletje (Carint-
hisher Sommer) z glasbe-
no skupino Klakradl. ZKD 

Kranj je organiziral ulič-
ni koncert v sodelovanju 
z omenjenim festivalom, 
ki prihaja iz avstrijske Ko-
roške, Avstrijskim kultur-
nim forumom iz Ljublja-
ne, kranjsko občino in Za-
vodom za turizem in kultu-
ro Kranj.

Lahko rečemo, da se je v 
Sloveniji Koroško poletje v 
Kranju ustavilo s svežimi 
aranžmaji ljudskih nape-
vov iz alpsko-jadranske re-
gije furlanske skladateljice 
Marie Beatrice Orlando na 
besedila Birgit Radeschnig 
ter Elene Messner. 

Kvartet Klakradl je s svo-
jim nastopom pred vod-
njakom na Glavnem trgu 
v starem delu Kranj priteg-
nil pozornost tudi števil-
nih mimoidočih – tako za-
radi kostumov kot glasbe. 

Festival razgledov
Gre za festival, ki ob robu slovenskemu predsedovanju Svetu EU to poletje v Kranju razkriva umetnost 
in kulturo sosednjih držav: Madžarske, Avstrije, Italije in Hrvaške. V Območnem stičišču kulturnih 
društev ZKD Kranj na Glavnem trgu so naprej predstavili Madžarsko, sledila je Avstrija. Septembra in 
oktobra bodo odstirali znamenitosti Italije in Hrvaške.

Razstavo Pogled na Madžarsko, ki jo dopolnjuje tudi 
predstavitev Avstrije, si lahko ogledate še do 10. avgusta 
2021. / Foto: Alenka Brun

Glasbena skupina Klakradl v starem mestnem jedru  
Kranja / Foto: Primož Pičulin

Jože Košnjek

Lepena pri Železni Kapli – 
Pred desetimi leti je Maja 
Haderlap, rojena pri Vinkel-
nu v dolini Lepena pri Žele-
zni Kapli, z romanom An-
gel pozabe/Engel des Ver-
gessens skozi velika vrata 
stopila na slovenski, avstrij-
ski in tudi evropski literarni 
oder. Maja, ki je v romanu 
opisala tragično usodo svo-
je družine in svojega naro-
da, je roman namenoma na-
pisala v nemščini: da bi tudi 
nemško govoreča večina v 
svojem jeziku spoznala tra-
gično usodo naroda soseda. 

Maja je tudi pesnica, ven-
dar je njena poezija manj 
znana. V njej pa je, tako kot 
pred leti v romanu Angel po-
zabe, našel navdih njen brat, 
režiser in koreograf Zdravko 
Haderlap in dogajanje pos-
tavil v okolje, kjer se je rodi-
la in odraščala sestra Maja. 
Scenski dogodek, imenoval 
ga je »Zornkraut – Denar in 
rit je treba skrit«, z zahtevni-
mi koreografskimi elemen-
ti je postavil na jaso pod Vin-
klnovim mlinom, dvignjeno 
nad Lepenski potok. Gledalci 
najprej med hojo po labirintu 
spoznavajo postaje in dogod-
ke, ki so nekdaj zaznamova-
li ljudi, večinoma slovenski 

živelj v Lepenski in drugih 
grapah v okolici Železne Ka-
ple. V drugem delu pa je rež-
iser Zdravko Haderlap izbra-
no poezijo svoje sestre izra-
zil v dramski igri, pesmi in 
plesu. Poldrugo uro trajajoč 
dogodek naredi na občinstvo 
močan vtis. 

Predstava je, tako kot se 
za dvojezično občino spodo-
bi, dvojezična. V njej nasto-
pajo že uveljavljeni umetni-
ki s koroškimi, tudi sloven-
skimi koreninami, pa tudi 
začetniki iz domačih krajev, 
ki prvič sodelujejo pri takem 
projektu. Vključen je bil v 
program prireditev ob lanski 
100. obletnici koroškega ple-
biscita in sofinanciran s stra-
ni avstrijske države in deže-
le Koroške ter tudi Sloveni-
je, za izvedbo pa so poskrbeli 
Društvo za ohranjanje pode-
želja Lepenska šola, Sloven-
sko prosvetno društvo Zarja 
iz Železne Kaple in Sloven-
ska prosvetna zveza. Orga-
nizacijske niti so v rokah Le-
penčana Vilija Ošine. 

Krstna predstava je bila 
22. julija, potem pa vsak ve-
čer do prvega avgusta. Na 
vseh predstavah so bili sede-
ži zasedeni. Ošina poudar-
ja, da sta bila tokrat na njiho-
vi strani tudi vreme in vselej 
zahrbtna epidemija.

Majina poezija  
v rodni Lepeni
Pri Vinklnovem mlinu v dolini Lepena pri Železni 
Kapli je režiser in koreograf Zdravko Haderlap 
pripravil gledališko-koreografsko predstavo z 
besedili iz pesmi svoje sestre Maje Haderlap.

Samo Lesjak

Kranj – Pregledna letna raz-
stava v poletnih mesecih 
že tradicionalno polepša 

kranjsko knjižnico. Slike, 
razstavljene pod simbolnim 
naslovom Z vseh vetrov, v 
svojem jedru združujejo ra-
znolikost tako vsebinskih 

motivov kot tudi samih li-
kovnih tehnik – prevladu-
jeta akvarel in akril. Upa-
nje ter pozitivna življenj-
ska energija sta lastna vsem 

ustvarjalcem, ki že vrsto let 
marljivo slikajo pod mentor-
stvom magistra umetnosti 
Miha Perčiča. Ta je poudaril 
njihovo željo po učenju, pri 
vseh pa je opazno napredo-
vanje pri ustvarjanju.

Obkroženi z barvami in 
polni idej prelivajo ideje na 
papir ali platno in tako na-
stajajo samosvoji likovni 
svetovi, napolnjeni z energi-
jami in vtisi, ki jih zajema-
jo iz svojega življenja. Epide-
mija je žal tudi tokrat pusti-
la svoj pečat, tako da so slike 
nastajale letošnjo pomlad v 
varnem zavetju domačih do-
mov, nekatere pa nosijo tudi 
starejše letnice nastanka.

Svoja dela tokrat pred-
stavljajo: Andrej Ambrož, 
Anna Hladnik, Darinka Tr-
šan, Ivanka Bečan, Jana 
Gantar, Marija Lokar, Mari-
ja Marjeta Jurgele, Mija Nag-
lič, Minča Komovec, Mojca 
Sunesko, Nina Hladnik in 
Stana Rovtar. Njihove barvi-
te slike dokazujejo, kot pra-
vijo tudi sami, da so v srcu 
še vedno mladi.

Z vseh vetrov
V dvorani kranjske mestne knjižnice je do 3. septembra na ogled razstava 
udeležencev likovne skupine Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva 
upokojencev Kranj.

Barvita razstava v kranjski mestni knjižnici / Foto: Gorazd Kavčič
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Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenija je na leto-
šnjih olimpijskih igrah do 
včerajšnjega dne osvojila 
štiri odličja. Po zlatem ka-
nuistu Benjaminu Savšku 
in srebrni judoistki Tini Tr-
stenjak se je v petek v domo-
vino vrnil zlati cestni kolesar 
Primož Roglič. Sprejema je 
bil najprej deležen na Letali-
šču Jožeta Pučnika, nato pa 
še v Gameljnah, kjer Zasa-
vec živi.

Rogličevo sporočilo

»Če smo športniki lah-
ko razlog za veselje, naj tra-
ja. To, kar lahko sporoča-
mo, je nekaj najlepšega. 
To je: nikoli ne obupati, se 
vedno bojevati in gledati v 

prihodnost,« je med dru-
gim Roglič dejal takoj po pri-
hodu v Slovenijo. Nad uspe-
hi slovenskih kolesarjev je 
navdušen tudi selektor An-
drej Hauptman. »Ko imaš 
tako ekipo in tako vrhun-
ske, motivirane športnike, 
ponosne, da so Slovenci, 
po eni strani ni težko. Veš, 
da bo rezultat slej kot prej 
prišel, po drugi strani pa je 
velika odgovornost. Ko si 
enkrat ena od največjih ko-
lesarskih reprezentanc na 
svetu, vse drugo kot meda-
lja ni rezultat. Presrečen 
sem, da se je izšlo tako, kot 
se je moralo. Vsa ekipa je 
delovala usklajeno,« je de-
jal Gorenjec, nekdanji kole-
sar. V juliju je kot športni di-
rektor ekipe UAE Emirates 

pospremil Tadeja Pogačar-
ja do druge zmage na Dir-
ki po Franciji, na olimpij-
skih igrah pa se najprej ve-
selil njegovega brona na ce-
stni dirki, nato pa še Rogli-
čevega zlata v vožnji na čas. 
Skratka, za njim je res iz-
jemno obdobje. »Mislim, 
da bo šele po sezoni dovolj 
časa, da bomo poskušali po-
doživeti vse skupaj,« še pra-
vi Hauptman.

Pogačar in nova pogodba

Za razliko od drugih slo-
venskih olimpijcev Tadej 
Pogačar iz Tokia ni odpo-
toval v Slovenijo, ampak 
v Združene arabske emi-
rate, kjer ima sedež eki-
pa UAE Emirates, za kate-
ro tekmuje. Na spletni stra-
ni so v petek objavili, da je 
trenutno najboljši in najbo-
lje plačani kolesar na svetu 
sklenil novo podaljšanje po-
godbe – vse do konca sezo-
ne 2027. To je najdaljša po-
godba v zgodovini profesi-
onalnega kolesarstva. Ko-
lesar s Klanca pri Komendi 

je član omenjene ekipe od 
leta 2019. Leto kasneje je 
pogodbo podaljšal do leta 
2024, po letošnji dirki po 
Združenih arabskih emira-
tih, na kateri je zmagal, do 
leta 2026, tokrat pa še za 
leto dlje. Med profesional-
ci je izjemni Pogačar zma-
gal že 29-krat, med drugim 
dvakrat na Dirki po Franci-
ji. »Vesel sem zaveze eki-
pi, v kateri se počutim kot 
doma, kot v eni veliki dru-
žini. Naša ekipa mi zelo 
ustreza in na srečo lahko 
rečem, da tu nisem našel 
le klubskih kolegov, ampak 
tudi prijatelje. Navdušen 
sem nad prihodnjimi leti in 
nad tem, kaj bodo prines-
la. Upam, da čim več uspe-
ha zame in za vso ekipo in 
tudi da bomo za kolesarje-
nje navdušili veliko otrok,« 
je Pogačar povedal za sple-
tno stran ekipe. 

Kot poudarjajo, je Gore-
njec navdih tudi za vse mla-
de kolesarje v Združenih 
arabskih emiratih in drugje 
po svetu.

Pogačar podaljšal pogodbo
Slovenski kolesarji so na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili kar dve medalji. V petek sta se v domovino 
vrnila zlati Primož Roglič in selektor Andrej Hauptman, bronasti Tadej Pogačar pa je iz Japonske 
odpotoval v Združene arabske emirate, kjer je podpisal novo pogodbo – vse do leta 2027.

Primoža Rogliča so v petek na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana pričakali številni navijači. / Foto: Gorazd Kavčič

V soboto je na klasiki San Sebastian, ki velja za 
najpomembnejšo enodnevno dirko v Španiji, odlično 
nastopil Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Osvojil 
je drugo mesto, kar je njegov najboljši rezultat na 
tovrstnih dirkah. Po 223,5 kilometra je bil v ciljnem 
sprintu ubežne trojice najmočnejši Američan Neilson 
Powless (EF Education Nippo).

Tadej Pogačar med podpisom nove pogodbe
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Maja Bertoncelj

Kranj – Pretekli konec tedna 
se je začela nova sezona v 
drugi slovenski nogometni 
ligi. Uspešno so vanjo vsto-
pili nogometaši kranjskega 
Triglava, ki so v prvem kro-
gu doma z 2 : 1 premagali 
Gorico.

Vsi zadetki so padli v dru-
gem polčasu. Za Triglav je 
najprej v 53. minuti zadel 
Luka Brkić, na 2 : 0 je v 81. 
minuti povišal Tin Matić, 
končni rezultat pa je v 95. 

minuti z bele točke posta-
vil Etien Velikonja. »Tekmo 
smo odlično odigrali. Kljub 
temu da smo bili v prvem 
polčasu v podrejenem polo-
žaju, smo v drugem pokazali 
karakter in zasluženo zma-
gali. Čestitke fantom za pri-
kazano. Gremo naprej,« je 
povedal Boštjan Miklič, tre-
ner NK Triglav. Drugi go-
renjski predstavnik Roltek 
Dob je doma remiziral z Ja-
dranom Dekani (1 : 1). V dru-
gem krogu bodo Kranjča-
ni v petek gostovali pri Krki, 

Roltek Dob pa v nedeljo pri 
Nafti 1903. 

Nadaljevalo se je tudi pr-
venstvo v Prvi ligi Telema-
ch. Odigrane so bile tekme 
tretjega kroga. Prvo zmago 
so po dveh remijih dosegli 
novinci v ligi, Radomlje. V 
gosteh so z 0 : 2 premagali 
Aluminij. Zadela sta Mark 
Zabukovnik in Sandi Nuha-
nović. Domžale so doma re-
mizirale z ekipo CB24 Tabor 
Sežana (1 : 1). Zadel je Mar-
ko Martinović. Radomlje so 
na lestvici tretje, v soboto v 

četrtem krogu gostijo Mari-
bor, Domžale pa so devete. 
V naslednjem krogu jih čaka 
gostovanje pri Kopru. 

Že v četrtek bodo igra-
li tekmo tretjega predkro-
ga kvalifikacij konferenčne 
lige proti norveškemu Ro-
senburgu. Pretekli teden so 
na povratni tekmi drugega 
predkroga premagali Hon-
ko z 0 : 1 in se s skupnim izi-
dom 2 : 1 uvrstili naprej. Mož 
odločitve na Finskem je bil 
Arnel Jakupović. »To je zelo 
lep uspeh. Prišli smo v tretji 

predkrog kvalifikacij za kon-
ferenčno ligo, zato je zado-
voljstvo ogromno. Vedeli 
smo, da bo tekma zelo zah-
tevna, saj je bila za preboj 
potrebna zmaga. Na Finsko 

smo prišli po rezultat in cilj 
smo dosegli,« je po zmagi 
v Helsinkih povedal trener 
Domžal Dejan Djuranović.

Tekma v Trondheimu se 
bo v četrtek začela ob 19. uri.

Kranjčani sezono začeli z zmago
Nogometaši kranjskega Triglava so v prvem krogu druge lige doma premagali Gorico, prva zmaga 
med elitno druščino za Radomlje, Domžale v četrtek na Norveškem igrajo tekmo tretjega predkroga 
kvalifikacij za konferenčno ligo.

Nogometaši kranjskega Triglava so se v petek doma veselili 
dveh zadetkov in premagali Gorico, ki se je po koncu lanske 
sezone znova vrnila v drugo ligo. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Čeprav slovenski 
športniki na olimpijskih 
igrah pretekli konec tedna 
niso osvojili nove medalje, 
so še naprej navduševali.

Še posebno to velja za 
našo moško košarkarsko 
reprezentanco. V nedeljo 
so v tretjem krogu skupi-
ne C premagali Španijo s 
95 : 87. Dvoboj aktualnih 
evropskih prvakov iz Turči-
je 2017 in zmagovalcev sve-
tovnega prvenstva 2019 na 
Kitajskem je bil po pričako-
vanjih napet in izenačen, 
na koncu pa so se veselili 
evropski prvaki Slovenci – 
in z njimi številni navijači v 
domovini. Zmaga je bila iz-
jemno pomembna z vidika 
nadaljevanja olimpijskega 

turnirja. Slovenija je zma-
govalka skupine C. Danes 
ponoči se je v četrtfinalu po-
merila z Nemčijo. 

Izkazala se je tudi atleti-
nja Maruša Mišmaš Zrim-
šek. V kvalifikacijah teka na 
3000 metrov z zaprekami se 
je uvrstila v finale, ki bo jutri. 
»Želim si svoj najboljši tek, 
biti tekmovalna in se bori-
ti z najboljšimi. Kje je moja 
meja, ne vem. Želim si biti le 
najboljša verzija sebe,« pred 
finalnim tekom pravi atleti-
nja, ki živi v Kamniku. Za-
dovoljen je lahko tudi Luka 
Janežič. Vodičan se je v ne-
deljo v teku na 400 metrov 
uvrstil v včerajšnji polfinale. 
V prvi skupini je osvojil sed-
mo mesto, ostal brez finala, 
a odtekel svoj najboljši letoš-
nji čas (45,36).

Košarkarska evforija

Slovenski košarkarji so na olimpijskih igrah v skupinskem 
delu tekmovanja stopnjevali navdušenje med navijači 
v domovini. Takoj po nedeljski zmagi nad Španijo so 
košarkarski navdušenci v Poljanah takole postavljali koš na 
tamkajšnjem krožišču. Ustavil jih ni niti dež. /Foto: Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto, 11. septembra, bo protokolarni park Brdo 
pri Kranju znova v znamenju tekačev, ki se bodo pomerili na 
devetem Triglav teku. Prijavite se lahko na eno izmed petih 
tekaških preizkušenj: polmaraton, tek na deset kilometrov, 
družinski tek na 3,4 kilometra, štafetni tek trojk na dvakrat 
3,4 kilometra in na otroški tek Kuža pazi na 350 oziroma 700 
metrov. Vse do konca poletja se lahko ljubitelji rekreacije na 
tek pripravljate z brezplačnimi tekaškimi treningi. Vsak četrtek 
ob 18. uri trening poteka na Gorenjskem – na Brdu pri Kranju.

Še naprej se pripravljajo na Triglav tek
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Razglednica iz Sredozemlja
Vsako poletje, nekje v sre-

dini julija, neprostovolj-
no pristanem prav v sre-
dišču hude živčne vojne. 
Definicija, ki sem jo izpo-
polnila skozi mnoga pole-
tja, bi se lahko glasila neka-
ko tako: Živčna vojna je ob-
dobje dveh dni pred odho-
dom na morje, ko naši starši 
nervozno tekajo po zadnjih 
nakupih in nas (me) zasuje-
jo s ploho navodil za dni, ko 
bodo oni brezskrbno leža-
li pod senco borovcev: zalij 
to in ono, pobiraj bučke (ki 
so letos, kakopak, spet ne-
normalno poplavile vrt), ne 
pozabi na Lady (naš star in 
malce muhast zlati prinaša-
lec). Seznam se še kar nada-
ljuje: porabi pašteto, praz-
ni biološke odpadke (kot da 
bom prenašala vonj po gni-
lih bananah vseh 14 dni, ko 
ju ne bo), zaklepaj vrata … 

Manjka samo še zlajnani iz-
rek »Ne odpiraj tujcem«, pa 
bi se počutila popolnoma 
nesposobno in nedoraslo 
osnovnim vsakdanjim ob-
veznostim. 

Napotki se poležejo kma-
lu, ko bodoča dopustnika v 
zgodnjih jutranjih urah dr-
vita proti morju, a za vsak 
slučaj vseeno izklopim tele-
fon in zadovoljno zajamem 
počitniški zrak. To so torej 
naše živčne vojne, ki me 
vsako poletje zadenejo rav-
no v času, ko bi morali za 
tistih nekaj tednov pozabi-
ti na nepomembne malen-
kosti in se sproščeno nas-
mihati prihajajočemu do-
pustu. Pa letos le ni bilo vse 
tako hudo. Čez nekaj dni 
sem tudi sama spakirala ve-
liko potovalko lahkotnih po-
letnih oblekic in barvitih ko-
palk, zamenjala evre v kune 

in se skupaj z Nejcem zapo-
dila morju naproti. 

Te dni skupaj uživamo jut-
ra s pogledom na neskončno 
morje. Majhna miza se šibi 
pod težo čokoladnih pala-
čink, francoskih rogljičk-
ov, svežega belega kruha in 
kadeče se kave. Okoli enaj-
stih se le odpravimo na pla-
žo, kjer v borovem gozdič-
ku razobesim viseče mreže 
in v gosti senci razprostrem 
naše ležalke. Skok v hladno 
morje, nekaj zamahov in 
spet pristanem na zibajo-
či se mreži ter eno za drugo 
požiram kriminalke Camil-
le Lackberg. Še pred dne-
vi tako pomembne skrbi se 
zdaj skupaj z očetom pota-
pljajo v morske globine on 
pa mi, tako kot pred 15 leti, 
na plažo prinaša mavrična 
morska ušesa in prelepe os-
tanke školjk. V najbolj vročih 

dneh posedamo v majhni 
gostilni, kjer ob hladni be-
vandi igramo tarok, remi ali 
dutch, sladoled pa je tako 
nepogrešljiv kot nočno ko-
panje in večerni sprehodi 
po mestni rivieri. 

Mama je končno pozabi-
la na vse tiste bučke in ku-
mare, ki bodo letos ostale 

sosedom, jaz pa sem se od-
ločila, da obmorske počitni-
ce podaljšam za še en teden 
in si tako popolnoma opo-
morem od napornega štu-
dijskega leta. Moji prsti di-
šijo po česnu, olivnem olju 
in črnih dagnjah, ko vam po-
šiljam prav lepe pozdrave s 
sončnega Hvara.

Prav en lep, sončen in vroč pozdrav z obale

Jelena Justin

Prisojnik je pogosto obi-
skana gora, saj visoko iz-
hodišče na Vršiču nudi do-
kaj kratek vzpon. Vendar 
če se lotimo katerekoli za-
varovane plezalne poti, ki 
vodi nanj, se seveda časov-
nica vzpona podaljša. Ker je 
bila letos na novo obnovlje-
na Kopiščarjeva pot na Pri-
sojnik, nisem razmišljala 
dolgo, po kateri se bom pov-
zpela na vrh. Ideja sestopa 
je bila po delu t. i. Jubilejne 
poti, tik pred Zadnjim Pri-
sojnikom pa bomo zavili na 
markirano pot, ki vodi nazaj 
na Vršič. Zadnje okno bo po-
čakalo do naslednjič. 

Kopiščarjeva pot na Prisoj-
nik je bila nekoč imenovana 
tudi Jeseniška. Drznem si tr-
diti, da je še vedno tehnično 
najzahtevnejša zavarovana 
plezalna pot v našem viso-
kogorju. Če se odločimo za 
omenjeno pot, ne pozabimo 
na čelado in obvezno tudi sa-
movarovalni komplet. 

Izhodišče je Tičarjev dom 
na Vršiču, 1620 metrov. Od 
doma sledimo nekaj časa 
običajni poti na Prisojnik, 
nato pa nas smerokaz usme-
ri proti prvemu oknu. Mal-
ce izgubimo višino, sicer pa 
obhodimo Sovno glavo, kar 
nas pripelje do vstopne po-
lice v zavarovano pot. Vs-
topna polica pod previsom 

je precej široka, nato pa se 
zoži nad spoštljivim pre-
padom. Zanesljiva varova-
la nam bodo olajšala pleza-
nje čez strmo in izpostavlje-
no steno do pomola. Ta je 
poraščen s travo in rušjem. 
Steza se dviga po travnatem 
in skrotastem pobočju. Tik 
pred seboj lahko opazimo 
lik Ajdovske deklice, na do-
segu roke.

Pot se strmo vzpenja, v 
pomoč so nam brezhib-
ne jeklenice, so pa tudi 
mesta, kjer ni varoval. Ob 
rdečkasto-rumenkasti ste-
ni se usmerimo levo proti 
»zloglasnemu« kaminu, ki 
je včasih, ko pot še ni bila 
tako dobro opremljena z 

varovali, predstavljal strah 
in trepet. Kamin je visok 
približno 15 metrov, rahlo 
previsen in povsem navpi-
čen in zračen. Številne sko-
be in dve vzporedni jekle-
nici močno olajšajo pleza-
nje. Sledi tisti najožji del, 
ki je previsen in se je tre-
ba kar rahlo nagniti nav-
zven, še posebej če imamo 

s seboj velik nahrbtnik. Ple-
zanje je menda bolj podob-
no plazenju, kajti marsik-
do si nahrbtnik celo sname 
z ramen in ga potiska pred 
seboj. Od tukaj naprej teh-
nične težave popustijo, mo-
ramo pa biti še vedno pre-
vidni, saj smo v krušljivem 
svetu, kjer si občasno po-
magamo z rokami. Pot nas 
vodi po lepo speljanih poli-
cah, kjer kar naenkrat začu-
timo mrzel piš in pred seboj 
zagledamo Prednje okno. 
Sestopimo v dno grape, kjer 
so lahko poleti strma in ne-
varna snežišča – no, letos jih 
ni. Ogromno okno se odpira 
nad nami, mi pa se počuti-
mo kot mravljica v tem veli-
kem skalnatem kolosu. Na-
rava je res mogočna. Vzpon 
proti oknu po drobljivem 
svetu je zaradi padajočega 
kamenja nevaren. Iz okna 
splezamo po gladki skali, ki 
je dobro varovana. Na dru-
gi strani pa drugačen svet 
trentarske strani: zelenje. A 
do vrha Prisojnika je še da-
leč. Po grebenu, ki je na ne-
katerih mestih zelo zračen, 

a odlično zavarovan, varno 
splezamo do vrha, kjer se 
nam odpre čudovit razgled: 
Jalovec, Mangart, Mojstrov-
ke, Špik, Oltarji, Rokavi, 
Škrlatica, Razor itd. 

Predlagam, da s Prisojni-
ka sestopimo po njegovi juž-
ni oz. Slovenski poti. Vrne-
mo se do razcepa malce pod 
vrhom, kjer zavijemo levo v 
smeri II. Okna oz. Mlinari-
ce. Ko dosežemo naslednje 
razpotje, kjer gre leva pot 
proti drugemu oknu, mi za-
vijemo desno v smeri Vrši-
ča. Pred nami je sestop, ki 
zaradi zagruščene poti zah-
teva precej pozornosti. Nižje 
se nam z leve priključi pot, ki 
proti Vršiču odvije z Jubilej-
ne poti, še malce naprej pa se 
z desne priključi Grebenska 
pot na Prisojnik. Po marki-
rani poti se vrnemo nazaj na 
Vršič. Kot namig: Turo lah-
ko začnemo tudi pri Erjav-
čevi koči. 

Nadmorska višina: 2547 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Prisojnik (2547 m n. m.)

Prisojna gora
Prisojnik oz. Prisank je skalni kolos na Vršiču. Prava zakladnica zavarovanih 
plezalnih smeri: Hanzova, Kopiščarjeva in Jubilejna. Vsaka je edinstvena 
in enkratna. Gora na meji med Primorsko in Gorenjsko, s katere nas gleda 
Ajdovska deklica.

Znameniti kamin v Kopiščarjevi poti na Prisojnik Pogled na prednje okno v Prisojniku / Foto: Jelena Justin

Greben Prisojnika z vrhom v ozadju / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije je 
na seji prejšnji teden, sku-
paj s strokovnimi sodelavci 
zbornice in ob navzočnosti 
ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Jožeta 
Podgorška obravnaval pred-
log strateškega načrta sku-
pne kmetijske politike v ob-
dobju 2023–2027. Kot je de-
jal predsednik zbornice Ro-
man Žveglič, si v zbornici 
prizadevajo uskladiti prio-
ritete in različne interese 
članstva. Strokovne služ-
be bodo predloge, ki so jih 
dali svetniki na seji, prouči-
le, jih uskladile in pripravi-
le za obravnavo na nasled-
nji sveti sveta, ki bo poteka-
la v sredini avgusta. »Evrop-
ska sredstva so pomemben 
del prihodka naših kmetij,« 
je dejal Žveglič in pouda-
ril, da je zato še toliko bolj 
pomembno, da je predlog 
Slovenije usklajen in dobro 
pripravljen. 

Člani sveta so v razpravi 
izrazili nestrinjanje s pre-
dlogom ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, da bi 150 milijonov evrov 
prenesli iz neposrednih pla-
čil na ukrepe za razvoj po-
deželja, ker da bi to pome-
nilo znižanje proizvod-
no vezanih plačil, plačil za 

kmetijsko-okoljske in pod-
nebne ukrepe in dohodkov-
nih podpor za mlade kme-
te. Ob tem so predlagali, da 
naj dodatni denar za ukre-
pe iz programa razvoja po-
deželja zagotovi država. V 
razpravi je bilo slišati tudi 
mnenje, da so sredstva, na-
menjena naravovarstvenim 
vsebinam, nesorazmerno 
razdeljena in neuravnoteže-
na glede na ostale sektorje in 
vrste kmetovanja; člani sve-
ta pa so izrazili tudi nestri-
njanje z uvedbo vavčerskega 
sistema kmetijskega sveto-
vanja, češ da bi s tem izniči-
li več desetletij razvoja javno 

dostopnih storitev kmetij-
skega svetovanja v Sloveniji.

Na seji sveta je svoje delo-
vanje predstavil tudi varuh 
odnosov v verigi preskrbe s 
hrano Igor Hrovatič. Kot je 
dejal, so za oskrbo Sloveni-
je s hrano zelo pomembne 
kmetijsko-živilske verige, v 

tej verigi pa so najšibkejši 
člen primarni pridelovalci. 
»V težkih razmerah so, tudi 
zaradi slabega odkupa, pred-
vsem kmetje, ki se ukvarja-
jo s prirejo mesa in s pride-
lovanjem zelenjave,« je ob 
tem dejal direktor zbornice 
Janez Pirc.

Proti znižanju zneska za 
neposredna plačila
Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije nasprotujejo predlogu kmetijskega ministrstva, da 
bi pri izvajanju skupne kmetijske politike v obdobju od 2023. do 2027. leta 150 milijonov evrov denarja 
za neposredna plačila namenili za izvajanje ukrepov iz programa razvoja podeželja. 

Z ukinitvijo plačilnih pravic bodo intenzivne živinorejske kmetije verjetno dobivale manj 
neposrednih plačil kot doslej.

V zbornici so razočarani nad odločitvijo državnega 
zbora, ki ni potrdil sprememb zakona o davku na 
dodano vrednost, ki je vključeval tudi poenostavitev 
delovanja sistema DDV za kmete. Direktor zbornice 
Janez Pirc je ob tem napovedal, da si bodo še naprej 
prizadevali za odpravo obveznega vstopa kmetov v 
sistem DDV.

Cveto Zaplotnik

Tržič – Skupina upnikov pro-
padle Slovenske hranilnice 
in posojilnice (SHP) Kranj 
je že med stečajnim postop-
kom prevzela izterjavo terja-
tev od ustanoviteljev, na nji-
hov predlog je Okrožno so-
dišče v Kranju oktobra 2019 
tudi začelo stečajni posto-
pek za Kmetijsko gozdar-
sko zadrugo (KGZ) Tržič, 
ki je bila ena od štirih usta-
noviteljic SHP-ja. Stečajni 
upravitelj Janez Felc v naj-
novejšem poročilu o pote-
ku postopka navaja, da je 
končal večino izvršilnih po-
stopkov za dodatno vplači-
lo članskega deleža. Iz akta 

o ustanovitvi KGZ Tržič na-
mreč izhaja, da člani zadru-
ge v primeru stečaja odgo-
varjajo do višine dvakratni-
ka vplačanega deleža. 

Kot je znano, je KGZ Tr-
žič po začetku stečaja SHP-
-ja junija 2002 zaradi ohra-
nitve zaupanja do kmetov 
in poslovnih partnerjev po-
slovanje prenesla na Kme-
tijsko zadrugo (KZ) Križe, 
ki jo je skupina kmetov usta-
novila po začetku stečaja 
SHP-ja. Poslovna dejavnost 
'stare' zadruge je potlej vse 
bolj usihala, od 5. januarja 
2004 tudi ni bila več lastni-
ca stavbe, v kateri je delova-
la, ampak je lastnica posta-
la KZ Križe. Zaradi prenosa 

stavbe na KZ Križe je skupi-
na upnikov SHP-ja ob kon-
cu lanskega junija vložila ka-
zenski ovadbi za kaznivi de-
janji oškodovanja upnikov 
ter zlorabe položaja ali zau-
panja pri gospodarski dejav-
nosti. Kot navaja stečajni up-
ravitelj, je Okrožno državno 
tožilstvo v Kranju s sklepom 
6. julija letos obe ovadbi za-
vrglo, češ da ni utemeljene-
ga suma, da bi ovadeni stori-
li kaznivo dejanje.

Še neunovčeno stečajno 
maso KGZ Tržič sestavljajo 
nepremičnine (na večini ze-
mljišč je prijavljena izločit-
vena pravica), denarne ter-
jatve in 1,63-odstotni delež v 
družbi Loške mesnine.

Tožilstvo zavrglo ovadbi
V stečajnem postopku KGZ Tržič je tožilstvo zavrglo ovadbi za kaznivi dejanji 
oškodovanja upnikov in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
junija za mleko, dostavljeno 
v mlekarno ter s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin, plačale v povpre-
čju 30,98 evra za sto kilogra-
mov, kar je bilo en cent ali 
0,03 odstotka več kot mesec 
prej. Ker je mleko v povpre-
čju vsebovalo 4,03 odstotka 

maščobe in 3,31 odstotka 
beljakovin, je bila povpreč-
na dejanska odkupna cena 
33,09 evra in je bila za 65 
centov ali za 1,93 odstotka 
nižja kot maja. Odkupoval-
ci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin plačali pov-
prečno 28,30 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 31,19 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev

 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska

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

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

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

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

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

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

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

December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56

Maj 2021 30,97  33,74 28,05 31,48

Junij 2021 30,98 33,09 28,30 31,19

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru Evropske 
vesoljske agencije delu-
je program Copernicus, ki 
uporabnikom z različnih 
področij zagotavlja pogos-
te satelitske posnetke viso-
ke ločljivosti. V agenciji za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja so na osnovi teh po-
snetkov razvili spletno apli-
kacijo Sopotnik, ki omogo-
ča vpogled v stanje površin, 
ki so jih kmetijska gospo-
darstva prijavila v zbirnih 
vlogah, ter spremljanje sta-
nja na teh zemljiščih skozi 

celotno rastno obdobje (ora-
nje, setev, rast, košnjo ...). 
Aplikacija omogoča tudi 
komunikacijo med agenci-
jo in kmetijskimi gospodar-
stvi, ta komunikacija vklju-
čuje opozorila, obvesti-
la, povratne informacije in 
pojasnila. »Namen je pra-
vočasno urediti morebitna 
neskladja ali pomanjkljivo-
sti pri zahtevkih iz zbirnih 
vlog,« pojasnjujejo v agen-
ciji. Kmetje se v aplikacijo 
Sopotnik lahko prijavijo s 
svojim uporabniškim ime-
nom in geslom, ki so ga pre-
jeli ob oddaji zbirne vloge.

Aplikacija za spremljanje 
stanja na zemljiščih

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je v petek objavilo javna 
razpisa za naložbe, s kateri-
mi se bodo kmetijska gospo-
darstva prilagodila na pod-
nebne spremembe. Skup-
no namenja za to majhnim 
in drugim kmetijam, sku-
pinam kmetov, samostoj-
nim podjetnikom in prav-
nim osebam dvajset milijo-
nov evrov, od tega dvanajst 
milijonov evrov za nakup 
in postavitev rastlinjakov 
ter osem milijonov evrov 
za ureditev trajnih nasadov 
in namakalnih sistemov z 

enim uporabnikom, za na-
kup in postavitev mrež pro-
ti toči ter nakup namakalne 
opreme in opreme za zaščito 
pred slano. Vloge za pridobi-
tev nepovratnih sredstev bo 
možno oddati v času od 23. 
avgusta do vključno 20. ok-
tobra. Vlagatelji bodo za na-
ložbe lahko pridobili podpo-
ro v višini polovice upraviče-
nih stroškov, mladi kmetje 
do sedemdeset odstotkov, 
v primeru, da izvajajo kme-
tijsko-okoljske in podnebne 
ukrepe, kmetujejo na obmo-
čjih z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost in 
ekološko, pa tudi do devetde-
set odstotkov.

Razpisi za prilagajanje na 
podnebne spremembe

Kranj – Fakulteta za ekono-
mijo in informatiko Univerze 
v Novem mestu je skupaj s 
partnerji in agencijo Mediana 
izvedla raziskavo, v okviru ka-
tere so vprašani (vseh je bilo 
več kot tisoč) odgovarjali na 
vprašanja o poznavanju in 
pomenu označb kakovosti 
živil ter podajali svoja stali-
šča do lokalnih živil. Raziska-
va je pokazala, da potrošniki 
najbolj zaupajo znakoma 
Izbrana kakovost in Ekolo-
ška pridelava – Kmetijstvo 
Slovenija. Za največji delež 
vprašanih so najpomembnej-
ši nakupni dejavniki cena, 
svežina in kakovost surovine, 
približno polovica vprašanih 
pa je pripravljena več plačati 
za živila s strogim nadzorom 
kakovosti. Na to, da so živi-
la slovenskega porekla, so 
najbolj pozorni pri mleku in 
mesu ter pri mlečnih in mes-
nih izdelkih.

Najbolj poznana 
Izbrana kakovost
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Padavine s plohami in ne-
vihtami ter krajevno moč-
nejši nalivi so se nadaljevali 
tudi v nedeljo in včeraj, ko je 
pas močnejših nalivov zno-
va prešel Gorenjsko in sever-
no Primorsko. 

V nedeljo je v vasi Krn ter v 
Bohinjski Češnjici v pol ure 
padlo trideset milimetrov pa-
davin. V Volčah pri Tolmi-
nu so zabeležili močan su-
nek vetra, ki je dosegel 88 

kilometrov na uro. Na obmo-
čju občine Kranj je strela uda-
rila v stanovanjsko hišo in za-
netila požar na ostrešju. 

Popoldne je na območju 
občine Šenčur strela poško-
dovala stanovanjsko hišo. 
Meteorna voda je zalila klet-
ne in druge prostore stano-
vanjskih, večstanovanjskih 
in poslovnih objektov ter v 
Kamniku prostore hotela.

Močan veter je podrl več 
dreves na vozišča in re-
klamno pano na osebno 

vozilo ter poškodoval strehe 
na objektih. 

O hudih neurjih so ta ko-
nec tedna poročali tudi iz so-
sednjih držav, zlati Avstrije 
in Italije, v nedeljo pa tudi iz 
Hrvaške. Gasilci imajo pol-
ne roke dela, predvsem s či-
ščenjem cest ter popravilom 
streh. Ponekod je veter poš-
kodoval električno napeljavo 
in prekinil oskrbo z elektriko.

Vreme se te dni še ne bo 
umirilo. Tako naj bi bilo 

danes delno jasno s spre-
menljivo oblačnostjo, po-
poldne pa bodo v notran-
josti krajevne plohe in ne-
vihte. Tudi jutri bo zmerno 
do pretežno oblačno, pred-
vsem sredi dneva in popol-
dne pa bodo krajevne pada-
vine. V noči na četrtek bo dež 
najprej zajel zahodno Slove-
nijo, v četrtek dopoldne pa 
se bo razširil proti vzhodu. 
Vmes bodo lahko tudi ne-
vihte. 

Neurja s točo tudi na Gorenjskem
31. stran

Veliko toče je padlo tudi v Stari Loki. Posnetek je s 
Turistične kmetije Megušar. / Foto: Matej Megušar

Močan veter in toča sta za seboj puščala podrta drevesa, 
podrlo pa se je tudi marsikaj drugega. / Foto: Maja Bertoncelj

Vilma Stanovnik

Kranj – Z vseh konec Slove-
nije, tudi iz Gorenjske, zad-
nje dni policisti obveščajo o 
večjem številu vlomov in tat-
vin. Prejšnji teden je bilo v 
Srednjih Bitnjah in v Poljan-
ski dolini vlomljeno v stano-
vanjski objekt, na Jeseni-
cah pa so policisti obravna-
vali poskus vloma v poslov-
ni objekt.

Kranjski policisti so prej-
šnji teden obravnavali prija-
vo o sumljivem moškem, ki 
je fotografiral stanovanjski 
blok. Kraj je zapustil še pred 
prihodom policije in preve-
ritvijo namena tovrstnega 
početja, ki je lahko priprava 
na kaznivo dejanje.

Več primerov vlomov je 
bilo, ko so storilci izkoristi-
li odprta okna in vrata, pred-
vsem vrata teras in balkonov, 
ter tako vstopili v hišo ter iz 
nje odnesli vrednejše pred-
mete, medtem ko so stano-
valci spali.

»Ker priložnost dela tatu, 
je jasno, da bo vlomilec raje 
izbral tisto stanovanje ali hišo, 
kjer bo za kaznivo dejanje 
najmanj ovir in tveganje za 
odkritje najmanjše. Stavba, v 
kateri ni nikogar, ker so stano-
valci na primer na dopustu, ali 
ki je očitno brez varovanja, bo 
bolj verjetno tarča vloma kot 

obratno,« ugotavljajo policisti 
in dodajajo, da so za vlomilce 
posebno vabljiva odprta vrata 
ali okna, razpoložljivo orodje 
za dostop, na primer zaboji, 
lestev, ki omogoča dostop do 
drugače nedosegljivih oken, 
vrtnarsko orodje, s katerim 
lahko vlomilec nasilno vlomi, 
zapuščene žive meje ali viso-
ke ograje ...

»Vsem, ki se odpravljate na 
poletni oddih in ga želite pre-
živeli prijetneje in varneje, po-
licisti svetujemo, da še pred 
odhodom od doma poskrbite 
za osnovne zaščitne ukrepe. 
S preventivnim ravnanjem in 

zavarovanjem svoje lastnine 
lahko že sami precej zmanj-
šate priložnosti za izvršitev 
kaznivih dejanj in se izogne-
te neljubim dogodkom, kot so 
vlomi v stanovanja, hiše, vozi-
la, tatvine vozil, drzni ropi in 
podobno. Zato pred daljšo 
odsotnostjo z doma zakleni-
te vrata in zaprite okna, vklo-
pite alarmno napravo, klju-
čev ne puščajte na »skritih 
mestih«, kot so nabiralniki, 
predpražniki, lončki za rože 
in podobno. Ne puščajte 
doma dragocenosti in denar-
ja. Med dopustom raje naje-
mite sef, o svoji odsotnosti 

pa ne puščajte sporočil na 
socialnih omrežjih, na te-
lefonskem odzivniku ali na 
listkih. Prav tako poskrbite, 
da bo videti, kot da je nekdo 
vedno doma. Naj vam prija-
telj ali sosed redno prazni po-
štni nabiralnik in dviguje ro-
lete. Vgradite časovna stika-
la za samodejno prižiganje 
luči, odpovejte dostavo časo-
pisov,« priporočajo policisti 
in dodajajo, da doma parki-
rana vozila zaklenite ter var-
no shranite dokumente in 
ključe ter ne puščajte orodja 
ali drugih priročni sredstev 
za vlom v okolici hiše.

Vlomilci izkoristijo priložnost
Policisti opozarjajo, da vlomilci izkoriščajo poletno vročino ter odprta balkonska vrata in okna, saj raje 
izberejo tisto stanovanje ali hišo, kjer je za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganja.

Odprta vrata ali okna hitro opogumijo nepridiprave. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Mojstrana – Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, gorski 
reševalci in policisti na območju Mojstrane proti Radovni že 
od četrtka iščejo 69-letno Heleno Novak, ki je bila pred izgino-
tjem na Belci. Njeno kolo so našli pri križišču za Jerebikovec na 
območju Mojstrane. Priklenjeno je bilo na drevo. S kolesom je 
z Belce odšla v sredo zjutraj. Do sedaj so gorski reševalci preg-
ledali zelo široko območje Mojstrane s širšo okolico, sodeloval 
je tudi policijski helikopter. Nadaljuje se zbiranje obvestil in 
aktivnosti. Pogrešana je visoka 165 cm, je suhe postave in ima 
dolge rjave lase. Oblečena naj bi bila v kolesarski kombinezon, 
obuta pa v športne čevlje. Okoli pasu ima verjetno torbico. Vse 
je temne barve. Policija prosi za informacije o pogrešani osebi 
na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Pogrešajo Heleno Novak

Helena Novak 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka in Republika Slo-
venija, Ministrstvo za infra-
strukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo, sta podpisa-
li Sporazum o sofinancira-
nju izdelave projektne in in-
vesticijske dokumentacije, 
potrebnih študij ter izved-
be novega podvoza Trata, 
vključno z izvedbo priključ-
nih cest in komunalno infra-
strukturo.

Kot je znano, je nivojski 
prehod na Trati ob eno-
stranskem in nenajavlje-
nem zaprtju nivojskega pre-
hoda s strani Slovenskih že-
leznic postal neprevozen za 
motorni promet. Predstav-
niki občine so tako na ogled 
povabili ministra za infra-
strukturo Jerneja Vrtovca, 
ki je obiskal Škofjo Loko in 

obljubil, da bodo v najkraj-
šem času sklicali komisijo 
za nivojske prehode. Obči-
na in ministrstvo sta nato 
pripravila sporazum, ki je 
zdaj tudi podpisan z obeh 
strani. Podvoz bo skladno s 
sporazumom lahko zgrajen 
v letu 2023. »Izgradnja pod-
voza za osebna vozila, kole-
sarje in pešce na Trati po-
meni zagotovitev povezave, 
potem ko so brez posluha za 
prebivalce zaprli prehod čez 
tire in onemogočili preha-
janje za osebne avtomobi-
le. Podpis sporazuma je os-
nova za akcijo, ki bo vodila 
k želenim ciljem – večji var-
nosti za kolesarje in pešce 
ter vzpostavitvi dostopa za 
osebni promet. Potrudili se 
bomo, da bo projekt reali-
ziran kakor hitro bo mogo-
če,« je povedal škofjeloški 
župan Tine Radinja.

Za večjo varnost
S podpisom sporazuma je narejen nov korak za 
izvedbo podvoza pod železniško progo na Trati.

Zgornje Bitnje – V petek malo po osmi uri zjutraj je v Zgornjih 
Bitnjah skozi okno stanovanjske hiše padel otrok. Reševalci 
Nujne medicinske pomoči Kranj so ga oskrbeli. V UKC Lju-
bljana ga je odpeljal helikopter Slovenske vojske z dežurno 
ekipo HNMP Brnik.

Otrok je padel skozi okno

Hrušica – Včeraj zjutraj nekaj po 5. uri je na gorenjski avtocesti 
umrl voznik, ki je z osebnim avtomobilom trčil v zaradi kolone 
ustavljeno tovorno vozilo na voznem pasu avtoceste na Hru-
šici. Kot so sporočili policisti, je šlo za nalet. Voznik, ki je bil 
slovenski državljan, je letošnja šesta smrtna žrtev v prometnih 
nesrečah na Gorenjskem. »V zadnjih petih letih je policija na 
tem odseku obravnavala šest smrtnih prometnih nesreč. Večina 
prometnih nesreč s tragičnim izidom je posledica trka oziroma 
naleta osebnih vozil v zadnji del stoječega tovornega vozila,« je 
včeraj povedal višji samostojni policijski inšpektor Bojan Kos. 
Odsek je najbolj nevaren v času od nedelje zvečer do ponedeljka 
popoldan. Vzrok za to je nedeljska omejitev prometa tovornih 
vozil nad 7,5 tone. 

Trčil v tovornjak in umrl



Alenka Brun

V 
Kranju se je v 
sklopu Kranfesta 
v soboto na Glav-
nem trgu ustavi-
la Karavana oku-

sov. V Sloveniji tovrstnih pri-
zorov še nismo najbolj vaje-
ni, medtem ko je v tujini ta, 
lahko ji rečemo tudi kar trž-
nica okusov na kolesih oziro-
ma karavana potujočih tovor-
njačkov in prikolic s hrano in 
pijačo, ki se ustavijo na mes-
tnih trgih in ulicah, odpre-
jo lopute in ponudijo najbolj 
vročo ulično hrano, nekaj 
popolnoma običajnega. 

Tokratna Karavana je 
zamisel Mateja Špeharja, ki 
je znan tudi po svojem sta-
rinskem kombiju, legendar-
nemu Beer Bulliju, ki je bil 
tudi del Karavane in je name-
njen točenju piva. 

Kranj je z njenim obiskom 
prav oživel. Tudi vreme je 
zdržalo. Izbor hrane in pija-
če je bil pester, omislili pa so 
si celo morski moment, za 
kar je poskrbela miniaturna 
plaža pri vodnjaku z ležalni-
ki in pravo mivko, kjer so uži-
vali najmlajši, medtem ko so 
si starši privoščili slastne gri-
žljaje in osvežujoče napitke.

KARAVANA OKUSOV

Matej Špehar

Kranjčan Luka Jakupak je popoln samouk, a streže kavo 
kot pravi barist. Prikolico Coffe car velikokrat vidimo tudi 
na Kokrici v smeri proti Naklem, izvozu oziroma uvozu na 
avtocesto Kranj zahod.

Iz Vintgarja se je z mobilno enoto Natour bara in okusnimi 
štruklji (s Kofc) oglasil Rok Svetina.

Kranj je z obiskom Karavane okusov prav oživel.

Samo Lesjak

F
estival Kranfest, vča-
sih poznan pod ime-
nom Kranjska noč, 
že vrsto let velja za 
eno najbolj prilju-

bljenih in obiskanih prire-
ditev v Kranju, katere rdeča 
nit sta glasba in druženje, ki 
preplavita mesto. Razum-
ljivo so posledice dolgotraj-
ne virusne epidemije pusti-
le pečat tudi pri organizaci-
ji letošnje prireditve, katere 

dogodki so dobili bolj butič-
ni pridih, pa vendar je osre-
dnji gorenjski poletni festi-
val ulice in trge Kranja – vse 
od Glavnega trga do Punger-
ta, od Klubara do Khisla – za 
tri dni prelevil v oder kultur-
nih dogodkov, kulinaričnih 
doživetij, umetniških točk, 
modne revije in animacij-
skega programa za vse gene-
racije, dogajanju pa so utrip 
dajali tudi številni koncerti.

Vzdušje je bilo vsesko-
zi prijetno in tudi manj-
še plohe ob večernih urah 

niso pregnale obiskovalcev. 
Sproščenost, petje in ples, 
dvignjene roke in glasni 
aplavzi so dokazovali, da je 
letošnji Kranfest kljub svo-
ji butičnosti in epidemiolo-
škim omejitvam uspel. 

»Zakuhali smo dobro jed, 
zdaj ji bomo vsako leto doda-
jali izbrane začimbe,« je fes-
tival komentiral Klemen 
Malovrh, direktor Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj. 
»Zadovoljni smo s program-
sko shemo in veseli nas, da 
je imel Kranfest kljub spre-
membam in koronskim 
časom dober obisk, obenem 

pa že iščemo nadgradnje 
festivala za naslednje leto.«

Nova epidemiološka real-
nost sicer povsem legitim-
no sproža številne polemike 
glede upravičenosti pogoje-
vanja obiskov javnih priredi-
tev s strani državnih institu-
cij, pa vendar je pestra pale-
ta prireditev Kranfesta pos-
krbela za prijetno družen-
je, kar je tudi eden glavnih 
namenov najdaljših polet-
nih noči v mestu. Kranfest 
je pač edinstvena prilož-
nost, da na enem mestu sre-
čate vse svoje znance, pa če 
vam je to všeč ali ne.

POLETNE NOČI KRANFESTA
Ulice starega jedra Kranja so konec tedna utripale v ritmih tradicionalnega Kranfesta, ki je z raznovrstno 
programsko vsebino privabil mnoge obiskovalce vseh generacij z Gorenjskega pa tudi od drugod.

Vse najboljše, Slovenija: Ansambel Saša Avsenika je znova 
navdušil množico obiskovalcev Kranfesta. / Foto: Primož Pičulin

Najmlajši so poskočno zarajali z Romano Krajnčan.

Glasbeni legendi skupaj na odru: Gušti in Tomi Meglič 
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Pred Prešernovim gledališčem je potekala modna revija. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Suzana P. Kovačič

R
deča nit letošnjih 
sobotnih planin-
skih ustvarjalnic 
v Slovenskem pla-
ninskem muzeju 

je občasna razstava 10 sid-
rišč slovenskega alpinizma 
in zgodbe iz življenja naših 
alpinistov. Kot je še pove-
dala kustosinja pedagogin-
ja Neli Štular, so s pomočjo 
zanimivih gostov med poči-
tnicami pripravili že dva 
animirana filma Reševan-
je prijatelja na Makaluju in 
Vodja alpinističnih odprav 
Aleš Kunaver. »Prvo zgo-
dbo smo izdelali po pripo-
vedi Janeza Dovžana, slo-
venske alpinistične legen-
de, ki je na Makaluju poka-
zal svojo srčnost s tem, da 
je pomagal svojemu tovari-
šu Zoranu Bešlinu k vrnit-
vi v bazni tabor. Drugo pa 
po pripovedi Dušice Kuna-
ver, žene legendarnega vod-
je naših prvih himalajskih 
alpinističnih odprav, ki je 

bil tudi izjemen človek, pri-
jatelj, snemalec, inovator, 
oče … Poletje pa smo zače-
li z »vzponom« na himalaj-
ske vršace in razvitjem slo-
venske zastave na najvišjih 
zemeljskih vrhovih v obli-
ki prostostoječega gledališ-
ča. Obiskala nas je odlična 
poznavalka ptic in njihovih 
gnezd. Uživali smo v nje-
nem pripovedovanju zgodb 
o gnezdenju sinic, smrdo-
kavre, orla, sove, kukavi-
ce in drugih ptic. Izvedeli 
smo, da je bila ptičja perut 
navdih za nastanek zadrge 
in še marsikaj zanimivega. 
Ustvarjanje smo popestrili 
z lahkotnimi malicami, ki 
smo si jih pripravili sami.« 

V avgustu bodo otroci sku-
paj z mentorico Neli Štular 
izdelali še cvetlično kolo in 
prav posebno torto, pos-
neli še en animirani film o 
tem, kako je bilo videti leta 
1979 potovanje naše odpra-
ve pod Everest, na potepu po 
okolici bodo poskusili naj-
ti prostor za postavitev biva-
ka in za zaključek izvedli še 

srečelov z zabavnimi igrami 
in obiskom Planinka, mas-
kote Slovenskega planin-
skega muzeja. Vsi filmčki in 
utrinki s preteklih in tekočih 

delavnic so na ogled na sple-
tni strani www.planinski-
muzej.si (Poletne počitni-
ške delavnice) in FB-strani 
muzeja.

POLETJE V MUZEJU
Tudi za letošnje počitnice so v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravili bogat počitniški 
program za otroke in njihove starše, ki že tradicionalno poteka vsako soboto od 9. do 12. ure.

Otroci se v Slovenskem planinskem muzeju počutijo 
odlično in svoj obisk združijo tudi z zbiranjem pravljičnih 
magnetov na stalni razstavi. / Foto: Neli Štular

Obiskala jih je tudi odlična poznavalka ptic in njihovih 
gnezd. / Foto: Neli Štular

Falot

Nekoč je bil falot,
z nahrbtnikom na rami
šel je svojo pot.

Hodil je vsepovsod,
ni se branil
nobenih dobrot.

Šel je na strme bregove,
šel je do morske obale.

Šel je do Afrike
in vse do Pariza.

Nekoč je bil falot,
izbral si je svojo pot,
čeprav polno zmot.

Hodil je vsepovsod,
ni se ustavil,
vedno je šel samo naprej.

Monika

PESMI MLADIH

Vsak od nas je včasih falot, malo moramo biti. Želim vam 
lepe dopuste in počitniške poletne dni. Meta

Jasna Paladin

T
okrat sva si z Ale-
šem za kajakaško 
avanturo izbra-
la dolg in ozek 
severnodalma-

tinski otok, po površini sed-
mi največji na Hrvaškem. 
Ko sva se prepričala, da bo 
vremenska, predvsem vetro-
vna napoved, vsaj prvi dan, 
ko naju čaka obala s klifi in s 
tem manj možnosti za pos-
tanek, ugodna, sva krenila 
v vasico Soline in po enour-
ni pripravi kajaka in prtljage 
za štiridnevno življenje na 
morju in samotnih obalah 
še pred 6. uro zjutraj zače-
la veslati.

Iz Solinskega zaliva sva 
se namenila proti rtu Veli 
rat, ki ga krasi eden največ-
jih svetilnikov na Jadranu, 
in nato ob še vedno nizkem 
soncu in popolnem brezve-
trju zavila na zunanjo stran 
otoka, ki meji z odrtim mor-
jem in na kateri ni nobene-
ga naselja. Prava morska idi-
la. Po kakšnih 15 kilometrih 

veslanja prideva do plaže 
Sakarun, ki jo oglašujejo 
kot eno od desetih najlepših 

plaž Jadrana, a ker veva, da 
naju čaka še veliko lepših 
plažic, ki nimajo dostopa s 

kopnega in zato ni množi-
ce ljudi, hitro kreneva nap-
rej. Prvo malico si privošči-
va na plaži Veli žal naspro-
ti majhnega otočka, edine-
ga na tej strani, in ker son-
ce čedalje bolj pripeka, se že 
veseliva obiska podvodne 
jame Zmajevo oko, ki pa je 
ob najinem prihodu žal zase-
dena z vodnikom in obisko-
valci, zato se le malo ohladiva 
v senci in morju in že veslava 
naprej. Po dobrih 30 kilome-
trih doseževa narodni park 
Telaščica, ki je znan po svo-
jih strmih klifih, in zasluži-
va si daljši počitek v senci s 
kosilom s kuhalnika. Nava-
dno je 30 kilometrov veslan-
ja več kot dovolj za en dan, 
a morje je še vedno nadvse 
prijazno, popoldansko son-
ce nama sije v hrbte in oba-
la je res tako čudovita, da se 
odločiva preveslati še pet-
najst kilometrov plaže s kli-
fi do prve obale, kjer bi lahko 
prenočila. K temu naju prep-
riča tudi vetrovna napoved za 
naslednji dan, ki je že napo-
vedovala močnejši jugo. 
Zadnji kilometri so naporni, 

sva bila pa zato plaže toliko 
bolj vesela. Po 52 kilometrih 
in skoraj desetih urah vesla-
nja zaspiva kot ubita. 

Naslednji dan sva v kaja-
ku že ob 6. uri, in ker je tako 
lepo, se odločiva krog okoli 
otoka podaljšati še na Kor-
nate. Roke in hrbet bolijo od 

prejšnjega dne in tudi čel-
ni veter je začel pihati že po 
nekaj minutah veslanja, ko 
sva se peljala mimo slanega 
jezera Mir, a žene naju misel 
na počitek s kavico na otoku 
Levrnaka v osrčju Narodne-
ga parka Kornati. 

(se nadaljuje)

Potovanje s kajakom (1)

OKOLI DUGEGA OTOKA

Kajak, s katerim sva po Jadranu preveslala že na stotine 
kilometrov

Svetilnik na rtu Veli rat

Spalnica po dobrih petdesetih kilometrih veslanja

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

sudoku_TEZJI_21_61
NALOGA

6 3 5 7 9
1

5 8 6 4 7
6 8 9 5

8 1 2 9
7 5 3 2 8

8
1 2 4 5

sudoku_TEZJI_21_61

REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_TEZJI_21_61
NALOGA

63579
1

58647
6895

8129
75328

8
1245

sudoku_TEZJI_21_61

REŠITEV

634527891
297418635
581963247
126849573
945376182
378152964
759631428
462785319
813294756

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_61
NALOGA

8 3 4 2 7
6 9 8 4

5 1 7 3
9 8 2

4 5 3 8 2 1
5 7 8

6 1 5 2
2 3 9 4

4 1 8 6
sudoku_LAZJI_21_61

REŠITEV

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

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_21_61
NALOGA

83427
6984

5173
982

453821
578

6152
2394

4186
sudoku_LAZJI_21_61

REŠITEV

839154276
762983514
514276893
198762435
457398621
326541789
683417952
275639148
941825367

Rešitev:

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

M
arija Man-
freda, roje-
na Mohar, 
je bila najst-
arejša od 

sedmih otrok. Rodila se je v 
kamri na domačiji pr' Mejač 
v Šenčurju. »Mladost je bila 
bolj klavrna. Ko sem obisko-
vala tretji razred, se je zače-
la vojna. Štiri leta sem obis-
kovala nemško šolo, po voj-
ni sem naredila še eno leto 
slovenske šole,« je poveda-
la slavljenka in nadaljevala: 
»Želela sem nadaljevati sre-
dnje šolanje, tudi učitelji-
ca mi je svetovala naj ga, saj 
sem bila med boljšimi učen-
ci, a ata je dejal, da je izob-
razba namenjena le fantom, 
zato sem si morala poiskati 
delo, ki ga sprva nisem dobi-
la. Šele čez čas sem se zapo-
slila v tekstilnem podjet-
ju v Kranju, kamor sem se 
sedem let vozila s kolesom. 
Spomnim se, da me je sre-
di Jelenovega klanca večkrat 
pustilo na cedilu.« 

Moža Franca Manfredo z 
Mlinskega pri Kobaridu je 
spoznala pri 33 letih v svo-
jem domačem kraju. »Bil je 
sedem let starejši od mene. 
Kot italijanski vojak je bil 
ujet in prepeljan v taborišče. 
Otrok nisva imela, imela pa 
sva se zelo rada. Pravzaprav 
sva imela prava nebesa na 
zemlji. Nisva bila pohlepna 
niti nisva težila k bogastvu, 

bila sva skromna. Se pa še 
danes čudim sama sebi, 
kako da sem bila tako pogu-
mna in se poročila, očitno 
sem sledila le srcu,« nam je 
zaupala izredno zgovorna in 
družabna sogovornica, ki je 
vrsto let plesala pri folklori 
in pela pri cerkvenem zbo-
ru, obiskovala je kuharske 
tečaje, znana je bila po peki 
krofov. 

Na predvečer rojstnega 
dne so ji domači pripravi-
li »žur«. »Obvestili so me, 
da bodo nekaj 'naštimali', 
a takega slavja nisem priča-
kovala. Zaslišala sem har-
moniko, in ko sem pogleda-
la skozi okno, je bilo dvori-
šče polno ljudi. Zabavi smo 
se pozno v noč. Otroci so 

prinesli devet velikih mar-
jetic, ki krasijo domači bal-
kon,« je slavje opisala gospa 
Marija. 

A to ni bila edina zabava ob 
njenem jubileju, v nedeljo so 
ji pripravili še večje praznova-
nje s presenečenji, ki so obu-
dili spomine na njeno življe-
nje. »Največ mi pomeni dru-
žba, da skupaj zapojemo in se 
poveselimo. Druženje je sicer 
naš običaj, vsak dan se snide-
mo ob deseti uri, popijemo 
kavo in se pogovorimo o aktu-
alnih tematikah. Postrežem 
jim pijačo iz ingverja, limone 
in medu, ki jo naredim sama. 
Prijelo se je je ime zdravje,« 
je povedala Marija Manfreda, 
ob tem pa še dodala, da pogre-
ša moža, ki jih je zapustil pred 

dvema letoma. Teti Mari so v 
veliko pomoč nečaka Nataša 
in Sebastian z otroki ter sva-
kinja Slavka. »Teta je nepo-
sredna, ne mara laži. Hva-
ležna je za vse nas, ki jo 
obkrožamo. Včasih nas rada 
malo 'pokomandira', a pra-
vi, da red mora biti. Znana 
je po svojih edinstvenih slo-
ganih. Ob njenem osemde-
setem jubileju smo si izde-
lali majice z njenim veliko-
krat izrečenim sloganom: 
Kar je v lepem, ni v grdem. 
Letos smo si napisali: Samo 
da gre baraka naprej. Za roj-
stni dan smo ji podarili tisto, 
kar ji največ pomeni – veliko 
ljubezni, družbe in veselja,« 
je še dodala nečakinja Nata-
ša Mohar Mustafa. 

NJENA BARAKA GRE NAPREJ
V sredo, 28. julija, je devetdeset let praznovala Marija Manfreda, po domače Mejačeva Mara, iz Šenčurja.

Marija Manfreda, po domače Mejačeva Mara, je praznovala devetdeset let. 

V Kranjski Gori sta se 3. julija 2021 poročila Matevž Kli-
nar in Nina Cuznar. Na Bledu so 17. julija 2021 sklenili 
zakonsko zvezo: Max Košenina in Staša Lampret, Ambrož 
Rozman in Katja Lopuh, Matic Čebavs in Eva Kapus ter 
David Mihaly Domsitz in Gertrud Gyuran, 28. julija 2021 
Vladimir Jerebić in Karla Šutalo, 30. julija 2021 Dejan 
Koselj in Stanka Ravnikar ter Fung Yuen Yeung in Pui Yi 
Yung, 31. julija 2021 pa Dejan Medik in Anja Volgemut. 
V Radovljici sta se 24. julija 2021 poročila Dušan Noč in 
Vesna Bertoncelj, na Posavcu Radomir Ignjić in Polona 
Zaplotnik, pri Sv. Andreju Luka Buh in Špela Pustovrh, v 
Vopovljah pa Rok Šolar in Tamara Babič. V Škofji Loki sta 
se 31. julija 2021 poročila Primož Golobič in Katja Kejžar. 
Na Jesenicah sta se 24. julija 2021 poročila Armin Bajrek-
tarević in Nejira Samardžić, 28. julija 2021 pa Fadil Porčić 
in Senada Šečkanović.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 22 
dečkov in 9 deklic. Najtežja in najlažja sta bili deklici – naj-
težji je tehtnica pokazala 4495, najlažji pa 2600 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 9 deklic in 10 dečkov. Tudi tu 
sta mejni teži pripadli deklicama – najtežja je ob rojstvu 
tehtala 4180, najlažja pa 2320 gramov.

Novorojenčki

»Letnik 83«
Samo nekaj vprašanj še, pre-
den greste na zasluženi dopust. 
Zanima me, v katerih mesecih 
se v ljubezni kaj premakne. Ali 
tega moškega že poznam ter 
kje ga spoznam? Prosim vas še, 
da mi poveste, kaj se bo doga-
jalo na poslovnem področju, 
bo kakšen premik v financah. 
Iskrena hvala vam za vse in lep 
dopust vam želim.
Najboljši meseci, ki pri vas 
izstopajo, so avgust, septem-
ber in naslednje leto februar 
in marec. Ljubezen je zale-
tava, a po drugi strani čisto 
preprosta stvar. Pride in obi-
šče nas takrat, ko to najmanj 
pričakujemo. V vašem prime-
ru gre za nekaj starega, neka 
oseba iz preteklosti, ki vam 
je veliko pomenila, ni nujno, 
da se je takrat med vama kaj 
dogajalo. In to zato, ker ni bil 
pravi čas. Takoj boste vedeli, 

za kaj gre, in ne bo nobenih 
dvomov. Premik na bolje pri 
financah lahko pričakujete v 
mesecu oktobru. Zelo boste 
presenečeni in še dolgo dob-
re volje. Lepo vas pozdrav-
ljam in tudi vam lep dopust.

»Ljubezen«
V zadnjem odgovoru ste mi 
napisali, da se mi obeta nekaj 
novega. Kje ga spoznam, bo 
boljši, kot ga imam sedaj? 
Zanima me, ali s tem fantom 
ni pričakovati prihodnosti. 
Svetujte mi, kako naj se odlo-
čim. Vsakega nasveta bom 
vesela. 
Boljše ali slabše, nikoli zares 
ne vemo. Vse to se poka-
že šele čez čas ali pa nikoli. 
Nekaj, kar bo za vas belo, je 
lahko za drugega črno. Naj-
prej se morate iskreno vpra-
šati, kako močno imate radi 
trenutnega fanta. In ne sme-

te biti z njim samo zato, da 
pač niste sami. Zadnjič sem 
vam videla novo osebo in 
tudi tokrat ni drugače. Zveza, 
ki jo imate, ne more obstati, 
saj iz vaše strani ne vidim 
dovolj ljubezni. In vi boste 
tisti, ki si izberete novo pot, 
ne on. Vse bo prinesel čas, 
ki se ga ne da prehitevati. V 
najkasneje v pol leta pride do 
sprememb in se bo začelo 
dogajati. Srečno.

»Podkvica«
Zopet se obračam na vas, ker 
ste mi že dvakrat pomagali s 
pozitivnimi odgovori. Lani ste 
mi pisali, da bo v roku leta in 
pol možnost selitve, takrat se 
mi je to zdelo nemogoče, sedaj 
pa se vse obrača točno v to 
smer, kot ste napisali. Nasta-
ja pa problem glede prodaje 
hiše, ki ga povzroča moj brat. 
Mislite, da se bo rešilo v moje 

dobro? Se bom preselila ali 
ostanem v stari hiši s hčer-
ko? Ne vem, kako naj se vam 
zahvalim za vso vašo pozi-
tivnost, ljudi, kot ste vi, je zelo 
malo. Želim vam veliko sreče 
in poslovnih uspehov. 
Vsaka stvar potrebuje svoj 
čas. In nekaj, kar se nam je 
še včeraj zdelo nemogoče, 
se danes ali pa jutri lahko 
zgodi. Prepričana sem, da 
se bo rešilo v vaše dobro. 
Brat bo popustil in sprejel 
dejstva. Neka ženska oseba 
vpliva nanj. Tega vpliva se 
bo rešil in trezno razmislil 
o situaciji. S hčerko ne osta-
neta v stari hiši, no ja, lahko 
še nekaj časa, ampak slej ko 
prej vidim selitev, če ne prej, 
v naslednjem letu. Hvala za 
lepe besede, tudi jaz vam 
želim vse lepo.
Res je, naš letnik, mi se ne 
damo.
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Radovljica – V galeriji Šivčeva hiša v Radovljici ta teden, 
5. avgusta, ob 18. uri, vabijo na odprtje gostujoče raz-
stave Posavskega muzeja Brežice Ivan Ivačič, kuharski 
mojster – prva slovenska kuharska TV-zvezda, in sicer ob 
stoti obletnici njegovega rojstva. Ivačič se je rodil v oko-
lici Brežic, kuhal je v takrat najbolj prestižnih hotelih na 
Gorenjskem in živel v Radovljici. Z razstavo se v Muzejih 
radovljiške občine pridružujejo dogodkom ob proglasitvi 
Slovenije za evropsko gastronomsko regijo. Je prva izmed 
dogodkov kulturnega abonmaja Polna žlica kulture, na 
odprtju novembrskih Okusov Radol'ce načrtujejo tudi 
predstavitev kulinarike iz Brežic. Razstava bo na ogled do 
konca letošnjega decembra. 

Razstava o Ivanu Ivačiču, prvi slovenski 
kuharski televizijski zvezdi
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_03. 08. 2021

Nagrade: 3-krat po ena vstopnica za koncert  
po lastni izbiri

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 četrtka,  
12. 8. 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

RESTART
TOUR

URBANA DOŽIVETJA

MUSIC

X MUSIC PREDSTAVLJA:

LUKA BASI 20.8.

TONY CETINSKI 27.8.

LUKA BASI 20.8.

TONY CETINSKI 27.8.

OMEJENOŠTEVILOVSTOPNIC!

VSTOPNICE:

NAJVEČJA POVEZANA
KONCERTNA TURNEJA

www.xmusic.si

MEDIJSKI POKROVITELJ:

KRANJ
PARKIRIŠČE PRED SUPERNOVO

SAVSKI OTOK

20.8. - 11.9.

SENIDAH,
RELJA POPOVIĆ, COA 11.9.
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Erika Jesenko

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

Krompirjeva musaka z zelenjavo in skuto
Krompir je v slovenski ku-

hinji nepogrešljiv spremlje-
valec mesnih jedi. Pražen 
krompir pri nedeljskem ko-
silu, okisan krompir s kuha-
no govedino, 'pomfri' poleg 
dunajskega zrezka, mesna 
musaka, pečen krompir po-
leg piščanca in tako naprej. 
A več kot odlično se izkaže 
tudi brez mesa, na primer v 
družbi skute in zelenjave.

Za pripravo krompirjeve 
musake z zelenjavo in sku-
to potrebujemo: 1 kg krom-
pirja, pol kilograma meša-
ne zelenjave: bučke, papri-
ka, korenje, brokoli, por ..., 
2 stroka česna, 1 paradižnik, 
pol kilograma skute, 3 jajca, 

1 dl mleka, 1 žličko olivnega 
olja, sol in poper.

Krompir operemo, ga po-
ložimo v lonec in zalijemo 
s hladno vodo. Posolimo z 
dvema žličkama soli in za-
vremo. Nato znižamo tem-
peraturo toliko, da voda ra-
hlo vre. Kuhamo 15 minut 
oziroma toliko, da je krom-
pir skoraj kuhan, a še rahlo 
čvrst. Krompir nato odcedi-
mo, ga olupimo in nareže-
mo na pol centimetre debe-
la kolesa.

Medtem ko se krompir 
kuha, pripravimo zelenjav-
ni nadev. Česen olupimo, 
sekljamo ter prepražimo 
na žlički olja. Dodamo na 

manjše rezine narezano ze-
lenjavo in jo na hitro prepra-
žimo. Primešamo še na koc-
ke narezan paradižnik in po-
solimo ter popramo. Duši-
mo 10 minut. 

Posebej pripravimo sku-
tni nadev, tako da zmešamo 
skuto in dve jajci. Dodatno 
pripravimo še preliv iz mle-
ka in enega jajca.

Sestavljanje musake: Sre-
dnje velik pekač namastimo 
in dno prekrijemo s plastjo 
krompirja. Na krompir raz-
poredimo polovico zelenjav-
nega nadeva. Po zelenjav-
nem nadevu razporedimo 
polovico skutinega nadeva. 
Skutin nadev prekrijemo z 

novo plastjo krompirja in na-
njo razporedimo preostanek 
zelenjavnega in skutnega na-
deva. Prekrijemo s preostan-
kom krompirja in vse skupaj 
prelijemo s prelivom iz mle-
ka in jajca. Z nožem večkrat 
zapičimo v musako, da preliv 
preide tudi v spodnje plasti. 

Musako pečemo v pečici, se-
greti na 180 °C, 40 minut. 
Pečeno musako vzamemo 
iz pečice in jo pred postrežbo 
pustimo stati 10 minut.

NASVET: Med plasti in po 
vrhu lahko po želji nadrobi-
mo še mocarelo ali kakšen 
drug sir.

Blitva vsebuje veliko balastnih snovi, kar je izrednega pome-
na za črevesno floro. Ima veliko kalcija, železa, magnezija in 
vitamina C, zato poživlja možgane in živčevje, daje energijo, 
razstruplja črevesje, pospešuje nastajanje hormonov in daje 
mentalno svežino.

Blitva s sirom

Potrebujemo 1 kg blitve, 75 g masla, 1 čebulo, 1 žlico moke, 
250 ml mleka, margarino, 100 g naribanega ementalca, sol in 
beli poper.

Pečico segrejemo na 200 °C. Blitvo očistimo, operemo in od-
cedimo. Stebla odrežemo, liste pa prelijemo s slanim kropom 
in pustimo tako 5 minut, da se zmehčajo. Nato jih odcedimo 
in nasekljamo. V posodi stopimo polovico masla in na njem 
popražimo nasekljano čebulo. Pomokamo, premešamo, zali-
jemo z mlekom, solimo, popramo, dodamo narezano blitvo in 
pokrito kuhamo 10 minut. Ognjevarno posodo namažemo z 
margarino, damo vanjo blitvo in posujemo z naribanim sirom. 
Preostanek masla narežemo na lističe in ga razvrstimo po siru. 
Damo v ogreto pečico in pečemo okrog 10 minut.

Blitvini zvitki

Potrebujemo 18 listov blitve, 100 g riža, 500 g šampinjonov ali 
drugih gob, 2 limoni, 2 čebuli, malo majarona, 30 g orehov, 0,5 
l juhe, olivno olje, sol in poper.

Liste blitve operemo, jih 5 minut kuhamo v slani vodi, nato 
pa takoj shladimo v mrzli vodi. Gobe očistimo in na drobno 
narežemo. V ponvi na olju popražimo čebulo, dodamo gobe, 
jih pokapljamo s sokom 1 limone in dodamo majaron. Ko se 
vse skupaj segreje, znižamo temperaturo in pražimo 10 minut. 
Posebej skuhamo riž, mu primešamo šampinjone, dodamo 
nasekljane orehe, še malo olja, solimo in popramo. Nadev 
damo na list blitve. Najprej čez nadev zapognemo najdaljši 
stranici lista, nato ga zavijemo kot sarmo. Zvitke položimo 
v namaščeno ognjevarno posodo s pokrovom. Naložimo jih 
enega zraven drugega, zalijemo z juho, ki smo ji dodali sok 
druge limone, pokrijemo in damo v hladno pečico. Pečemo 
od 35 do 40 minut na 200 °C.

Blitvenjak oziroma pogača z blitvo

Potrebujemo 250 g moke, 4 jajca, pol žličke soli, 500 g mlade 
blitve, 80 g suhih fig, 80 g rozin, 30 g sladkorja, poper, 150 g 
skute in 3 žlice olivnega olja.

Fige in rozine namočimo v topli vodi. Očiščeno blitvo opere-
mo in zrežemo na tanke rezance. Zmešamo jo s sesekljanimi 
figami, rozinami, soljo, poprom in skuto. Moko presejemo, 
dodamo sol in 3 jajca ter zamesimo testo. Razdelimo ga na 
dva dela in ju razvaljamo na velikost pekača. Pečico ogrejemo 
na 200 °C. Pekač namažemo z oljem, nanj položimo en del 
testa in nadev ter pokapljamo z oljem. Prekrijemo z drugim 
delom testa, robove stisnemo in testo premažemo s stepenim 
jajcem. Pekač postavimo v ogreto pečico in pogačo pečemo 
približno 40 minut. Ko je pečena, jo zrežemo na kose in po-
nudimo toplo ali hladno.

Milena Miklavčič

Karmen sicer ni vražever-
na, vsaj tako pravi, a v življe-
nju je že neštetokrat doživela, 
da se v pregovoru Vse se vra-
ča, vse se plača, skriva globo-
ka resnica.

V želji, da bi njeno življenj-
sko zgodbo bolje razumeli, se 
je najprej vrnila v mlade dni.

»Pri hiši smo bila štiri de-
kleta, rojena ena za drugo. 
Oče, ki je imel mizarsko de-
lavnico, je bil strašno razo-
čaran, ker ni mogel zaplodi-
ti sina, ki bi nasledil njego-
vo obrt. Z nami, dekleti, ni 
ravnal ne lepo ne spoštljivo. 
Opravljati smo morale vsa 
moška dela, ki jih pri hiši ni 
bilo malo. Bila sem najstarej-
ša, od vseh tudi najbolj uspe-
šna v šoli. Same petice! Uči-
teljica je staršem predlaga-
la, naj mi omogočijo študij. 
Kaj je bilo hujšega! Mislila 
sem, da bo očeta kap, ko mu 
je mama povedala. Tisto po-
letje po zaključku osmega ra-
zreda me je gonil v delavnici 
do onemoglosti. Delala sem 
tudi po 16 ur na dan, vmes 
mi je dovolil le eno uro počit-
ka, in to v času kosila. Izgubi-
la sem menstruacijo, shujša-
la za devet kilogramov. Nekoč 
sem se pri razlaganju desk z 
voza zgrudila. Nezavestno so 
me odpeljali k zdravniku in 
nato še pod nujno v bolnišni-
co. Še danes, a le kot v snu, 

slišim zavijanje sirene rešil-
nega avtomobila. Mama me 
je obiskala šele čez kakšen te-
den. Prej ji oče ni dovolil. Tr-
dil je, da sem izčrpanost zai-
grala, da bi se mu upirala.

A so bile posledice trdega, 
garaškega dela, ki mu ne bi bil 
kos niti odrasel moški, krute. 
Zdravnik je poklical očeta in 
mu razložil, da potrebujem 
rehabilitacijo. Dejal mu je 
tudi, da ga bo prijavil, če bom 
še kdaj prestopila prag njego-
ve delavnice.

In ker je v vsaki še tako sla-
bi stvari tudi kaj dobrega, mo-
ram reči, da sem lahko jeseni 
vsa ponosna stopila v prvi le-
tnik. Ni mi bilo sicer prav, da 
je bilo 'samo' učiteljišče, a bo-
lje to kot nič.

Kljub bolečinam, ki so bile 
moje stalne spremljevalke, 
sem šolanje končala z odli-
ko. Za očeta sem bila še zme-
raj nekoristen 'kripl', 'odpa-
dek', zato ni imel nič pro-
ti, da sem nadaljevala študij 
tudi na univerzi.

Njegov edini pogoj je bil, da 
sem se sama preživljala. Pa 
sem se! Z inštruiranjem. Štu-
dentska leta so bila med naj-
lepšimi v mojem življenju.

Ves čas pa me je zelo skrbe-
lo za drugo sestro. Pri 22 letih 
se je poročila, oba z možem 
sta garala pri očetu. Za ob-
ljubo, da bo nekoč delavnica 
njena, je plačala visoko ceno. 
Dvakrat je splavila, imela je 
težave s povešeno maternico. 
Z možem sta se začela prepi-
rati. Ni mu bilo lahko, saj so 
se iz njega na vasi norčevali, 
da ni sposoben zaploditi otro-
ka. Ljudje so lahko zelo kruti. 
S sestro sta se začela prepira-
ti, nazadnje je pospravil svoje 
stvari in se odselil v neko na-
jemniško stanovanje. Čeprav 
sta v naši rojstni hiši preure-
dila podstreho, in to z lastnim 
denarjem, je sestra vse pusti-
la in šla za njim.

V letu, ko se je to zgodilo, 
sem diplomirala in dobila 

prvo službo. Resda je bila le 
za določen čas, a vseeno. Ve-
sela sem je bila! Imela sem 
rada učence, oni pa mene. 
Tudi v zbornici smo se dobro 
razumeli med seboj.

Žal pa nesreča pride, ko 
se je najmanj nadejamo. 
Oče si je z žago poškodoval 
roko, odrezalo mu je tudi 
dva prsta. Kaj sem hotela? 
Po pol leta, ko mi je potekla 
služba za določen čas, sem 
zavrnila podaljšanje pogod-
be, se vrnila domov, prepri-
čana, da bom zmogla voditi 
delavnico. Oče je s težavo in 
s stisnjenimi zobmi zaposlil 
nekega moškega, mlajšega 
fanta iz okolice Varaždina. 
Zelo je bil priden, žal pa ni 
dobro prenesel očetovega te-
rorja. Ta je pričakoval, da bo 
delavec garal 24 ur na dan, 
kot je on.

Največkrat sem bila za vse 
sama. Četudi sem se težjim 
delom izogibala, so se stare 
bolečine, za katere se mi je 
zdelo, da sem jih premaga-
la, ponovno vrnile. Priložno-
stni delavci so namreč tako 
hitro, kot so prišli, tudi odšli. 
Sedem let sem garala kot ži-
val, ne da bi oče zame plače-
val prispevke.

V zelo redkih trenutkih, ko 
sem si lahko oddahnila, sem 
veliko brala. Da bi šla na do-
pust? Ni bilo govora. Oče mi 
je nenehno stal za hrbtom 
in me priganjal. Neštetokrat 
sem bila na tem, da vse sku-
paj pustim in izginem, pa so 
me zadržale mamine solze. 
Bila je namreč prepričana, da 
bomo umrli od lakote, če ne 
bo prihodkov iz delavnice. Na 
neki način je imela prav, saj 
se je očetu zdelo škoda denar-
ja tudi za plačevanje lastnih 
prispevkov.

Stara sem bila že skoraj 34 
let, ko sem spoznala Boruta. 
Bil je trgovski potnik pri za-
sebniku, ki je izdeloval okna 
in notranja vrata. Všeč mi je 
bil, jaz pa njemu. Doma sem 

si izborila proste sobotne po-
poldneve in nedelje. Po dob-
rem letu sva se potem poro-
čila. Očeta je moja odloči-
tev, da grem od doma, tako 
razbesnela, da me je razde-
dinil. Še več: poklical je no-
tarja, ki mu je črno na be-
lem zapisal, da domov ni-
mam več vstopa. Hkrati pa 
je delavnico prepisal na ene-
ga od nečakov. Kje in kdaj so 
se o tem že prej dogovarjali, 
tudi mama ni vedela. S po-
roko sem 'rešila' mlajši dve 
sestri. Življenje sta si lahko 
uredili po svoje. Še danes sta 
mi hvaležni.

Žal pa moj zakon, podob-
no kot sestrin, ni trajal dol-
go. Nisem in nisem mogla 
zanositi. Z možem sva ime-
la številne preiskave, nazad-
nje so me zdravniki postavili 
pred dejstvo: 'Otrok ne bo za-
radi poškodb, ki ste jih bili de-
ležni v času, ko je vaše telo še 
odraščalo.' Psihično sem bila 
čisto na tleh. Predstavljate si, 
kako sem se počutila šele v ra-
zredu, kjer sem bila vsak dan 
med tridesetimi otroki, ki pa 
žal niso bili moji. Z možem 
sva se začela prepirati, po 
treh letih skupnega življenja 
si je našel drugo. Nisem mu 
zamerila. Danes ima tri otro-
ke in mislim, da jim je zelo 
dober oče.

Z domačimi sem pretrga-
la vse stike, občasno sem se 
slišala z najmlajšima sestra-
ma. Bili sta poročeni, ime-
li sta tudi otroke. Ko sem po-
mislila nanje, se mi je zde-
lo, kot bi mi nekdo z nožem 
zabadal v srce. Začela sem 
skrbeti za materialne stvari. 
Veliko sem inštruirala, po-
magala sem pri različnih di-
plomskih, magistrskih nalo-
gah. S kreditom sem si kupi-
la stanovanje in avto. Potova-
la sem, se izobraževala. Prišla 
do doktorata. S pomočjo psi-
hoterapevtke sem se ponov-
no postavila na noge …«

(Konec prihodnjič)

Vse se zgodi z razlogom, 1. del

Fantom je lažje

usode
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
3. 8.

12/22 °C

Nedelja 
8. 8.

14/28 °C

Sreda 
4. 8.

Četrtek
5. 8.

Petek
6. 8.

Sobota
7. 8.

14/21 °C 14/21 °C 14/23 °C 13/26 °C

Ponedeljek 
9. 8.

Torek
10. 8.

Sreda
11. 8.

Četrtek
12. 8.

15/29 °C 14/26 °C 14/27 °C 14/26 °C

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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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

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

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

3. 8. tor. Lidija   5.47  20.30

4. 8. sre. Dominik   5.48 20.29 

5. 8. čet. Marija   5.49 20.27

6. 8. pet. Ljubo   5.50  20.26

7. 8. sob. Kajetan   5.52 20.24

8. 8. ned. Miran   5.53 20.23

9. 8. pon. Janez   5.54 20.21

CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 4. 8.
20.00 ODRED ODPISANIH: NOVA MISIJA
16.40 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.
19.00 BLACKPINK THE MOVIE
17.50, 19.50 KRIŽARJENJE SKOZI DŽUNGLO
21.10 STARI 

16.00, 18.00 LUKA, sinhro.
16.30 SPACE JAM: NOVA LEGENDA, sinhro.
18.30 SPACE JAM: NOVA LEGENDA
20.20 ČRNA VDOVA
15.50 KRUDOVI: NOVA DOBA, sinhro.
17.00, 20.50 HITRI IN DRZNI 9

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PREDAVANJA

O literatki Françoise Sagan
V soboto, 7. avgusta, bo ob 19. uri na aplikaciji Zoom na po-
vezavi https://us02web.zoom.us/j/82218077016 predavanje 
pisateljice Nine Kosmač o francoski literatki Françoise Sagan.

RAZSTAVE

Cvetje pod steklom
Naklo – Kulturno-umetniško društvo LIK bo v četrtek, 5. av-
gusta, ob 19. uri v Pavlinovi galeriji Doma J. Filipiča odprlo 
razstavo Cvetje pod steklom. Slike iz posušenih cvetnih lis-
tov razstavljata naklanska ustvarjalca Ljuba Brajnik in Ivan 
Posavec. Slike bodo na ogled do 15. avgusta, in sicer ob sre-
dah od 19. do 20. ure in ob nedeljah od 10. do 12. ure. V 
galeriji upoštevajo ukrepe NIJZ za varovanje zdravja.

Odprtje razstave o Ivanu Ivačiču
Radovljica – V četrtek, 5. avgusta, bo ob 18. uri v Galeriji 
Šivčeva hiša odprtje razstave o Ivanu Ivačiču, prvi slovenski 
kuharski televizijski zvezdi. Letos mineva sto let od njegove-
ga rojstva.

Vilma Stanovnik 

Debeli rtič – Otroke, ki se v 
okviru dobrodelnega projek-
ta Pričarajmo nasmeh od-
pravijo na letovanje, vsako 
leto na podlagi objektivnih 
meril izbere partner projek-
ta Rdeči križ Slovenije skupaj 
z regionalnimi Centri za so-
cialno delo, socialnimi služ-
bami na osnovnih šolah in 
območnimi združenji Rde-
čega križa. V tokratnem ter-
minu dobrodelnega projekta 
je na Debelem rtiču letovalo 
enajst otrok iz Kranja, devet z 
Jesenic in po sedem otrok iz 
Radovljice, Tržiča in Škofje 
Loke. V tednu dni so anima-
torji zanje pripravili pester 
program, kjer so se vrstile 
ustvarjalne delavnice, špor-
tne in zabavne aktivnosti, po-
učne urice in predvsem spro-
ščeno druženje s prijatelji. 

Kot pojasnjujejo v Tušu, 
bodo s pomočjo poslovnih 
partnerjev in kupcev v 19. letu 
dobrodelnega projekta Priča-
rajmo nasmeh poletne dni 
polepšal kar petsto otrokom. 
»Pandemija je pokazala, kako 

ranljivi smo. Še posebej je raz-
galila, kako so na spremembe 
občutljivi otroci, in prav zato 
smo storili zares vse, da otro-
kom omogočimo brezskrbne 
sončne, poletni dni v družbi 
vrstnikov in v objemu preču-
dovite narave na Debelem rti-
ču,« je pojasnila vodja projek-
ta Anja Marjetič iz Tuša, kjer 
večino svojih družbeno odgo-
vornih projektov že vrsto let 

namenjajo predvsem otro-
kom in mladostnikom, in do-
dala, da so skupaj poletne po-
čitnice polepšali že več kot de-
vet tisoč otrokom.

»Brez podpore donator-
jev, kot je Tuš, bi tudi letos 
petsto otrok ostalo doma in 
preživljalo počitnice, kot bi 
jim pač omogočale okolišči-
ne doma, morda zaprti med 
stene majhnega stanovanja, 

morda prepuščeni ulici; in 
teh petsto otrok bi se prve 
dni naslednjega šolske-
ga leta postavljalo nekje ob 
stran, da jih ne bi tisti, ki so 
se med počitnicami potepa-
li in spoznavali nove kraje in 
dogodivščine, vprašali, kje 
pa so oni preživeli počitni-
ce,« je o stiskah otrok pove-
dala podpredsednica Rdeče-
ga križa Slovenije Silva Duh. 

Počitnice z otroškimi nasmehi
Na Debelem rtiču so poletne počitnice v okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh preživeli 
tudi otroci iz Kranja, Jesenic, Radovljice, Škofje Loke in Tržiča. 

Otroci so uživali na počitnicah na Debelem rtiču. / Foto: arhiv Tuša

Jezersko – V četrtek, 5. avgusta 2021, bo ob 19. uri cerkev sv. 
Ožbolta na Jezerskem gostila vokalni ansambel Elinor s kon-
certom, ki so ga naslovili Trenutek. Tokratni program obsega 
poezijo slovenskih avtorjev, kot so Srečko Kosovel, Josip Murn 
in Anton Martin Slomšek; z glasbo pa so jo opremili domači 
skladatelji Marij Kogoj, Vilko Ukmar, Samo Vremšak, Alojz 
Srebotnjak, Anton Lajovic in Luka Gojkošek. 

Trenutek vokalnega ansambla Elinor

Cveto Zaplotnik

Kranj – Slovenija bo letos 
prvič podelila nagrado zla-
ta čebela, s katero spodbuja 
inovativnost in vrhunskost 

posameznikov in pravnih 
oseb, ki so na svetovni rav-
ni pomembno prispevali h 
krepitvi zavedanja o pome-
nu čebel in drugih opra-
ševalcev. Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je ob koncu juli-
ja objavilo poziv fizičnim in 
pravnim osebam ali osebam 
javnega prava, da predlaga-
jo kandidata za podelitev 

nagrade. Na poziv, ki bo od-
prt dva meseca, pričakujejo 
odziv tako iz Slovenije kot 
iz tujine. Prejemnika na-
grade bo izbral poseben od-
bor, nagrajenec pa bo iz rok 
predsednika države prejel 
skulpturo, finančno nagra-
do in listino.

Zbirajo predloge za nagrado zlata čebela



23Gorenjski glas
torek, 3. avgusta 2021 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom OD HLODA 
DO IZDELKA, ki je bila objavljena v Ločanki 13. julija 2021, so: 
Irena Grajzar iz Poljan, ki prejme 1. nagrado (darilna kartica že
lja v vrednosti 15 EUR), Jani Erman iz Podnarta in Francka Lan-
gerholc iz Škofja Loke, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Več 
kot sanje/Jaz, midva, mi).

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom 60 JEDI IZ KO-
RENIN IN GOMOLJNIC, ki je bila objavljena v Gorenjskem gla
su 13. julija 2021, so: Majda Zor iz Smlednika, ki prejme 1. na
grado (darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Vera Vrtač iz 
Naklega in Krištof Pliberšek iz Kranja, ki prejmeta 2. in 3. na
grado (knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi).

Nagrajencem čestitamo!

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila

Kristina Aljaž
Skalčna Kristina iz Zapog

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
ter vsem imenovanim in neimenovanim za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in darove za cerkev sv. Nikolaja v Zapogah. 
Posebna zahvala podjetju Ka olje (Kalanovim) za vso pomoč, 
pogrebni službi Pogrebnik, župniku gospodu Alojziju Golobu za 
lepo opravljen obred, Društvu upokojencev Vodice in ge. Valeriji 
za lep govor o njenem življenju. Vsem še enkrat najlepša hvala. 

Draga mami, pogrešali te bomo in nismo ti uspeli reči hvala za 
vse, kar si nam v življenju dala. 

Žalujoči vsi njeni
Zapoge, Hrastje, 29. julija 2021

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

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

EUR

NOVO

Vzdrževalec – strojni, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: primerno izobrazbo: IV., V. ali VI. stopnje strojne 
smeri, poznavanje hidravličnih in pnevmatskih shem ter njihovih elementov, 
poznavanje strojnih elementov ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Ško
fja Loka. Prijave zbiramo do 29. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v tiskarni, m/ž (več delovnih mest, Vodice)
Družba Bovis, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. Medse 
sprejmemo nove sodelavce za delovna mesta: sodelavec na plisirnem stroju, 
pomočnik tiskarja in tiskar. Urejeno delovno okolje in delo v izkušenem ko
lektivu. Bovis, d. o. o., Repnje 34, 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 21. 8. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Planer kakovosti – projektni inženir kakovosti, planer kakovosti – serij-
ski inženir kakovosti – področje: brizganje plastike, inženir kakovosti za 
obvladovanje dobaviteljev – projektni SQM inženir, inženir kakovosti za 
obvladovanje dobaviteljev – »category« SQM za področje kovinskih ma-
terialov in procesov obdelave kovin, merilec, (Brnik); vhodni kontrolor 
(Lipnica in Brnik), m/ž
Če imate veliko dobre volje in željo po delu v dinamičnem mladem kolektivu, 
vas vabimo, da se nam pridružite. Iščemo več novih sodelavcev na področju 
kakovosti. Podrobnosti na www.mojedelo.com. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Li
pnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 29. 8. 2021.

Vodja prodaje, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj 3 leta izkušenj v prodaji ali trženju – kandidati z izkušnjami 
v prodaji kadrovskih in plačnih ITsistemov imajo prednost, dobre pogajalske 
in komunikacijske sposobnosti, odlično obvladovanje prodajnokomercial
nih del, poslov in postopkov dela, dobro poznavanje področja dela in osnov 
delovno pravne zakonodaje, dobro vodenje in organizacija dela. Četrta pot, 
d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 8. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Pomožni delavec v proizvodnji, m/ž (Begunje na Gorenjskem)
K sodelovanju vabimo kandidate, ki so zanesljivi, odgovorni, samoiniciativ
ni in so nasploh pripravljeni postati del ekipe, ki bo s svojim znanjem in izku
šnjami prispevala k še boljšemu poslovanju podjetja. Elan, d. o. o., Begunje 1, 
4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji za srednje zahtevna dela, m/ž (Kranj)
Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami na enakem ali sorodnem de
lovnem mestu. Hidria, d. o. o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični obdelovalec pri projektiranju stavb, m/ž (Šenčur)
Pričakujemo: V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, znanje MS Office, 
ACAD, zaželeno poznavanje BIMokolja ... Protim Ržišnik Perc arhitekti in in
ženirji, d. o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 30. 8. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, čistilka, perica, likarica, m/ž (Kranjska Gora)
Od kandidatov pričakujemo: II. ali III. stopnjo izobrazbe, pasivno znanje slo
venskega jezika, pasivno znanje enega tujega jezika ... Hit Alpinea, d. d., Bo
rovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 30. 8. 2021. Podrob
nosti na www.mojedelo.com.

Voznik C-kategorije, m/ž (Hrastje, Kranj)
Opis delovnega mesta: razvoz blaga do strank in sodelovanje pri oddaji robe 
pri strankah, prevzem blaga od dobaviteljev, pregled in potrjevanje skladi
ščnih dokumentov (dobavnic), razkladanje in nakladanje blaga na prevozna 
sredstva, delo v skladišču (priprava blaga in komisioniranje), deklariranje iz
delkov. ARC  Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 8. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Tipične naloge: pripravljanje, posluževanje in nadziranje delovanja strojev, 
priprava ustrezne surovine za nemoten tehnološki proces, tehtanje, pakiranje 
in skladiščenje izdelkov po delovnem nalogu ... Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Ško
fja Loka. Prijave zbiramo do 9. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na strojih, m/ž (Hrušica pri Jesenicah ) 
Pričakujemo: ročne spretnosti, iznajdljivost in izvajalske sposobnosti, zažele
ne so delovne izkušnje z delom s stroji za razrez in oblikovanje kovinskih iz
delkov, zanesljivost in odgovornost ... Ekoling, d. o. o., Jezerska cesta 121, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 28. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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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

13 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        

EUR

Rezultati 61. kroga – 1. avgust 2021
1, 11, 17, 26, 27, 30, 32 in 5

Loto PLUS: 4, 12, 23, 25, 30, 31, 32 in 16
Lotko: 8 9 8 2 4 0

Sklad 62. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 62. kroga za PLUS: 80.000 EUR

Sklad 62. kroga za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@gglas.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.

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

ELEKTRIČNI skuter Zongshen, vo-
zen. letnik 2012, simbolična cena, tel.: 
041/242-375  
 21001782

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GLAVO električnega čevljarskega šival-
nega stroja Durropin in moške srajce, 
tel.: 051/415-568 
 
 21001777

OSTALO
PRODAM

MESO mlade krave, stare 2 leti, 
po 5 EUR/kg, tel.: 04/51-81-048, 
040/885-502 21001774

HOBI
KUPIM

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

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, srebrnino, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293 21001776

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 21001772

FLORIJANI,  d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 21001770

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

BOROVE deske, 4 m3, debeline 3 cm, 
tel.: 040/715-048  
 21001781

GRADBENE deske, 2,5 cm, tel.: 
031/871-659 21001780

KURIVO
PRODAM

5 M3 suhih bukovih drv, cena 250 
EUR, tel.: 031/504-549 21001779

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

SUHA mešana drva, bukev, hrast, je-
sen, gaber, tel.: 041/577-533 
 21001775

SUHA mešana, brezova drva, možna 
dostava, tel.: 040/266-311 
 21001785

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO kolo s prestavami, ohranje-
no, malo rabljeno, cena 40 EUR, tel.: 
041/276-485  
 21001778

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

KNJIŽNA novost: Živalski tarot (za lov-
ce, ribiče, čebelarje ...), cena 20 EUR 
+ poštnina, tel.: 040/567-544  
 21001726

IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim, tel.: 030/996-225  
 21001786

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

TELIČKO simentalko, staro 12 dni, 
tel.: 031/250-114 21001783

KUPIM

KLETKO za 16 kokoši, malo rabljeno, 
je še dobra, tel.: 041/229-159  
 21001784
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TOREK SREDA ČETRTEK
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14/23 oC

19/29 oC
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17/26 oC

16/24 oC

13/22 oC

15/24 oC

16/25 oC

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

14/23 °C 15/21 °C13/22 °C

Jože Košnjek

Ljubljana – V življenju du-
hovnika je nekaj pomemb-
nih mejnikov. Mednje sedi 
tudi odločitev predstojni-
kov, kje bodo duhovniki op-
ravljali svojo službo. Navada 
je, da v Katoliški cerkvi v do-
govoru s posameznimi du-
hovniki to storijo v začetku 
avgusta, ko se tudi novomaš-
niki lahko vključijo v delo po 
župnijah.

Tudi letos je prišlo v go-
renjskih župnijah do neka-
terih sprememb. V nekate-
rih župnijah, na primer na 
Primskovem v Kranju in v 
Stranjah pri Kamniku, pa so 
spet dobili svojega dušnega 
pastirja. 

Na Trsteniku so se poslo-
vili od svojega dolgoletnega 
župnika salezijanca Branka 
Balažica, ki je bil odgovoren 
tudi za Župnijo Goriče, saj 
odhaja na novo dolžnost v sa-
lezijanski skupnosti. Njego-
vo dolžnost na Trsteniku in v 
Goričah prevzema prav tako 
salezijanec Franc Brečko. Iz 
Koprivnika prihaja za duhov-
nega pomočnika na Trsteni-
ku salezijanec Vinko Štrucelj, 
skrb za Župnijo Koprivnik pa 
prevzema Marjan Lamovšek. 
Dolgoletni leški župnik Gre-
gor Šturm prevzema vodenje 
župnije v Stranjah, ki je osta-
la brez župnika, za faro pa je v 

tem času skrbel kamniški žu-
pnik Luka Demšar, ki pa os-
taja upravitelj Župnije Tunji-
ce. Gregorja Šturma bo v Les-
cah nasledil Marko Avsenik, 
dosedanji župnik v Dolskem. 
Novega župnika so dobili 
tudi v župniji Kranj – Prim-
skovo. Njihov dolgoletni duš-
ni pastir Franc Godec je na-
mreč nepričakovano umrl. V 
častitljivo primskovško faro 
tako iz ljubljanskih Stožic 
prihaja Sebastijan Cerk. Lju-
bljanska nadškofija se je od-
ločila tudi za spremembo pri 
vodenju župnik Breznica in 
Trata - Gorenja vas. Župnik 
Marjan Lampret bo po no-
vem skrbel za Župnijo Tra-
ta - Gorenja vas in za župni-
je Leskovica, Nova Oselica in 
Stara Oselica, dosedanji žu-
pnik Gregor Luštrek pa odha-
ja v Župnijo Brdo. Na Brezni-
ci bo Marjana Lampreta nas-
ledil kapucin Marko Senica, 
ki je bil doslej v Župniji Sel-
ca. Eriku Šviglju, župniku 
Župnije Kranj – Zlato polje 
in upravitelju Župnije Kranj 
– Primskovo, pa je potekla 
služba. 

Tudi letošnja gorenjska 
novomašnika sta dobila svo-
je naloge. Boštjan Dolinšek 
iz Kamnika odhaja na štu-
dij v Rim, kapucin Jurij Sla-
mnik iz Žirovnice pa bo du-
hovni pomočnik v župniji 
Ljubljana – Štepanja vas. 

Novi župniki v 
gorenjskih župnijah
Septembra bo dekanija Tržič pridružena dekaniji 
Kranj, v kateri bodo oktobra volili novega dekana. 

Jasna Paladin

Kamnik – Pred nekaj tedni 
je sprehajalce na Jeranovem 
pri Kamniku presenetila in 
vznejevoljila tabla, ki po Ko-
željevi poti mimo zasebne 
hiše – v dolžini kakšnih 50 
metrov – prepoveduje pre-
hod, saj da gre za zasebno ze-
mljišče. Številni pohodniki 
in kolesarji, ki to pot upora-
bljajo desetletja in so prepri-
čani, da gre za javne površine, 
prepoved večinoma ignorira-
jo, kar je povzročilo še več sla-
be volje, ki pa se k sreči umir-
ja. Lastniki so table o prepo-
vedi prehoda v začetku tedna 
že odstranili, a nam vseeno 
predstavili svojo plat zgodbe.

»V času epidemije so se 
stvari drastično poslabšale. 
Pred dvajsetimi leti tu mimo 
po en teden ni šel nihče, med 
epidemijo pa je mimo naše 
hiše dnevno hodilo na dese-
tine ljudi, zadrževali so se v 
gručah, klepetali pod naši-
mi okni, rabutali naše sad-
je, njihovi psi so tekali pov-
sod okoli naše hiše, odmeta-
vali so smeti in hodili dobese-
dno kjerkoli se jim je zljubi-
lo, brez najmanjšega občut-
ka, da gre za zasebno lastni-
no. Naše zemljišče si eno-
stavno lastijo. Da gre za re-
gistrirano planinsko pot, nas 
ni obvestil nihče, v zemlji-
ški knjigi ni nobene oznake, 
urejena ni nobena služnost. 
Tudi ne vidimo smisla v tem, 
da je planinska pot urejena v 
dolini, v urbanem naselju, še 
posebej zato, ker se po njej 
ne sprehajajo le pohodniki, 

ampak je veliko tudi kolesar-
jev, motoristov in celo vozni-
kov štirikolesnikov. Za pros-
to prehajanje tretjih oseb po 
našem zemljišču preprosto 
ni pravne podlage,« je odloč-
na, a zaradi neprijetnega po-
ložaja, v katerem so se znaš-
li, tudi razočarana družina, 
ki svojega imena javnosti ne 
želi razkriti, saj so bili v zad-
njih tednih zaradi svoje odlo-
čitve deležni tudi groženj in 
šikaniranja. Poudarjajo, da si 
želijo le nekaj miru in zaseb-
nosti, »kot večina, ki hodi po 
našem, pa imajo doma verje-
tno svoja zemljišča ograjena 
pred drugimi«.

Planinske poti ni mogoče 
zapreti 

Za pojasnila smo se obr-
nili tudi na Planinsko zvezo 

Slovenije. »Zakon o planin-
skih poteh izrecno prepove-
duje omejevanje dostopa. 
Planinske poti zakon opre-
deljuje kot poti javnega zna-
čaja. Planinske poti so na-
menjene za hojo, tek ali ple-
zanje. Izjemoma tudi za ko-
lesarjenje, če planinska pot 
poteka po obstoječi gozdni 
ali poljski prometnici. Vsa-
ka nova planinska pot pot-
rebuje soglasje lastnikov ze-
mljišč. Obstoječe planinske 
poti oz. tiste, ki so obstajale 
in bile označene v času uve-
ljavitve zakona v letu 2008, 
pa novih soglasij ne potrebu-
jejo in so vrisane v Eviden-
co gospodarske javne infra-
strukture,« nam je pojasni-
la Katarina Kotnik, strokov-
na sodelavka PZS, in dodala, 
da je možnost obiskovanja 

narave po urejenih planin-
skih poteh ogromna blaginja 
za kvaliteto preživljanja pro-
stega časa, je del naše zgodo-
vine in identitete, in zato na-
sprotujejo poskusom omeje-
vanja javne dostopnosti teh 
poti. Ker pa stvari želijo reši-
ti, so prisluhnili lastniku, ki 
jim je že predstavil problem 
in predlagal prestavitev poti. 
Ena od možnosti bo nova ko-
lesarska pot, ki jo bo Občina 
Kamnik prihodnje leto ure-
dila do Godiča in bo potekala 
tik ob Kamniški Bistrici.

Kot so nam še povedali na 
Planinski zvezi Slovenije, 
namerava skrbnik planin-
ske poti (to je Planinsko dru-
štvo Kamnik) z lastnikom 
zemljišča, občino in krajev-
no skupnostjo odpreti dia-
log in najti skupno rešitev.

Poti čez dvorišče ne želijo
Koželjeva pot – stara pešpot, ki povezuje Kamnik s Kamniško Bistrico, je med domačini zelo 
priljubljena in tudi obiskana, a lastniki zemljišča na Jeranovem, ki ga pot prečka, prehoda ne dovolijo 
več. Po posvetu s Planinsko zvezo Slovenije so opozorilne table sicer že odstranili, zdaj pa vsi pristojni 
iščejo trajno rešitev.

Tabla, ki pohodnike obvešča, da je prečkanje zasebnega zemljišča na tem delu Koželjeve 
poti prepovedano, je bila v začetku tedna že odstranjena. 

Žiri – Delniška družba Etiketa, tiskarna iz Žirov je imela ob 
koncu lanskega leta nekaj več kot 1,6 milijona evrov bilančnega 
dobička. Delničarji bodo o predlogu za uporabo bilančnega do-
bička odločali na skupščini, ki bo 20. avgusta v Žireh. Po predlo-
gu uprave, s katerim soglaša tudi nadzorni svet, naj bi dobiček 
ostal nerazporejen in naj bi o njem odločali v naslednjih letih.

Dobička ne bodo delili

Jesenice – Splošna bolnišnica Jesenice je ponovno objavila 
razpis kadrovskih štipendij. Te ponujajo tako študentom vi-
sokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena 
nega kot tudi dijakom srednješolskega programa Zdravstvena 
nega. Kot pravijo v bolnišnici, na ta način želijo okrepiti svojo 
ekipo, saj zlasti v zdravstveni negi močno primanjkuje kadra. 

Kadrovske štipendije v jeseniški bolnišnici

Danes in jutri bo zmerno do pretežno oblačno s popoldan-
skimi plohami in nevihtami. V četrtek bo pretežno oblačno 
s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi 
nevihtami. 

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Na predve-
čer praznika občine Kranj-
ska Gora – v petek, 6. avgu-
sta, ob 20. uri – bo osred-
nja slovesnost na trgu pred 
cerkvijo v Kranjski Gori. Pri-
znanje častni občan občine 
Kranjska Gora bodo letos 
podelili Francu Vogi z Dov-
jega, vsestranskemu kultur-
nemu ustvarjalcu in človeku 
mnogih talentov. Za častne-
ga občana so ga predlagali 

Kulturno-umetniško dru-
štvo Jaka Rabič Dovje - Moj-
strana, Turistično društvo 
Dovje - Mojstrana, Planin-
sko društvo Dovje - Moj-
strana in Odbor za Aljaževe 
dneve. Občinsko priznanje 
pa bodo podelili Jaši Jelin-
čiču iz Podkorena na pred-
log Območnega združenja 
veteranov vojne za Sloveni-
jo Zgornja Gorenjska. Slo-
vesnost bodo pripravili ob 
upoštevanju takrat veljav-
nih priporočil NIJZ. 

Občina Kranjska Gora 
praznuje

Domžale – Na dvorišču Lekarne Flerin v središču Domžal so 
te dni postavili lekomat – avtomat, na katerem lahko tudi izven 
delovnega časa lekarne kupimo zdravila. V ponudbi imajo več 
kot osemdeset izdelkov za lajšanje blažjih zdravstvenih težav, 
prehranska dopolnila, medicinske pripomočke, sanitetni ma-
terial, obliže, izdelke za intimno nego, otroški program, kreme 
in mazila ter razna zaščitna sredstva. Lekomat je uporabnikom 
na voljo 24 ur na dan, možen je nakup z gotovino.

V Domžalah postavili lekomat


