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Gorenjska glede  
okužb nad povprečjem
Štirinajstdnevna incidenca okužb 
na sto tisoč prebivalcev se dviguje, 
včeraj je bila v državi 68, na Go
renjskem 74,9. Ta petek bodo ce
pili tudi v Zdravstveni postaji Šen
čur in podjetju Sava Goodyear.
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ZANIMIVOSTI

Osvežitev v toplem  
izviru Straža
Topli izvir Straža sredi polj pod 
Spodnjimi Pirničami je edini še 
ohranjen tovrstni izvir v Ljubljan
ski kotlini. V poletnih mesecih pri
vablja osvežitve željne domačine 
in tudi obiskovalce od drugje.

10

KMETIJSTVO

Divji prašiči (spet)  
rijejo po travnikih
Kmetje na loškem in medvoškem 
območju opozarjajo na veliko ško
do, ki jo z ritjem po travni ruši 
povzročajo divji prašiči. V boju s 
prašiči se kmetje in lovci počutijo 
precej nemočne, zato pričakujejo 
bolj aktivno vlogo države.

15

KRONIKA

Rešitev naj bi bila  
izgradnja druge cevi
Prejšnji teden je na gorenjski avto
cesti na Hrušici znova umrl vo
znik, ki je trčil v zaradi kolone 
ustavljeno tovorno vozilo. V zad
njih petih letih je policija v podob
nih okoliščinah obravnavala pet 
podobnih nesreč.

16

VREME

Danes bo sončno. 
Jutri bo deloma sončno, 
popoldne bodo nastajale 
plohe in nevihte. 
V četrtek bo sončno.

13/25 °C
jutri: deloma sončno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 10. avgusta 2021

Leto LXXIV, št. 63, cena 2,00 EUR                  Odgovorna urednica: Marija Volčjak   Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si   www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Kranj – V nedeljo so se v To-
kiu končale 32. olimpijske 
igre moderne dobe. »To so 
bile olimpijske igre upa-
nja, solidarnosti in miru,« 
je ob ugašanju olimpijske-
ga ognja poudaril predse-
dnik Mednarodnega olim-
pijskega komiteja Thomas 
Bach.

Naše športnice in špor-
tniki se tokrat lahko pohva-
lijo z največjo bero osvoje-
nih zlatih kolajn v zgodovi-
ni samostojne države, saj so 
se domov vrnili s kar peti-
mi kolajnami, od tega tremi 
zlatimi.

Pet kolajn, kar tri zlate
Takšen je izkupiček naših športnikov na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so se v nedeljo zaključile s sklepno 
slovesnostjo, na kateri je slovensko zastavo nosila športna plezalka Janja Garnbret, ki si je kot zadnja 
od naših v petek priborila naslov olimpijske prvakinje.

Naša košarkarska reprezentanca je navdušila tudi s četrtim mestom, zato so ob nedeljskem 
prihodu na Brnik prejemali številne čestitke navijačev. / Foto: Tina Dokl413. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Včeraj je bil za ob-
čino Kamnik res velik dan, 
saj je župan Matej Slapar 
podpisal težko pričakova-
no pogodbo z izbranim iz-
vajalcem, podjetjem Kolek-
tor Koling, ki bo v Kamniku 
zgradilo novo stavbo Osnov-
ne šole Frana Albrehta, ki 
bo zamenjala potresno in 
požarno ogroženo obstoje-
čo šolo.

Nekaj ur pred podpisom 
pogodbe je župan podpisal 
tudi pogodbo za posojilo s 

SKB banko; ne gre namreč 
le za res velik in zelo zahte-
ven projekt, ampak tudi zelo 
drag. Občina se bo namreč 
zadolžila za 12.250.000 
evrov, od tega bodo 10,4 mi-
lijona evrov pridobili v letu 
2021, preostali znesek pa 
do konca investicije. Občina 
ima v posebnem proračun-
skem skladu za gradnjo šole 
že zagotovljene štiri milijone 
evrov, 2,3 milijona evrov pa 
bodo prejeli tudi od države.

»Projekt gradnje nove 
šole ima že res dolgo brado, 
saj sega v leto 2007. V teh 

petnajstih letih se je zgodilo 
marsikaj; projekt smo spre-
minjali, dobili tri gradbena 
dovoljenja, lani smo ga raci-
onalizirali, da smo še nekaj 
prihranili, a pomembno je, 
da smo zdaj na cilju oziroma 
tik pred začetkom gradnje,« 
je povedal župan Matej Sla-
par in poudaril, da gre za pro-
jekt celega Kamnika, treh žu-
panov (začel ga je že Anton 
Tone Smolnikar, nadaljeval 
pa Marjan Šarec) in treh ob-
činskih svetov, ki so prav vsi 
vseskozi projekt podpirali.

Nova šola tik pred začetkom gradnje
Z včerajšnjim podpisom gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem projekt 
izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku po petnajstih letih 
postaja realnost. Gradnja se bo začela še ta mesec, stala pa bo dobrih 
petnajst milijonov evrov. Učenci bodo pouk v novi stavbi začeli v šolskem 
letu 2023/24.

Pogodbo sta podpisala župan Kamnika Matej Slapar in direktor prodaje pri družbi Kolektor 
Koling mag. Marko Trampuž, podpisa pa se je gotovo najbolj razveselil ravnatelj šole Rafko 
Lah (na levi).48. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – V nedeljo okoli 21. 
ure se je vremenska fron-
ta z neurjem pomikala juž-
no od Kranja v smeri vzhod–
severovzhod. Tako je pre-
šla območja občin Kamnik, 
Komenda, Kranj, Lukovi-
ca in Šenčur. Toča je po-
škodovala ostrešja nekaj 
objektov, meteorna voda pa 

zalivala garaže, cestišča in 
kleti objektov. Veter je od-
kril streho objekta in podi-
ral drevesa. Zabeležili so kar 
28 dogodkov. Gasilci 15 pro-
stovoljnih društev in ene po-
klicne enote so črpali vodo iz 
poplavljenih objektov, zasil-
no prekrivali poškodovana 
ostrešja, odstranjevali po-
drto drevje ter čistili odtoke 
meteorne vode.

Veter in toča znova 
povzročila škodo

Nomenj – V Soteski, in sicer pri naselju Nomenj, je minulo 
soboto umrl slovenski motorist. Ta je za dolgim nepreglednim 
ovinkom v gostem prometu prehiteval kolono. Izgubil je nad
zor nad motorjem ter trčil v osebni avtomobil, ki je vozil v isti 
smeri. Gasilci so zavarovali kraj dogodka ter ter do prihoda 
reševalcev nudili prvo pomoč. Motorist je zaradi hudih po
škodb umrl na kraju nesreče. V vozilu tujca je bila ena oseba 
preventivno odpeljana v zdravstveno ustanovo. Kot ugotavljajo 
policisti, okoliščine kažejo, da je bil za nesrečo kriv motorist.

V nesreči umrl motorist
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Knjigo prejme JANKO BEŠTER iz Besnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert v spomin Elvisu Presleyju

V parku nedavno obnovljenega gradu Dvor v središču Preddvo-
ra bodo v ponedeljek, 16. avgusta 2021, ob 20. uri nastopili 
Sam's Fever. Skupina je na evropskem festivalu Elvis Presley 
s svojim nastopom prepričala občinstvo in strokovno žirijo 
ter z zmago na tekmovanju osvojila laskavi naziv najboljših 
interpretov Elvisove glasbe v Evropi. Sam's Fever bodo s 
koncertnim spektaklom v idiličnem ambientu zaznamovali 
44. obletnico smrti kralja rokenrola. Vstopnice so na voljo v 
spletni prodajalni in na prodajnih mestih Mojekarte.si. Več 
informacij: www.smejmo.se. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za obisk koncerta, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Katerega leta se je poslovil kralj rokenrola? Odgo-
vore pošljite do četrtka, 12. avgusta 2021, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji je lani 
umrlo več kot 24 tisoč prebi-
valcev, rodilo pa se je manj 
kot 19 tisoč živorojenih ot-
rok. Naravni prirast, ki kaže 
razliko med živorojenimi in 
umrlimi, je v Sloveniji ne-
gativen že od 2017. leta da-
lje, izrazito negativen pa je 

bil lani, ko je zaradi posledic 
epidemije novega koronavi-
rusa umrlo skoraj 3800 več 
prebivalcev kot povprečno v 
letih od 2015 do 2019. Lani 
je namreč v Sloveniji umrlo 
5249 ljudi več, kot se jih je 
rodilo, naravni prirast je bil 
najnižji po letu 1945.

Kako je bilo na širšem go-
renjskem območju in po 

občinah? V 24 občinah na 
tem območju se je lani rodi-
lo 2991 otrok, umrl je 3301 
prebivalec, prirast je bil to-
rej negativen – minus 310. 
Negativen je bil tudi v šti-
rinajstih občinah, glede na 
število prebivalcev najbolj v 
občinah Preddvor in Kranj-
ska Gora; pozitiven je bil v 
desetih občinah, najbolj v 

občinah Jezersko, Komen-
da in Gorenja vas - Poljane. 
Prirast je bil najbolj nega-
tiven v občinah s povpreč-
no najstarejšim prebival-
stvom in v občinah, ki ima-
jo na svojem območju tudi 
domove za starejše, v kate-
rih je bila lani zaradi covi-
da-19 večinoma nadpov-
prečna umrljivost.

Navček je bil lani pogostejši 
od otroškega joka
Na širšem gorenjskem območju je bil lani navček pogostejši od otroškega joka, to pomeni, da je bilo 
smrti več kot rojstev in da je bil naravni prirast negativen.

Naravno gibanje prebivalstva v letu 2020

Občina Živorojeni Umrli Naravni 
prirast

SLOVENIJA 18767 24016 –5249

ŠIRŠE GORENJSKO  
OBMOČJE

2991 3301 –310

Bled 70 95 –25

Bohinj 43 77 –34

Cerklje na Gorenjskem 78 104 –26

Domžale 350 299 51

Gorenja vas - Poljane 95 55 40

Gorje 21 29 –8

Jesenice 184 286 –102

Jezersko 8 1 7

Kamnik 280 292 –12

Komenda 76 33 43

Kranj 557 535 22

Kranjska Gora 39 102 –63

Medvode 168 197 –29

Mengeš 89 150 –61

Naklo 47 67 –20

Preddvor 30 99 –69

Radovljica 171 234 –63

Šenčur 89 62 27

Škofja Loka 259 240 19

Tržič 122 167 -45

Vodice 49 31 18

Železniki 84 63 21

Žiri 47 29 18

Žirovnica 35 54 –19
Vir: Statistični urad RS

Novo življenje, otroška ustvarjalnost ... / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V petek je 
bil delež novih okužb s ko-
ronavirusom, potrjenih s 
PCR-testi, 8,4-odstoten, v 
soboto 8,8-odstoten, v nede-
ljo 6,9-odstoten. V nedeljo 
so potrdili 46 okužb s PCR-
-testi, od tega v naši okoli-
ci dve v občini Škofja Loka, 
po eno pa v Kranju, Medvo-
dah, Mengšu, Preddvoru in 
na Jesenicah. Hospitalizira-
nih je bilo 32 covidnih bolni-
kov, od tega sedem v inten-
zivni negi. Konec tedna sta 
umrla dva covidna bolnika.

Po ocenah Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ) je v Sloveniji 

okoli 1480 aktivnih prime-
rov okužb. Sedemdnev-
no povprečje znaša 118, 
14-dnevna incidenca pa 
68, oboje narašča. Najvišja 
14-dnevna incidenca na 100 
tisoč prebivalcev je v obal-
no-kraški statistični regi-
ji (112,3). Tudi Gorenjska je 
nad povprečjem (74,9). 

Po podatkih NIJZ je s pr-
vim odmerkom cepiva pro-
ti covidu-19 cepljenih skoraj 
940 tisoč ljudi, z vsemi od-
merki pa nekaj manj kot 832 
tisoč. V avgustu bo ceplje-
nje v kranjski vojašnici po-
tekalo še naprej vsako sredo 
in četrtek. Jutri bo od 12.20 
do 14. ure odprto cepljenje 
za otroke in odrasle. Odprto 

cepljenje za nenaročene bo 
v vojašnici tudi v četrtek od 
14.15 do 17. ure. V petek bo 
mobilni tim ZD Kranj cepil 
v Zdravstveni postaji Šenčur 
od 7.30 do 9.30, od 12. do 14. 
ure pa v podjetju Sava Good-
year na Laborah. 

Kot smo že poročali, je za-
živela posodobljena mobil-
na aplikacija NIJZ za pre-
verjanje pogoja PCT, prav-
no podlago za njeno delova-
nje je vlada omogočila z od-
lokom. Zbiranje ljudi je na-
mreč dovoljeno le pod tem 
pogojem, kot dokazilo pa os-
taja evropsko covidno potr-
dilo v digitalni ali papirnati 
obliki, opremljeno s QR-ko-
do. Vlada zagotavlja, da se na 

aplikaciji ob preverjanju po-
goja PCT odčita samo oseb-
no ime in letnica rojstva ose-
be. Informacijska pooblaš-
čenka je medtem že prekini-
la inšpekcijski postopek in 
vprašanje ustreznosti odlo-
ka PCT, s katerim vlada do-
loča obdelavo osebnih po-
datkov, prepustila v presojo 
Ustavnemu sodišču.

Vlada je na dopisni seji 
sklenila, da se omogoči cep-
ljenje oseb, ki so v Republiki 
Sloveniji in jim cepljenje ni 
zagotovljeno na podlagi Na-
cionalne strategije cepljenja 
proti covidu-19. Predvsem 
se je pojavila potreba po cep-
ljenju tujih državljanov, ki 
začasno bivajo v Sloveniji.

Incidenca okužb na Gorenjskem 
nad državnim povprečjem
Štirinajstdnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev se dviguje, včeraj je bila v državi 68, na 
Gorenjskem 74,9. Ta petek bodo cepili tudi v Zdravstveni postaji Šenčur in podjetju Sava Goodyear.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V državnem stati-
stičnem uradu spremljajo 
tudi notranje selitve, to je 
spremembe naselja bivališ-
ča znotraj države. Podatki za 
lani so presenetljivi: lani je 
bilo v državi kar 140.223 not-
ranjih selitev ali več kot dve 
petini več kot leto prej. Ne-
kaj več kot 127 tisoč prebi-
valcev se je preselilo enkrat, 
preostali (teh je bilo 12.461) 
pa več kot enkrat. Velika ve-
čina (85 odstotkov) se je pre-
selila v drugo občino, preos-
tali pa v drugo naselje znot-
raj iste občine. 

Kot ugotavljajo v držav-
nem statističnem uradu, je 
bilo veliko število notranjih 
selitev predvsem posledica 
ukrepov za zajezitev širjenja 
bolezni covid-19. Precej pre-
bivalcev se je namreč po pre-
povedi gibanja med občina-
mi marca in oktobra lani od-
ločilo za prijavo spremembe 
prebivališča, največkrat so 
bile to prijave začasnega pre-
bivališča v drugi občini. V 
statističnem uradu pričaku-
jejo, da si bo vsaj del teh seliv-
cev sčasoma na istem naslo-
vu uredil stalno prebivališče 
oziroma bo redno podaljše-
val začasno prebivališče.  

Lani zaradi covida-19 
veliko selitev prebivalcev

Spodnje Gorje – Delničarji družbe Elmont Bled se bodo na skup-
ščini, ki bo 30. avgusta na sedežu družbe v Spodnjih Gorjah, 
seznanili z lanskim poslovanjem družbe, sklepali pa bodo tudi o 
uporabi bilančnega dobička, novih članih nadzornega sveta ter 
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in spremembi statuta. 
Družba je imela ob koncu lanskega leta nekaj več kot 4,9 milijo-
na evrov bilančnega dobička, po predlogu uprave in ob soglasju 
nadzornega sveta naj bi dobiček ostal nerazporejen in naj bi o 
njem odločali v prihodnjih letih. Ker sta dva člana nadzornega 
sveta, Boris Žnidar in Bojan Knafelj, februarja oziroma julija 
letos odstopila, naj bi na skupščini imenovali nova člana, za 
to predlagajo Blaža Repeta in Tomaža Mežka. Delničarji bodo 
odločali tudi o zmanjšanju osnovnega kapitala s 110.000 na 
105.408 evrov, to naj bi v družbi storili z umikom 1148 lastnih 
delnic z nominalno vrednostjo delnice štiri evre. S tem bodo 
uskladili število lastnih delnic z določili zakona o gospodarskih 
družbah in znesek kapitala prilagodili obsegu poslovanja.  

Dobička ne bodo delili
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Na novinarski 
konferenci in degustaciji 
piva, ki ju je Združenje slo-
venskih pivovarn, ki deluje v 
okviru Zbornice kmetijskih 
in živilskih podjetij pri GZS, 
pripravilo v ljubljanski Pivo-
varni Union Laško, so slo-
venski pivovarji predstavili 
trenutno stanje in izzive pi-
vovarstva pri nas. 

Zbornica kmetijskih in 
živilskih podjetij, Turistič-
no gostinska zbornica Slo-
venije in Sekcija za gostin-
stvo in turizem pri Obrtno 
podjetniški zbornici Slove-
nije so nedavno podpisale 
memorandum o sodelova-
nju in vzpostavitvi medsek-
torske verige vrednosti živil-
skopredelovalnega sektorja, 
gostinstva in turizma. Kot je 

povedala direktorica Zbor-
nice kmetijskih in živilskih 
podjetij dr. Tatjana Zagorc, 
s tem želijo prispevati k hi-
trim in učinkovitim rešit-
vam za pomoč, obnovo in 
razvoj gostinstva, turizma 
in celotne dobaviteljske ve-
rige po epidemiji covida-19. 

Kako močno je prepletena 
veriga, se je pokazalo v času, 
ko so bili gostinski lokali za-
radi protikoronskih ukrepov 
zaprti, kar je vodilo tudi v pa-
dec prodaje piva, kar so še 
posebej močno občutili bu-
tični oz. kraft pivovarji, med 
katerimi so nekateri zabe-
ležili celo 90-odstotni upad 
poslovanja.

Med gorenjskimi pivovar-
ji je bil na srečanju prisoten 
tudi Janez Skok iz kamniške 
pivovarne Maister Brewe-
ry. Kot je dejal, so v času epi-
demije beležili 85 odstotni 
upad poslovanja. Ker je do 
zaprtja prišlo praktično čez 
noč, so se mnogi pivovar-
ji spopadali s težavami pre-

sežnih vrednosti piva. A pri 
Maistru so mu rok upora-
be podaljšali z ustekleniče-
vanjem, s čimer so se uspe-
li izogniti temu, da bi pivo 
morali zavreči. S trenutnim 
poslovanjem pa so zadovolj-
ni. »Sezona je dobra, pozna 
se, da so lokali odprti in da 
potekajo tudi številne prire-
ditve. Upam, da bo šlo tako 
tudi naprej, a me skrbi, da se 
bomo jeseni ponovno spo-
padli morda še s težjo situa-
cijo kot nazadnje. Vprašanje 
namreč je, koliko bo država 
še lahko pomagala, in verje-
tno bomo prepuščeni bolj ali 
manj sami sebi,« pravi Skok, 
ki dodaja, da v podjetju že 

varčujejo s sredstvi, names-
to da bi svoje kapacitete po-
večevali, kar bi se verjetno 
zgodilo v »normalnih« raz-
merah. 

Epidemija je udarila rav-
no v času razcveta t. i. mi-
kropivovarstva pri nas. Leta 
2020 je bilo v Sloveniji regi-
striranih že več kot sto pod-

jetij, ki se ukvarjajo s pivo-
varstvom, od tega 68 takih, 
ki jim to predstavlja glavno 
dejavnost; deset let prej pa 
denimo le 12.

Kot je povedal predsednik 
Združenja slovenskih pivo-
varn Jernej Smolnikar, so se 
GZS priključili novembra 
2019 z namenom povezova-
nja tako malih kot velikih pi-
vovarn, saj težave poskušajo 

reševati skupaj. Trenutno je 
pivovarska dejavnost v fazi 
okrevanja po epidemiji, na 
morebitne prihodnje izzive 
pa so po besedah Smolnikar-
ja bolje pripravljeni kot pred 
letom in pol, ko takšne zdra-
vstvene krize ni pričakoval 
nihče. 

Pivovarjem pa težav ne 
predstavlja le epidemija. 
»Eden glavnih izzivov, ki ga 
imamo, so visoke trošarine 
na alkohol v Sloveniji. Smo 
na sedmem mestu v Evropi, 
kar pomeni velik finančni iz-
ziv za vse pivovarje,« je dejal 
Smolnikar. 

Kot je še poudaril, je pivo 
najbolje prodajana nizkoal-
koholna pijača na svetu, na 
razcvet pivovarstva pa kaže 
tudi to, da še nikoli nismo 
imeli toliko različnih vrst 
piva kot danes. Med tren-
di, ki so vse bolj prisotni, je 
tudi porast nizko- in pred-
vsem brezalkoholnega piva, 
ki je v nekaterih segmentih 
pivcev vse bolj priljubljeno, 
hkrati pa predstavlja tudi 
precejšen tehnološki izziv 
za pivovarje. 

V spletnem nagovoru je 
zbrane pozdravil tudi gene-
ralni sekretar Evropskega 
združenja pivovarjev Pierre 
Olivier Bergeron, ki je med 
drugim poudaril pomen 
prostovoljne zaveze označe-
vanja sestavin in tudi ener-
gijske vrednosti piv, ki ka-
žejo na visoko stopnjo od-
govornosti do potrošnika. 
»Trajnostne aktivnosti so 
del vsakdana pivovarskih 
podjetij, pa naj si bo to op-
timalna poraba vode, nove 
energetske rešitve ali soli-
darnost,« je dejal Bergeron.

Pivovarski razmah 
zaustavlja epidemija
Ob petkovem mednarodnem dnevu piva so slovenski pivovarji poudarili težave, s katerimi so se srečali 
v času epidemije, ko so nekateri beležili tudi devetdesetodstotni upad poslovanja, ter opozorili na 
druge izzive, ki so pred njimi.

Pivo je najbolj priljubljena alkoholna pijača na svetu. 

Po podatkih statističnega 
urada Slovenec 
povprečno spije 26 litrov 
piva letno.

Lani je celotna potrošnja 
piva pri nas znašala 1,5 
milijona hektolitrov, od 
tega je bilo skoraj milijon 
hektolitrov slovenskega.

Pivo je zagotovo eden bolj 
zvestih spremljevalcev 
vročih poletnih dni. Na to 

kažejo tudi statistični podatki. 
Slovenija denimo v treh pole-
tnih mesecih izvozi skoraj po-
lovico (44 odstotkov) celotnega 
letnega izvoza piva, uvozi pa 
ga tretjino. Marsikdo si pri-
vošči vrček na dopustniškem 
oddihu ob morski obali, morda 
po napornem delovnem tednu, 
kdo si z njim poteši žejo po 
športni aktivnosti, v preteklih 
dneh pa je gotovo tudi miril 
napete živce navijačev naših 
olimpijcev. Ko dopustniki pri-
merjajo cene posameznih tu-
rističnih destinacij, tudi cena 
piva služi kot kazalnik dragi-
nje nekega kraja. 

Čeprav z alkoholom ne gre 
pretiravati, pa težko zanikamo, 
da je pivo del kulture številnih 
držav, tudi naše. Po nekaterih 
podatkih, ki jih je moč najti 
na spletu, gre za najbolj pri-
ljubljeno alkoholno pijačo na 
svetu, med vsemi pa se uvršča 
na tretje mesto, takoj za vodo in 
čaj. Prav v zadnjih letih pa je 
pivovarstvo doživelo precejšen 
razcvet tako v tujini kot pri nas. 
Še nedolgo tega smo v gostilnah 
lahko izbirali bolj ali manj le 
med Unionom in Laškim, da-
nes je pogled na meni precej 
bolj pester. Poleg izdelkov večjih 
domačih pivovarn in svetovnih 
multinacionalk marsikje lahko 
pokusimo še katerega iz palete 
domačih butičnih pivovarn, ki 
so se po državi razširile v zad-
njem desetletju. Po podatkih, 
ki so jih na statističnem uradu 

pripravili ob mednarodnem 
dnevu piva, ki smo ga zazna-
movali minuli petek, se je s pro-
izvodnjo piva kot glavno dejav-
nostjo lani pri nas ukvarjalo 68 
podjetij, leta 2010 pa denimo le 
12. Prav ta mala podjetja, ki so 
zrasla na entuziazmu in želji 
po raziskovanju novih okusov, 
so slovenske ljubitelje piva sez-
nanila z mnogimi, doslej manj 
znanimi tipi, kot so ale, stout, 
porter in drugi.

Razcvet pivovarstva pa na-
kazuje tudi spremembo v kul-
turi pitja piva. Če je nekdaj 
zadoščalo merilo »bolj kot je 
mrzel, boljši je«, so danes lju-
bitelji piva bolj izbirčni in raje 
eksperimentirajo. Kot mi je na 
petkovi predstavitvi piv pove-
dal znani kamniški pivovar 
Janez Skok, kupci njegovega 
piva iz trgovin ne nosijo v pla-
tojih, raje si privoščijo kakšno 
steklenico za priboljšek, so pa 
za kvaliteto pripravljeni odšteti 
kakšen evro več.

Kljub spremembam pa smo 
Slovenci še vedno precej visoko 
na neslavni lestvici popitega 
alkohola na prebivalca, kar 
kaže na to, da bo odgovorno 
pitje alkoholnih pijač treba 
še spodbujati. Tudi tu pa se 
nakazujejo spodbudni trendi 
v pivovarstvu. Kot pravijo v 
Združenju slovenskih pivo-
varn, namreč vse bolj prilju-
bljena postajajo brezalkoholna 
piva. Kdo ve, morda pa kmalu 
te pijače ne bomo več izrecno 
povezovali z alkoholom ... 

Z odgovornostjo do sebe in 
do drugih torej: na zdravje!

Pivo in poletje

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Dr. Tatjana Zagorc Jernej Smolnikar
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Kranjska Gora – Občina 
Kranjska Gora praznuje 7. 
avgusta, na dan, ko je dov-
ški župnik, skladatelj, pla-
ninec, narodni buditelj, vo-
dnik v boljše, naprednejše 

čase Jakob Aljaž pred 126 
leti vrh Triglava dal posta-
viti stolp. Občinska priredi-
tev je bila na predvečer pra-
znika na trgu pred cerkvijo v 
Kranjski Gori.

Častni občan France Voga 
z Dovjega dobršen del svo-
jega življenja posveča do-
mačemu kraju. Imenova-
nje si je zaslužil za delo na 

področju kulture, ohranja-
nja kulturne dediščine, tu-
rizma, literarne dejavnosti 
ter za prizadevanja na dru-
gih področjih življenja in 
dela. Ob tem omenimo nje-
govo dramsko besedilo Kar 
sem rekel, sem rekel, ki je 

bilo leta 1991 krstno upri-
zorjeno na Dovjem. V njej 
je upodobljen lik domačina 
Ivana Brenceta - Pehtuta, ki 
je svoj upor cesarju leta 1915 
plačal z življenjem. Vidno 
vlogo v tragediji ima tudi Ja-
kob Aljaž. Leta 2019 je bila 
drama ponovno uprizorjena 
na jeseniškem odru pod nas-
lovom Slovenec za vse čase. 

Imenovanje je Fran-
ce Voga sprejel s spoštova-
njem in zavedanjem ter hva-
ležnostjo, da je to največja 
čast. »Danes stojim tukaj v 
treh vlogah. Kot turistični 
delavec, kulturnik in pisec. 
Do danes sem izdal dvanajst 

knjig, pa se še nimam za pi-
satelja. Pisatelj je naziv, ki si 
ga ne moreš dati sam, ampak 
ga moraš pridobiti – tako kot 
današnje priznanje,« je po-
vedal in govor posvetil prav 
temu delu svojega življenja. 
Lani je izdal dve knjigi: basni 
za otroke z naukom za odra-
sle Zgodbe iz našega gozda 
z ilustracijami akademske 

slikarke Špele Oblak. Dru-
ga je potopis Moj Camino, 
moja pot. Temeljna vira o 
življenju v preteklosti v teh 
krajih sta njegovi knjigi Spo-
mini na Dovje ter Mojstra-
na, njen nastanek, razvoj in 
turizem. 

Ob tridesetletnici samo-
stojnosti Slovenije so se 
spomnili tudi ljudi in do-
godkov, ki so na območju 
sedanje občine Kranjska 
Gora pomembno prispevali, 
da se je vojna na Zgornjem 
Gorenjskem končala brez 
smrtnih žrtev. Med njimi 
zasluži posebno mesto Ja-
nez Jaša Jelinčič iz Podkore-
na, prejemnik priznanja Ob-
čine Kranjska Gora. Janez 
Jaša Jelinčič je tudi ustanov-
ni član Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slove-
nijo Zgornja Gorenjska (te-
daj Radovljica - Jesenice) leta 
1997. Sedaj je član častne-
ga razsodišča območnega 
združenja. Sodeloval je tudi 
pri ustanovitvi današnje Ob-
čine Kranjska Gora.

Domači župan Janez 
Hrovat je poudaril, da oba 
občinska nagrajenca s svo-
jimi dejanji in načinom 
življenja izstopata iz pov-
prečja in si iskreno zaslu-
žita, da jih počastijo tudi na 
ta način. 

Župan je spomnil, da 
bo prva omemba Občine 

Kranjska Gora kmalu stara 
dvesto let. Leta 1849 je bila v 
Kranjski Gori prvič omenje-
na in ustanovljena občina z 
občinskim svetom in prvim 
županom. »Preteklost pa je 
rdeča nit, ki nas v sedanjosti 
zavezuje, kako bodo naši po-
tomci živeli v prihodnosti.« 
Dotaknil se je epidemije co-
vida-19, ki je zarezala tudi 
v življenja kranjskogorskih 
občanov, a le enotni, čuteči 
in dojemljivi za težave in sti-
ske drugih jo bomo prema-
gali, je prepričan župan. 

Izpada zimske turistične 
sezone ne bodo mogli na-
domestiti in »le s proračun-
sko rezervo od pametnega 
gospodarjenja, kjer se mo-
ram zahvaliti vsem občin-
skim svetnikom, ker sledi-
jo tej varčni politiki, smo za-
gotovili, da bomo letos lah-
ko izvedli skoraj vse opera-
tivne zadeve in investicije,« 
je poudaril župan Hrovat in 
spomnil, da je bila lani pro-
računska rezerva ogrožena, 

ker so bili deležni tožbe mul-
tinacionalke, nekdanjega 
koncesionarja na področju 
kanalizacije, o čemer smo 
že poročali. Občina je tožbo 
dobila. 

Med večjimi letošnjimi 
investicijami so gradnja pri-
zidka k vrtcu v Mojstrani, 
sanacija občinskih cest v Ra-
dovni in Podkorenu, sana-
cija vodnega zajetja Jurež ... 
Župan je napovedal še odpr-
tje brvi v Jasni čez Pišnico, 
postavitev otroškega igrišča 
na Dovjem, zaključek steze 
Mojstrana–Hrušica in novo 
ferato na potoku Dobršnik, 
ki jo bodo uredili skupaj z 
jeseniško občino. Država je 
na vstopu v Kranjsko Goro 
že zgradila prvo krožišče od 
treh obljubljenih v občini. 
Letos naj bi naredili še kro-
žišče v Podkorenu in sanira-
li cesto do Jasne, kjer se bo 
občina pridružila s sanaci-
jo pločnika in ureditvijo ka-
nalizacije Jasna–Kranjska 
Gora. 

Častni občan je France Voga
Na predvečer praznika Občine Kranjska Gora je bila osrednja slovesnost, na kateri so podelili letošnja 
občinska priznanja. Častni občan je postal France Voga, občinsko priznanje je prejel Janez Jaša Jelinčič.

Od leve: prejemnik občinskega priznanja Janez Jaša Jelinčič, župan Janez Hrovat in častni 
občan France Voga / Foto: Tina Dokl

Spominu na Jakoba Aljaža so se na Dovjem poklonili s 
polaganjem venca. Na sliki podžupan Občine Kranjska 
Gora Bogdan Janša in predsednik Planinskega društva 
Dovje - Mojstrana Gregor Berce. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Na slovesnosti 
ob občinskem prazniku 5. 
avgustu je župan Ciril Glo-
bočnik v četrtek izročil pri-
znanja občinskim nagrajen-
kam in nagrajencem. Zah-
valil se jim za njihove nepre-
cenljive prispevke za skup-
nost, zbranim pa čestital za 
praznik. Veliko plaketo, naj-
višje občinsko priznanje, 
je prejela zdravnica Mateja 
Lopuh za razvoj paliativne 
oskrbe. V imenu nagrajen-
cev se je zahvalila, ker obči-
na prepoznava pomen dela 
in prizadevanja za visoko 
kakovost življenja v našem 
okolju. Izrazila je željo, da bi 
vsi spoštovali življenje in si 
zanj prizadevali, tudi ko ni 
popolno.

Med letošnjimi nagrajen-
ci sta bila še Medobčinsko 
društvo delovnih invalidov 

Radovljica, ki letos praznu-
je ob 50-letnico delovanja, 
in Društvo za paliativno os-
krbo Palias ob 10-letnici de-
lovanja, ki sta prejela plake-
ti občine. Prejemnika pe-
čatov Občine Radovljica 
sta Primož Janc za dolgole-
tno aktivno udejstvovanje v 

Športnem društvu Ljubno 
in Pizzerija Matiček za po-
moč ljudem v socialni sti-
ski z donacijo toplih obro-
kov v prvem valu epidemije 
covida-19. Medalje Občine 
Radovljica pa je župan Glo-
bočnik izročil bolničarjem, 
članom ekip za prvo pomoč 

Območnega združenja RKS 
Radovljica Nini Zaplotnik, 
Manci Arh in Vidu Grašiču 
za prostovoljno in požrtvo-
valno pomoč v kriznem času 
epidemije

Župan je v svojem nago-
voru izrazil upanje, da bomo 
ob odgovornem ravnanju in 

večjem številu cepljenih po-
letje vendarle lahko doživeli 
sproščeno, z obiskom prire-
ditev in z boljšo sezono tistih 
panog, ki so odvisne od obi-
skovalcev.

Sicer pa je župan Ciril Glo-
bočnik poudaril tudi glavne 
letošnje občinske projekte, 
med katerimi je bilo največ 
pozornosti in sredstev na-
menjenih naložbam, ki jih 
je zaradi obnove proge omo-

gočila devetmesečna zapo-
ra železniškega prometa. 
»Med drugim bodo obnov-
ljena tudi železniška posta-
jališča Otoče, Globoko in 
Radovljica. Občina bo za 
spremljajoče izboljšave pro-
metne infrastrukture name-
nila tri milijone in pol evrov. 
Do jeseni bo končana obno-
va dveh mostov nad progo v 
Radovljici – na Cesti svobo-
de in na Gradiški poti proti 
pokopališču. V sodelovanju 

z državo obnavljamo tudi 
most v Globokem. Ukinje-
ni bodo nivojski prehodi 
čez železnico na Ovsišah in 
v Zalošah, v obeh naseljih 
bosta zgrajena nova podvo-
za. Nov bo tudi podhod za 
pešce na poti, ki vodi iz Ra-
dovljice proti Šobcu. Varno 
pot pešcem in kolesarjem 
ob regionalni cesti v Lescah 
pa bosta omogočila podboja 
pod progo, ki bosta končana 

do septembra. Za to naložbo 
smo v okviru projekta grad-
nje kolesarskih povezav Ra-
dovljice z zalednimi naselji 
pridobili 1,4 milijona evrov 
evropskih sredstev, še mili-
jon pa zagotavljamo v občin-
skem proračunu. Podpisana 
pa je tudi že pogodba za iz-
vedbo drugega dela projekta 
– rekonstrukcijo Železniške 
ceste v Lescah, ki bo sledila 
v prihodnjem letu,« je pove-
dal župan.

Velika nagrada Mateji Lopuh
Ob občinskem prazniku v Radovljici slovesnosti in priznanja nagrajencem. Veliko nagrado, najvišje 
občinsko priznanje, je prejela zdravnica Mateja Lopuh za razvoj paliativne oskrbe. 

Občinski nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Lopuh se je v imenu nagrajencev zahvalila, 
ker občina prepoznava pomen dela in prizadevanja 
za visoko kakovost življenja v našem okolju. Izrazila 
je željo, da bi vsi spoštovali življenje in si zanj 
prizadevali, tudi ko ni popolno.
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Pošta 4276 Hrušica bo od 1. oktobra 2021 
poslovala kot pismonoška pošta

Pošta Slovenije bo pošto v Hrušici preoblikovala v pismonoško pošto. Kljub vsem 
dogovarjanjem za preoblikovanje pošte v pogodbeno pošto in večletnemu iskanju 
rešitev Pošti  Slovenije namreč v Hrušici ni uspelo najti partnerja za izvajanje storitev 
pogodbene pošte. Zaradi tega in zaradi več kot 80-odstotnega upada storitev, 
opravljenih na pošti v zadnjih 10 letih, je Pošta Slovenije sprejela odločitev, da pošto 
4276 Hrušica preoblikuje v pismonoško pošto, ki pomeni izvajanje poštnih storitev na 
prilagojen način. Pismonoška pošta zagotavlja vsem prebivalcem na tem območju 
izvajanje univerzalne poštne storitve in tudi nekaterih drugih storitev. 

Pri pismonoški pošti prebivalci opravljajo storitve pri pismonoši med dostavo pošiljk. 
Gospodinjstva lahko po telefonu vnaprej naročijo obisk pismonoše na domu in pri 
njem oddajo pošiljke, plačajo UPN-obrazce (položnice), vplačajo poštne nakaznice, 
dvignejo denar z osebnih računov pri Novi KBM, kupijo znamke, kuverte, dopisnice, 
kar je še posebej primerno za starejše in manj mobilne prebivalce. 

Naslovniki bodo lahko naročili brezplačno vnovično (drugo) dostavo pošiljke na dom 
v roku, določenem za prevzem, če med prvim obiskom pismonoše niso bili dosegljivi. 
Ne bo jim  treba prevzemati pošiljk na pošti v Jesenicah, h kateri bo organizacijsko 
spadala pismonoška pošta 4276 Hrušica, kar je še posebej velika prednost za manj 
mobilne prebivalce. Zaradi uvedbe pismonoške pošte prebivalcem ni treba spreminjati 
osebnih dokumentov, saj je 
pismonoška pošta obdržala 
poštno številko 4276 in naziv 
pošte (Hrušica).

Pismonoška pošta bo 
poslovala od ponedeljka do 
petka. Pred preoblikovanjem 
bodo vsi uporabniki na 
območju pošte Hrušica 
prejeli v hišne predalčnike 
obvestilo z opisom načina 
poslovanja in kontaktnimi 
podatki pošte.
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Marjana Ahačič

Radovljica – Združenje bor-
cev za vrednote NOB obmo-
čja Radovljica je v počasti-
tev spomina na ustanovitev 
Cankarjevega bataljona tudi 
letos pripravilo tradicional-
no srečanje pri Partizan-
skem domu na Vodiški pla-
nini. Letos mineva osemde-
set let, odkar je bil 5. avgusta 
1941 ustanovljen na pobudo 
narodnega heroja Staneta 
Žagarja, in sicer z združitvi-
jo Jeseniške in Jelovške čete.

Kot je v svojem nagovo-
ru na sobotni slovesnosti 
spomnil Boštjan Poklukar, 
je novoustanovljenemu ba-
taljonu, ki je štel 120 borcev 
in je postal močna vojaška 
sila nastajajoče slovenske 
partizanske vojske na Go-
renjskem, poveljeval špan-
ski borec Jože Gregorčič - 
Gorenjc. »Borke in borci 
Cankarjevega bataljona so 
se v zgodovino slovenske-
ga naroda zapisali po mno-
gih vojaških akcijah in spo-
padih za osvoboditev naših 
krajev, še posebej v dražgo-
ški bitki, kjer so v hudi zimi 
januarja leta 1942 okupa-
torju prizadejali številne iz-
gube in mu pokazali, kako 

močno je gorenjsko osvobo-
dilno gibanje,« je poudaril 
Poklukar in dodal, da so jih 
odlikovali izjemen pogum 
pa tudi tovarištvo, vztraj-
nost, pristno domoljubje 
in sanje o svobodi. »Žal so 
mnogi za osvoboditev naše 
domovine dali tisto najsve-
tejše – svoje lastno življenje. 
Zato da lahko danes živimo 
v miru in svobodi demokra-
tičnega sveta. Tem juna-
kom gre naša največja zah-
vala in večen spomin!«

Poklukar se je v svojem 
nagovoru dotaknil tudi ak-
tualnega političnega doga-
janja. »Po osemdesetih letih 
je duh Cankarjevega bataljo-
na med vsemi nami še kako 
živ ... V življenju pridejo tre-
nutki, ko se je treba odločiti 
za pravo stran. Borke in bor-
ci Cankarjevega bataljona so 
vsem nam svetel zgled, kako 
se boriti za lasten dom, za 
svoboden in pravičen svet. 
Prihaja čas volitev in lastne 
odločitve, v kakšni Sloveniji 

si želimo živeti. Vsi skupaj 
si želimo demokratično, 
moderno, varno, normalno 
in v prihodnost zazrto Slo-
venijo, zato je še kako po-
membno, komu bomo zau-
pali svoj glas.«

Na slovesnosti je predse-
dnik gorenjskega pokrajin-
skega sveta združenja bor-
cev za vrednote NOB Milan 
Rejc dvema članoma podelil 
priznanji. Prejela sta jih Da-
nijela Mandeljc (zlato pla-
keto) in Janko Repe (srebr-
no plaketo), oba dolgoletna 

člana združenja iz Gorij. 
Repe je kot član krajevne or-
ganizacije vsa leta eden glav-
nih organizatorjev kome-
moracij ob 1. novembru, kot 
praporščak pa redno sode-
luje na vseh slovesnostih in 
prireditvah združenj borcev. 
Danijela Mandeljc je od leta 
2004 članica, od leta 2017 
pa predsednica izvršnega 
odbora Združenja borcev za 
vrednote NOB Radovljica, 
predvsem pa, kot so pouda-
rili v obrazložitvi, že vrsto let 
gonilna sila združenja.

Jubilej Cankarjevega bataljona
Letos mineva osemdeset let, odkar je bil na začetku druge svetovne vojne na Jelovici ustanovljen Cankarjev bataljon. Tudi letos so 
na Vodiški planini pripravili spominsko slovesnost, slavnostni govornik je bil nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar.

Nagrajenca Janko Repe in Danijela Mandeljc ter predsednik 
gorenjskega pokrajinskega sveta združenja Milan Rejc

Slavnostni govornik na letošnjem srečanju ob obletnici 
ustanovitve Cankarjevega bataljona je bil Boštjan Poklukar.

Jezersko – Ovčarski bal 
je najstarejša slovenska 
etnografska prireditev, ki jo 
soorganizirajo Gostišče ob 
Planšarskem Jezeru, Turi-
stično društvo Jezersko, Kul-
turno-umetniško društvo Je-
zersko ter Društvo rejcev ovc 
jezersko-solčavske pasme. 
Po tradiciji poteka drugo ne-
deljo v avgustu ob Planšar-
skem jezeru na Jezerskem. 
Nedavno pa nam je predse-
dnik TD Jezersko Aleš Petek 
v pogovoru pojasnil, da so se 
ravno v času našega obiska 
odločili, da Ovčarskega bala 
tudi letos ne bo. Tako bo pri-
reditev že drugo leto zapo-
red odpadla zaradi razmer, 
povezanih z novim korona-
virusom.

Ovčarskega bala 
letos ne bo

Tunjice – Člani Društva 
Tun'ški glas vabijo na po-
govorni večer z naslovom 
O koreninah Slovencev, ki 
bo v petek, 13. avgusta, ob 
19. uri na Jeršinovi domačiji 
v Tunjiški Mlaki. K pogovo-
ru so povabili publicistko in 
raziskovalko ljudske kulture 
Dušico Kunaver, kulturno 
antropologinjo Branko Urba-
nija, ljubiteljskega raziskoval-
ca zgodovine slovenstva dr. 
Ivana Laha in raziskovalca 
izvorne zgodovine Slovencev 
Simona Prosena. Za kulturni 
program bo poskrbela vokal-
na skupina župnije Tunjice 
pod vodstvom Meti Čimžar.

Pogovor o koreninah 
Slovencev

Urša Peternel

Jesenice – Grenko spozna-
nje – The Rude Awakening 
je naslov videoigre, ki bo od 
septembra naprej na ogled 
v Muzeju Kosova grašči-
na na Jesenicah. Gre za iz-
obraževalno multimedij-
sko popotovanje skozi prvo 
svetovno vojno, na katerem 
udeleženci odkrivajo vsak-
dan na fronti in v zaledju.  
»Igra sloni na resničnih zgo-
dovinskih dogodkih, vendar 
so predstavljeni z drugačne 
perspektive; s čustvenimi 

zgodbami in reševanjem 
različnih izzivov pa igralca 
spodbudijo k razmišljanju 
in čutenju. Videoigra vklju-
čuje enega igralca, ki se seli 
iz klavstrofobične trdnjave v 
mesto blizu frontne črte in 
nazadnje do bolnišnice, ki je 
na robu kolapsa po izbruhu 
španske gripe. Igra ima štiri 
težavnostne stopnje in traja 
do pet ur. Glede na žanr bi 
jo uvrstili med akcijske ozi-
roma strateške igre. Igra-
lec lahko izbira med štiri-
mi jeziki (angleščina, ita-
lijanščina, francoščina in 

nemščina). Lahkoten slog 
risanja, ki pa mu uspe po-
tegniti v resno temo, je nav-
dihnila nagrajena igra Va-
liant Hearts,« so poveda-
li v Gornjesavskem muze-
ju Jesenice. Z videoigro že-
lijo privabiti mlajše genera-
cije v muzej in jim na inova-
tiven način predstaviti prvo 
svetovno vojno ter jih ozave-
stiti o temah vojne in miru. 
Igra je nastala kot del med-
narodnega projekta devetih 
partnerjev iz Italije, Severne 
Makedonije, Francije, Av-
strije, Nemčije in Slovenije.

Akcijska videoigra o prvi 
svetovni vojni
Od prihodnjega meseca bo v Muzeju Kosova graščina na ogled videoigra 
Grenko spoznanje, s katero želijo v muzej privabiti mlajše generacije in jim 
na interaktivni način predstaviti prvo svetovno vojno.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava Creine iz Kra-
nja je za 24. avgust sklicala 
skupščino družbe, na kateri 
bodo delničarji med drugim 

sklepali o prenosu 1163 del-
nic manjšinskih delničarjev 
na glavnega delničarja, to 
je na družbo Karizma s se-
dežem v Pševem, ki že ima 
v lasti skoraj 96 odstotkov 

osnovnega kapitala družbe. 
Glavni delničar bo na podla-
gi sklepa o izključitvi manj-
šinskih delničarjev vsem za-
gotovil denarno odpravnino 
36,50 evra na delnico. 

Predlagajo iztisnitev malih delničarjev
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Urša Peternel

Jesenice – V občini Jeseni-
ce so se marca letos pod nas-
lovom JES odločam zače-
li postopki za pripravo par-
ticipativnega proračuna. O 
porabi dela proračunskih 
sredstev bodo tako prvič lah-
ko odločali občani, v nasled-
njih dveh letih bo za izbrane 
projekte na voljo 280.000 
evrov, natančneje 40.000 
evrov na posamezno krajev-
no skupnost. 

Kot so pojasnili na Obči-
ni Jesenice, je bilo zanima-
nje občanov precejšnje, saj 
so prejeli več kot 150 pre-
dlogov. Te je pregledala in 
potrdila posebna komisija 
za participativni proračun, 
sestavljena iz predstavnikov 

javnosti, krajevnih skupnos-
ti in nevladnih organizacij. 
Izmed vseh predlogov je na 
glasovanje uvrstila 56 pro-
jektov, ki so skladni z meri-
li in izvedljivi. Glasovanje bo 
potekalo od ponedeljka, 30. 
avgusta, do vključno nede-
lje, 5. septembra, glasujejo 
pa lahko vsi, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Jeseni-
ce in so 30. avgusta 2021 sta-
ri 16 let in več.

»Vsak upravičenec bo 
glasoval s pomočjo kode 
za glasovanje, ki jo bo pre-
jel po pošti. Koda omogoča 
enkratni pristop h glasova-
nju, glasovati pa je mogoče 
za poljubno število projek-
tov v eni krajevni skupnos-
ti (ni nujno, da je ta krajev-
na skupnost tista, v kateri 

ima stalno prebivališče), a 
le do skupne višine 40.000 
evrov. Upravičenci lahko 
glasove za projektne pre-
dloge oddajo na spletni stra-
ni participativnega proraču-

na JES odločam na poveza-
vi jesenice.si/jesodlocam,« 
so pojasnili na Občini Je-
senice. Občani pa se bodo 
glasovanja lahko udeležili 
tudi na sedežu občine ozi-
roma krajevnih skupnosti, 
in sicer po razporedu, ki bo 

objavljen na spletni strani 
Občine Jesenice. 

Župan Jesenic Blaž Račič 
je ob tem poudaril: »Na Ob-
čini Jesenice se bomo potru-
dili po najboljših močeh, da 

izbrane projekte izvedemo 
in ljudem pošljemo zelo po-
membno sporočilo, da vklju-
čevanje v naše skupne aktiv-
nosti daje rezultate. Na ta na-
čin želimo graditi zaupanje 
in okrepiti celotno lokalno 
skupnost.«

Jeseničani dali več kot sto 
petdeset predlogov
Na Jesenicah so občani predlagali več kot sto petdeset projektov v participativni proračun, prek 
katerega lahko neposredno odločajo o porabi 280.000 evrov sredstev v dveh letih. Za glasovanje med 
30. avgustom in 5. septembrom jih je potrjenih šestinpetdeset. 

Med predlaganimi projekti so denimo ureditev 
nekaterih pešpoti, deskarskega parka, otroških igrišč, 
pasjega parka, postavitev informacijskih panojev, 
pitnikov, javnih sanitarij, ureditev sredinskega otoka v 
krožišču ...

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Po naših plani-
nah se že dolga stoletja pase 
živina, planinsko pašništvo 
je tudi pomemben kmetij-
ski, gospodarski in naravo-
varstveni dejavnik. V doli-
ni Vrata so pozvali lastnike 
krav, da v neposredno bližino 
Aljaževega doma nenadzoro-
vano ne spuščajo živali. Kot 
je pojasnil Damjan Omerzu, 
generalni sekretar Planinske 
zveze Slovenije: »Paša v ne-
posredni okolici doma in ob-
časno gibanje živine prak-
tično med gostinskimi mi-
zami na terasi Aljaževega 
doma se brez dogovora izva-
ja nenadzorovano že več let, 
in to kljub pozivom Planin-
skega društva (PD) Dovje - 
Mojstrana, ki upravlja dom, 
lastnikom pašne živine, naj 

uredijo problematiko. Pro-
blematična je paša v nepo-
sredni okolici Aljaževega 

doma, na zemljiščih v nepo-
sredni okolici doma, ki so v 
lasti PD Dovje - Mojstrana in 

Planinske zveze Slovenije. 
Tam je v poletnih mesecih 
večje število obiskovalcev, ki 
niso nujno vajeni bližine ži-
vali, in živali, ki niso vajene 
ljudi, oziroma krav s telički, 
ki so lahko tudi agresivne. To 
lahko privede do nevarnih si-
tuacij, česar si seveda nihče 
ne želi. Od lastnikov krav za-
radi navedenih razlogov pri-
čakujemo, da v neposred-
no bližino doma nenadzo-
rovano ne spuščajo živali. Z 
enim od dveh lastnikov, ki se 
je konstruktivno odzval, PD 
Dovje - Mojstrana že sodelu-
je pri rešitvi, ki jo bodo skupaj 
izvedli.« Na Policijski upravi 
Kranj so povedali, da statisti-
ke ne vodijo po takih mikro-
kriterijih, na splošno pa težav 
na tem območju ne zaznava-
jo. Poskušali smo pridobiti 
tudi izjavo enega od kmetov, 
ki pase živino na tem obmo-
čju, vendar smo bili neuspe-
šni. Če (in ko) drugi pogled 
pridobimo, ga bomo objavili. 

Krave na paši ali za mizami?

V dolini Vrata je šel poziv lastnikom krav, da v neposredno 
bližino Aljaževega doma nenadzorovano ne spuščajo živali.

Suzana P. Kovačič

Lom pod Storžičem – Četr-
tega avgusta 1941 je bil na 
jasi pod Storžičem iz Tr-
žiške in Kranjske čete usta-
novljen Storžiški bataljon, 
prvi na Slovenskem. Le dan 
kasneje je bila prelita kri bor-
cev in življenje je zaradi iz-
dajstva izgubilo osem skoraj 
neoboroženih mladih par-

tizanov: Jože Janežič, Peter 
Ahačič, Marija Bečan, Mari-
ja Štefe, Marija Solnar, An-
ton Guček, Jože Gradišar in 
Andrej Kmet. Njihova ime-
na so vklesana v spomenik, 
ki »nas spominja in opomi-
nja, da so se naši predniki 
uprli fašizmu.« Kot je tudi 
poudaril osrednji govornik 
na nedeljski spominski slo-
vesnosti, predsednik Obmo-
čnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Tržič Vojko Damjan, se je 
na slovenskih tleh že sko-
raj naslednji dan po začet-
ku druge svetovne vojne pla-
men upora širil in zajel vso 
deželo. V spomin je prikli-
cal besede Edvarda Kocbe-
ka, ki jih je zapisal v Listini 
ob tistem času velikih odlo-
čitev; da so zapustili vse in 
se prepustili eni sami stvari, 
skupni svobodi. »Spominja-
mo se časa, ko je Tržiška četa 
31. julija 1941 začela oboro-
ženi upor in napad na žan-
darmerijsko postajo v Kri-
žah ter z drugimi akcijami 
naredila križ čez preteklost 
ter se vrgla prihodnosti v na-
ročje. Prihodnosti, ki je bila 
polna nasilja, negotovosti in 
tudi smrti. Toda kljub temu 
se borke in borci niso odrek-
li upanju, da bo ravno njihov 
boj prinesel svobodo števil-
nim generacijam,« je pou-
daril Damjan. Toda do svo-
bode je bilo še daleč. 

»Ko danes govorimo in 
opisujemo takratni upor 

slovenskega naroda in nje-
gov boj v tisti strašni vojni, 
ki je vrgla svet s tečajev, se 
mladim rodovom zdi vse to 
nemogoče. In spet smo pri 
Kocbeku, ki je v svojih raz-
mišljanjih izrazil skrb in bo-
jazen, da prihodnji rodovi ne 
bodo mogli sprejeti brezpo-
gojnega upanja, goreče lju-
bezni in da bo strašna vera v 
svobodo in prihodnost zanje 

nerazumljiva. Danes se do-
gaja prav to, vendar dogaja 
se načrtno.« Damjan je poz-
val k poštenosti, pravičnos-
ti, medsebojnemu spoštova-
nju, spoštovanju lastne zgo-
dovine. Da jasno pokažemo 
in povemo, da na tem najlep-
šem končku planeta še ved-
no živijo ponosni in upor-
ni ljudje. »Tega ne bo spre-
menila nobena globalizacija, 
nobena strankarska politika, 
saj politika današnje svobo-
dne Evrope vlaga veliko na-
porov v uresničevanje svo-
bode misli in govora, vlada-
vino prava, demokracijo člo-
vekovih pravic in človeko-
vega dostojanstva. Raznoli-
kost, strpnost in spoštovanje 
so tisto, kar daje moč Evropi, 
in ne šibkost. Vse ostalo, kot 
pravi predsednica Evropske 
komisije, je nesprejemljivo.« 

Zgodovinske dogodke je 
v nagovoru temeljito pov-
zel Branko Plajbes, predse-
dnik Krajevne organizacije 
ZB NOB Bistrica pri Tržiču, 
zbrane je pozdravil tudi tr-
žiški podžupan Dušan Bod-
laj, ki je poudaril, da so do-
godki izpred osemdesetih 
let prizadeli toliko ljudi, da 
je nemogoče, da bi šli v poza-
bo. Spominsko slovesnost ob 
prisotnosti častne čete Slo-
venske vojske so organizirali 
Zveza borcev NOB Tržič sku-
paj z Občino Tržič, Krajevno 
skupnostjo Lom pod Storži-
čem in drugimi domoljubni-
mi organizacijami. 

Tu živimo ponosni 
in uporni ljudje
Na spominski slovesnosti so se poklonili prvim 
žrtvam pod Storžičem za junaštvo in tragično 
žrtvovanje v letu 1941. Osrednji govornik je bil 
predsednik OZVVS Tržič Vojko Damjan.

Venec padlim partizanom so položili Vojko Damjan, Dušan 
Bodlaj in Branko Plajbes.

Urša Peternel

Jesenice – V jeseniškem jav-
nem komunalnem podjetju 
Jeko opravljajo tudi pogreb-
ne in pokopališke storitve. 
Epidemija koronavirusa je 
lani vplivala tudi na poslo-
vanje v tej dejavnosti. Tako 
se je povečalo število pokoj-
nikov in v podjetju so lani 

opravili za 23 odstotkov več 
pogrebnih svečanosti in za 
24 odstotkov več prvih pre-
vozov pokojnikov. Skupaj je 
bilo opravljenih 626 prvih 
prevozov in izvedenih 380 
pogrebnih svečanosti. To 
pomeni sedemdeset pogre-
bov več kot leto prej in 121 
prvih prevozov več kot v letu 
pred epidemijo. Poslovanje 

pogrebne in pokopališke 
službe je bilo tako lani pozi-
tivno, ustvarili so za 48 tisoč 
evrov presežka, kar je za 80 
tisoč več kot leto prej. »Raz-
log je predvsem v poveča-
nem številu pokojnikov, po 
obsegu izvajanja del izstopa-
ta meseca november in de-
cember,« so zapisali v Jeko. 
Ob tem so poudarili, da so 

bili v začetku lanskega leta 
postavljeni pred izziv, saj se 
je število pokojnikov poveča-
lo zaradi covida-19, zato so 
morali poskrbeti za zaščitno 
opremo in zalogo zaščitnih 
sredstev za zaposlene. Kljub 
povečanemu obsegu dela pa 
so za vse pokojne poskrbeli 
z visoko mero dostojanstva, 
so poudarili.

Več pokojnikov, pozitivno poslovanje
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Maša Likosar

Kranj – V prvem lanskole-
tnem epidemičnem valu, od 
marca do maja, ko je bilo jav-
no življenje popolnoma za-
ustavljeno in so bile zapr-
te tako rekoč vse restavraci-
je, se ponudniki še niso pri-
lagodili razmeram in indeks 
realizacije je bil v primerja-
vi z letom 2019 en odstotek. 
Jeseni so že nudili obroke s 
pomočjo dostave oziroma 
osebnega prevzema pred 
lokalom, indeks realizaci-
je se je posledično postopo-
ma dvigoval in je pred pole-

tjem znašal približno 25 od-
stotkov glede na leto prej. »V 
času epidemije nismo ime-
li čistopisa, kaj posamezni 
ponudniki dejansko nudijo. 
Prosili smo jih, da nam spo-
ročijo ta podatek, vendar za-
radi kaosa, ki je vladal v drža-
vi na vseh nivojih, zagotovo 
kar nekaj ponudnikov tega 
ni storilo,« je pojasnil Matic 
Ber, svetovalec za področje 
subvencionirane študent-
ske prehrane pri Študentski 
organizaciji Slovenije, in do-
dal: »Dokler se ne bo študij-
ski proces izvajal normalno, 
se delež trenutnih ponudni-
kov praktično ne bo spremi-
njal.« 

S 1. januarjem 2021 
se je začelo novo dvole-
tno obdobje za ponudnike 

subvencionirane študent-
ske prehrane, torej so po-
tekle pogodbe vsem, ki so se 
prijavili na javnem razpisu 
za izbiro ponudnikov za leti 
2019 in 2020. »Ponudnikov 
je sedaj v praksi bistveno 
manj. Trenutno jih je 349, v 
lanskem letu jih je bilo 461,« 
je dodal Ber in povedal še, da 
na Gorenjskem subvencio-
nirano študentsko prehrano 
omogoča 21 lokalov. 

Cene so se kot posledi-
ca novega dvoletnega ob-
dobja prav tako spremenile. 
»Če se vsako leto prijavi do-
volj ponudnikov, se povpre-

čje rahlo dvigne. Povprečno 
doplačilo študenta, torej ne-
subvencionirani del, je v letu 
2020 znašalo 2,81 evra, v 
letu 2021 pa 2,88 evra. Sub-
vencija je trenutno 2,69 evra 
in velja za celo Slovenijo,« je 
povedal Ber. 

Subvencij od vključno 15. 
julija do vključno 15. avgusta 
ni mogoče uporabiti. Izjema 
je bilo le lansko leto, ko so 
jih študenti lahko uporabili 
cel julij in je prepoved velja-
la samo od 1. do 15. avgusta. 
Prihodnji ponedeljek bodo 
tako dobrim 54.600 študen-
tom, kolikor jih je bilo 30. 
junija letos upravičenih in 
vpisanih v sistem subvenci-
onirane študentske prehra-
ne, ponovno na voljo t. i. štu-
dentski boni. 

Manj ponudnikov 
študentske prehrane 
V času epidemije se je uporaba subvencionirane 
študentske prehrane prilagodila aktualnim 
razmeram. Študenti so povečini uporabili dostavo, 
saj so bili lokali zaprti, kasneje tudi osebni 
prevzem, kjer je bilo to mogoče. Ponudnikov je 
bilo manj. 

Na Gorenjskem subvencionirano študentsko prehrano 
omogoča enaindvajset lokalov. / Foto: Gorazd Kavčič 

Aleš Senožetnik

Kranj – V Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije so po-
vabili ponudnike kulturnih, 
gostinskih, turističnih in 
drugih storitev, da se pove-
žejo s socialnovarstvenimi 
zavodi v Sloveniji, kot so de-
nimo domovi starejših, in na 
ta način približajo možnost 
uporabe bonov tudi njiho-
vim stanovalcem. Kot pravi-
jo, namreč mnogi stanovalci 
domov za starejše in poseb-
nih zavodov zaradi svojega 
zdravstvenega stanja in gi-
balne oviranosti težko sami 
pristopijo do ponudnikov. 

»Stanovalci domov za sta-
rejše in posebnih zavodov za 
odrasle si tako kot vsi drža-
vljani zaslužijo priložnost, 
da si s turističnimi boni po-
pestrijo življenje, pri tem pa 
se žal mnogi srečujejo z raz-
ličnimi ovirami. Z boni reci-
mo ne morejo pokriti stro-
škov hrane ali pijače v dom-
skih kavarnah, saj zakono-
daja tega ne omogoča. Za-
radi zdravstvenih težav šte-
vilni tudi težje sami poišče-
jo ponudnika in izkoristijo 
njegove storitve zunaj zavo-
da,« je povedal Denis Saher-
nik, sekretar Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije, ki 
dodaja, da želijo s povabilom 
nagovoriti ponudnike, da se 
povežejo s socialnovarstve-
nim zavodom v svoji okolici 
in tako svojo ponudbo prib-
ližajo stanovalcem, seveda 
ob upoštevanju preventiv-
nih ukrepov. »Verjamemo, 
da se bodo številni razvese-
lili udobnejših poti do novih 
knjig, kulturnih dogodkov, 

organiziranih v domskem 
vrtu, dostave kulinaričnih 
specialitet in drugih dožive-
tij,« je še dejal Sahernik.

Kot je znano, so tako lan-
skoletni turistični boni kot 
letošnji, ki jih je možno izko-
ristiti tudi za kulturne, špor-
tne in druge storitve, pre-
nosljivi. Podatka o tem, koli-
ko starejših oseb katerega od 
obeh izdanih bonov ni pora-
bilo oz. ga je preneslo na ot-
roke, vnuke ali druge ose-
be, ki jim ga po zakonodaji 
lahko odstopijo, ni. Tako so 
nam namreč sporočili s Fi-
nančne uprave, kjer pravi-
jo, da po teh kriterijih ana-
lize uporabe bonov nimajo. 
Kot so sicer dodali, bodo ob-
širnejšo analizo unovčenih 
obnov naredili po koncu le-
tošnje glavne turistične se-
zone, predvidoma v začetku 
septembra.

Evidence o uporabi bonov 
prav tako ne vodijo v Zdru-
ženju društev upokojencev 
Slovenije. Kot so dodali, pa 
so po njihovem vedenju šte-
vilni upokojenci z lanskole-
tnimi boni pomagali svojim 
otrokom ali vnukom, da so 
si podaljšali oddih. Ob tem 
v Združenju dodajajo tudi, 
da si zaradi nizkih pokojnin 
številni že tako ne morejo 
privoščiti dopusta, kljub le-
tnemu dodatku, ki ga prej-
mejo. V ZDUS-ovem hote-
lu Delfin v Izoli sicer upo-
kojencem pomagajo do ce-
nejšega oddiha, še več pa bi 
lahko naredili, če bi poveča-
li kapacitete, k čemur si pri-
zadevajo, saj bi s tem omo-
gočili počitnikovanje tudi 
tistim z nizkimi pokojnina-
mi. 

Kljub temu dodajajo, da 
je uporaba bonov doslej 

potekala enostavno in brez 
težav. »Ko smo po lanskem 
zaprtju znova odprli naš ho-
tel Delfin v Izoli, nihče od 
gostov ni imel pritožb gle-
de operativne rabe bonov, 
saj je država dobro poskrbe-
la za čim enostavnejšo unov-
čitev,« so pojasnili v ZDUS-
-u, kjer pozdravljajo tudi le-
tošnjo razširitev možnos-
ti uporabe bonov na druge 
dejavnosti oz. storitve. »Ve-
lja pa opozoriti,  da so se lani 
pojavljale težave predvsem v 
DSO-jih, saj več kot polovica 
oskrbovancev ni vedela, kam 
z njimi, in so ali pa še bodo 
ostali neizkoriščeni, zato ve-
lja opozorilo, da bi mora-
li predhodno temeljito raz-
misliti o bonih, zlasti kje se 
lahko uporabijo,« so še zapi-
sali v odgovoru in dodali, da 
podpirajo pobude, ki so dob-
re za stanovalce domov.

Bone želijo približati starejšim
Skupnost socialnih zavodov Slovenije želi uporabo bonov, ki jih je izdala država, približati stanovalcem 
socialnovarstvenih zavodov. Podatka o tem, koliko bonov so stanovalci v domovih za starejše in drugih 
zavodih porabili, za zdaj še ni.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije se zavzemajo, da bi bone približali tudi starejšim.  
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Jasna Paladin

Domžale – Na Občini Dom-
žale so v zadnjih letih veli-
ko časa in volje vložili v pro-
jekt ureditve regionalne ko-
lesarske povezave v občini, 
saj se vedno bolj usmerjajo v 
trajnostno mobilnost. »Naš 
cilj je zmanjšanje prometa, 
predvsem v mestnem jedru, 
in spodbuda k hoji, kolesar-
jenju in uporabi javnega pre-
voza in drugih oblik trajno-
stne mobilnosti,« so sporo-
čili ob veseli novici, da so 
prejeli sklep o odobritvi fi-
nančne podpore iz Evrop-
skega sklada za regionalni 

razvoj s pripadajočim nacio-
nalnim javnim prispevkom 
iz državnega proračuna za 

projekt Regionalna kolesar-
ska povezava v občini Dom-
žale.

Glavni namen projekta je 
zagotoviti trajnostno mobil-
nost za dnevni dostop pre-
bivalcev na delovno mesto 
in mesto šolanja na relaciji 
Domžale–Ljubljana. Z novo 
regionalno kolesarsko pove-
zavo, ki bo urejena med sre-
diščem Domžal in Mestnim 
trgom v Ljubljani (na novo 
bodo zgradili dobra dva kilo-
metra dvosmerne kolesarske 
poti med češminovim par-
kom in Krožno cesto v Dom-
žalah, skupna dolžina pa zna-
ša 15,5 kilometra), bodo zago-
tovili večjo prometno varnost 
kolesarjev, zmanjšali nega-
tivne vplive motornega pro-
meta na okolje, spodbudili 
trajnostno mobilnost in upo-
rabo koles za vsakodnevna 
opravila kot alternativo avto-
mobilskim prevozom.

Odobrena višina finančne 
podpore znaša 2.198.020 
evrov.

S kolesom do prestolnice
Občina Domžale je prejela dobra dva milijona evrov za projekt ureditve 
regionalne kolesarske povezave do prestolnice.

Pot s kolesom iz Domžal do Ljubljane bo še bolj varna.

Radovljica – V radovljiški knjižnici je na ogled razstava Go-
renjskega muzeja, ki so jo pripravili ob 210. obletnici ustano-
vitve Ilirskih provinc. »Naši predniki nad njimi niso bili preveč 
navdušeni, čeprav jim ni bilo hudega. Naklonjen pa jim je bil 
Valentin Vodnik, ki je Napoleonu posvetil pesem Ilirija oživlje-
na,« knjižničarji vabijo bralce k ogledu razstave z naslovom 
Naj vedo ljudje o Francozih: Ilirske province (1809–1813), ki 
sta jo pripravili Anja Poštrak in Barbara Kalan iz Gorenjskega 
muzeja, predstavlja pa spomine na francoske čase. 

O Francozih pri nas tudi v radovljiški knjižnici
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Kamnik – Stražni stolp na 
Malem gradu, ki je poleg 
znamenite dvonadstropne 
romanske kapele in ruše-
vin edina ostalina nekdaj 
pomembnega Malega gra-

du, ki se v pisnih virih prvič 
omenja že daljnega leta 1202 
in koder so imeli grofje An-
deški tudi svojo kovnico de-
narja, dobiva novo funkcijo.

Čeprav ima objekt izje-
mno lokacijo – stoji namreč 

na vzpetinici v samem sre-
dišču Kamnika – in so ime-
li na občini z njimi že veli-
ko načrtov, že vrsto let sa-
meva. Občina je leta 2010 
pripravila projekt preno-
ve, ki je na Stražnem stol-
pu predvideval gostinski lo-
kal (za ta projekt so že pre-
jeli kulturnovarstveno so-
glasje kranjske enote Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine), a so se odločili za no-
velacijo projekta. Namesto 
lokala so se odločili stražni 
stolp zastekliti in v njem ure-
diti razstavišče. Kljub prvot-
nim nestrinjanjem Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne so dosegli soglasje in te 

dni je bila zaključena prva 
faza prenove. V okviru te so 
uredili zasteklitev oken na 
drsnih profilih med zidom 
in streho, spustili strop na 
obstoječi zid in uredili zača-
sne stopnice. »Glede na to, 
da smo v lanskem letu pri-

dobili 117 tisoč evrov nepo-
vratnih evropskih sredstev 
za turistično-promocijske 
namene, bo  Stražni stolp 
po novem namenjen stalne-
mu razstavišču, v katerem 
bo predstavitev zgodovine 

in arheoloških najdb Male-
ga gradu in multimedijska 
predstavitev Velike plani-
ne,« nam je načrte predsta-
vil župan Matej Slapar, ki si 
je zasteklitve želel predvsem 
zato, ker se s stražnega stol-
pa odpirajo izjemni pogledi 
na vse strani občine, kar bo 
obiskovalce zagotovo nav-
dušilo. Prva faza je stala 67 
tisoč evrov, sledi pa pripra-
va vsebin, ki so jih na obči-
ni zaupali Medobčinskemu 
muzeju Kamnik.

Na občini načrtujejo, da 
bo stražni stolp kot razsta-
višče z omenjenima razsta-
vama za obiskovalce odprt v 
letu 2022.

V stražnem stolpu 
bo razstavišče
Občina Kamnik je zaključila prvo fazo 
revitalizacije stražnega stolpa na Malem gradu. 
Stolp so zasteklili, hkrati pa poteka tudi novelacija 
projekta prenove iz leta 2010. Namesto gostilne 
bo v stolpu namreč razstavišče.

S stražnega stolpa na Malem gradu se razprostira lep 
pogled na vse strani Kamnika.

Z zasteklitvijo objekta so na občini izpolnili osnovni pogoj 
za pripravo stalne razstave.

Da je gradnja nove šole 
nujna, se v Kamniku strinja-
jo že petnajst let. Leta 2007 
so namreč objavili arhitek-
turni natečaj in na podlagi 
tega izdelali projekt za ob-
novo obeh mestnih šol, ki 
stojita ena ob drugi, gradnjo 
nove športne dvorane in ure-
ditev parkirišč, igrišč in dru-
gih skupnih površin. 

V tem času so spremeni-
li faznost in najprej zgradi-
li novo Osnovno šolo Toma 
Brejca, Osnovna šola Frana 
Albrehta pa je na vrsto prišla 
sedaj, čeprav so pogoji za po-
učevanje in šolanje v njej že 
vrsto let izredno slabi. Tudi 
prostora za vse učence je že 
premalo.

Približno sto učencev bo 
pouk začasno obiskovalo 
v župnišču

»Današnji podpis pogod-
be je majhen korak za izva-
jalca in res velik za investi-
torja, Občino Kamnik, vse-
kakor pa se začetka grad-
nje najbolj veselimo učen-
ci, starši in zaposleni na 
šoli, čeprav nas bosta zaradi 
gradnje čakali dve res napor-
ni šolski leti. Ob šoli bo grad-
bišče, del obstoječe šolske 
stavbe pa bo tudi porušen. 
Pouk bomo še naprej izvaja-
li v sicer premajhni in pred-
vsem problematični šolski 
stavbi tako z vidika požarne 

kot potresne varnosti. Učen-
ci 4. in 5. razreda matične 
šole bodo k pouku prihaja-
li v učne prostore pri župni-
šču na Šutni. A pomembno 
je, da se del sedanjih in pred-
vsem prihodnjih generacij 
lahko veseli varnih in sodob-
nih učnih prostorov,« je po-
vedal ravnatelj OŠ Frana Al-
brehta Rafko Lah.

Štiriintrideset učilnic in 
tudi zaklonišče

Levji delež pri racionaliza-
ciji projekta (ki je stroške po-
cenila za dva milijona evrov) 
nosi podžupan Bogdan Po-
gačar, ki je tudi vodja projek-
ta s strani Občine Kamnik in je zadnje leto res intenzivno 

sodeloval s projektantom Pri-
možem Hočevarjem. Ta je 
izdelal načrt za objekt, ki ga 
bo dnevno obiskovalo prib-
ližno 750 učencev in zaposle-
nih. Stavba bo sodobna, ob-
segala bo osem tisoč kvadra-
tnih metrov skupne bruto po-
vršine, zgrajena bo iz armira-
nega betona in jeklene kon-
strukcije, v njej pa bodo ure-
dili 27 velikih in štiri male 
učilnice, osemnajst kabine-
tov, vse potrebne skupne pro-
store, v kleti pa tudi predpi-
sana zaklonišča. Vsi prostori 
bodo imeli urejene elektro in 
strojne inštalacije za ogreva-
nje, prezračevanje in t. i. poh-
lajevanje prostorov ter name-
ščeno aktivno in pasivno po-
žarno zaščito. Celoten objekt 
bo zaključen z ravno streho 
in fasadno opno iz ekspandi-
rane pločevine.

Zahtevna gradnja in 
visoka pričakovanja

Da je gradnja zahtevna, a 
da težav ne pričakujejo, je 
na podpisu pogodbe dejal 
direktor prodaje pri družbi 
Kolektor Koling mag. Mar-
ko Trampuž. »Porabljenih 

bo več kot 250 ton jekla za 
nosilno konstrukcijo, 5000 
kubičnih metrov betona in 
550.000 kilogramov arma-
ture. Letvico ste nam pos-
tavili visoko in razumemo 
vaša pričakovanja, zato se 
bomo potrudili, da bo vse 
tako, kot mora biti.«

Športna dvorana bo na 
prenovo še počakala

Gradnja šole se bo pred-
vidoma začela še v tem me-
secu, pravijo v družbi Kolek-
tor Koling, pogodbeni rok za 
dokončanje del je osemnajst 
mesecev, nova šola pa naj bi 
učence sprejela v šolskem 
letu 2023/24. 

Po tem bodo v drugi fazi 
projekta staro šolsko stavbo 
porušili in uredili vse zuna-
nje in športne površine (dru-
ga faza bo stala že 3,5 mili-
jona evrov) in se postopoma 
lotili še preostalih faz projek-
ta. Zgraditi bo namreč tre-
ba tudi novo večnamensko 
športno dvorano, ki je hkra-
ti tudi telovadnica šole, sku-
paj z novo knjižnico in os-
tale površine, ki bodo hkra-
ti predstavljale javni prostor 
za vse Kamničane.

Nova šola v Kamniku tik 
pred začetkom gradnje

Nova šola bo sodoben objekt, na katerega bodo Kamničani lahko ponosni še vrsto let.

Vodja projekta s strani Občine Kamnik je podžupan Bogdan 
Pogačar.

Novo šolsko stavbo bodo začeli graditi na travniku  
streljaj od obstoječe šole, to pa bodo po koncu gradnje 
porušili. / Foto: Gorazd Kavčič

Ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Rafko Lah

1. strani
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Kranj – Kar 75 otrok, z njimi 
pa še trideset animatorjev, je 
preživelo zanimiv teden na 
oratoriju, ki so ga konec juli-
ja pripravili v Župniji Kranj.

Začetki oratorija segajo v 
16. stoletje, v 19. stoletju pa 
ga je za otroke s socialnega 
roba uvedel italijanski du-
hovnik Janez Bosko. Želel 
je, da bi ti otroci odraščali po 
štirih temeljnih načelih ora-
torija. To pa pomeni, da bi se 
počutili sprejete, se učili za 
življenje, se igrali in živeli v 
krščanski miselnosti.

Tudi danes, v malce okr-
njeni obliki, še živi duh ora-
torija, ki ga pripravljajo tudi 
marsikje po Gorenjskem. 
Namenjen je otrokom med 
4. in 13. letom, ki en teden 
med poletnimi počitnicami 
skozi dramsko igrico spoz-
navajo življenje določenega 
svetnika. Po igrici se o nje-
nem sporočilu pogovorijo 
pri katehezah, temu pa sle-
dijo delavnice, kjer otroci va-
dijo svojo kreativnost na iz-
delkih, ki jih sami ustvarijo 

in potem tudi odnesejo do-
mov. V župniji za otroke in 
animatorje vsak dan pripra-
vijo tudi kosilo, po kosilu pa 
sledijo igre v obliki štafet in 
ekipnega sodelovanja. 

»En dan v oratorijskem 
tednu je rezerviran za izlet. 
Po navadi obiščemo kraj, ki 
bi bil za otroke primeren in 
seveda zanimiv. Tako smo le-
tos obiskali Blejski vintgar, si 
na Bledu privoščili sladoled 

ter sam Bled skozi lov na zak-
lad raziskali na malce druga-
čen način,« je povedal ani-
mator v Župniji Kranj Jakob 
Svetek in pojasnil, da oratorij 
ne koristi zgolj otrokom, am-
pak tudi mladim animator-
jem, ki v teh letih iščejo svojo 
življenjsko pot. 

»Morda je ravno oratorij 
neki indikator, ki ti da od-
govor, ali je delo z otroki res 
tvoje življenjsko poslanstvo. 

Še vseeno pa smo animator-
ji skupnost, ki si vsako leto 
prizadeva otrokom polepšati 
en teden in hkrati krepi naše 
prijateljske vezi,« je še dodal 
Jakob Svetek in se zahva-
lim tistim, zaradi katerih je 
druženje še lepše uspelo. To 
so bili Slaščičarna in kavar-
na Evropa, Šimenc plastika, 
Župnijska karitas Kranj, Pe-
karna Umnik in Foto Bob-
nar.

Z oratorijem so krepili vezi
Župnija Kranj je prejšnji mesec pripravila oratorij, z njim pa so teden polepšali otrokom, tako animatorji 
kot otroci pa so sklepali nova prijateljstva in krepili medsebojne vezi.

Na oratoriju Župnije Kranj je bilo zabavno in poučno. / Foto: arhiv Župnije Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – Invazivne tujerodne 
rastline se širijo v naravo 
in izpodrivajo domorodne 
vrste, spreminjajo podobo 
krajine, preprečujejo dostop 
do vode, povzročajo gospo-
darsko škodo, nekatere pa 
so tudi zdravju škodljive.

Na območju Bobovških je-
zer se razraščata predvsem 
kanadska zlata rozga in eno-
letna suholetnica. Obe izvi-
rata iz Severne Amerike, v 
Evropo pa so ju pripeljali kot 

okrasni rastlini. Postopoma 
sta pobegnili z vrtov in par-
kov, saj se zlahka širita z lah-
kimi semeni, ki jih razširja 
veter. Na travnikih, gozdnih 
robovih in drugih svetlih po-
vršinah prerasteta vse drugo 
rastlinje in čez nekaj let na 
njunih rastiščih ne raste nič 
drugega kot ena od teh dveh 
vrst. Zlata rozga je sicer me-
dovita rastlina in priljublje-
na med čebelarji, a njeni ne-
gativni vplivi so veliko več-
ji od koristi, zato je tudi nje-
no omejevanje nujno. Obe 

rastlini se razmnožujeta s 
semeni, zato jih je najbo-
lje odstranjevati pred cvete-
njem, če pa to fazo zamudi-
mo, je treba cvetoče rastline 
odpeljati v industrijsko kom-
postiranje ali jih sežgati. Ker 
sta obe večletnici, je treba pri 
odstranjevanju izkopati tudi 
čim več podzemnih delov, 
zaradi semen, ki so že v zem-
lji, pa je treba odstranjevanje 
ponavljati več let zapored. 

Tako bodo na Zavodu za 
varstvo narave, Območna 
enota Kranj, v sodelovanju z 

Mestno občino Kranj danes 
med 17. in 19. uro v narav-
nem rezervatu glinokopnih 
bajerjev na Bobovku izvedel 
akcijo, v kateri bodo skupaj 
s prostovoljci odstranjevali 
najpogostejši invazivni vrsti. 
Ker vsak par pridnih rok šte-
je, vabijo vse ljubitelje nara-
ve, ki si želijo, da bi v okoli-
ci Bobovških jezer še ohrani-
li biotsko pestrost in domoro-
dne vrste, da se jim pridruži-
jo. Priporočena je primerna 
obutev, dolge hlače, zaščitne 
rokavice in kopuljica.

Odstranjevali bodo tujerodne 
invazivne rastline
Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Mestno občino Kranj danes pripravlja prostovoljno akcijo 
odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin na Bobovku.

Kanadska zlata rozga Enoletna suholetnica

Kamnik – Na povabilo čebelarja Sebastjana Romšaka so čla-
nice Likovnega društva Mengeš na Ožbovčevi domačiji na 
Podjelšah v Mekinjah zadnji ponedeljek v maju začele slikati 
čebelarske, poučne, živalske, verske in slovenske motive ter 
motive, vzete iz vsakdanjega življenja podeželskega prebi-
valstva, na čisto nove panje, narejene iz smrekovega lesa. 
Ne nazadnje imajo panjske končnice tudi praktičen namen, 
saj znajo čebele ločevati barve in tako lažje prepoznajo svoj 
panj. Članice Likovnega društva Mengeš so se tako odločile, 
da »polepšajo domek čebelicam« in na ta način ohranijo še 
tradicijo slikanja, ki je pomemben del kulturne dediščine.

Poslikava panjskih končnic na Ožbovčevi domačiji
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Janez Kuhar

Dvorje – Balinarska sekci-
ja pri Društvu upokojencev 
(DU) Cerklje je v soboto na 
balinišču Pod Jenkovo lipo 
v Dvorjah organizirala tra-
dicionalno balinarsko tek-
movanje za naslov letošnje-
ga prvaka, na katerem je na-
stopilo osem najboljših bali-
narjev. Zmagal je Franc Jan-
kovič pred Marjanom Ber-
nardom in Janezom Mar-
kom, četrta je bila Dragica 
Romšak, peti pa Vinko Jane-
žič. V tekmovanju za najbolj-
šega bližalca v krog je zma-
gal Marjan Bernard. Naj-
boljšim balinarjem je meda-
lje in pokale podelila pred-
sednica društva Marta Ho-
čevar. Na gorenjskem tek-
movanju balinarskih ekip 

društev upokojencev konec 
junija v Komendi je ekipa 
DU Cerklje med sedemnaj-
stimi ekipami osvojila dru-
go mesto, prva je bila ekipa 
DU Tržič, tretji pa balinarji 
DU Predoslje. 

Balinarsko sekcijo DU 
Cerklje, ki šteje dvajset ak-
tivnih članov, že sedemnajst 
let vodi Vinko Janežič. Le-
tos bo njena ekipa nastopa-
la v balinarski ligi, v kateri bo 
tekmovalo 24 ekip iz devetih 
gorenjskih občin. Tekmova-
nja se bo začelo 23. avgusta 
in se končalo junija prihod-
nje leto. V okviru občinske-
ga praznika bo sekcija sep-
tembra organizirala mem-
orialni balinarski turnir šti-
rih ekip ter tradicionalni tur-
nir v balinanju med ekipami 
vasi občine Cerklje.

Pokal Francu Jankoviču

Najboljši balinarji za leto 2021 Pod Jenkovo lipo v Dvorjah

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Bled – Arnold Rikli, ustanovitelj blejskega zdraviliškega turiz-
ma, je že sredi 19. stoletja za premagovanje bolezni in utrjeva-
nje zdravja priporočal kopanje v hladni vodi, golo sprehajanje 
in sončenje. S svojim življenjem in delom je navdihnil tudi 
Anjo Tolar Tomšič, ki je oblikovala linijo izdelkov za kopanje 
prav po navdihu zdravilnih principov. Po izobrazbi je akadem-
ska slikarka, magistrica oblikovanja, ilustratorka, diplomirana 
filmska animatorka in pedagoginja na področju fotografije in 
animacije, živi in ustvarja pa v Lescah. Njene brisače in majice 
nosijo tudi certifikat Bled Local Selection.

Oblikovano z mislijo na Riklija
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Maja Bertoncelj

Spodnje Pirniče – V vročih 
dneh, kakršnih je bilo letoš-
nje poletje že kar precej, na 
Gorenjskem iščemo osve-
žitev v rekah, jezerih, baze-
nih ... Ena izmed možnosti 
je tudi topli izvir Straža.

To je razmeroma močan hi-
potermalni izvir sredi polj pod 
Spodnjimi Pirničami. Tem-
peratura vode je med 17 in 23 
stopinj Celzija, njen pretok 

pa od šest do osem litrov na 
minuto. Temperaturna razli-
ka med toplo vodo in mrzlim 
zrakom je najbolj opazna po-
zimi, ko se iz vode dvigajo me-
glice. Straža je edini še ohra-
njen tovrstni izvir v Ljubljan-
ski kotlini in je kot krajinska 
posebnost z značilnim sredo-
zemskim rastjem zaščitena 
kot naravni spomenik. V dvaj-
setih letih prejšnjega stoletja 
so tu, daleč od drugih znanih 
rastišč v Primorju, našli redko 

sredozemsko praprot veneri-
ni lasci. Krajani Pirnič si pri-
zadevajo, da bi v zaščiteno ob-
močje vključili tudi bližnje bi-
otsko raznoliko mokrišče in 
opuščeni kamnolom. Voda iz 
izvira se danes steka v večji ba-
zen, ki ga Turistično društvo 
Pirniče vsakoletno očisti in 
uredi okolico, da je poleti pri-
meren tudi za kopanje.

»Izvir so v zgodovini zaradi 
tople vode uporabljali pred-
vsem za pranje perila. Žehte 

so prali tudi graščaki Lazzari-
niji iz Smlednika, vaščanom 
pa je služil tudi kot kopališče. 
Danes je to predvsem prijet-
no okolje za druženje kraja-
nov in za kopanje ljubiteljev 
neokrnjenega vrelca,« je po-
jasnila Cvetka Židan Valja-
vec, predsednica Turistične-
ga društva Pirniče. Topli iz-
vir Straža je ena izmed zna-
menitosti kraja. »V preteklo-
sti smo pripravili dogodek 
Žehtarice v Straži, kjer smo 

obudili star običaj pranja, be-
ljenja in mehčanja perila na 
vasi. Načrti za prihodnje so, 
da bi s pomočjo in soglas-
jem Občine Medvode zašči-
tili širše območje vrelca, ba-
zena, mokrišča in kamno-
loma. Predlog je, da se v lo-
kalni skupnosti določi skrb-
nik oziroma upravljavec tega 
prostora, ki bi skrbel za red 
in varstvo naravne vrednote 
državnega pomena,« je de-
jala Cvetka Židan Valjavec in 

dodala, da je topli vrelec Stra-
ža tudi letošnje poletje dobro 
obiskan. »Vsako leto opaža-
mo večje zanimanje za obisk 
tega območja. Prihajajo do-
mačini pa tudi obiskovalci iz 
drugih krajev medvoške ob-
čine in širše.«

Izvir z okoliškimi pot-
mi med polji in travniki ob 
Savi je priljubljen cilj spre-
hajalcev, tekačev in kolesar-
jev. Ob njem so urejene tudi 
klopce.

Osvežitev v toplem izviru Straža
Topli izvir Straža sredi polj pod Spodnjimi Pirničami je edini še ohranjen tovrstni izvir v Ljubljanski kotlini. V poletnih mesecih privablja osvežitve željne 
domačine in tudi obiskovalce od drugje.

Izvir, iz katerega se voda steka v večji bazen Straža privablja domačine in kopalce od drugje. Temperatura vode je od 17 do 23 stopinj Celzija.

Alenka Brun

Jezersko – Srečali smo jo na 
Jezerskem, kjer je znotraj 
Parka Jezersko predstavila 
nov gorskokolesarski poli-
gon MTB Mulc, ki je name-
njen otrokom do dvanajste-
ga leta starosti. Poligon je 
sestavljen iz desetih ovir za 
učenje spretnostne vožnje 
po razgibanem terenu. MTB 
Mulc ponuja tudi možnost 
gorskokolesarskih delavnic, 
prva pa je bila brezplačna. 

Stanićeva je zadnjih pet 
let aktivna v okviru Zavo-
da Trans Julius, zavoda 
za spodbujanje gorskega 

kolesarstva. V prostem času 
pa išče načine, kako bi lah-
ko imeli gorski kolesarji več 
poti v skladu z vsemi zahte-
vami varstva narave, goz-
darstva, kmetijstva oziro-
ma pašnih površin. »Gre 
za spodbujanje nekega od-
govornega gorskega rekrea-
tivnega kolesarstva v narav-
nem okolju; da bi bilo čim 
več urejenih gorskokolesar-
skih poti, saj smo se znašli 
v nekem obdobju, ko je in-
teresa veliko, infrastruktu-
re pa ni. V Sloveniji imamo 
nekaj kolesarskih parkov, 
priljubljeni so t. i. trail cen-
tri. Epidemija je spremenila 
stvari. Veliko ljudi se je od-
ločilo za kolesarjenje in smi-
selno bi bilo, da bi tudi infra-
struktura v prostoru temu 
dejansko odgovarjala,« po-
jasnjuje. Želi si, da bi insti-
tucije in gorski kolesarji ra-
zumeli interese in potrebe 
eden drugega, saj je prepri-
čana, da lahko v okolju sobi-
vajo. »Brez prepirov, samo 
pravila je treba določiti in 
potem se jih je treba držati.«

Zanimalo nas je, kako je 
Vesna Stanić »zašla« na Je-
zersko. 

Ko se je začela epidemija, 
pravi, je tako rekoč ves čas 
preživela na Jezerskem in 
tako sta z direktorjem Par-
ka Jezersko Rokom Teulom 
prišla na idejo, da bi mor-
da domačinom in obisko-
valcem Jezerskega ponudili 
gorskokolesarski poligon za 
otroke. A ker Teulu krizno 
primanjkuje časa, je za nje-
govo izvedbo poskrbela Sta-
nićeva. V osnovi pa se je ide-
ja o poligonu MTB Mulc ro-
dila, ker se je vedno pojavilo 
ogromno otrok, ki so si želeli 
kolesariti, pripoveduje nap-
rej. »V osnovni šoli sicer op-
ravljajo kolesarski izpit, kjer 
se učijo prometne znake in 
kako se vključevati v promet, 
nam je bilo pa v interesu, da 
jih naučimo še, kako se pe-
lješ čez grbine, valove. To je 
precej uporabno, saj se v re-
alnosti otroci vozijo po ploč-
niku, cesti, kjer so kakšne lu-
knje. Pa še tako je, da veči-
na otrok živi danes v mestu 
in so pretežno vajeni ravnih 
poti. Smiselno je, da usvoji-
jo še kaj drugega.« 

Omenjeni poligon so lani 
postavili tudi v Kranjski 
Gori, v bližini Bike parka. 

»Vsako sezono ga postavim 
tam, kjer zanj izrazijo inte-
res. Vsako leto pa v Naklem 
z Waldorfsko šolo organizi-
ramo tudi delavnico na temo 
spretnosti na kolesu.« Da ot-
roci vidijo, da ni nič grozne-
ga, če jih kolo trese, karikira 
Stanićeva. 

Mimogrede jo povpraša-
mo, ali poligon dejansko 

postavi sama. Stanićeva se 
zasmeje, da je točno tako, le 
potem ga mora nekdo vzdr-
ževati. Ona se sicer vrača in 
izpelje tudi kakšno delavni-
co na temo gorskega kolesar-
jenja za otroke. V šali nada-
ljuje, da je za ovire na poligo-
nu tokrat prvič dobila na raz-
polago macesnov les. Otroci 
poligon dobro sprejmejo, še 

doda. »Načeloma ga prve tri 
vožnje predvsem spoznava-
jo, potem pa se kaj rado zgo-
di, da kar ne morejo zaklju-
čiti.«

MTB Mulc lahko na Jezer-
skem obiščete do konca po-
letne sezone. Če bo vreme 
naklonjeno, pa obstaja mož-
nost, da bo tam ostal celo do 
konca septembra.

Otroška razigranost na gorskem kolesu
Vesna Stanić je Blejka, ki se zadnjih pet let aktivno ukvarja s spodbujanjem gorskega kolesarjenja in z iskanjem rešitev za gorske kolesarje v naravi. 

Vesna Stanić

MTB Mulc je namenjen otrokom do dvanajstega leta starosti. 
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Bled – Med desetdnevnim 
dopustovanjem v Kopru so 
Milena in Miloš Abrašević, 
Nemanja Djordjević in Ale-
ksandra Jovanović iz Srbije 
obiskali tudi gorenjsko turi-
stično središče. »Kot turisti 
smo v Sloveniji prvič, Ale-
ksandra sicer študira v Ko-
pru, zato smo se odločili, da 

jo med glavnim dopustom 
obiščemo. Na Obali je gneča 
in zelo vroče, na Bledu pa je 
okolje bolj sproščeno in na-
ravno. Blejsko jezero je zelo 

prijetno in ravno prave tem-
perature za osvežitev,« je po-
vedala Milena in nadaljeva-
la: »Hrana je podobna naši, 
v ponudbi je veliko mesa na 
žaru, privoščili smo si tudi 
raznolike morske specialite-
te. Cene so nekoliko višje, a 
postrežba je vrhunska, Slo-
venci se mi na splošno zdijo 
prijazni. Imate pa tudi zelo 
dobra lokalna piva.«

Američana Gregory Lisa 
in Elizabeth Anglarill pra-
vita, da se Slovenija precej 
razlikuje od dežele, od ko-
der prihajata. »Slovenija je 

majhna, a zelo raznolika de-
žela, v uri ali dveh si z mor-
ja med gorami, kar je pri nas 
praktično nemogoče. Lju-
bljana, kjer smo nastanjeni, 
je tudi zgodovinsko bogat in 
arhitekturno zanimiv kraj. 
O Sloveniji sicer prej ni-
sem vedel veliko. Opažam 
pa, da ponuja mnogo več, 
kot sem pričakoval. Sloven-
ci zelo dobro govorite angle-
ško, nedvomno mnogo bo-
lje kot jaz slovensko. Posku-
sili smo blejsko kremno re-
zino, ki je izvrstna, tudi go-
laž je zelo okusen,« je dejal 
Gregory in še dodal: »Kljub 
epidemiološkim razmeram 
na srečo nismo bili delež-
ni nobenih težav med poto-
vanjem. Slovenija se glede 
covidne situacije zdi precej 
varna in dobro organizirana 
država.« 

Mehičan Edgar Lopez Car-
ro že vrsto let živi v Nemčiji. 
S prijatelji je Slovenijo obi-
skal le za dva dni, medtem so 
si privoščili počitek ob Blej-
skem jezeru. »Žal nam je, da 
s seboj nismo vzeli kopalk, 
saj je voda videti čista in pri-
merna za plavanje. Cene so 
precej visoke, želeli smo se 
peljati s pletno, a se nam je 
zdelo predrago,« je dejal. 

Martin in Veronika Lebedo-
va iz Češke sta pred obiskom 
Slovenije dopustovala na Hr-
vaškem. »O Sloveniji sva se 
že prej pozanimala na spletu. 
Bled se nama je na fotografi-
jah zdel čudovit, zato sva priš-
la preverit, ali je v resnici tudi 
tako, in opažava, da fotografi-
je ne lažejo. Bila sva na otoku, 
povzpela sva se na grad, všeč 
nama je srce ob Blejskem je-
zeru, kjer sva naredila selfi. 

Pred tem sva bila še pri slapu 
Peričnik, v Bohinju sva se ko-
pala, na Mangartu je bilo su-
per. Nedvomno se bova še 
vrnila,« sta dejala. 

Wout Albers iz Nizozem-
ske se je pred petimi leti 
povzpel na Triglav. S partner-
ko Jacquie Siebke sta se od-
pravljala na dopust na Hrva-
ško, pri čemer sta namerava-
la Slovenijo le prečiti, a med 
potjo se jima je pokvarilo 

vozilo, zato sta za nekaj dni 
obtičala na Bledu. »Preplet 
vode, narave in gora je izje-
men, videti je kot v pravljici. 
Sicer je precej gneče, zaradi 
česar mora biti kuža Emma 
na povodcu,« sta dejala Nizo-
zemca. »Oba sva cepljena, a 
na državnih mejah praktič-
no nihče ni preverjal potrdil, 
zato je potovanje precej hi-
trejše in enostavnejše,« sta 
še dodala. 

Slovenija majhna, a raznolika dežela
Tako o Sloveniji pravijo tuji turisti, ki so raziskovali lepote Bleda. Svoje vtise so z nami delili srbski, ameriški, nemški, češki in nizozemski turisti, med njimi je 
večina Slovenijo kot turistično destinacijo obiskala prvič. 

Milena in Miloš Abrašević, Nemanja Djordjević in 
Aleksandra Jovanović iz Srbije / Foto: Gorazd Kavčič

Češka turista Martin in Veronika Lebedova sta se 
fotografirala pred znamenitim srcem na Bledu. / Foto: Gorazd Kavčič 

Nizozemca Wout Albers in Jacquie Siebke ter psička Emma 
med sprehodom po Bledu / Foto: Gorazd Kavčič 

Američana Gregory Lisa in Elizabeth Anglarill ter  
njuna otroka, ki jih je navdušila raznolika pokrajina 
Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič 

Mehičan Edgar Lopez Carro si je s prijatelji privoščil počitek ob Blejskem jezeru. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letošnji pro-
gram prinaša štiri filmske 
večere pod zvezdnatim ne-
bom, ki se bodo začenjali 
vsak dan ob 21. uri.

Tako je v četrtek, 12. av-
gusta, na sporedu komič-
na drama Nažgani. Go-
vori o štirih prijateljih, ki 
se lotijo nenavadnega ek-
sperimenta, da bi ugo-
tovili, ali lahko z malce 

alkohola postanejo srečnej-
ši ljudje in boljši učitelji. 
V petek, 13. avgusta, si bo 
moč ogledati živahno in bar-
vito komedijo Kako posta-
ti dobra žena z Juliette Bi-
noche v glavni vlogi. Pos-
tavljena je v šolo za gospodi-
nje na predvečer seksualne 
revolucije. Z ironijo in razpo-
sajenim humorjem se lote-
va tem ženske emancipacije 
in spolne enakopravnosti.  
Izbrisati zgodovino je 

naslov filma, ki je na spo-
redu v soboto, 14. avgusta. 
V zaspanem francoskem 
predmestju se trije sosedje 
spopadajo s sodobno tehno-
logijo in družbenimi omrež-
ji. Brezposelna ločenka Ma-
rie se boji, da bo izgubila si-
novo spoštovanje, če bo 
njen posnetek seksa pristal 
na internetu. Do vratu za-
dolženi Bertrand je na smrt 
zaljubljen v telefonsko pro-
dajalko, ki ga vztrajno kliče 

iz klicnega centra na Mavri-
ciju. Christine, nekdanja 
zasvojenka s televizijski-
mi serijami, se kot voznica 
Uberja zaman trudi izbolj-
šati svoje uporabniške oce-
ne … Trije prijatelji združijo 
moči v donkihotskem boju 
proti spletnim velikanom. 
Nedeljski film Jadralke 
je navdihujoč dokumen-
tarec o Tracy Edwards, ki 
je drzno skočila v moš-
ki zelnik in postala skiper-
ka prve jadrnice z izključ-
no žensko posadko na naj-
bolj ekstremni regati sveta. 
Vstop na vse filmske veče-
re bo prost. Šesto leto zapo-
red k ogledu filmov na ve-
likem platnu vabijo Kino 
Sora, Knjižnica Ivana Tav-
čarja in Zavod 973.

Kino nad mestom
Ta teden se bo ena najlepših razglednih točk v Škofji Loki, terasa otroškega 
in mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja oziroma nekdanje Name, 
spremenila v kino nad mestom.

Kamnik – Člani Raziskovalno-astronomskega krožka (RAK) 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik skupaj s 
kamniškimi astronomi po letu dni premora zaradi epidemije 
znova vabijo na poletno opazovanje nočnega neba, ki bo v če-
trtek, 12. avgusta, med 19. in 23. uro na travniku pred gradom 
Zaprice. »Na začetku dogajanja bo nad obzorjem še Sonce, 
ki bo sicer zašlo nekaj po 20. uri, a si bomo najbolj zgodnji 
pred tem morda lahko ogledali tudi nekaj dogajanja na naši 
zvezdi – kak izbruh s površine in tudi kako pego, ki so se po 
dolgem zatišju na Sončevi površini končno začele spet pojav-
ljati v nekaj večjem številu. Istočasno bomo lahko opazovali 
tudi že tanek Lunin srp, kmalu po zaidu Sonca pa bomo lahko 
na večernem nebu opazili še Venero. Na nasprotni, vzhodni 
strani neba bomo poiskali Jupiter s svojimi štirimi največjimi 
lunami in najbrž spet glavno atrakcijo večera – Saturn, ki ved-
no navduši opazovalce s svojimi 'obroči'. Poleg teh si bomo 
morda lahko ogledali še kako meglico, zvezdno kopico ali 
galaksijo poletnega nočnega neba. Morda pa nam uspe, da 
vmes ujamemo tudi katerega izmed poletnih utrinkov iz roja 
Perzeidov in še kaj,« pravi Lojze Vrankar, mentor mladih astro-
nomov na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik.

Javno astronomsko opazovanje nočnega neba
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Samo Lesjak

Kranj – Domen Dimovski 
kot umetnik mlajše gene-
racije deluje na področjih 
likovne in sodobne multi-
medijske umetnosti, kot sta 
film in animacija. Posve-
ča se slikarstvu, grafiki, vi-
deu, risani in 3D-animaciji 
pa tudi grafičnemu obliko-
vanju. Pri tem ga zanima-
jo priložnosti, ki jih omogo-
čajo interakcije med mediji, 
in nove ideje, ki se porajajo 
med analogno in digitalno 
vsebino.

Tokratna razstava Upe-
peljene krajine predstavlja 
tretji del avtorjevega projek-
ta Pisma iz prihodnosti, ki 
je vezan na glavne označe-
valce, kot so meditativna mi-
sel, narava in prihodnost. Po 
besedah umetnostne zgodo-
vinarke Ane Debeljak gre za 
rezultat raziskovanja zdru-
ževanja in simbioze analog-
nega z digitalnim. Prostor-
ske elemente avtor prepleta 
s ploskovitimi – v organske 
oblike vstavlja digitalne za-
snove, v katerih so naniza-
ne mrežne konstrukcije, ki 
nakazujejo na neskončnost 
reprodukcij in posledično 

manjšanje vrednosti. S po-
danim sistemom nastavlja 
ogledalo potrošniško narav-
nani družbi in globalizaciji. 
Uporaba barv ni naključje, z 
njimi gradi prostor in obe-
nem opozarja na kontrast 
med naravnim in umetnim, 
med naravo in mesti.

Umetnik si v svojih delih 
postavlja vprašanja, dotika 
se ekološke problematike 
in družbene ureditve v da-
našnjem tranzicijskem ob-
dobju in uspešno združuje 
družbenokritične elemen-
te. Kljub negotovi priho-
dnosti in problemom, ki jih 
globalizacija prinaša, likov-
na dela Domna Dimovske-
ga delujejo likovno in estet-
sko prečiščeno, s tem pa 
predstavljajo antitezo pre-
nasičenosti, tako material-
ni kot informacijski.

Gre za upodobitev upe-
peljenih mest, ki jih je stali-
la vročina, mrzel čas pa pre-
tvoril nazaj v kamnito po-
krajino. Ob opazovanju le-
-teh pa moramo, kot opo-
zarja sam avtor, biti pozorni 
tudi na skrite zaklade, ki so 
poleg pepelnatih usedlin os-
tali skriti kot fosili – morda 
pa tudi kot diamanti. 

Podobe prihodnosti
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je do 21. 
avgusta na ogled razstava Upepeljene krajine 
avtorja Domna Dimovskega. 

Škofja Loka – Cankarjev trg v Škofji Loki gosti izjemna koncer-
tna popotovanja, ki se v primeru slabega vremena preselijo v 
Sokolski dom. Že sta nastopila Cene Resnik na saksofonu in 
Avstrijec Phillipp Zafrl na kontrabasu. Sedaj je na vrsti Orke-
ster Amadeo z gosti. Koncertirali bodo v četrtek, 12. avgusta, 
ob 19.30. Orkester deluje pod umetniškim vodstvom dirigenta 
Tilna Drakslerja. Glavni namen sestava je poustvarjanje kvali-
tetne glasbe velikih mojstrov v navezavi na druge umetnostne 
veje, ki uspejo dvigovati človeškega duha in obenem predsta-
vljajo izjemno iztočnico mladim profesionalnim glasbenikom 
po udejstvovanju znotraj in zunaj meja slovenskega kultur-
nega prostora. Ida Meidell Blylod (violina), Barja Drnovšek 
(violina, bas) in Bojan Cvetrežnik (violina, brenkala) pa se 
bodo škofjeloški publiki predstavili v ponedeljek, 16. avgusta, 
ravno tako 19.30. Ida Meidell Blylod je švedska baročna in 
folk violinistka, ki jo strastno zanima raznolikost evropskih 
violinskih tradicij. V Slovenijo jo je leta 2011 prvič pripeljal 
festival Etnohisteria. Od takrat se zaradi sodelovanj s Sim-
boličnim orkestrom in Godalkanjem redno vrača. Koncert bo 
sestavljen iz njenega baročno-ljudskega programa za violino 
solo, nastopa Terrafolk dua ter skupnega muziciranja vseh 
treh glasbenikov. Organizatorji obiskovalce koncertov prosijo 
še, da imajo s seboj dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Mednarodni cikel koncertov v Škofji Loki

Alenka Brun

Jezersko – Za glasbeni uvod 
v koncert sta na orglah in ev-
foniju poskrbela domači-
na Ana in Tobija Smrtnik – 
mama in sin. Tobija se uči 
evfonija devet let, medtem 
ko je njegova mama po svo-
ji vpetosti v glasbo in zbo-
rovsko petje znana tudi na 

kamniškem koncu. Prisluh-
nili smo trem skladbam, po-
tem pa je nastopila štajerska 
sedemčlanska zasedba Eli-
nor, ki deluje pod okriljem 
bazilike Matere Usmiljenja 
v Mariboru. Zbrani pevci 
in pevke izvajajo koncertne 
sporede, primerne za kvali-
tetno obogatitev sakralnih, 
protokolarnih, koncertnih 

in drugih dogodkov. Sestav 
poustvarja pod umetniškim 
vodstvom Roberta Feguša 
in stremi k doseganju pev-
skega izvajanja, ki omogoča 
snemanje tematsko razvr-
ščenih programov, koncer-
tiranje v odličnih dvoranah 
ter sodelovanje na držav-
nih in mednarodnih glasbe-
nih festivalih. Za scenarij in 

vezno besedilo na koncertu 
je poskrbela Pia Rener.

Tokratni program zasedbe 
Elinor je obsegal uglasbeno 
poezijo Srečka Kosovela, Jo-
sipa Murna, Antona Medve-
da, Toneta Kuntnerja in An-
tona Martina Slomška. Poe-
tično govorico pa so glasbe-
no opremili domači sklada-
telji Marij Kogoj, Vilko Uk-
mar, Samo Vremšak, Alojz 
Srebotnjak, Anton Lajovic 
in Luka Gojkošek, ki je spi-
sal glasbo za pesem Sonce se 
ozira Antona Martina Slom-
ška, ki so jo Elinor odpeli zad-
njo, predstavili pa so jo tudi 
kot noviteto v programu. 

Prisluhnili Trenutku
V četrtek zvečer je v cerkvi sv. Ožbolta na Jezerskem KUD Jezersko 
organiziral večer slovenske uglasbene poezije. Naslovili so ga Trenutek.

Ana in Tobija Smrtnik Vokalni ansambel Elinor

Igor Kavčič

Kranj – Delavnice, ki jih tra-
dicionalno vsako leto prip-
ravlja KPZ Mysterium, 
bodo tudi letos v Kranju po-
tekale zadnji teden avgusta. 
Udeleženci se bodo zbrali 
v nedeljo, 22. avgusta, pre-
jeli notno gradivo in po-
tem ves teden vadili. Priva-
dili se bodo svojih sopevcev 
in se naučili novih skladb. 
Zadnji dan delavnic, v so-
boto, 28. avgusta, je name-
njen koncertu v avli Mestne 
občine Kranj (MOK), ko se 
bodo udeleženci predstavi-
li javnosti. Tudi letos bo de-
lavnice vodil dirigent Lovro 
Frelih ob pomoči korepeti-
torjev. Novost bodo delavni-
ce vokalne tehnike, ki jih bo 

vodila pevska pedagoginja 
Eva Jekovec.

Letošnja tema delavnic bo 
muzikal, zato bo na delav-
nicah sodelovala tudi poz-
navalka tega glasbenega ža-
nra Tanja Pečenko. Z izbo-
rom teme bodo obeležili 
120-letnico prve oblike mu-
zikala, ki je nastala v New 
Yorku na Broadwayu, 50-le-
tnico muzikala Jezus Kris-
tus Superstar in 40-letnico 
muzikala Mačke. Predsta-
vili bodo znane muzikale, 
kot so Levji kralj, Lepotica in 
zver, Mama Mia, Nesrečniki 
in Fantom iz opere.

»Muzikal je vse bolj po-
pularna zvrst tudi v Slove-
niji, zato je pomembno, da 
se zbori lotimo poustvar-
janja tudi tega žanra. Petje 

muzikalov predstavlja pre-
cejšnjo nadgradnjo 'klasič-
nega' zborovskega petja, saj 
je poleg petja samega tre-
ba zelo dobro poznati ozad-
je skladbe oziroma celotne-
ga dela ter zgodbe, iz kate-
re skladba izhaja. To je zelo 
pomembno za interpreta-
cijo skladbe, saj se pevci ob 
tem še toliko bolj prelevijo v 
igralce in morebitne plesal-
ce,« izbor letošnje teme ko-
mentira predsednica zbora 
Mateja Arhar. 

Zborovske delavnice 
bodo potekale vsak večer, 
delavnice vokalne tehni-
ke pa vsak drugi dan. Av-
tentičnost in karakter iz-
vedbe muzikalov bo podpr-
la inštrumentalna sprem-
ljava tria: klavir, bas kitara, 

bobni, kar bo že pravi mali 
spektakel, ki bo s prostim 
vstopom na zaključni kon-
cert v avli MOK zagotovo 
privabil tudi obiskovalce. 

Vsakoletne Poletne delav-
nice v Kranju so širše pre-
poznavne in se jih udeleži 
vedno več pevcev iz vse Slo-
venije. Delavnice so name-
njene vsem ljubiteljem glas-
be, ne glede na starost ali 
predznanje, preizkusa pev-
skega znanja petja tudi tok-
rat ne bo. Koncept je zasno-
van tako, da izbor skladb lah-
ko osvojijo vsi udeleženci, 
ne glede na pevsko predzna-
nje. Zato vse zainteresira-
ne vabijo, da se prijavijo na 
spletni strani mysterium.si/
delavnice oziroma na Face-
booku.

Peli bodo muzikal
Komorni pevski zbor Mysterium vabi na devete Poletne delavnice vokalne glasbe, ki bodo med 22. in 
28. avgustom potekale v avli Mestne občine Kranj. Letošnja tema so izbrane skladbe iz muzikalov.

KPZ Mysterium letos organizira že devete Poletne delavnice vokalne glasbe. / Foto: arhiv KPZ Mysterium

Kranj – Plesno-vizualna uprizoritev za vso družino VELIKANI 
_ plastične krajine je del zaključka Fesitvala Bien 2021. Zgo-
dila se bo v petek, 13. avgusta, ob 18. uri v tretjem nadstropju 
Globusa, jeseni pa bo 2. oktobra 2021 doživela premierno lju-
bljansko uprizoritev v Hiši otrok in umetnosti. Vstop je prost, 
je pa omejeno število mest, tako da so obvezne rezervacije na 
odprti.predali@gmail.com ali rezervacije@layer.si. Velikani 
imajo korenine v avtorskem delu Ajde Tomazin z umetniško 
študijo Net in Work v Frankfurtu v Nemčiji (2011–2014), leta 
2020 je razvila plesno instalacijo s slušalkami ICEBERG_the 
giant v javnem prostoru, ki je bila del Festivala Ukrep ter Fe-
stivala Reciklart v Ljubljani; v Kranju pa v okviru festivalov 
Kalejdoskop in BIEN Kranj. Projekt črpa navdih iz prej že 
mednarodno prepoznanih projektov, ki za najmlajše in druge 
generacije gradijo interdisciplinarna umetniška dela.

Velikani plastične krajine
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Vilma Stanovnik

Domžale, Kranj – V četrtek 
zvečer so nogometaši Dom-
žal prvo tekmo tretjega kro-
ga kvalifikacij konferenčne 
lige v Trondheimu izgubili 
z norveškim Rosenborgom 
z 1 : 6 (1 : 4). Tako so že na 
prvi tekmi zapravili praktič-
no vse možnosti za nadalje-
vanje. Usoden je bil slab za-
četek, po katerem so doma-
či hitro napolnili mrežo go-
stov. Edini gol za Domžale je 
dosegel Enes Alić.

»Naleteli smo na razpolo-
ženega nasprotnika in spoz-
nali njegovo veličino. Stalni 
udeleženec evropskih tek-
movanj je v tem trenutku v 
dobri formi. Rosenborg je 
bil preprosto prehiter. Kaz-
novali so vsako storjeno na-
pako. Tokrat je odločila kva-
liteta,« je po tekmi povedal 
glavni trener Domžalčanov 
Dejan Djuranović. 

Domžalčane povratna tek-
ma čaka že danes. V Stožicah 
se bo začela ob 20. uri. »Po-
vratna tekma v Stožicah bo za 
nas predstavljala še eno učno 
uro. Proti ekipi, ki je za ra-
zred ali dva boljša od nas, bo 
treba odigrati po svojih naj-
boljših močeh,« pred novo 
tekmo pravi Djuranović.

Zaradi tekme z Norveža-
ni so Domžalčani presta-
vili obračun četrtega kroga 
Prve lige Telemach. V so-
boto pa je bila na igrišču v 

Domžalah tekma med Kal-
cerjem Radomlje in Maribo-
rom. Štajerci so slavili z 1 : 2. 
Edini gol za domače je dose-
gel Saša Varga v 65. minu-
ti. Radomljani so tako v četr-
tem krogu nove sezone doži-
veli prvi poraz in so trenutno 
na petem mestu prvenstve-
ne lestvice.

Zmagi Triglava in Rolteka 
Dob

Konec tedna so bile na spo-
redu tudi tekme v drugi SNL. 
Kranjski Triglav je gostoval 

pri novomeškem Portovalu 
in se veselil še druge zma-
ge. Orli so z golom Mar-
ka Čeha, ki je domačo mre-
žo načel v 27. minuti, dobi-
li prvi polčas, Veron Šalja pa 
je v 56. minut podvojil pred-
nost. Dolenjci so zaostanek 
prepolovili štiri minute kas-
neje, a po golu Josipa Krzna-
rića niso uspeli zadeti še dru-
gič. Tako je bil končni rezul-
tat tekme 1 : 2. Kranjčani so 
tako s popolnim izkupičkom 
prvi na lestvici, v tretjem kro-
gu pa bodo v soboto ob 18 uri 
gostili Rogaško.

Tudi Roltek Dob se je z 
gostovanja vrnil z zmago. 
Pri Nafti 1903 je slavil z 2 : 
3. V Lendavi so nogometaši 
iz Doba zadeli že v uvodnih 
minutah, ko je bil natančen 
Kristijan Šipek. Dva gola so 
nato dosegli domačini, ize-
načil pa je Denis Petrovič. 
Ko je že kazalo na remi, so 
varovanci Jerneja Javornika 
zadeli še tretjič. Natančen je 
bil Tristan Ciglar. V soboto 
bo Roltek Dob, ki je trenu-
tno na tretjem mestu, gostil 
Krško. Tekma na Dobu se 
bo začela ob 17.30.

Za Domžale malo možnosti
Nogometaši Domžal so prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij konferenčne lige visoko izgubili in imajo 
pred današnjo povratno tekmo malo možnosti za napredovanje.

Trener Domžalčanov Dejan Djuranović / Foto: Gorazd Kavčič

Na Japonskem so s tre-
mi zlatimi odličji, ki so jih 
osvojili kanuist Benjamin 
Savšek, kolesar Primož 
Roglič in plezalka Janja Gar-
nbret, ter po enim srebrom 
judoistke Tine Trstenjak 
in bronom kolesarja Tade-
ja Pogačarja spisali novo 
poglavje uspešne slovenske 
športne zgodovine.

Kot zadnja od naših je mi-
nuli petek naslov olimpij-
ske prvakinje osvojila 22-le-

tna Korošica Janja Garnbret, 
ki se je v zgodovino vpisa-
la kot prva plezalka, ki je do-
bila olimpijsko zlato v ple-
zanju. Malce je odličje tudi 
gorenjsko, saj je njen trener 
Škofjeločan Roman Krajnik. 

»Upam, da bo plezanje s tem 
raslo naprej, tudi s primerno 
infrastrukturo. Velesile ima-
jo še vedno bistveno boljše 
pogoje in upam, da se bodo 
pogoji po tem uspehu tudi 
pri nas izboljšali,« je ob veli-
kem uspehu svoje varovanke 
povedal Roman Krajnik. Žal 

v soboto še en podvig ni us-
pel slovenskim košarkarjem, 
ki so v boju za tretje mesto s 
107 : 93 izgubili z Avstralijo, 
a vseeno navdušili s svojimi 
nastopi in osvojili četrto mes-
to. Luka Dončić je bil izbran 
tudi v najboljšo peterko olim-
pijskega turnirja v Tokiu.

»Hvala vsem, ki ste pono-
či vstajali in nas podpirali. 
Vemo, da ste bili z nami,« je 
ob prihodu domov na Brni-
ku poudaril Luka Dončić.

Včeraj zvečer so se iz Ja-
ponske vrnili še zadnji naši 
športniki, danes ob 21. uri 
pa jim na Kongresnem trgu 
v Ljubljani Olimpijski ko-
mite Slovenije – Združe-
nje športnih zvez pripravlja 
sprejem.

Prav tako ob vrnitvi domov 
sprejem v Komendi priprav-
ljajo zmagovalcu Dirke po 
Franciji in nosilcu bronaste-
ga olimpijskega odličja Ta-
deju Pogačarju. Ta petek, 13. 
avgusta, se bo ob 17.30 začel 
na hipodromu.

V Tokiu pa se od športni-
kov še niso poslovili. Čez dva 
tedna se bodo v japonski pre-
stolnici namreč zbrali še pa-
raolimpijski športniki. Para-
olimpijske igre bodo pote-
kale med 24. avgustom in 5. 
septembrom.

Pet kolajn, kar tri zlate
31. stran

Luka Dončić je bil izbran v najboljšo peterko košarkarskega 
turnirja v Tokiu. / Foto: Tina Dokl

Naslednje poletne 
olimpijske igre bodo že 
čez tri leta v Parizu.

Kamnik – Mladi kamniški metalec kladiva Jan Emberšič, član 
Atletskega kluba Domžale, je sredi julija uspešno nastopil na 
26. evropskem prvenstvu za starejše mladince in mladinke 
v atletiki v Talinu, kjer se je po uspešnih kvalifikacijah uvrstil 
v finale in na koncu z rezultatom 69,37 metra zasedel osmo 
mesto. Po prihodu domov se je odpravil na krajše priprave v 
Medulin, saj ga v prihodnjih dneh čaka še eno zelo pomembno 
tekmovanje. Kot član slovenske reprezentance bo namreč na-
stopil na svetovnem prvenstvu za starejše mladince, ki bo od 
17. avgusta dalje v Keniji.

Na svetovno prvenstvo gre tudi Jan Emberšič

Vilma Stanovnik

Gorenja vas – Letošnja 19. 
izvedba GHD Lučine je bila 
obarvana v slovenske bar-
ve, saj sta si prvo mesto raz-
delila Vladimir Stankovič 
in Milan Bubnič. Vladimir 
Stankovič je slavil v general-
ni razvrstitvi z dirkalnikom 
Lola B 09, z najhitrejšim ča-
som 2:09,269. Z najhitrej-
šim časom med turnimi av-
tomobili je zmagal Milan 
Bubnič s svojo legendarno 
Lancio Delta HF Integrale.

Če je bil zmagovalec v ge-
neralni razvrstitvi pričako-
van, pa so bili boji po posa-
meznih kategorijah zelo pe-
stri in so zmagovalce ločile 

desetinke. Največ je bilo slo-
venskih dirkačev, nekaj pa je 
bilo tudi ekip iz Avstrije, Hr-
vaške in Slovaške, ki pa v vrh 
niso posegle. 

Ker je bilo dirkaško doga-
janje združeno v en dan, so 
obiskovalci imeli možnost 
videti kar štiri vožnje, dva 
treninga in dva tekmovalna 
obračuna.

Tudi letos so bile dobro 
sprejete dobrodelne taksi 
vožnje, na katerih nekateri 
od najboljših voznikov adre-
nalina in hitrosti željne po-
peljejo od Todraža do Lučin. 
Med taksi vozniki je bil tudi 
aktualni državni prvak v re-
liju Rok Turk z atraktivnim 
modelom Hyundai i20 R5.

Drveli so proti Lučinam
Pričakovano si je zmago na dirki med Todražem 
in Lučinami privozil Vladimir Stankovič.

Na progi od Todraža do Lučin je bil najhitrejši Vladimir 
Stankovič. / Foto: Peter Košenina

Jesenice – Priprave na novo sezono so jeseniški hokejisti za-
čeli s skupnimi treningi v telovadnici, prejšnji teden pa so jih 
nadaljevali tudi na ledeni ploskvi. Moštvo je od zadnje sezone 
precej spremenjeno, novosti pa so tudi pri trenerski ekipi. Eki-
po znova vodi Nik Zupančič, ki je v preteklosti z Jesenicami že 
dosegel odlične rezultate, pomagal pa mu bo dolgoletni član 
jeseniškega moštva Miha Brus. Mesec avgust je za ekipo tudi 
mesec pripravljalnih tekem. Tako jih ob treningih čakajo tudi 
tri pripravljalne tekme. Prva, z ekipo MAC Budimpešta, se bo v 
jeseniški dvorani začela danes ob 19. uri. Naslednji petek, 20. 
avgusta, je na sporedu pripravljalna tekma s Ferencvarošem, v 
soboto, 28. avgusta, pa še z Gardeno. Prva resna preizkušnja 
jih čaka v začetku septembra, ko bodo branili naslov sloven-
skih pokalnih prvakov. Pokalno tekmovanje bo na sporedu 
med 1. in 4. septembrom na Bledu.

Prva tekma jeseniških hokejistov

Kranj – Konec tedna se je v francoskem Courchevelu nadalje-
vala poletna velika nagrada tako za skakalce kot skakalke. Nov 
podvig je uspel Urši Bogataj, ki je na tretji tekmi še tretjič zma-
gala. Njen uspeh je dopolnila Nika Križnar s tretjim mestom. 
V finalno serijo sta se prebili še Špela Rogelj in Ema Klinec. 
Špela je bila na koncu 18., Ema pa 26. V moški konkurenci je 
slavil Avstrijec Stefan Kraft, najboljši od naših pa je bil Anže 
Lanišek na četrtem mestu. Žiga Jelar je tekmo končal na 12. 
mestu. Od naših so točke osvojili še Timi Zajc za 18. mesto, 
Tilen Bartol za 22. mesto, Peter Prevc za 26. mesto in Jan 
Bombek za 27. mesto.

Še ena zmaga Bogatajeve, Križnarjeva tretja
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Podopustniški kilogrami
Pomemben skupni ime-

novalec dobrega dopusta je 
vsekakor hrana. Pri nas, na 
primer, se dnevi na morju 
vrtijo okoli »guštanja«, ki se 
od obilnega zajtrka nadalju-
je v popoldanske prigrizke, 
ki potešijo lakoto do večera, 
ko dnevne užitke zaokroži-
mo z dalmatinsko paštica-
do, brodetom ali pladnjem 
sveže pečenih rib. Meni naj-
ljubši je vsekakor zajtrk, ko 
se eden za drugim nagne-
temo za mizico na terasi, 
vsak s svojim dobrim začet-
kom dneva – jaz s skledico 
ovsenih kosmičev v eni roki 
in zvrhano skodelico kave 
v drugi. Nejčeva jutra so 
sladka, s svežim belim kru-
hom in robidovo marmela-
do, brat dan začne z ocvrti-
mi jajci, medtem ko mama 
po mizi razpostavlja vrečke 
čokoladnih »krafen«, ki jih 

je kupila v pekarni na obali. 
Ko se čez dan raztepemo 

vsak po svoje, se okoli dveh 
ponovno vsi sestanemo pri 
Dinku – prijaznem in vedno 
nasmejanem lastniku go-
stilnice na plaži, ki je zaradi 
odlične morske hrane vedno 
zapolnjena do zadnjega ko-
tička. Letošnji dopust pozab-
ljamo na oliko, ko kar z roka-
mi pobiramo klapavice iz ve-
likega črnega lonca in s kru-
hom mažemo ostanke oma-
ke iz olivnega olja in česna. 
Ne oziramo se na manire, ko 
razpiramo lupinice škam-
pov in glasno sesamo belo 
buzaro, ki se je ujela v nji-
hove repke. In prav morska 
hrana je razlog, da se vsako 
leto vračamo na isto destina-
cijo, poletje za poletjem, že 
skoraj 15 let. Hrana in pa pri-
jetni domačini, ki so postali 
tako rekoč naši prijatelji.

Ob večerih se zberemo 
pri Joškotu – lastniku pen-
ziona, v katerem preživlja-
mo idilične morske poči-
tnice, in še enem odličnem 
kuharju. Obožujem njegov 
brodet s škarpeno, ob kate-
rem se vedno znajde zvr-
han krožnik kuhane polen-
te. Brat ne more brez zele-
nih rezancev s škampi, ki 
jih, njemu na čast, Joško 
vedno pripravi dvakrat na 
teden. Oče prisega na črno 
sipino rižoto z morskimi sa-
deži, mama pa komaj čaka, 
da bo na vrsto prišel večer, 
ko bo 90-letni »deda« na 
žaru obračal brancina in ga 
obilno pokapal z domačim 
olivnim oljem. Do polne-
ga siti morskih dobrot ved-
no najdemo prostor še za 
sladico – čokoladni kolač, 
pomarančne rezine ali pa 
zvrhan lonček orehovega 

sladoleda, ta gre naravnost 
v srce. 

Ni čudno, da se po kon-
cu dopusta s strahom pos-
tavim na tehtnico in z gro-
zo ugotavljam, da bodo nas-
lednji tedni zaznamovani z 

zelenjavnimi juhami, solato 
in veliko športa. A se tolažim, 
da je tehtnica ne nazadnje le 
merilo počitniških užitkov, 
ki jih nihče od nas ne obžalu-
je, temveč že zdaj sanja nas-
lednje poletno »guštanje«. 

Morski popoldnevi pri Dinku – poln lonec odličnih klapavic 
in košarice svežega kruha

Jelena Justin

Ko se z gondolo pripelje-
mo do Rjave skale, se pred 
nami pokažeta dva grebena; 
levi, ki gre proti Rodici in 
Črni prsti, ter desni, ki vodi 
proti Bogatinu. Tako levi kot 
desni del grebena sta nam že 
poznana, a danes bomo obi-
skali še vrh, ki ga še ne poz-
namo. Odpravili se bomo na 
Tolminski Kuk, z njega pa še 
na Tolminski Migovec, dan 
pa bomo zaključili na plani-
ni Razor, kjer bomo preno-
čili. Vzpnemo se mimo pla-
nine Orlove glave. Ko pri-
demo do sedla Šija, se levo 
odcepi pot proti Rodici in 
Črni prsti, desno pa pot pro-
ti Voglu. Zavijemo desno in 

sledimo markacijam. Pot se 
spusti v najglobljo škrbino 
Spodnjih Bohinjskih gora. 
Začnemo se strmo vzpenja-
ti in v pomoč nam je tudi ne-
kaj metrov jeklenice. Sledi-
mo Slovenski planinski poti, 
označeni s številko 1, do ve-
like skale, kjer je smerokaz 
Vogel. Pri smerokazu nada-
ljujemo v smeri sedla Globo-
ko in Komne. Razgledna pot 
nas vodi pod vrhovi Snež-
ni vrh, Rušnati vrh. Lahko 
se povzpnemo tudi na se-
dlo Globoko in se po brez-
potju povzpnemo na Snež-
ni vrh in po grebenu nada-
ljujemo vse do Vrha nad Škr-
bino. Pot je sicer lahko sle-
dljiva, le sem in tja zahtev-
na in krušljiva. S Konjskega 

sedla, 1782 m n. m., sestopi-
mo skoraj do planine Za Mi-
govcem, ko se levo odcepi 
markirana, a brez smeroka-
za označena pot proti Vrhu 
nad Škrbino. Mimo ogro-
mnih apnenčastih skladov 
se povzpnemo do melišča, 
ga prečimo in se v okljukih 
povzpnemo na Škrbino, 
1910 m n. m., s katere se od-
pre lep pogled na primorsko 
stran. Nadaljujemo desno 
proti Tolminskemu Kuku, 
levo se odcepi Vrh nad Škr-
bino, naravnost navzdol gre 
pot do Planine Razor. Pot 
gre čez strme plošče, nato se 
položi. Pot nadaljujemo pod 
krajšo steno Vrha Kont. Pot 
naprej po južni strani preči 
še Podrto goro in Mali vrh, 

nato pa se vrne na glavni gre-
ben, ki pa ga doseže na se-
delcu med Malim vrhom in 
Zelenim vrhom. Nadaljuje-
mo po grebenu, ki je pone-
kod izpostavljen. Markira-
na pot nas pripelje do trav-
natega Zelenega vrha. Z Ze-
lenega vrha se spuščamo do 
sedla, s katerega se začnemo 
vzpenjati proti Tolminske-
mu Kuku. Nad sedelcem nas 
čaka kratek strm vzpon, pot 
preide na greben in doseže-
mo najvišji vrh Bohinjsko-
-Tolminskih gora. 

S Tolminskega Kuka ses-
topimo nekaj deset metrov 
v smeri prihoda, ko opazi-
mo (po novem markirano) 
stezo, ki gre proti jugu, proti 
Tolminskemu Migovcu. Od-
cep označuje možic, ki ima 
tudi markacijo. Steza vijuga 
po kraškem, travnatem sve-
tu. Malce gre gor, malce dol. 
Za nami se lepo pokaže Tol-
minski Kuk, vzhodno od nas 
pa Vrh nad Škrbino z zname-
nito Škrbinsko ploščo, kjer 
potekajo številne plezalne 
smeri. Hitro dosežemo Tol-
minski Migovec. Tolminski 
Migovec je znan predvsem 

po jamskem sistemu Migo-
vec, ki je ogromen: 41.800 
metrov dolg in 972 metrov 
globok. Z vrha sestopimo 
do planine Razor. Z vrha se 
vrnemo do razpotja, kjer za-
vijemo levo. Čaka nas do-
kaj strm sestop, nato malce 
prečimo, da pridemo do juž-
ne strani gore, kjer sledi se-
stop v ključih do planine Kal. 
Na planini Kal zavijemo levo 
in gremo po prečni poti pro-
ti planini Razor, ki jo vidimo 

daleč v daljavi. Pot ima mini-
malno vzpona, pravzaprav se 
večina poti spušča. Odpre se 
nam izjemno lep pogled na 
Škrbinsko ploščo. 

Tura se zaključi na plani-
ni Razor, kjer bomo prenoči-
li in naslednji dan nadaljeva-
li nazaj na bohinjsko stran. 

Nadmorska višina: 2085 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 8– 9ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Tolminski Kuk (2085 m n. m.) in Tolminski Migovec  
(1882 m n. m.)

Mali in veliki bratranec
Greben Bohinjsko-Tolminskih gora. Danes na dva tolminska vrhova, a do tja  
nas bo čakala precej dolga pot s čudovitimi razgledi in dokaj neobiskana.

Tolminski Kuk z Zelenega roba / Foto: Jelena Justin

Tolminski Migovec v ozadju, do katerega vodi, po novem, markirana pot / Foto: Jelena Justin

Pogled na Vrh nad Škrbino z znamenito Škrbinsko ploščo 
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Cveto Zaplotnik

Škofja Loka, Medvode – »Na 
kmetiji imamo 12,5 hektarja 
travnikov, a le redka je par-
cela, na kateri divji prašiči le-
tos še ne bi rili in povzroči-
li škode. Skupno je poškodo-
vanih travnikov  približno en 
hektar. Tam, kjer so prašiči 
letos rili že večkrat, je trav-
nik videti tako, kot bi ga zo-
rali s plugom,« pravi Ivan 
Guzelj s hribovske kmetije 
pri Sveti Barbari, kjer gos-
podarijo s 84 hektarji kme-
tijskih zemljišč in gozdov, 
redijo 23 goved in se ukvar-
jajo z gozdarstvom. »Divjih 
prašičev je preveč, na lastne 
oči sem videl trop dvanajstih 
prašičev,« pravi Ivan in po-
udarja, da je problem, ker 
so vsi travniki v strmini in 
je zato rušo zelo težko ob-
noviti. Tudi potlej, na ob-
novljeni ruši, strojna obde-
lava nekaj časa ni možna. 
»Ali nismo strojev za delo v 
hribovskih razmerah kupili 
zato, da bi si olajšali delo!?« 
se sprašuje Ivan, ki pohvali 
lovce iz Lovske družine Ško-
fja Loka, češ da so, vsaj neka-
teri, zelo aktivni pri odstrelu 
divjih prašičev in v primeru 
škode tudi pri ravnanju trav-
ne ruše in odpravljanju pos-
ledic. »Lani so na naši kme-
tiji opravili dvesto delovnih 
ur, letos doslej že zanesljivo 
vsaj toliko,« pove in doda, da 
bi se v boju z divjimi praši-
či morala na stran kmetov 
bolj postaviti zavod za goz-
dove oziroma država ter za-
gotoviti večji odstrel divjih 
prašičev. »Lovci pravijo, da 
so nemočni in da se morajo 
držati predpisov in načrtov, 
posledice pa občutimo kme-
tje, ki se počutimo kot suž-
nji na svoji zemlji – odločati 
ne moremo veliko, lahko le 
delamo,« pravi Ivan, ki na-
sprotuje ograjevanju kme-
tijskih zemljišč, saj si s tem 
kmetje le otežujejo delo in 
prašiče preženejo s svojih 
na druga zemljišča, k sose-
dom. Na Guzeljevi kmetiji 
so več let za plašenje praši-
čev uporabljali tehnični ek-
sploziv, a so se po pritožbah 
odločili, da ga letos ne bodo. 
»Plašenje je bilo uspešno, 
letos, ko jih ne plašimo, pa 
je prašičev spet veliko,« pra-
vi Ivan in poudari, da se s 
podobnimi problemi kot na 
njihovi kmetiji ubadajo tudi 
na drugih kmetijah pri Sve-
ti Barbari, Svetem Ožboltu, 

na Svetega Petra Hribu, v 
Breznici pod Lubnikom, So-
potnici, Logu ...

»Letos je noro, prašičev 
je veliko«

V Lovski družini Škofja 
Loka se zavedajo resnosti 
problema. »Letos je noro, 
prašičev je veliko, videva-
mo tudi trope, v katerih je 
od deset do petnajst živali,« 
pravi starešina družine An-
ton Bevk in nato z vrsto po-
datkov osvetli problemati-

ko. Letos naj bi družina gle-
de na razdelilnik iz lovskou-
pravljavskega načrta odvze-
la iz lovišča štirideset div-
jih prašičev, doslej so jih 26. 
Za škodo, ki so jo povzroči-
li divji prašiči, so prejeli od 
oškodovancev 47 prijav. Za 
ravnanje travne ruše so lov-
ci naredili 310 delovnih ur in 
devet ur strojnega mučenja, 
doslej so opravili 104 noč-
na čakanja na divje prašiče, 
vsako je trajalo od tri do štiri 
ure. Za zaščito travnikov in 
njiv pred divjimi prašiči so 
dali kmetom 'na reverz' šti-
rinajst električnih pastirjev, 
od tega sedem za ograditev 

travnikov in sedem za ogra-
ditev koruze. 

Kot pravi Bevk, imajo s 
kmeti na njihovem lovišču 
dobre odnose, poskušajo 
jim pomagati v okviru mož-
nosti. Vsako leto jim ob kon-
cu leta za znesek škode omo-
gočijo nakup koruze, sena 
ali semena trave. Ko jim pra-
šiči prvič razrijejo rušo, jo 
poravnajo na roke, enako 
tudi ob drugem ritju, ob vsa-
kem naslednjem se jim to ne 
zdi več smiselno, zato jo je-

seni, po končani rastni sezo-
ni, zmulčajo in travo poseje-
jo na novo. Pri lovu in lovski 
dejavnosti morajo spoštova-
ti predpise in načrte, pri tem 
se v lovski družini še dobro 
spominjajo dogodka izpred 
petih let, ko so bili kaznova-
ni, ker so odstrelili eno divjo 
svinjo preveč.

V družini bodo spodbujali 
odstrel prašičev

Podobne probleme kot 
loški imajo tudi kmetje na 
medvoškem območju. Na 
pobudo približno desetih 
kmetov iz vasi Topol, Teho-
vec, Brezovica in Studenčice 

je bil glede divjih prašičev 
ob koncu julija v domu lo-
vske družine v Medvodah 
sestanek z lovci. Kot je po se-
stanku povedal Edo Verov-
šek, starešina Lovske druži-
ne Medvode, je letos na nji-
hovem območju več divjih 
prašičev kot običajno, več je 
tudi škode, ki jo povzročajo 
prašiči in občutijo kmetje. 
Po lovskem načrtu morajo 
letos odstreliti najmanj de-
set divjih prašičev, doslej so 
jih osem, a kot pravijo, bodo 
načrt zanesljivo izpolnili. Za 
ravnanje travne ruše so letos 
doslej opravili 280 ur ter še 
35 ur za pomoč kmetom pri 
vzdrževanju električnih pas-
tirjev, skupno so letos za na-
bavo opreme za električne 
pastirje in za izplačilo od-
škodnine namenili 1060 
evrov.

Na sestanku so se dogo-
vorili, da bo lovska družina 
spodbujala med lovci lov na 
divje prašiče in da bo kupi-
la mulčar, s katerim bo kme-
tom pomagala pri obnovi 
poškodovane travne ruše. 
Kaj lahko v danih razmerah 
naredi država? »Država je 
največ naredila s tem, ko je 
s spremembo zakona o div-
jadi in lovstvu lovcem omo-
gočila lov na divjega prašiča 
tudi z uporabo nočne opti-
ke,« pravi Bevk in dodaja, da 
je prašiče težko upleniti, ker 
imajo dober spomin in se 
neradi vračajo na mesto, kjer 
so doživeli kaj neprijetnega.  

Divji prašiči (spet) rijejo po 
travnikih in delajo škodo
Kmetje na loškem in medvoškem območju opozarjajo na veliko škodo, ki jo z ritjem po travni ruši 
povzročajo divji prašiči. V boju s prašiči se kmetje in lovci počutijo precej nemočne, zato pričakujejo 
bolj aktivno vlogo države.

Takole sta videti travnika na Guzeljevi kmetiji pri Sveti Barbari in na eni od kmetij 
v Studenčicah.

In kaj naj bi bil razlog za povečano število divjih 
prašičev? Kot pojasnjujejo lovci, je bil lani zelo dober 
obrod žira, želoda in kostanja, kar posredno vpliva tudi 
na razmnoževanje prašičev. Zima je bila dokaj mila, 
zaradi epidemije novega koronavirusa skupinski lov ni 
bil dovoljen.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je po tem, ko je z 
Evropsko komisijo uskladi-
lo nove spremembe Progra-
ma razvoja podeželja za ob-
dobje 2014–2020, objavi-
lo nov okvirni načrt objave 
javnih razpisov za letošnje 
leto. Kot ob tem poudarjajo 
na ministrstvu, bo pri neka-
terih razpisih prišlo do za-
mika objave.

Ministrstvo bo predvido-
ma do konca leta objavilo še 
26 javnih razpisov za ukre-
pe iz programa razvoja po-
deželja, enega pa še januar-
ja prihodnje leto. Še v tem 
mesecu bo objavilo tri raz-
pise – za izvedbo agromeli-
oracij na komasacijskih ob-
močjih, tehnološke posodo-
bitve namakalnih sistemov 
za več uporabnikov in za na-
kup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo in spra-
vilo lesa. Septembra bo ob-
javilo devet razpisov, med 

drugim za naložbe gorskih 
in ekoloških kmetij, izgra-
dnjo namakalnih sistemov 
za več uporabnikov, za na-
ložbe v predindustrijsko 
predelavo lesa, za ohranja-
nje in razvoj majhnih kme-
tij ter za nekmetijske dejav-
nosti na podeželju. Oktobra 
načrtuje objavo sedmih raz-
pisov, med drugim za nalož-
be v krožno gospodarstvo, 
zbirne centre ter v ureditev 
godne infrastrukture. No-
vembra bo razpis za novo 
vključitev v sheme kakovo-
sti, decembra za zaščito ži-
vali na paši pred napadi zve-
ri, za naložbe v zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov 
v kmetijstvu, za dobrobit ži-
vali, za kolektivne naložbe v 
nakup kmetijske mehaniza-
cije za spravilo pridelkov, za 
naložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih izdelkov ter 
za lokalne akcijske skupine 
(LAS), januarja prihodnje 
leto pa bo še razpis za pomoč 
mladim kmetom pri zagonu 
dejavnosti na kmetiji. 

Spremenili načrt 
objave razpisov
Kmetijsko ministrstvo bo do konca leta objavilo 
še šestindvajset javnih razpisov za ukrepe iz 
programa razvoja podeželja.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
bo ta teden izplačala kmeti-
jam z dopolnilnimi dejav-
nostmi, pridelovalcem je-
dilnega krompirja in rej-
cem goved nadomestilo za 
izpad dohodka, ki so ga utr-
peli med drugim valom epi-
demije novega koronaviru-
sa. Kmetije z dopolnilnimi 
dejavnostmi, ki so izpolnje-
vale pogoje za dodelitev na-
domestila, so junija preje-
le odločbe o dodelitvi nado-
mestila za obdobje od 1. fe-
bruarja do 30. aprila letos, 
danes, v torek, pa tudi pla-
čilo. Skupno 278.584 evrov 
nadomestila bo prejelo 

171 kmetij. Do nadomesti-
la za izpad dohodka je gle-
de na izdane odločbe upra-
vičenih tudi 532 prideloval-
cev jedilnega krompirja, ki 
bodo prav tako danes, v to-
rek, prejeli nakazilo na ra-
čun. Skupno jim bo agenci-
ja izplačala 1.257.198 evrov. 
Rejci goved, ki so v obdob-
ju od začetka lanskega ok-
tobra do konca letošnjega 
marca utrpeli izpad dohod-
ka, so junija prejeli infor-
mativne odločbe o dodelitvi 
nadomestila, jutri, v sredo, 
pa jim bo agencija nakaza-
la denar. Do nadomestila je 
upravičenih 19.098 rejcev, 
država pa jim bo izplačala 
skupno 6.917.981 evrov na-
domestila.

Izplačilo nadomestila 
za izpad dohodka

Kranj – Rejci perutnine so ustanovili svoje združenje, ki bo v 
pogovorih s predstavniki podjetij in trgovin zastopalo tako 
male, srednje in velike rejce perutnine kot tudi rejce vseh vrst 
perutnine – rejce puranov, kokoši nesnic, piščancev za meso, 
eksotične perutnine ... V Kmetijsko gozdarski zbornici Slove-
nije sicer že deluje strokovni odbor za perutninarstvo, vendar 
odbor ne more zastopati rejcev glede usklajevanja rejskih po-
gojev in odkupnih cen; to vlogo bo prevzelo novoustanovlje-
no združenje. Za včlanitev v združenje za zdaj ni članarine. 
Prijavnica za včlanitev je objavljena na spletni strani zbornice, 
v času kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni pa 
jo bo možno izpolniti tudi na razstavnem prostoru Zbornice.  

Rejci perutnine ustanovili svoje združenje
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Vilma Stanovnik

Hrušica – Mnoge je prejšnji 
teden pretresla vest o novi 
smrtni žrtvi, ko je na voznem 
pasu avtoceste na Hrušici 
voznik naletel na ustavljeno 
tovorno vozilo. Po podatkih 
policije so na tem odseku v 
zadnjih petih letih obravna-
vali šest smrtnih prometnih 
nesreč, kar pet se jih je zgo-
dilo v podobnih okoliščinah. 
To pomeni, da je bil za tra-
gično nesrečo usoden trk v 
zadnji del stoječega tovorne-
ga vozila.

Policisti so znova opozorili, 
da je odsek zaradi nedeljske 
omejitve prometa tovornih 
vozil s skupno maso nad 7,5 
tone najnevarnejši od nede-
lje zvečer do ponedeljka po-
poldan. Na slovenski strani 
omejitev traja do 21. ure, v Re-
publiki Avstriji pa do 22. ure. 
Zastoj nastane po sprostitvi 
prometa. »Policija je ves čas 
zastojev prisotna na tem delu 
avtoceste. Pred mestom za-
stoja je postavljena tudi pro-
metna signalizacija, ki vozni-
ke opozarja na kolono. Zni-
žana je še največja dovolje-
na hitrost,« pravijo policisti 
in dodajajo, da ob zastojih 
upravljavec ceste (Dars) vsa-
kič poskrbi za ustrezno si-
gnalizacijo in označitev odse-
ka. Tako naj bi bilo tudi prej-
šnji ponedeljek.

S temi navedbami pa se ne 
strinjajo poklicni vozniki to-
vornjakov. Eden od njih, ki 
ima dolgoletne izkušnje, je 
pred dnevi opozoril, da do za-
stojev prihaja, odkar je Dars 
postavil naprave za kontrolo 
temperature. Ker se zapor-
nica dviga (pre)počasi, na-
stanejo dolgi zastoji. »Pravi-
jo, da je vse to zaradi varnos-
ti. Ko se nabere kolona do 
Mežakle, pa zapornico dvig-
nejo in gremo vsi naenkrat 
in nihče več ne pomisli na 
varnost. Tudi gasilci pride-
jo le občasno, čeprav bi bilo 
prav, da so v času kolon tam 
ves čas,« je povedal naš bra-
lec, ki je prepričan, da bi bilo 
moč več narediti za varnost, 
obenem pa tudi pospešiti ko-
lone, ki nastajajo. »Še najbolj 
sem razočaran nad delodajal-
ci prevozniki, ki bi lahko vpli-
vali, da se razmere spremeni-
jo,« je tudi dodal poklicni vo-
znik, ki ga je pretresla nedav-
na nesreča.

Kot pojasnjujejo na Dar-
su, je na platoju Karavan-
ke vzpostavljen sistem za 
varnostno preverjanje tež-
kih tovornih vozil (TTV). 
»Osnovni namen in cilj tega 
varnostnega sistema je, da 
se težka tovorna vozila pre-
verijo v smislu ustreznosti 
glede potencialne nevarnos-
ti požara, poleg tega pa je 
njegova funkcija, da poskrbi 

za doziranje TTV v prome-
tni tok v smeri predora tako, 
da je med TTV zagotovlje-
na ustrezna razdaja oziro-
ma časovni razmik trideset 
sekund, prav tako pa je po-
membno, da izvajamo še vi-
šinsko kontrolo vozil, vozi-
la, ki prevažajo nevaren to-
vor, pa so preusmerjena na 
posebno površino in čaka-
jo na spremstvo, s katerim 
lahko zapeljejo v predor,« 
pravijo na Darsu in dodaja-
jo, da je bilo na podlagi ana-
liz tveganja in študije pri-
mernih kratkoročnih ukre-
pov za zmanjšanje tveganj 
na meddržavni, slovensko-
-avstrijski komisiji za predor 
Karavanke sklenjeno, da se 
izvajata varnostno preverja-
nje TTV in doziranje na na-
čin, da v eni smeri ni več kot 
šest TTV na enem pasu. Isti 
ukrep izvaja tudi sosednja 
Avstrija v smeri Slovenije. 
»Omenjeni ukrepi so pogoj, 
da smo pridobili obratoval-
no dovoljenje za predor Ka-
ravanke, ki sta ga izdali pri-
stojni ministrstvi Avstrije in 
Slovenije,« poudarjajo.

Na Darsu tudi pojasnju-
jejo, da so med drugimi ak-
tivnostmi pred časom izved-
li tudi delovni sestanek s te-
renskim ogledom, kjer so bili 
prisotni predstavniki Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije oziroma njene Sekcije za 

promet. Na terenu in v Darso-
vem Nadzornem centru Hru-
šica so ugotovili, da je postavi-
tev sistema za varnostno pre-
verjanje TTV ustrezna ter da 
vgrajene naprave izboljšuje-
jo prometno varnost. Strinja-
li smo se tudi, da na teh na-
pravah ni več možno izvajati 
dopolnitev, pokazan pa je bil 
tudi sistem v sosednji Avstriji, 
ki je enak (enako deluje pri vo-
žnji TTV z desetimi kilometri 
na uro in ima čas trideset se-
kund).

»Vsekakor poleg dejstva, 
de je samo ena predorska 
cev, v katero je promet ure-
jen dvosmerno, po enem 
pasu v vsako smer (in ne po 
dveh v vsako smer kot na av-
tocesti pred predorom), in 
termoskenerja na več zasto-
jev kot pred časom zagoto-
vo vpliva tudi sistem slede-
nja okužbam s koronaviru-
som ob prehodu meje,« pra-
vijo na Darsu in dodajajo, da 
je z vidika cestne infrastruk-
ture in prometne signaliza-
cije avtocestni odsek popol-
noma usklajen z veljavno za-
konodajo. »Še več, ravno za-
radi možnosti naletov v sto-
ječo kolono smo na ustre-
zni razdalji odsek opremi-
li z dodatno spremenljivo 
prometno signalizacijo, ki 
voznike opozarja na nevar-
nost. Posebno pozornost 
smo namenili strokovnosti 

nadzornikov prometa, ki 
upravljajo ta odsek, da pra-
vočasno to signalizacijo tudi 
aktivirajo in jo po potrebi 
vsebinsko prilagajajo tre-
nutni situaciji. Vsekakor je 
trajna rešitev stoječih kolon 
pred predorom Karavanke 
izgradnja druge cevi, ki se v 
tem trenutku gradi. Kolona 
tovornih vozil, ki se ustvari 
na prometnem pasu avtoce-
ste, je posledica varnostnih 
zahtev predora, zaradi če-
sar je v predoru lahko v ča-
sovnem preseku le določe-
no število tovornih vozil,« 
pravijo na Darsu in dodaja-
jo, da z izgradnjo druge cevi 

predora teh omejitev ne bo 
več, ampak bo lahko ostal le 
termični pregled vozil.

»Glede gasilcev pojasnju-
jemo, da smo z njimi dogo-
vorjeni za navzočnost pri 
predoru vsak ponedeljek ob 
6. uri in ob 15. uri ter v iz-
rednih primerih na poziv. 
Zadnja nesreča se je zgodi-
la pol ure prej, kot smo bili z 
gasilci dogovorjeni, in je za-
stoj začel že nastajati …« še 
dodajajo na Darsu in znova 
opozarjajo, da moramo po 
avtocestah voziti zbrano in 
pozorno ter vožnjo in hitrost 
prilagoditi predpisani signa-
lizaciji.

Rešitev naj bi bila izgradnja druge cevi
Prejšnji teden je na gorenjski avtocesti na Hrušici znova umrl voznik, ki je trčil v zaradi kolone ustavljeno tovorno vozilo. V zadnjih petih letih je policija  
v podobnih okoliščinah obravnavala pet podobnih nesreč, zastoji pa bodo očitno trajali vsaj do izgradnje druge cevi predora. 

Zadnja nesreča na gorenjski avtocesti na Hrušici je odprla 
vprašanje, ali bi se bilo moč izogniti dolgim stoječim 
kolonam. / Foto: PU Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot kaže statistika, 
je neprilagojena hitrost še 
vedno med najpogostejšimi 
vzroki za prometne nesreče 
z najhujšimi posledicami. 
Tudi zato je Agencija za var-
nost prometa (AVP) v sode-
lovanju s policijo včeraj za-
čela nacionalno preventivno 
akcijo Hitrost, ki bo potekala 
do nedelje, 15. avgusta.

»Z umirjeno vožnjo pri-
spevajte k varnim potem za 
vse prometne udeležence. 
Omejitve hitrosti so name-
njene za našo lastno varnost. 
Zmerno in odgovorno vozite 
zato, ker se objestna vožnja 
lahko konča usodno,« sku-
paj pozivata AVP in policija.

Policija v času akcije po 
vsej Sloveniji izvaja po-
ostren nadzor hitrosti Spe-
ed, ki je mednarodno uskla-
jen. Nadzor hitrosti pome-
ni aktivnosti, povezane z 

umirjanjem prometa, in je 
uvod v začetek šolskega leta. 

»Letos je bilo do 15. juli-
ja zabeleženih 1.335 prome-
tnih nesreč zaradi neprila-
gojene hitrosti, kar je pet od-
stotkov manj kot v enakem 
obdobju lani. So pa zelo za-
skrbljujoče najhujše posledi-
ce teh prometnih nesreč. Le-
tos namreč zaradi neprilago-
jene hitrosti beležimo že 26 
smrtnih žrtev, skoraj toliko, 
kot v celotnem lanskem letu, 
ko je bilo skupaj 27 smrtnih 
žrtev. Med njimi je bilo naj-
več voznikov motornih ko-
les in voznikov osebnih avto-
mobilov. Do 20. julija je bilo 
kljub manjšemu obsegu pro-
meta v prvem četrtletju ugo-
tovljenih kar 74.522 kršitev 
s področja hitrosti, to je sko-
raj 11.000 kršitev več kot v 
enakem obdobju lanskega 
leta,« ugotavljajo na AVP in 
dodajajo, da se kar tretjina 
smrtnih prometnih nesreč 

zaradi neprilagojene hitrosti 
se zgodi ponoči.

Dejstvo je, da moramo 
med vožnjo zaznati čim več 
podrobnosti na cesti in okrog 
nje. S povečanjem hitrosti se 
voznikovo vidno polje zožu-
je, kar privede do tako ime-
novanega tunelskega vida. 
Čim hitreje vozimo, tem 

dalje izpred vozila usmerja-
mo pogled, ožje je naše vidno 
polje. Zato težje zaznamo ali 
sploh ne zaznamo dogajanja 
ob cesti, kolesarjev, pešcev, ki 
želijo prečkati vozišče, more-
bitnih vključevanj z bočnih 
cest oziroma ne predvidimo 
dogodka, ki bi ga pri manjši 
hitrosti sicer lahko.

Nadzirali bodo hitrost
Včeraj se je začela nacionalna preventivna akcija, ki je namenjena poostrenemu nadzoru hitrosti,  
saj je bilo letos na naših cestah zaradi neprilagojene hitrosti že šestindvajset smrtnih žrtev. 

Do nedelje bo policija po vsej državi izvajala poostren 
nadzor hitrosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Virmaše, Jesenice – V Virmašah in na Slovenskem Javorniku je 
bilo vlomljeno v stanovanjski hiši, na Jesenicah pa v gostinski 
obrat. Storilci iščejo predvsem zlatnino, nakit in denar. V Ra-
dovljici je tat iz odklenjenega avtomobila odnesel denarnico, 
na Polici pri Naklem pa akumulatorja iz vozil. Za tatvino aku-
mulatorjev so policisti v prometu kasneje ustavili moškega, 
ki ga obravnavajo zaradi suma tatvine. Predmeta so zasegli. 
»Ob velikem obisku Gorenjske opozarjamo na možen pojav 
vlomov in tatvin na javnih krajih. Predvsem gre za vlome v 
vozila in priložnostne tatvine na javnih krajih. V vozilih ne 
puščajte nobenih vrednih stvari, torbic, denarnic, nahrbtnikov, 
na javnih krajih pa ničesar, kar bi bilo lahko zanimivo za tatove. 
Stvari imejte pod nadzorom tudi na avtocestnih počivališčih, 
v kampih in na parkiriščih za avtodome, kjer so tarča lahko 
tudi kolesa,« pravijo policisti.

Tatovi in vlomilci znova na delu

Kranj – Policijski helikopter je bil v zadnjih dneh večkrat ak-
tiviran za reševanje v gorah. Na območju Doliča ter na poti 
med Loško Koritnico in Ozebnikom je do nesreč prišlo zaradi 
padajočega kamenja. Obakrat sta bili planinki lažje poškodo-
vani. Na območju Starijskega vrha je planinec padel zaradi 
dehidracije. Planinka se je poškodovala na območju Osanka-
rice. Na območju Kriških podov pa helikopter zaradi megle 
ni mogel posredovati ob prijavi dveh izgubljenih planincev, ki 
sta kasneje po podatkih policije varno sestopila. 

Konec tedna so spet reševali v gorah

Tržič – Tržiški policisti so obravnavali spor med dvema obča-
noma zaradi vožnje s kolesom. Ob sporu je med njima prišlo 
tudi do pretepa. Prekrškovni postopek poteka proti vozniku 
avtomobila. Kranjski policisti pa so obravnavali pretep med dve-
ma potnikoma na avtobusu. Policisti so enega kršitelja pridržali 
zaradi kršitve javnega reda, proti drugemu pa je bil postopek 
zaključen z izrekom globe za prekršek zaradi pretepanja.

Spora sta povzročila tudi pretepa



Letos tako z gosti kot vsebino nekoliko okrnjen peti Med-
narodni filmski festival Kranjska Gora, ki je znan tudi pod 
kratico KGIFF, je kljub vsemu postregel s 13 filmi, koncer-
tom ob odprtju in pogovori na odru v središču Kranjske 
Gore. Festival je obiskalo kakih 450 filmskih navdušencev, 
ki pravijo, da se bodo še vrnili. Program je bil letos popolno-
ma brezplačen. V tekmovalnem delu so obiskovalci lahko 
spremljali sedem celovečernih filmov: Ljubezen na prvi 
potep, Noro veselje, Šarlatan, Izbrisati zgodovino, Obto-
žujem, Sol solza in Mandilule. Žirijo petega KGIFF pa so 
sestavljali: programski direktor Grossmannovega festivala 
Tomaž Horvat, pisateljica, montažerka in režiserka Dafne 
Jemeršič in predsednica žirije Aleksandra Balmazović, 
sicer znana igralka. Žirija je za najboljši film izbrala Noro 
veselje (La pazza gioia) režiserja Paola Virzia. Med drugim 
jo je v filmu navdušila večplastna ponazoritev temeljne-
ga vprašanja, kako najti in obdržati lastno svobodo v tako 
kompleksni družbi, ki nas obdaja. Tanji Ribič so podelili še 
nagrado ajdovska deklica za izjemne ženske filmske vloge, 
medtem ko je gost Peter Zeitlinger prejel nagrado za izje-
men doprinos k svetovni kinematografiji.

Zmagalo je italijansko Noro veselje

Po radijski uspešnici Tisti moment in drugem singlu 
Rodeo se skupina Hoffman, katere člani in ustvarjalci pri-
hajajo v večini iz Gorenjske in ustvarjajo pod producent-
skim vodstvom Petra Dekleve, predstavlja z novo poletno 
pesmijo Dom najinih sanj. Ta poslušalce popelje na brez-
časno popotovanje. Zasedba Hoffman stoji za besedami: 
»Uživajte v življenju. Naredite tisto, kar najbolj čutite, tis-
to, kar se vam zdi najbolj pristno. In tega se držite!« Dom 
najinih sanj pa pripoveduje zgodbo o dveh prijateljih, ki 
se imata v življenju preprosto dobro. Uživata v malenko-
stih, ki ju združujejo ter dopolnjujejo. Eden drugemu sta 
ogledalo brezskrbnega življenja. Vsak nov dan se namreč 
res »hudo« začne. Besedilo pesmi je delo Klemena Glo-
bočnika, za glasbo je poskrbel Hoffman band, producent 
je omenjeni Peter Dekleva, poje Iztok Orešnik, na kitari, 
basu in bobnih pa »hoffmanovci« Matjaž Tavčar, Klara 
Skaza in Tilen Krasnič.

Dom najinih sanj
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Alenka Brun

N
a odru blejske 
festivalne dvo
rane je tako 
nastopil orke
ster Pehliva

nian Opera Academy, med 
dirigenti in pevci, ki so se ta 
večer zvrstili pred mikrofo
nom in prijeli za dirigent
sko paličico, pa so se zvrstila 
tudi slovenska imena: Tilen 
Draksler, Klemen Torkar, 
Uroš Dolšek, Matej Veliko
nja, Lovro Korošec, Marko 
Erzar, Nataša Trček, Rebe
ka Pregelj, Sara Briški Cir
man, Saška Kolarič, Anja 
Šinigoj, Marko Mandir in 
Tomaž Štular. Taisto kon
certno izvedbo slovite opere, 
le z nekaterimi drugimi nas
topajočimi, je pred Bledom 
gostila Radovljica oziroma 
radovljiški park. Tudi tam so 

publiki mladi ustvarjalci pod 
vodstvom mednarodno uve
ljavljenega dirigenta Georga 
Pehlivaniana pripravili kon
certno izvedbo slovite ope
re Seviljski brivec. Pod isto 
taktirko je torej vse združil 
maestro Pehlivanian v sklo
pu operne akademije, ki jo je 

organiziral v juliju na Bledu. 
Opernim delom smo prislu
hnili v originalu, torej v itali
janščini. 

Med nastopajočimi smo 
prepoznali tudi nekaj Go re
njcev – v vlogi grofa Alma
vive smo slišali domačina 
Klemena Torkarja, kot Basi
lio je zapel Tomaž Štular, 
ki je sodeloval tudi v orkes
tru na kontrabasu; smo pa 

prepoznali še en obraz slo
venskega odra: Saro Briš
ki Cirman, ki je slovenske
mu občinstvu bolj znana kot 
pevka Raiven. Tokrat je bila 
Rosina iz Seviljskega brivca. 

Že na generalki je bilo 
vzdušje primerno veličini 
opere, upoštevali so pravila 
NIJZ, za vse prišleke in kas
neje obiskovalce koncerta pa 
je veljal tudi pogoj PCT.

SEVILJSKI BRIVEC NA 
BLEJSKEM ODRU
Velika blejska razstava Melita Vovk osebno se je na Bledu zaključila. Ob njenem slovesu je v nedeljo 
Festivalna dvorana Bled gostila gala koncertno izvedbo Rossinijeve opere Seviljski brivec. 

Nataša Briški Cirman je odpela vlogo Rosine, Anja Šinigoj 
pa Berte.

Klemen Torkar

Tomaž Štular

Maestro Pehlivanian na generalki pred nedeljskim 
glasbenim večerom

Oder Barutane so prvi dan letošnjega Kamfesta ogrevali 
Mrfy, v soboto so na Mestnem odru nastopili Avtomobili, 
v nedeljo je od tam nevihta s točo pregnala priljubljeno 
Noctiferio (na fotografiji). Danes prihajajo na Mestni 
oder Zmelkoow, do konca Kamfesta pa bodo Kamnik 
obiskali (med drugim) še Prismojeni profesorji bluesa, 
Vlado Kreslin in Orleki.

Kamfest 2021
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Suzana P. Kovačič

G
lede na razno-
likost igre, ki 
se pojavlja v 
takšnem oko-
lju, so stro-

kovne delavke vrtca Jelka 
prepričane, da je za večino 
otrok to najljubše igrišče. 
»Igra v gozdu in stik z nara-
vno surovino, lesom, sta pri 
otrocih spodbudila zanima-
nje zanj. To je bil povod, 
da smo za letni projekt vrt-
ca izbrali projekt, ki smo ga 
poimenovali kar Les. Vsaka 
skupina je začela razisko-
vati zeleno bogastvo na svoj 
način. S pomočjo vzgojite-
ljic so otroci z lesom mani-
pulirali, se igrali, ga preob-
likovali z različnimi orod-
ji in z njim ustvarjali. Nas-
tajali so različni izdelki, s 
katerimi smo z razstavami 
na oglasnih deskah polep-
šali notranjo podobo vrtca. 
S toplejšimi dnevi, ki so nas 

razveselili že spomladi, se je 
igra iz igralnic prestavila na 
igrišče, kjer smo nadaljeva-
li tudi projekt,« sta povedali 

vzgojiteljici Kelly Avsenik 
Hanson in Saša Meglič.

Otroci so ob spodbu-
di vzgojiteljic pokazali 

zanimanje tudi za urejanje 
vrtčevskega igrišča. »Tako 
smo strokovne delavke s 
hišnikovo pomočjo otrokom 
pripravile okolje in material 
za njegovo ureditev in obno-
vo igral. Pomembno nam je 
bilo, da so otroci sooblikovali 
vrtčevsko igrišče. Sprva smo 
se lotili načrta preoblikova-
nja, takoj zatem pa bruše-
nja lesenih desk z brusnim 
papirjem. Lahko bi rekli, da 
smo imeli na igrišču pravo 
mizarsko delavnico in izre-
dno delavne mizarje. Lese-
ne elemente na igrišču smo 
skupaj prebarvali, pisane 
lesene deske pa so nato otro-
ci popestrili z risbami razli-
čnih živali in rastlin,« sta še 
povedali vzgojiteljici in skle-
nili, da postajajo tudi otroci 
vse spretnejši, kar pomeni, 
da dnevno pridobivajo nove 
izkušnje in ideje o tem, kaj 
bi lahko še spremenili in 
dodali, da bo vrtčevsko igri-
šče še naprej odražalo vesel-
je, barvitost in igrivost. 

NAVDIH IZ GOZDA
Vrtec Jelka v Dupljah je postavljen v prostor, ki nudi veliko možnosti za igro. Gozd, ki je v neposredni 
bližini, omogoča otrokom, da pridobivajo izkušnje v naravi, raziskujejo, se učijo, zabavajo ..., in kar je 
najpomembneje – so na svežem zraku. Tudi vrtčevsko igrišče je dobilo novo preobleko.

Otroci so ob spodbudi vzgojiteljic pokazali zanimanje tudi 
za urejanje vrtčevskega igrišča. / Foto: Saša Meglič

Pisano pobarvane lesene deske / Foto: Saša Meglič

Mreža

Spletla se je mreža 
spominov
in ni je spletel
pajek.

Spletla jo je usoda
neznana
in nepričakovana.

V množici prikriti,
a ne zabrisani,
se igrajo iz dneva v dan.

Prazna je moja dlan,
srce odprto,
obraz v želji biti nasmejan.

Plete se plete,
naj se od plete
in me zapelje v nov dan.

Janez

PESMI MLADIH

Niso samo pajki tisti, ki pletejo mreže, ki je vsaka nekaj 
posebnega in unikatnega. Tako kot mi. Vsak od nas je 
edinstven – kot pesmi. Meta

Jasna Paladin

S 
kavico na Levrna-
ki ni bilo nič, saj so 
lokal 'pri Ediju' v 
zadnjem letu zapr-
li, zato se spočije-

va v kristalno čistem mor-
ju in kaj hitro kreneva nap-
rej. Prehitevajo naju več-
je in manjše jahte in jadrni-
ce, ob katerih se počutiva kot 
v jajčni lupini, sonce vedno 
bolj nažiga in tudi želodec 
že kruli, in ker sva prejšnji 
dan preveslala tako veliko, 
se odločiva nagraditi s pošte-
no porcijo školjk na buzaro 

in jadranskih lignjev na Mali 
Proversi. Ker veter ne pojen-
ja, napoved pa to obeta, se s 
polnimi želodci samo umak-
neva v senco bora in počaka-
va nekaj ur, da se morje neko-
liko umiri. Drugi dan veslan-
ja zaključiva po 24 kilomet-
rih nekoliko pred Salijem, za 
večerjo pa si spečeva ribe, ki 
sva jih ujela spotoma. 

Zjutraj v Saliju nakupi-
va vodo in kruh in se poda-
va mimo Zaglava in Žmana 
na Luški otok, kjer si privoš-
čiva 5-urni počitek v visečih 
mrežah – da vročina in veter 
popustita. Narava naju usli-
ši in morje je v nadaljevanju 

dneva bolj prijazno z nama, 
tudi ribe na vabo, ki jo vle-
čeva za sabo, lepo prijemlje-
jo. Veslava mimo ribogojnic 
in hidroelektrarne in se uta-
boriva na otočku nasproti 

Brbinja, kjer so ohranjene 
ruševine iz rimskega obdob-
ja. Ravno ko postaviva šotor, 
naju preseneti močna nevi-
hta. Na dlaneh že preštejem 
nekaj žuljev, ki pa so vredni 

dogodivščine, ki se preveša v 
sklepni konec.

Zadnji dan nama veter 
vseskozi kaže zobe, zato se 
še najbolj spočijeva v enem 
od nekdanji Titovih 'bunker-
jev' za podmornice v bližini 
Božave in si privoščiva kavi-
co v tem simpatičnem mes-
tecu, nato pa s sklonjenimi 

glavami proti vetru odvesla-
va že zadnjih deset kilomet-
rov, ko naju skoraj preseneti 
nekaj visokih valov, a po 130 
kilometrih veslanja dogo-
divščino polna novih doži-
vetij srečno zaključiva v Soli-
nah, kjer sva jo pred štirimi 
dnevi tudi začela. 

(konec)

Potovanje s kajakom (2)

OKOLI DUGEGA OTOKA

Na Kornatih morje ni bilo več povsem mirno.

Zasluženo kosilo v Mali Proversi

Ena od glavnih znamenitosti na Dugem otoku je narodni 
park Telašćica.

Bunker za podmornico Plažice, ki imajo dostop le z morja
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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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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»Kozoroginja 3«
Zanima me, kako mi kaže v 
ljubezni. Ali bom kdaj sreča-
la človeka, s katerim mi bo 
dobro in lepo? Do sedaj take 
sreče še nisem doživela. Pro-
sila bi vas, da mi pogledate 
tudi, kako bo z zdravjem in 
denarjem. Zanima me tudi, 
ali bo hči dobila službo. Veli-
ko uspeha še naprej in hvala 
za odgovor.
Upanje je svetla lučka vsa
kemu izmed nas. Naslednje 
leto, v obdobju poletja, pri
haja ljubezen, tista prava. 
Kdor čaka, dočaka. In imeli 
se boste resnično lepo. Sre
ča pa ne bo samo kratkotraj
na, saj je videti, da ljubezen 
ostane in tudi zaživita sku
paj. Obeta se vam selitev, kar 
vam ne bo težko, saj je prav, 
da zamenjate okolje. Zdrav
stvene težave se vam počasi 
uredijo in življenje stopi na 

pravi tir. Saj veste, veliko je 
odvisno od bremen, ki vas 
tarejo – in to potem vpliva 
na splošno zdravje. Hči bo 
še v tem letu dobila dobro 
in stalno službo na svojem 
področju. V prihodnosti, pri
bližno v dveh letih, se ji obeta 
še študij, o katerem morda 
sedaj ne razmišlja. Lep po
zdrav in srečno.

»Nekaj dobrega«
Zanima me, kakšna je moja 
prihodnost v ljubezni? Nama 
bo s fantom uspelo prebrodi-
ti te težave, ki jih imava že 
kar nekaj časa, ali ne? Kdaj 
se bo umirila ta napetost, ki 
trenutno vlada med nama? 
Je na vidiku mogoče kakšna 
sprememba? 
Medtem ko čakamo in si želi
mo, da bi se ljudje okoli nas 
spremenili, pozabimo, da se 
moramo najprej spremeni

ti tudi sami. Naredila bosta 
korak naprej in se odločila 
za selitev. Že kar nekaj časa 
sta skupaj, sam odnos pa je 
ostal na mrtvi točki in nobe
den od vaju si nekako ni upal 
začeti pogovora o prihodno
sti. Vse to je tudi posledica 
vajine napetosti, za katero bi 
rekla, da se je že umirila. Ima
ta se rada, se izpopolnjujeta, 
le na tiste drobne, lepe stvari 
sta malo pozabila. Fant se bo 
začel bolj čustveno odpirati, 
saj bo začutil, da vas lahko 
izgubi, česar pa si ne želi. 
Zaradi strahu pred izgubo si 
večkrat niste upali povedati, 
kaj vas moti in kaj si želite, 
da bi bilo med vama druga
če. Popravite to, še vedno je 
čas. Lep pozdrav.

»Levinja«
Zanima me, ali se bo izpolnila 
moja želja, da bi lahko živela 

v svoji hiši, sedaj živim v sta-
novanju; in ali bom dočakala 
upokojitev in vsaj še nekaj časa 
uživala brezskrbne dni. Hvala 
za vsako vašo besedo.
Ne pozabite, da je vsaka 
stvar v življenju za nekaj 
dobra, čeprav najprej morda 
ni videti tako. Najkasneje v 
letu in pol se vam bo izpolni
la želja po svoji hiši in povem 
vam, da boste še tako srečni, 
da si niti slučajno ne morete 
predstavljati, tudi če zaprete 
oči. Bo v drugem okolju, ne 
tistem, kot ste sprva mislili. 
Veliko bolje bo, kot si misli
te. Upokojitev se vam bliža 
in vsekakor so pred vami 
brezskrbni dnevi. Kmalu 
boste izvedeli za neke nove 
in dobre pogoje. Izkoristite 
vse, kar je lepega pred vami, 
in naj ne gre nobena dobra 
priložnost mimo vas. Želim 
vam vse dobro in srečno.

V Kranju sta se 17. julija 2021 poročila Saško Atanasovski 
in Tanja Miljič, 27. julija 2021 Bojan Kokošar in Katja Ška
pin, 31. julija 2021 pa Robert Mediževec in Blažka Eržen. 
V Škofji Loki sta se 7. avgusta 2021 poročila Jože Gortnar 
in Saša Kožuh, na Gorenji Dobravi pa Aljaž Gartnar in 
Ana Božič.

Mladoporočenci

V minulem tednu so v kranjski porodnišnici zabeležili 24 
porodov. Rodilo se je 12 dečkov in 12 deklic, med njimi 
je bil najtežji deček, ki je tehtal 4285 gramov, najlažja pa 
deklica, ki je tehtala 2250 gramov. V jeseniški porodni-
šnici je na svet prijokalo 14 otrok, med njimi 7 dečkov 
in 7 deklic. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je 
tehtnica pokazala 4110, drugemu pa 2980 gramov.

Novorojenčki

Tokrat so bili vaščani Bašlja »v grapi«, kot pravijo tistemu 
delu vasi, ki leži ob potoku Belica, priča zanimivemu pri
zoru. Skozi vas je namreč razpoložena družba pospremila 
mlaj, ki danes stoji skorajda ob vstopu v vas in oznanja, 
da imajo v hiši 40letnika. Kot kaže, tokrat praznuje Jure 
Kern, oče Žana Kerna, enega od dveh zmagovalcev zad
nje oddaje Mali šef Slovenije. Da ima slavljenec verjetno 
dnevno opravka z elektriko, prikazuje že samo okrasje na 
mlaju, medtem ko štiridesetica zvečer dobi osvetlitev.

Mlaj z elektriko

Samo Lesjak

T
a veseli dan, ko sta 
si večno zvestobo 
obljubila Vinko 
in Frančiška, je bil 
natanko 15. juli-

ja leta 1961. Tako civilna kot 
cerkvena poroka sta potekali 
v Kranju, zakonca pa že dolga 
leta živita v Dolenji vasi.

Frančiška je sicer odrašča-
la v Podblici nad Besnico, in 
sicer se je rodila v številni dru-
žini kot deseta sestra, enajsti 
pa je na svet prijokal brat, 
kot se nostalgično spominja 

Frančiška. Vinko je mlada 
leta preživljal v Dolenji vasi, 
kjer sta si po poroki ustvarila 
skupni dom.

Po delu v Tekstilindusu je 
Vinko našel zaposlitev v ško-
fjeloškem Peksu, kjer je raz-
važal kruh ter ostalo pecivo 
po celotni Gorenjski. Pri ure-
janju dobavnic mu je marlji-
vo pomagala soproga Fran-
čiška, ki je deset delovnih 
let preživela tudi v podjetju 
Domel. Kasnejša leta so pri-
nesla naporno delo na kme-
tiji. Življenje jima ni bilo ved-
no postlano z rožami, veli-
ko hudega sta prestala in pregarala ter se soočala s šte-

vilnimi preprekami ter izzivi, 
ki pa jima jih je skupaj uspe-
lo premagati – z medsebojno 
ljubeznijo in spoštovanjem.

Veseli ju, da jima zdra-
vje še vedno dobro služi. 
Frančiška je sedaj pri okro-
glih osemdesetih, Vin-
ko pa pri petinosemdeset-
ih letih. Čilost nabirata s 
sprehodi proti Miklavžu ter 
z delom na domačem vrtu, 
ki ga nikoli ne zmanjka. No, 
nekaj prostega časa za pre-
biranje Gorenjskega glasa 
na srečo še vedno ostane. 
Ustvarila sta si družino s kar 

štirimi otroki, imata nam-
reč tri sinove ter hčer, pono-
sna pa sta tudi na osem vnu-
kov ter osem pravnukov, ki 
jima z veseljem priskočijo 
na pomoč pri domačih opra-
vilih.

Tistega pravega družinske-
ga praznovanja ob jubileju 
za zdaj še ni bilo, bo pa takoj, 
kot obljubljata zakonca, ko se 
domači vrnejo z dopustov in 
se vsi lepo zberejo, pa tudi ko 
se koronske nadloge, ki se jih 
slavljenca srečno izogibata, 
še bolj umirijo. Pomembno 
pa je predvsem, da še naprej 
ostanejo v sožitju in ljubezni.

LJUBEZEN PREMAGA VSE OVIRE
Nedavno je minilo natančno šestdeset let, odkar sta se poročila Frančiška in Vinko Rant iz Dolenje vasi. 

Večno zvestobo sta si Vinko in Frančiška obljubila 15. julija 
1961 v Kranju. / Foto: arhiv zakoncev Rant

Z ljubeznijo in medsebojnim spoštovanjem sta premagala 
vse ovire na skupni poti. / Foto: arhiv zakoncev Rant

V soboto, 28. avgusta, prihaja na Panoramo Stara Pošta 
v Kranju Klapa Gallus. Večer bo tako minil ob zvokih naj
lepših dalmatinskih pesmi. Vstopnice za koncert so že 
naprodaj v lokalu, na dogodku pa bodo veljala pravila in 
ukrepi NIJZ, torej tudi pogoj PCT.

Klapa Gallus na strehi Kranja
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NAGRADNA KRIŽANKA
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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 petka,  
20. avgusta 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

Popestrimo si obroke s paradižniki
Ni primerjave med doma-

čimi paradižniki in tistim, ki 
ga lahko kupimo v trgovini 
vse leto. Še posebej aroma-
tični so prikupni majhni če-
šnjevi paradižniki, ki bi jih 
lahko pojedli kar same. Ti 
bodo naše jedi še posebej po-
pestrili. Pa naj bodo to bran-
cini ali pa samo navadne te-
stenine s sirovo omako.

Za pripravo pečenega 
brancina s češnjevimi pa-
radižniki potrebujemo: 4 
manjše očiščene branci-
ne ali dva večja, pol kilogra-
ma češnjevih paradižnikov, 
4 stroke česna, 2 žlički rož-
marina, 1 limono, sol, 2 žlici 
olivnega olja.

Brancine splaknemo pod 
toplo vodo ter jih osušimo s 
papirnato brisačo. Po zgor-
nji strani ribe naredimo 
dolgo zarezo. Po obeh stra-
neh in v notranjosti jih po-
solimo. V notranjost vsa-
kega brancina nadevamo 
še po strok sesekljanega 

česna, dva koleščka limo-
ne in ščep rožmarina. Bran-
cine položimo na pekač, ki 
smo ga premazali z žlico 
olivnega olja. Okrog bran-
cinov razporedimo polovi-
ce češnjevih paradižnikov. 
Vse skupaj po vrhu potre-
semo še z nekaj rožmarina 

in pokapljamo z olivnim 
oljem. Pekač postavimo v 
pečico, segreto na 200 °C, 
in pečemo 30 minut. 

Za pripravo sirove oma-
ke s paradižniki in origa-
nom potrebujemo: 6 toplje-
nih sirčkov, 1,5 dl mleka, 3 
žlice belega vina; začimbe: 

mleta rdeča paprika, poper, 
origano, 1 pest češnjevih pa-
radižnikov.

V kozico narežemo to-
pljene sirčke in jih zalije-
mo z mlekom. Med segre-
vanjem z metlico mešamo, 
da se sirčki raztopijo. Ko se 
omaka začne gostiti, pri-
lijemo vino in začinimo s 
ščepcem mlete rdeče papri-
ke, origana in poprom. Ku-
hamo še od 5 do 10 minut, 
da se omaka zgosti. Teste-
nine skuhamo, odcedimo 
ter prelijemo s pripravljeno 
omako. Po vrhu razporedi-
mo polovice češnjevih pa-
radižnikov in potresemo z 
origanom.

Mehke in sočne marelice so okusno sadje, ki ga v poletnih 
dneh največkrat uživamo kar samega. Tako lahko dobimo 
kopico koristnih snovi, zaradi katerih se nam izboljšajo po-
čutje, krvna slika in koncentracija, polepšajo se nam koža, 
lasje in nohti, delujejo celo pomlajevalno. Iz marelic lahko 
naredimo različne slaščice in pijače, ki nam v poletnem času 
popestrijo jedilnik.

Rezine z marelicami in skuto

Potrebujemo 300 g bele moke, 100 g polnozrnate moke, 250 g 
masla, 400 g sladkorja v prahu, 3 jajca, 3 g kakava, 1 vaniljev 
sladkor, 1 kg skute, 50 g keksov, 1 bio limono in 400 g marelic.

Obe moki, 150 g sladkorja v prahu in kakav zmešamo in do-
damo na koščke narezano maslo. Dobro zgnetemo v testo, 
naredimo dva hlebčka in ju damo v hladilnik za eno do dve uri. 
Za nadev penasto umešamo rumenjake, vaniljev sladkor in 
preostali navadni sladkor. Vmešamo pretlačeno skuto, zmle-
te kekse in nastrgano limonino lupino. Previdno primešamo 
še trd sneg iz beljakov. Namastimo pekač srednje velikosti, 
vanj nastrgamo en hlebček testa iz hladilnika, poravnamo ter 
po njem porazdelimo polovico skutnega nadeva. Po njem 
razporedimo nasekljane ali na kocke narezane marelice in 
jih pokrijemo s preostalim nadevom. Drugi hlebček nastrga-
mo po vrhu in testo lepo porazdelimo. Rezine pečemo 35–40 
minut v vnaprej ogreti pečici na 180 °C (v ventilatorski pečici 
lahko na 165 °C).

Marelice v vinskem želeju

Potrebujemo 600 g zrelih marelic, 200 g sladkorja, sok 1 limone, 
500 ml laškega rizlinga ali belega sauvignona, 4 liste brezbarvne 
želatine, liste mete ter maline ali jagode za okras.

Marelice operemo, razpolovimo in razkoščičimo. Polovice 
narežemo na krhlje. V kozico stresemo sladkor ter prilije-
mo limonin sok, vino in pol litra vode. Zavremo in dodamo 
marelice. Kozico pokrijemo, odstavimo in počakamo nekaj 
minut, da se krhlji zmehčajo. S penovko jih poberemo iz 
kozice in razdelimo v steklene skodelice ali široke kozar-
ce. Sok v kozici povremo na približno dve tretjini. Medtem 
želatino namočimo v mrzli vodi. Ko je sok dovolj pokuhan, 
želatino ožamemo, jo damo v sok in v njem razpustimo. 
Sok precedimo skozi gosto cedilo in ga prelijemo po ma-
relicah. Skodelice ali kozarce damo na hladno, da se žele 
strdi. Preden sladico ponudimo, jo okrasimo z listi mete ter 
malinami ali jagodami.

Krema iz svežih marelic

Potrebujemo 8 debelih marelic, 0,5 l mleka, žlico sladkorja, 
malo ruma in sladko smetano.

Marelice operemo, razpolovimo, razkoščičimo in narežemo. 
Stresemo jih v električni mešalnik, prilijemo mleko in dodamo 
sladkor ter rum ali rumovo aromo. Vse skupaj zmešamo v 
gladko kremo. Porazdelimo jo po skodelicah in jo do serviranja 
postavimo v hladilnik. Tik pred serviranjem stepemo smetano 
in z njo okrasimo marelično kremo.

Milena Miklavčič

»S kreditom sem si kupila 
stanovanje in avto. Potovala 
sem, se izobraževala. Prišla 
do doktorata. S pomočjo psi-
hoterapevtke sem se ponov-
no postavila na noge …

Na smučanju na Pohor-
ju sem spoznala Mirana. Ne 
vem, ali mi je pred tem že kdaj 
kakšen moški tako resno pa-
del v oči, kot mi je on. Imel je 
najlepši nasmeh, njegove to-
ple oči pa so me gledale, kot bi 
bila kraljica. Nisem bila jaz tis-
ta, ki ga je prosila, naj bo moj 
spremljevalec. Sam se je odlo-
čil. Zvečer me je poiskal v ho-
telu, kjer sem bila nastanjena. 
Sam je menda bival v nekem 
domu, koči (ali kaj je tisto že 
bilo) 'sredi ničesar'. Sprva od 
mene ni zahteval čisto nič. Le 
dolge, globoke in iskrene po-
govore. Debatirala sva o vsem 
– o filozofskih, družbenih, so-
cioloških vprašanjih. Za vsak 
dvom je znal poiskati pravi 
odgovor. Po štirih dneh dru-
ženja sem bila že tako 'meh-
ka' in voljna, da če bi mi rekel, 
naj skočim v prepad, da me bo 
spodaj že on ulovil, bi to brez 
razmisleka storila. Potem se 
je zgodilo neizbežno: kozarec 
vina v moji sobi. Nadaljevanje 
je bilo nepozabno. Tudi sanja-
lo se mi ni, da je lahko ljublje-
nje tako popolno. Ko se nisva 
ljubila, sva se pogovarjala. In 
tako je bilo vse do kosila.

Povabil me je na kavo in 
prigrizek nekam v dolino. 
Najbrž se mi je že na obrazu 
videlo, da sem ponoči doži-
vljala 'nebesa', pa mu je bilo 
nerodno, da bi v hotelu ho-
dila ob njem kot mesečna. V 
tem trenutku sem se začela 
zavedati, da sem zaljubljena 
tepka, postalo me je sram, pa 
nisem vedela, zakaj.

Zapeljala sva se vse tja do 
Lenarta in parkirala pred go-
stilno; ne vem, kako se je 
imenovala, stala pa je tik ob 
stari cesti. Komaj sva stopi-
la iz avta, že sva zaslišala: 'O, 
gospod župnik, kaj pa vi de-
late tukaj?' Spontano sem 
se ozrla okoli sebe, prepriča-
na, da nekdo stoji za mojim 
hrbtom.

Obiskovalec gostilne – 
kakšno naključje – je bil iz Mi-
ranove fare. Noge so se mi za-
šibile: pa ne, da sem nepozab-
no noč preživela z duhovni-
kom?! Moj ljubljeni me je za-
tajil, svojemu sokrajanu me je 
predstavil kot bežno znanko, 
ki jo je srečal po naključju.

Usedla sem se v avto in zah-
tevala, naj me odpelje nazaj v 
hotel. To je tudi storil. Verje-
tno ne toliko zaradi mene kot 
iz bojazni, da bi v gostilni sre-
čal še kakšnega znanca.

Pospremil me je do sobe. 
Zaradi šoka sem imela teža-
ve z dihanjem, zato je poča-
kal, da sem prišla k sebi. Po-
tem sva se začela pogovarja-
ti. Pravzaprav je govoril on. 
Dejal je, naj si resnice ne je-
mljem k srcu, da me ima lah-
ko rad, četudi je duhovnik. 
Besede je obračal tako, da 
sem izpadla kot ena 'buta-
ra', spet je sledila nepozab-
na noč.

Potem se je zgodil čudež. 
Po približno treh letih, kar 
sva se bolj ali manj pogos-
to srečevala, živel je namreč 
na drugem koncu Sloveni-
je, sem zanosila. Bila sem 
presrečna. Otrok, ki je rasel 
v meni, je bil kot balzam za 

vse težke in krute stvari, ki 
so se mi kdajkoli zgodile. Ko 
me je moj ljubljeni obiskal, 
sem mu povedala veselo no-
vico. 'O, čestitam, kdo je pa 
oče?' mi je rekel. Na začetku, 
ko sva se spoznala, bi me te 
besede ubile. Dobesedno. Po 
treh letih ne več. Nekako sem 
jih pričakovala.

Ko sem mu odgovorila, da 
je nekdo drug, je prikimal. 
'Super!' je rekel. Ni se hotel 
soočiti z resnico, da bi bil lah-
ko on; ni razumel, da sem 
mu zvesta in da ga ljubim.

Po tej novici je kar na-
enkrat spoznal, da je duhov-
nik, da ne gre, da bi se družil 
z žensko, imel z njo intimne 
odnose. Da to ni prav.

Rojstvo hčerke me je na-
polnilo z neko neopisljivo 
radostjo. Zelo je bila podob-
na očetu, imela je njegov na-
smeh, nenehno je čebljala, 
ob njej mi nikoli ni bilo dolg-
čas. Postala sem čisto drug 
človek. Sodelavke so rekle, da 
mi obraz kar žari. Morda mi 
je res, ne vem. Bila sem neiz-
merno srečna, da sem hčerki 
podarila življenje. Ko je bila 
stara dve leti, sem prosila se-
stro, ali jo vzame v varstvo za 
nekaj dni. Vreme za smuča-
nje je bilo prečudovito. Po-
grešala sem Pohorje in ko-
maj sem čakala, da se zape-
ljem po strminah. Spremlja-
la me je druga sestra. Pa ne 
zaradi smučanja. Za seboj je 
imela kemoterapijo, pa se mi 
je zdelo prav, da se sredi lepe 
narave vsaj malo odpočije.

Ne boste verjeli! Komaj sva 
vstopili v preddverje, kjer je 
bila recepcija, sem ga zagle-
dala. Je imel na Pohorju svoj 
'abonma'? Najine oči so se za 
trenutek ujele, a se je obnašal, 
kot da se ne poznava. Tudi 
prav. Nič me ni bolelo.

Po spletu okoliščin je pri ve-
čerji sedel nedaleč od mene. 
Z njim je bila prijetna rjavola-
ska, videlo se ji je, da je zalju-
bljena do ušes. Če verjamete 

ali ne, prav zabavalo me je, 
ko sem poslušala njun pogo-
vor. Osvajal jo je s podobni-
mi 'filozofskimi' fintami, kot 
je mene.

Malo sem pa bila tudi 
'žleht.' Naslednji dan sem 
prišla k zajtrku že med prvi-
mi. Sestra je rada pospala. 
Ovojnico, v katero sem vtak-
nila hčerkino fotografijo, sem 
pustila na njegovi mizi. Ne 
vem sicer, ali sem mu pokva-
rila dopust, a namen je bil tak.

Ko je hčerka malo odrasla, 
sem jo jemala s seboj. Enkrat 
samkrat se je zgodilo, da 
smo trčili. Po osmih letih je 
bil njegov glas enak, le zuna-
njost se je močno spremeni-
la. Na slabše. Še nikoli se ni-
sem počutila tako svobodno 
kot v tistem trenutku.

Ko mi je bilo v mladosti naj-
huje, me je mamina sestra po-
gosto tolažila z besedami: 'Bo-
lje, da te usoda ''štrafa'', ko si 
še močan in mlad, kot pa da te 
''štrafa'' na starost.'

Na njene besede sem se po-
gosto spomnila. Po štiridese-
tem letu se je življenje zame 
šele začelo. Imela sem hčer-
ko, vrhunsko izobrazbo, služ-
bo, ki sem jo imela rada, tri 
najboljše prijateljice. Morda 
mi je manjkal edino moški, a 
če bi želela, bi tudi tega našla.

Bolelo me je edino, da so 
starši z menoj prekinili vse 
stike. Niti takrat, ko se je rodi-
la hčerka, niso želeli narediti 
spravnega koraka. Malo tudi 
zato, ker jih je imel njun ne-
čak popolnoma pod koman-
do. Očeta je izsiljeval, da če ne 
bo po njegovem, bo šel. Od 
česa bi pa z mamo živela? To, 
da ni plačeval prispevkov niti 
zase, sem ti menda že pove-
dala? Nekoč sem se z najmlaj-
šo sestro vseeno odpravili na 
obisk. A naju niso spustili v 
hišo. Sestra je jokala, mene pa 
je obisk 'ozdravil'. Nikoli več 
nisem padla v kakšno podob-
no skušnjavo.«

(Konec)

Vse se zgodi z razlogom, 2. del

Usodno srečanje na Pohorju

usode
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
10. 8.

16/30 °C

Nedelja 
15. 8.

19/30 °C

Sreda 
11. 8.

Četrtek
12. 8.

Petek
13. 8.

Sobota
14. 8.

17/31 °C 15/28 °C 16/28 °C 17/30 °C

Ponedeljek 
16. 8.

Torek
17. 8.

Sreda
18. 8.

Četrtek
19. 8.

17/29 °C 17/30 °C 16/28 °C 15/28 °C

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina
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Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

10. 8. tor. Lovrenc   5.55  20.20

11. 8. sre. Suzana   5.57 20.18 

12. 8. čet. Klara   5.58 20.16 

13. 8. pet. Lilijana   5.59  20.15

14. 8. sob. Demetrij  6.00 20.13

15. 8. ned. Marijino vnebovzetje 6.02 20.12

16. 8. pon.  Rok   6.03 20.10

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. 

CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 11. 8.
20.00 GLAVNI JUNAK
17.10, 18.40, 19.50 ODRED ODPISANIH: 
NOVA MISIJA
20.50 NIHČE
16.20, 18.10 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.

15.30, 20.20 KRIŽARJENJE SKOZI  
DŽUNGLO
21.15 STARI 
15.40, 16.40 LUKA, sinhro.
17.40 ČRNA VDOVA
18.00 HITRI IN DRZNI 9

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

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

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Hrastnica–Kranj, in sicer v torek, 17. avgu-
sta, z odhodom ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu. 
Izlet je srednje težavnosti, proga je dolga 45 kilometrov.

Pohod na Krvavec prestavljen
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica obvešča svoje čla-
ne, da je pohod na Krvavec, predviden v petek, 13. avgusta, 
prestavljen na naslednji petek, 20. avgusta. V primeru slabe-
ga vremena bo pohod odpadel.

PREDAVANJA
O Tennesseeju Williamsu
Pisateljica Nina Kosmač v soboto, 14. avgusta, ob 19. uri 
vabi na spletno Zoom povezavo: https://us02web.zoom.
us/j/82218077016 – na predavanje o pisatelju, dramatiku in 
pesniku Tennesseeju Williamsu.

RAZSTAVE

Sveta znamenja v čipkah
Crngrob – V galeriji C'ngrobsk turn v cerkvi Marijinega oz-
nanjenja v Crngrobu bo v nedeljo, 15. avgusta, po sveti maši 
ob 16. uri odprtje razstave klekljanih čipk Sveta znamenja 
v čipkah. Članice Klekljarskega društva Deteljica iz Gorenje 
vasi želijo z razstavo pokazati, kako se s čipkami lahko le-
pšajo najsvetejši trenutki v življenju – krst otrok, Marijini, 
božični in velikonočni prazniki ter podobne priložnosti. Raz-
stava bo na ogled do konca septembra ob nedeljah od 16. do 
18. ure oz. po predhodnem dogovoru. Dogodek pripravljajo: 
Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka, Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka in Klekljarsko društvo Deteljica 
Gorenja vas.

Škofja Loka – Jutri, v sredo, na območju nekdanje vojašni-
ce v Škofji Loki pripravljajo mesečni sejem. Na sejemskem 
prostoru bo približno petdeset prodajalcev, ki bodo ponudili 
raznovrstne produkte. Organizatorji iz Krajevne skupnosti 
Kamnitnik prosijo obiskovalce, naj upoštevajo pogoje, ki ve-
ljajo na tovrstnih dogodkih, in ravnajo v skladu z veljavnimi 
odloki Vlade RS in veljavno zakonodajo.

Jutri pripravljajo avgustovski sejem

Stražišče – Na Baragovem trgu v Stražišču bo ta petek, 13. 
avgusta, potekala lokalna eko in konvencionalna tržnica. 
Stražiška tržnica bo tokrat obogatena z mini festivalom piva, 
poskrbljeno pa bo tudi za prigrizke različnih ponudnikov. Za-
čela se bo ob 17. uri in trajala do 19. ure.

Stražiška tržnica in mini festival piva
Samo Lesjak

Naklo – Na odprtju razstave, 
ki jo je pripravilo Kulturno 
umetniško društvo LIK Nak-
lo, sta oba avtorja predstavila 
svojo življenjsko ter ustvar-
jalno pot, obiskovalci so tako 
izvedeli marsikaj zanimive-
ga in tudi zato je bil dogodek 
prijetne narave. 

Ljuba Brajnik se je po štu-
diju zgodovine in sociologi-
je na Univerzi v Ljubljani kot 
profesorica zgodovine zapo-
slila na kranjski gimnaziji, 
na isti šoli torej, kjer je bila 
nekdaj tudi sama dijakinja. 
Dijaki, ki jih je poučevala, se 
je še danes radi spominjajo. 
Zaradi Parkinsonove bolez-
ni se je predčasno upokoji-
la in vse raje preživljala čas v 
naravi. Med sprehodi, ob na-
biranju raznih zelišč, sade-
žev in cvetja je začela iz cve-
tja tudi ustvarjati različne iz-
delke. Najprej so bile to vo-
ščilnice, nato manjše fanta-
zijske slike in tako je odkri-
la v sebi ustvarjalno žilico. 
Pohvale so jo spodbudile k 
ustvarjanju slik, ki jih ozalj-
šajo primerni okvirji. Ljuba 
skromno pravi, da si nikoli 
ni pripisovala obilo likovnega 

talenta, zato jo je še bolj raz-
veselil pozitiven sprejem nje-
nih del. Z družino živi v vasi 
Podreber, v prostem času se 
ukvarja s kvačkanjem in ple-
tenjem, zadnja leta pa tudi s 
klekljanjem. Te izdelke prilo-
žnostno razstavlja na skupin-
skih razstavah v občini Nak-
lo. Košček pristne narave ji 
v prostoru, kjer ustvarja, po-
menita tudi kanarčka, ki ji ju 
je podaril njen sovaščan Ivan 
Posavec.

Ivan se je ustvarjanja slik 
iz posušenih cvetnih listov 
naučil prav od Ljube Braj-
nik, ki mu je pokazala, kako 
shranjevati rastline med lis-
te papirja, jih obtežiti in kako 
jih nato lepiti na podlago ter 
vse skupaj zaščititi. Najraje 

ustvarja ponoči, saj ima tak-
rat največ miru. Sedaj je upo-
kojen, sicer pa je kar štiride-
set delovnih let posvetil trgo-
vskemu podjetju Merkur. Je 

velik ljubitelj narave, v njej 
najde marsikateri odgovor in 
ustvarjalni navdih, saj zna v 
naravi videti stvari, ki jih ve-
čina spregleda. Njegov veli-
ki hobi, ki se mu posveča že 
desetletja, so kanarčki. Ivan 
je bil kar štirideset let pred-
sednik Društva za varstvo in 
vzgojo ptic Lišček Kranj. So-
deloval je pri organizaciji šte-
vilnih razstav ptic – kdo ve, 
morda bo v prihodnosti s po-
sušenimi cvetnimi listi upo-
dobil tudi ptice, ki so nadvse 
zanimiv motiv.

Kot je dejala predsedni-
ca KUD LIK Naklo Alojzi-
ja Murn, v društvu ostajajo 
dejavni. Razstava Cvetje pod 
steklom bo na ogled še jut-
ri, v sredo, od 19. do 20. ure 
ter v nedeljo, 15. avgusta, od 
10. do 12. ure. Jutri bo ob 20. 
uri ogledu razstave sledilo 
predvajanje filma s predsta-
ve Vrnitev dr. Voglarja iz Ru-
sije, ki je bila 2. julija odigra-
na pred Gostiščem Pr' Kovač 
v Naklem, in sicer pred več 
kot sto gledalci, ki so jo nav-
dušeno sprejeli.

Cvetju vdahneta lepoto
V Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča v Naklem je na ogled edinstvena razstava Cvetje  
pod steklom domačih ustvarjalcev Ljube Brajnik ter Ivana Posavca, ki razstavljata slike iz posušenih 
cvetnih listov. 

Iz posušenih cvetnih listov ustvarjata slike ter tako cvetju 
pričarata novo lepoto: naklanska ustvarjalca Ljuba Brajnik 
in Ivan Posavec. / Foto: arhiv KUD LIK Naklo

Razstava Cvetje pod 
steklom bo na ogled še 
jutri, v sredo, od 19. do 
20. ure ter v nedeljo, 15. 
avgusta, od 10. do 12. ure.
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Direktor, m/ž (Tolmin) 
Od kandidatov pričakujemo: najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične ali 
ekonomske smeri (VI/2), najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih 
delovnih mestih, dobro poznavanje problematike gradbene operative ter zakono-
daje s tega področja. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za ne-
določen čas. Gradbeno podjetje Posočje, d. o. o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin. Prijave 
zbiramo do 30. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektrotehnik monter, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: vgradnja in priklop opreme na plovilih, priprava elektro-
inštalacij, vezava omaric, spremljanje dokumentacije, programiranje in kalibraci-
ja opreme. Zaželena elektro smer izobrazbe. Dolgoročna zaposlitev. STAL MAR, d. 
o. o., Tbilisijska ulica 89, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 8. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Organizator mednarodnih prevozov, m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: optimizacija in planiranje mednarodnih prevozov s pogod-
benimi prevozniki ter spremljanje celotnega procesa prevoza od prevzema do do-
stave. Goodyear Slovenija, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 
8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kalkulant, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj VII. stopnjo izobrazbe gradbene smeri, vsaj 3 leta delovnih 
izkušenj na podobnih delovnih mestih ... Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezer-
ska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 3. 9. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Vodja prodaje, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj 3 leta izkušenj v prodaji ali trženju – kandidati z izkušnjami v pro-
daji kadrovskih in plačnih IT-sistemov imajo prednost, dobre pogajalske in komu-
nikacijske sposobnosti, odlično obvladovanje prodajno-komercialnih del, poslov 
in postopkov dela, dobro poznavanje področja dela in osnov delovnopravne zako-
nodaje, 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.

Prodajalec, m/ž (Gorenja vas) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Za-
želeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni in 
zanesljivi ... Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik za pretočno skladišče, m/ž (Brnik) 
Naloge in odgovornosti, ki jih boste imeli: prevzemanje, pripravljanje, izdajanje in 
razporejanje blaga, raztovarjanje in natovarjanje tovornjakov in kontejnerjev, ma-
nipulacija z blagom, sprejem in razvrščanje manjših in večjih kosov blaga, »pick and 
pack« ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 
16. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

.NET razvijalec, m/ž (Šenčur) 
Vabimo te v našo ekipo v Šenčurju, kjer za mednarodne trge razvijamo spletne in 
mobilne aplikacije za ecommerce podjetja. Smo del Descartes Systems Group, ki je 
vodilno podjetje na področju programske opreme za logistično intenzivna podje-
tja. Ponujamo ti redno zaposlitev za nedoločen čas, delo v dobro organizirani agil-
ni ekipi, prijazno delovno okolje in ravnovesje med delom in prostim časom. Des-
cartes Labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 25. 8. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Blagajnik/prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
Kaj te naredi posebnega: V. stopnja izobrazbe, računalniška pismenost, vestnost, 
strokovnost, natančnost, komunikativnost, vsaj 1 leto delovnih izkušenj na blagaj-
ni in v prodaji. Hervis Sport in Moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 18. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v skladišču in proizvodnji, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakovanja od kandidata: osnovno poznavanje zakonodaje ADR, izpit za viličar-
ja, poznavanje osnov kemije in kemijskih procesov, V. stopnja izobrazbe kemijske 
smeri ... Ekologija, d. o. o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
3. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
 
Operater razreza slabov, m/ž (Jesenice)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava in pregled žerjava pred obra-
tovanjem, javljanje in pomoč pri odstranjevanju okvar, priprava in pregled stanja 
rezalne naprave 1, priprava in pregled stanja rezalne naprave 2 ... SIJ Acroni d. o. o., 
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com. 

Delavec v proizvodnji za srednje zahtevna dela, m/ž (Jesenice)
Naloge in odgovornosti: pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževa-
nje in nadzor nad delovanjem, izobraževanje in usposabljanje sodelavcev, nas-
tavljanje strojev in naprav ter izvajanje manjših vzdrževalnih del ... Hidria, d. o. 
o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 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

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

V SPOMIN
Hvala ti, MIRA, za vse v življenju,
hvala za čas, za ljubezen, za skrbi.
Hvala za bisere, vtkane v trpljenju,
večna naj lučka ti, MIRA, gori.
(Janko)

Mira Pavlič
Dne 10. avgusta 2011 je minilo natanko 43 let, ko sva v Komendi stopila pred oltar  

Mira Hacin iz Komende in Janko Pavlič iz Kranja, kjer sva si obljubila zvestobo v dobrem 
in zlem v življenju. Lepo je bilo ustvarjati življenje s teboj, draga Mira. Lepi so spomini. 
A ko je tiha, utrujajoča, zahrbtna, skorajda neboleče zaznavna bolezen naredila veliko 

praznino, zgolj nekaj tednov na hitro v tvojem 62. letu starosti, ni bilo mogoče doumeti 
krute resnice, da si se tako na hitro poslovila s tega sveta. Mira, po desetih letih  

si še vedno v lepih spominih z nami. Hvala ti. Hvala tudi vsem, ki obiskujete njen prerani 
grob. Mineva tudi 25 in 26 let, kar sta nas zapustila starša Frančiška in upokojeni  

prof. Anton Pavlič. 
Naj vsi počivajo v miru. 

Mož in sin Janko ter hčerki in vnukinji Mira in Majda
Kranj, 10. avgusta 2021

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

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

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

ZAHVALA

V 85. letu je za vedno zaspala naša draga 

Milka Brejc
rojena Pogačnik, po domače Kocjanova z Njivice

Hvaležni smo sorodnikom, sosedom,  KS Podblica, prijateljem in 
sodelavcem za izrečene besede sočutja in tolažbe. Zahvaliti se že-
limo njeni osebni zdravnici dr. Maruši Arnejšek. Hvala pogrebni 
službi Navček za organizacijo pogreba, župniku Igorju Jerebu za 
opravljen pogrebni obred, nosačem ter pevskemu kvartetu Ultima 
za ganljivo zapete žalostinke. Hvala vsem, ki  mislite nanjo, ste se 
od nje poslovili ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Njivica, 3. avgusta 2021

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj Beko, 5 kg, cena 30 
EUR, tel.: 031/434-258 
 21001814

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
slike, srebrnino, luči, čelade, nakit ..., 
tel.: 068/173-293 21001818

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR z nekaj priključki, tel.: 
041/529-684 21001819

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

PRIDELKI
PRODAM

BRINJEVE jagode, tel.: 040/888-
200 21001816

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

BIKCA, starega 3 mesece, sive pa-
sme, tel.: 04/59-61-069, 040/613-
705 21001817

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

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

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

V Kranju na Planini se je izgubila nimfa. 
Prosim najditelja, naj pokliče, čaka ga 
nagrada, tel.: 040/324-104 21001815

ZAHVALA

V 57. letu starosti nas je nepričakovano zapustil sin, brat in stric

Janez Tolar ml. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom, še posebno Majdi in Zdenki za pomoč pri strežbi in 
oporo v težkih trenutkih. Hvala združenju ZB za vrednote NOB 
za podarjen venec, praporščakoma in še posebno tovarišu Brane-
tu Virantu za lep poslovilni govor. Hvala tudi osebju Doma Petra 
Uzarja Tržič za izrečena sožalja in pomoč pri udeležbi stanovalke 
Marije Tolar na pogrebu, reševalcem in policistom za takojšnjo 
pomoč ob nesreči pokojnega ter Pogrebni službi Komunale Kranj 
za lepo pripravljen pogreb.

Žalujoči: oče Janez, mati Malka, sestra Irena ter nečakinji  
Katja in Meta
Kokrica, julij 2021

Smrt se izlila je v bledo obličje,
pogled je zaplaval v neznani pokoj.
Ni več trpljenja, ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.
(Simon Gregorčič)

Mali oglasi v časopisu 
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa mor
da zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi spoznali 
sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas v Zaseb
nih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem glasu in  
počakajte na odziv, saj je to ena najbolj branih rubrik  
v našem časopisu. Novo: za naročnike brezplačen 
mali oglas dvakrat mesečno! 

Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak 
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@gglas.si. 
Cene oglasov so ugodne.

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.

Rezultati 63. kroga – 8. avgust 2021
8, 12, 14, 19, 25, 26, 29 in 5

Loto PLUS: 9, 10, 12, 26, 27, 30, 36 in 11
Lotko: 5 1 9 9 2 7

Sklad 64. kroga za Sedmico: 300.000 EUR
Sklad 64. kroga za PLUS: 110.000 EUR
Sklad 64. kroga za Lotka: 140.000 EUR

LOTO
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Urša Peternel

Kranj – Na vrhuncu poletja 
smo nekaj gorenjskih župa-
nov vprašali, ali jim je že us-
pelo privoščiti si kaj dopusta, 
in če jim je, kam so se odpra-
vili. So zvesti lepotam Slove-
nije, so se kljub epidemiji in 
omejitvenim ukrepom odlo-
čili za potovanje v tujino, le-
tujejo v sosednji Hrvaški? 

Počitnice na Sardiniji

Župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec je z 
ženo dopustoval konec juli-
ja in v začetku avgusta. Iz-
brala sta Sardinijo, otok z bo-
gato zgodovino, odlično ku-
linariko, lepim obmorskim 
svetom ter notranjostjo. Kot 
so nam povedali v njegovem 
kabinetu, je župan cepljen 

in strogo upošteva vse ukre-
pe, zato meni, da je takšno 
potovanje varno. Za počitni-
ce v Sloveniji pa je že izko-
ristil tudi lanske turistične 
bone. 

S kolesom na Dunaj

Jeseniški župan Blaž Ra-
čič je tudi letošnji dopust 
preživel tako kot običajno – 
na kolesu. Z ženo sta kole-
sarila ob Donavi v Avstriji, 
s hčerko pa po Sloveniji. »Z 
ženo sva z vlakom – trajno-
stno – pripotovala do Welsa 
in od tam naprej nadaljeva-
la s kolesom proti Linzu in 
Dunaju. Po tednu dni kole-
sarjenja in treh dnevih na 
Dunaju sva se tudi domov 
vrnila z vlakom. Kolesarje-
nje po urejenih kolesarskih 
stezah ob reki Donavi nama 

je omogočilo spoznavanje 
krajev in njihove zgodovi-
ne ter ljudi,« je povedal žu-
pan, ki je nekaj dni na kole-
sarjenju preživel tudi s hčer-
ko, odpravila sta se na štiri-
dnevno potovanje od Jesenic 
do Kopra. »Opravila sva pot 
od doma skozi Škofjo Loko, 
Žiri, Logatec, Postojno in Di-
vačo do Kopra in skupaj pre-
vozila okoli dvesto kilome-
trov. Za prenočitve sva upo-
rabila tudi turistični bon,« je 
še dodal župan Račič.

Prisegajo na Slovenijo

Župan Občine Jezersko 
Andrej Karničar je povedal, 
da si daljšega dopusta to po-
letje ne bo mogel privošči-
ti. Na eni strani imajo veli-
ko dela na turistični kmeti-
ji, kjer je v teh dneh vrhunec 
turistične sezone, na drugi 
strani pa je obilica dela tudi 
na občini, saj so, kot je po-
vedal, zaradi epidemije s šte-
vilnimi projekti v zaostanku. 
Tako sta si z ženo privošči-
la le nekaj aktivnih dni, in še 
to na Gorenjskem. »Na za-
četku julija sva bila v Podko-
renu, konec avgusta pa gre-
va za nekaj dni še v Trento, 
kjer bova izkoristila letošnje 
turistične bone,« je še pove-
dal župan Jezerskega, ki pri-
sega na počitnice v prelepi 
Sloveniji.

Podobno meni župan Ob-
čine Bohinj Jože Sodja, ki 
si je letos že vzel čas za do-
pust, preživel ga je prav tako 

v Sloveniji. Z družino so 
se odločili za aktivni oddih 
v bližini Kolpe v Tuševem 
Dolu nad Črnomljem. Lan-
ske turistične bone je že iz-
koristil, letošnjih pa še ne, 
smo izvedeli.

V hrvaški Istri

Župan Občine Cerklje na 
Gorenjskem Franc Čebulj 
dopustuje prav v teh dneh, z 
družino so na štiridnevnem 
oddihu v hrvaški Istri, v No-
vigradu. Kot je dejal, ima 

tudi on zaradi epidemije v le-
tošnjem poletju še več dela 
kot običajno. Turističnih bo-
nov še ni izkoristil, kot je de-
jal, mu jih bo morda uspe-
lo jeseni.

Dva tedna dopusta si bo 
sredi meseca privoščil ži-
rovniški župan Leopold Po-
gačar, tudi on bo dopusto-
val s soprogo v hrvaški Is-
tri. Kot je povedal, sta lanske 
turistične bone izkoristila 
za obisk Goriških brd, leto-
šnjih pa še nista uporabila.

Župani na počitnicah:  
od Podkorena do Dunaja
Kranjski župan je dopustoval na Sardiniji, jeseniški je kolesaril do Dunaja, župan Jezerskega je bil v 
Podkorenu, bohinjski je bil ob Kolpi, cerkljanski in žirovniški župan pa sta izbrala hrvaško Istro.

Župan Jezerskega Andrej Karničar si običajno izbere 
aktivni dopust, letos sta z ženo Polono nekaj dni preživela 
v Podkorenu, konec meseca pa gresta še za nekaj dni v 
Trento. / Foto: osebni arhiv

Župan Občine Jesenice Blaž Račič je z ženo Marto kolesaril 
ob Donavi v Avstriji. / Foto: osebni arhiv

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, počitniško 
razposajen na Sardiniji / Foto: osebni arhiv

»Z ženo sva z vlakom – 
trajnostno – pripotovala 
do Welsa in od tam 
naprej nadaljevala s 
kolesom proti Linzu 
in Dunaju. Po tednu 
dni kolesarjenja in treh 
dnevih na Dunaju sva 
se tudi domov vrnila z 
vlakom ...«

Danes bo sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo, v hribih 
je možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo deloma sončno, po-
poldne bodo nastajale plohe in nevihte. Pihal bo vzhodnik. V 
četrtek bo sončno, zjutraj in dopoldne bo lahko več oblačnosti.

Župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar na dopustu rad 
tudi kolesari. / Foto: osebni arhiv

Kamnik – Aleksander Perklič, komandir Policijske postaje Ka-
mnik, je konec tedna sporočil, da je zaradi odhoda na delo v 
tujino s 5. avgustom vodenje policijske postaje začasno predal 
svojemu pomočniku Dušanu Hočevarju, ki bo kamniške poli-
ciste vodil do imenovanja začasnega oz. novega komandirja, 
ta pa naj bi bil imenovan predvidoma v začetku prihodnjega 
meseca. Aleksander Perklič, ki se je v Kamnik vsakodnevno 
vozil s Štajerske, je Policijsko postajo Kamnik vodil od 1. no-
vembra 2015, svoj veliki pečat pa je pustil predvsem zaradi 
uspešnega dogovora z Občino Kamnik, zaradi katerega prav 
te dni poteka prenova stavbe kamniške policijske postaje. Pod 
njegovim vodstvom je policijska postaja dobila tudi novo spre-
jemno pisarno in vhod za občane.

Kamniška policija bo dobila novega komandirja


