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GORENJSKA

Hrup, prah in stalno 
nove zapore cest
Prebivalci Lipniške doline se zara
di obsežnih gradbenih del na ces
tni in železniški infrastrukturi spo
padajo z velikimi omejitvami v 
prometu. Bralka iz Podnarta je 
opozorila, da že od lani prenašajo 
prah, ropot in povečan promet.
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ZANIMIVOSTI

Kolesarski postanek 
Na pastaj'
Včasih se je Na pastaj' v Gozdu  
Martuljku ustavil vlak, zdaj se 
ustavljajo kolesarji. Postajališče 
ob kolesarski stezi je družina Mi
sotič na začetku poletne sezone 
obogatila s tremi novimi informa
tivnimi tablami. 
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RAZVEDRILO

Imajo novega pevca
Ansambel Saša Avsenika je odprl 
novo poglavje v svoji glasbeni 
zgodbi. Po medijskem in ustvarjal
nem premoru predstavljajo novo 
pesem z naslovom Zdaj objemi 
me spet in napovedujejo turnejo 
po Sloveniji. Imajo pa tudi novega 
člana, pevca Luka Seška. 

17

ZANIMIVOSTI

Pikčasta majica na 
ogled v muzeju
Pikčasta majica za najboljšega ko
lesarja na gorskih ciljih, ki jo je 
Tadej Pogačar lani osvojil na Dirki 
po Franciji, je od sobote, 3. julija, 
na ogled v Slovenskem planin
skem muzeju v Mojstrani.

24

VREME

Večinoma bo jasno in 
vroče. Danes zjutraj bo v 
dolinah megla. V četrtek 
popoldne so možne vro-
činske nevihte.

14/32 °C
jutri: jasno in vroče

Priloga:   Kranjčanka

Maša Likosar

Mojstrana – Krožna daljin-
ska kolesarska pot Juliana 
Bike predstavlja začetek ra-
zvoja kolesarskega turizma 
v Julijskih Alpah, saj gre za 
primarno kolesarsko mre-
žo, ki so jo destinacije, po-
vezane v Skupnost Julij-
ske Alpe, v sodelovanju s 
Planinsko zvezo Slovenije 
(PZS) snovale dve leti. Pot 
ima sedem etap, dolgih oko-
li štirideset kilometrov, po-
leg tega še pristopne etape 
iz treh smeri. Večina poteka 

po gozdnih in urejenih ko-
lesarskih poteh, nekaj ma-
lega tudi po glavnih cestah, 
in je po posameznih etapah 
namenjena različnim cilj-
nim skupinam. Kolesarjem 
svetujejo fizično pripravlje-
nost in dobro opremo, saj 
pot na primer pelje čez Vr-
šič, Pokljuko in Baško sedlo 
ter doseže slabih 8500 me-
trov skupne višinske razlike. 

Kot je na novinarski kon-
ferenci v Slovenskem pla-
ninskem muzeju pojasnil 
Klemen Langus, koordina-
tor Skupnosti Julijske Alpe 

in direktor Turizma Bohinj, 
bo Juliana Bike v naslednjih 
letih dobila nadgradnjo. »Že 
prihodnje leto in v letu 2023 
pripravljamo sekundarno in 
terciarno omrežje. Sekun-
darno bo povezovalo desti-
nacije med seboj, terciarno 
bo potekalo po destinacijah. 
Tako bomo dobili dobro raz-
vejano in urejeno mrežo ko-
lesarskih poti, ki bodo zado-
voljile kolesarje vseh zmo-
žnosti, znanja in opreme,« 
je povedal Langus. 

Nova kolesarska pot pod Triglavom
Minulo sredo so v Mojstrani odprli novo kolesarsko krožno pot Juliana Bike. 
Gre za 290 kilometrov dolgo pot, namenjeno kolesarjem, ki želijo v tednu 
dni spoznati svet pod Triglavom ter so v stiku z naravo in kulturno dediščino 
pripravljeni dnevno prevoziti dobrih štirideset kilometrov in pri tem  
premagati 1200 metrov višinske razlike.

Krožno kolesarsko pot Juliana Bike so odprli predstavniki Občine Kranjska Gora, Planinske 
zveze Slovenije, Skupnosti Julijske Alpe in Slovenske turistične organizacije. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Za Slovenijo in slo-
venskim športom je nov izje-
men teden. Z uspehi so ga za-
čeli cestni kolesarji, zaključi-
li pa člani moške košarkarske 
reprezentance.

Kolesarska Dirka po Fran-
ciji je tudi letos v zname-
nju Slovencev. Blestita pred-
vsem Gorenjca Tadej Poga-
čar (UAE Team Emirates) in 
Matej Mohorič (Ba hrain Vic-
torious). Prvi ima eno eta-
pno zmago, ki jo je dosegel 
v kronometru, in je že v ru-
meni majici vodilnega v sku-
pnem seštevku, drugi pa je 
veličastno dobil najdaljšo eta-
po na Touru. Za Mohoriča je 
bila to prva etapna zmaga na 

tej največji tritedenski dirki 
na svetu. Izjemni pa so tudi 
naši košarkarji. Članska ko-
šarkarska reprezentanca si je 
v Kaunasu prvič priigrala me-
sto med dvanajstimi repre-
zentancami na olimpijskih 
igrah v Tokiu, Luka Dončić 
pa je bil izbran za najboljše-
ga igralca kvalifikacijskega 
turnirja.

Košarkarji bodo po nekaj 
prostih dneh predvidoma že 
ta konec tedna začeli sklepne 
priprave na največji športni 
dogodek leta, kolesarje na 
Dirki po Franciji pa po vče-
rajšnjem prostem dnevu da-
nes čaka deseta etapa Alber-
tville–Valence. Cilj bo nasle-
dnjo nedeljo.

Zgodovinski uspeh košarkarjev
Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo prvič igrala na olimpijskih igrah. Na kolesarski Dirki po 
Franciji je Tadej Pogačar že v rumeni majici, Matej Mohorič do uspeha kariere.

Slovenski košarkarji so se po zmagi nad Litvo veselili prve 
uvrstitve na olimpijske igre. Luka Dončić (na ramenih 
soigralcev), ki ima slovenski dom v Smledniku, je bil izbran 
za najboljšega igralca turnirja. / Foto: FIBA/Hendrik Osula413. stran

Kulturno društvo Ansambla Saša Avsenika, Begunje na Gorenjskem 22 a, Begunje na Gorenjskem

Vse najboljše, Slovenija!

9. 7. 2021 ob 20:00
PREMIERA
Begunje, PRED GostilnO Avsenik
vstopnice: Eventim.si
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALBINA BIZJAK iz Smlednika.

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. junija 2021, prej-
me steklenico za vodo Alenka Pirih iz Železnikov. 

Nagrajenki  čestitamo. 

Maša Likosar

Kranj – Po besedah Katarine 
Bremec Slanič, vodje razvo-
ja kadrov v e-Študentskem 
Servisu, je trenutno obja-
vljenih okrog 450 prostih 
del na Gorenjskem, med 
njimi jih je največ v Kranju, 
Kranjski Gori, Bohinju, Ško-
fji Loki, na Bledu in Jeseni-
cah. »Podjetja iščejo zlasti 
študente za delo v gostinstvu 
in turizmu, prodaji, za opra-
vljanje fizičnih del ter raznih 
strokovnih del,« je pojasnila 
sogovornica. 

Ponudba del je v pre-
teklem letu nihala glede na 
aktualne ukrepe v zvezi z 
epidemijo covida-19. Naj-
večji padec so zaznali mar-
ca in aprila lani, ko je bilo do 
devetdeset odstotkov manj 

študentskega dela. »Opazi-
li smo, da se ponudba do-
kaj hitro vrne, ko se spro-
stijo ukrepi. Za primerjavo: 
novembra lani je bil padec 
62-odsoten, potem je sledilo 
izboljšanje, danes pa je po-
nudba podobna, kot je bila 

leta 2019,« je dejala in nada-
ljevala: »V poletnem času bo 
delo iskalo več študentov kot 
med šolskim letom in bodo 
prosta dela izredno hitro od-
dana. Zato tistim, ki želijo 
delati med počitnicami, sve-

tujemo, da delo poiščejo čim 
prej.« 

Ko študenti in dijaki izbi-
rajo delo, so med pomemb-
nejšimi dejavniki, ki vpliva-
jo na odločitev, bližina kra-
ja dela, višina urne postav-
ke, pogoji dela in možnost 

zaposlitve po zaključku 
študija. »Dijaki običajno 
povprašujejo po preprostej-
ših delih, študenti pa po stro-
kovnih in tistih, ki so poveza-
na s smerjo njihovega študi-
ja,« je dejala Bremec Slani-
čeva in še dodala, da so urne 
postavke v primerjavi z ob-
dobjem pred epidemijo viš-
je za približno pol evra. Pov-
prečna bruto urno postavka 
je sedaj nekoliko višja od se-
dem evrov, kar pomeni sla-
bih šest evrov neto. 

Ponudba večja kot 
povpraševanje

Kot pojasnjujejo v Štu-
dentski organizaciji Slove-
nije (ŠOS), pregled ponud-
be na trgu študentskega dela 

kaže na to, da je ponudba štu-
dentskih del trenutno več-
ja kot povpraševanje, kar je 
verjetno tudi posledica dej-
stva, da je v Sloveniji približ-
no 35 tisoč študentov manj, 
kot jih je bilo pred 15 leti. 
»To velja tudi za siceršnji trg 
dela, kjer je kljub upadu go-
spodarske aktivnosti v pre-
teklem letu videti zmanjše-
vanje števila brezposelno-
sti po odpiranju gospodar-
stva,« so poudarili v ŠOS-u, 
kjer ocenjujejo, da je trenu-
tna sistemska ureditev štu-
dentskega dela dobro zastav-
ljena in tako dijakom kot štu-
dentom omogoča hitro iska-
nje, pridobitev in opravljanje 
študentskega dela ter tudi za-
nesljivo izplačilo. V ŠOS-u 
bodo v kratkem z Zakonom 
za urejanje položaja študen-
tov med drugim predlagali, 
da bi se za zaposlene v delov-
nem razmerju po pogodbi o 
zaposlitvi, ki so pridobili po-
kojninsko dobo, ta upošteva-
la tudi pri izračunu dodatka 
za delovno dobo. »Menimo, 
da so tisti zaposleni, ki so 
opravljali študentsko delo, v 
neenakopravnem položaju v 
primerjavi s sodelavci, ki štu-
dentskega dela niso opravlja-
li, saj so med trajanjem zapo-
slitve oškodovani za višji do-
datek za delovno dobo,« so še 
obrazložili. 

Ponudba kot pred epidemijo
Po sprostitvi ukrepov se je ponudba študentskega dela hitro postavila na raven pred epidemijo, 
dodatno pa se je povečala s sprostitvami v gostinstvu in turizmu.

Študentov in dijakov za delo trenutno ne primanjkuje samo 
v gostinskem ali turističnem sektorju, temveč tudi na 
drugih področjih. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

Urne postavke so v primerjavi z obdobjem pred 
epidemijo višje za približno pol evra. Povprečna bruto 
urna postavka je sedaj nekoliko višja od sedem evrov, 
kar pomeni slabih šest evrov neto. 

Kranj – Ker se epidemiološka situacija umirja, je vlada še dodat-
no sprostila nekatere ukrepe. V trgovinah tako ni več omejitev 
števila kupcev, v gostinskih lokalih ni več potrebno nošenje mask 
v notranjosti. Uporaba zaščitnih mask ni več obvezna tudi na jav-
nih kulturnih prireditvah tako na prostem kot v zaprtih prostorih. 
Prav tako ni več omejitev glede deleža zasedenosti fiksnih sedišč 
oziroma razdalje med sedišči. Morajo pa nastopajoči na javni 
kulturni prireditvi in njeni obiskovalci izpolnjevati PCT-pogoj. 
Igralnice lahko delujejo v celoti, na kongresih so lahko zasedena 
vsa sedišča. Za zaposlene v frizerskih, kozmetičnih in podobnih 
salonih, v nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, 
jezikovnih šolah, igralnicah, sejmih in kogresih, v gostinski de-
javnosti, nastanitvenih storitvah ter storitvah nočnih klubov in 
diskotek pa še vedno ostajajo obvezna tedenska testiranja s 
hitrimi antigenskimi testi ali testi PCR.

Maske v notranjosti lokalov nič več obvezne

Kranj – Vlada je prejšnji teden spremenila odlok o prehaja-
nju meja, po katerem je pri prihodu iz temnordečih držav 
od 3. julija naprej obvezna desetdnevna karantena, in to tudi 
za cepljene in prebolevnike. Med temnordečimi državami 
so tudi Egipt, Tunizija, Velika Britanija, Irska, Lihtenštajn in 
posamezne administrativne enote Francije. Že v nedeljo je 
sprememba odloka povzročila veliko razburjenja med potniki 
na brniškem letališču, ki so se vrnili s počitnic v Egiptu, saj so 
jim izdali odločbe o karanteni. Tujcem, ki prihajajo z območja 
na temnordečem seznamu, vstop v Slovenijo za zdaj sploh 
ni dovoljen.  

Iz temnordečih držav v obvezno karanteno

Cenjeni naročniki, radi bi vas spomnili, da vam tudi letos po-
nujamo možnost dostave časopisa Gorenjski glas na naslov, 
kjer boste preživljali dopust. Vse, kar morate storiti, je, da 
nas pokličete na tel. št. 04/201 42 41 ali nam pišete na naroc-
nine@g-glas.si in nam sporočite naslov ter obdobje, od kdaj 
do kdaj želite časopis prejemati na začasni naslov. Morda 
ga boste dobili s kakšnim dnem zamika, prišel pa vendarle 
bo. Želimo vam kar se da prijetne in sproščujoče počitnice, 
popestrene z družbo Gorenjskega glasa.

Gorenjski glas z vami na dopustu

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ljubljana – Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o 
vodah od danes pa do četrtka poteka predčasno glasovanje, 
in sicer na posebnih voliščih po državi vsak dan med 7. in 19. 
uro. V soboto nastopi volilni molk, v nedeljo pa bo svoj glas 
mogoče oddati na voliščih po vsej Sloveniji. Referendum o 
noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno 
vodo, referendumsko vprašanje pa se glasi: »Ali ste za to, 
da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. 
marca 2021?«.

Od danes do četrtka predčasno glasovanje

Urša Peternel

Kranj – Ministrstvo za in-
frastrukturo bo z novim 
šolskim letom poenosta-
vilo sistem subvencionira-
nih vozovnic za dijake in 
študente. Vse subvencio-
nirane relacijske vozovni-
ce bodo nadomeščene z 
eno samo vozovnico, ki bo 
veljala za neomejeno šte-
vilo voženj na celotnem 

območju Republike Slo-
venije. Imetniku bo torej 
omogočala ne le potovanja 
od doma do kraja izobraže-
vanja in nazaj, temveč tudi 
potovanja v prostem času 
po območju celotne države. 
Poleg tega bo veljala skozi 
celo leto, ne le do konca šol-
skega leta. Cena te vozov-
nice bo 25 evrov na mesec. 
Namen sprememb je po-
večati privlačnost javnega 

potniškega prometa za mla-
de in ohraniti njihove poto-
valne navade tudi po koncu 
izobraževalnega procesa. 

Novost pa so tudi vikend 
vozovnice, ki omogočajo 
družinam oziroma skupi-
nam potnikov do pet oziro-
ma do deset oseb, med kate-
rimi je vsaj en otrok v staros-
ti do štirinajst let, neomeje-
no število potovanj z med-
krajevnim avtobusom ali z 

vlakom ob sobotah, nede-
ljah in praznikih v obdobju 
štirih zaporednih dni. Cena 
vozovnice je 15 evrov za sku-
pine do pet oseb in 30 evrov 
za skupine do 10 oseb.

Vse sobote, nedelje in 
praznike pa vsi potniki lah-
ko potujejo s 75-odstotnim 
popustom na vseh enotnih 
vozovnicah v medkrajev-
nem avtobusnem in doma-
čem železniškem prometu.

Novost pri vozovnicah za dijake

Mateja Rant

Ljubljana – Zoisove štipendi-
je so namenjene dijakom in 
študentom kot spodbuda za 
doseganje izjemnih dosež-
kov ter s tem ustvarjanje do-
dane vrednosti na področju 
znanja, raziskovanja, razvoj-
ne dejavnosti in umetnosti. 

Rok za oddajo vlog za tis-
te, ki bodo prvič oddali vlo-
go, je za dijake 17. septem-
ber, za študente pa 8. okto-
ber. Vlogo za prvo pridobi-
tev štipendije morajo odda-
ti tudi vsi, ki so Zoisovo šti-
pendijo že imeli, a prehajajo 
na višjo raven oziroma stop-
njo izobraževanja.

Zoisove štipendije se do-
delijo najuspešnejšim vlaga-
teljem, ki izpolnjujejo splo-
šne in posebne pogoje, to je 
vsaj en ustrezen izjemni do-
sežek, doseganje zahtevane-
ga šolskega oziroma študij-
skega uspeha ter izpolnjeva-
nje ostalih pogojev iz razpi-
sa. Štipendisti, ki so Zoisovo 

štipendijo pridobili po no-
vem zakonu o štipendiranju 
in v šolskem oziroma štu-
dijskem letu 2021/2022 ne 
prehajajo na višjo stopnjo 
izobraževanja, morajo vlo-
go za nadaljnje prejemanje 
štipendije oddati najkasneje 
do konca letošnjega šolske-
ga oziroma študijskega leta. 

Objavljen razpis za Zoisove štipendije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na svoji spletni strani objavil javni razpis za 
dodelitev Zoisovih štipendij za prihodnje šolsko in študijsko leto.
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Simon Šubic

Kranj – Poletna vročina nas 
kar vabi k osvežitvi v vodi, 
naj si bo to bazen, jezero ali 
morje, vendar pri tem ne 
smemo pozabiti na skrb za 
varno kopanje. To zlasti ve-
lja za otroke, ki potrebujejo 
stalni nadzor v in ob vodi, če-
tudi že znajo plavati. Nesre-
ča ne počiva, na kar so nas v 
zadnjih dneh opomnili tudi 
primeri utopitve trinajstle-
tnega dečka v Soči, utaplja-
nje otroka na ljubljanskem 
kopališču, utopitev starejše-
ga kopalca na Šobcu ... 

Seveda je najbolj pripo-
ročljivo kopanje na ureje-
nih kopališčih, kjer za var-
nost in red skrbijo reševal-
ne službe. »Njihova osnov-
na naloga je skrbeti za var-
nost v in ob bazenu. Tu mis-
lim na pregled nad kopalci v 
bazenu, da je varno kopanje 
za vsakega, da se na bazenu 
vzdržuje red, da ne pride do 
poškodbe zaradi objestnosti 
in skakanj, pa tudi na skrb, 
da na bazenski ploščadi ni 
nevarnih objektov, predme-
tov,« je razložil Igor Veličk-
ovič, vodja reševalne službe 
na letnem kopališču v Kra-
nju, kjer za varnost in red v 
vsakem trenutku skrbijo po 
trije reševalci iz vode. »Reše-
valci so na kopališčih priso-
tni tudi zato, da pravilno re-
agirajo, če pride do nezgode, 
in nudijo prvo pomoč oziro-
ma izvajajo postopke oživlja-
nja na ponesrečencu do pri-
hoda reševalcev nujne medi-
cinske pomoči,« je dodal. 

Otroci potrebujejo stalni 
nadzor

Do nesreč pri kopanju 
večinoma prihaja zaradi 

neznanja plavanja ali ne-
pravilne uporabe kopalne-
ga objekta, prihaja tudi do 
onemoglosti kopalcev, pra-
vi Veličkovič. »Posebna po-
zornost je seveda namenje-
na predvsem otrokom, ki so 
razigrani, zato potrebujejo 
stalni nadzor. V prvi vrsti so 
za varnost otroka odgovorni 
starši oziroma učitelji plava-
nja ali vaditelji, če gre za or-
ganizirane skupine. Reše-
valci so namreč zadnji bra-
nik pred utopitvijo, zadnja 
pomoč,« razloži. 

»Čeprav si dober plavalec, 
to še ni zagotovilo, da se ti v 
vodi ne more zgoditi nesre-
ča. Voda je čudovita, a tudi 
nepredvidljiva. Lahko ti spo-
drsne, se pri tem še udariš, 
popiješ nekaj vode, te zagra-
bi panika in ne znaš več pra-
vilno reagirati. Pravi plava-
lec si takrat, ko si se v vodi 
v vsakem trenutku in vsaki 
situaciji sposoben spraviti v 
položaj za dihanje, to je naj-
pomembnejše. Tudi če pri-
de do utrujenosti, da se znaš 
postaviti v položaj mrtvaka 
in počivaš, če so valovi, da 
se znaš postaviti proti njim. 
Znanje različnih slogov 

plavanja je le nadgradnja,« 
opozarja Veličkovič.

Posebej nevarna so divja 
naravna kopališča, kjer ni re-
ševalcev, nadzor otrok med 
igro v vodi pa je otežen, opo-
zarja sogovornik. »Moti te 
sonce, pogled ti lahko zastira 
grmičevje ob vodi. Vedno se 
moramo torej zavedati, v kaj 
se spuščamo, ko se kopamo 
na neurejenih kopališčih, o 
nevarnostih moramo podu-
čiti tudi otroke,« svetuje. 

Ne precenjujmo svojih 
sposobnosti

»Preden gremo plavat, 
moramo oceniti svojo te-
lesno zmogljivost. V vodo, 
predvsem pa na daljše pla-
vanje, ne gremo nikoli sami, 
vedno vsaj v paru, najmanj 
pa moramo nekoga opozo-
riti, da gremo v vodo,« opo-
zarja Veličkovič. Tveganje 
za nesrečo predstavlja tudi 
hladna voda: »Za kopanje 
je primerna voda med 18 in 
32 stopinjami Celzija. Če 
je voda pretopla, lahko pri-
de do dehidracije in pregre-
tja telesa, v vodi pod 18 stopi-
njami lahko nastopijo krči in 

prehudo ohlajanje. Proble-
matična je tudi velika tem-
peraturna razlika med vodo 
in ozračjem. Ko je zunaj 35 
stopinj, je naše telo pregre-
to, in ko taki skočimo v hla-
dno vodo, povzročimo šok 
za telo. V vodo raje hodimo 
postopoma, najprej do ko-
len, si potem ohladimo roke 
in nazadnje še glavni del te-
lesa.« Pred skokom v vodo 
nujno preverimo njeno glo-
bino. Voda je varljiva in zara-
di nepremišljenega skoka na 
glavo v preplitvo vodo lahko 
postanemo invalidni, svari.  

Lastna varnost je na 
prvem mestu

Če se znajdete v situaci-
ji, ko se nekdo v vaši bliži-
ni utaplja, takoj pokličite 
pomoč na interventno šte-
vilko 112 ali policijo na 113 
oziroma to naročite neko-
mu drugemu. »Če oceni-
te, da ste sposobni reševati 
utapljajočega, storite to na 
način, da najprej poskrbi-
te za lastno varnost. Lastna 
varnost je vedno na prvem 
mestu, nihče si ne želi dvoj-
ne tragedije. Najtežje je reše-
vati, če utapljajočega zagrabi 
panika, saj se krčevito okle-
pa vsake stvari v bližini. Tak-
rat je najbolje najti kak pla-
vajoč predmet, les, žogo in 
podobno, da se ga ponesre-
čenec oprime, če ne druge-
ga, pa se tega predmeta op-
rimeš sam, če se te utaplja-
joči panično oklene. Ko po-
nesrečenca spraviš na var-
no, je treba čim prej vzposta-
viti dihalno pot, da ponesre-
čenec zadiha in izbruha po-
pito vodo. Nezavestno ose-
bo moramo seveda položiti 
v bočni položaj,« je še pove-
dal Veličkovič. 

Otroke ves čas nadzorujte
Za varnost otrok v in ob vodi so v prvi vrsti odgovorni starši, reševalci iz vode so le zadnji branik pred 
utopitvijo, opozarja Igor Veličkovič, vodja reševalne službe na kranjskem bazenu. 

Z upoštevanjem kopališkega reda skrbimo ne le za lastno 
varnost, ampak tudi za varnost ostalih kopalcev.

Najlepši kraj na svetu

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Kar dolgo je že tega, ko sem 
kot študentka morala 
tudi na zdravstveni pre-

gled v Ljubljani. Drugega se ne 
spomnim dosti, za vedno pa mi 
je v spominu ostala medicinska 
sestra, ki je pogledala moje po-
datke in mi rekla, da sem lahko 
srečna, ker živim v najlepšem 
mestu, kar jih je kdaj videla. 
Da gre v Škofjo Loko in okolico 
vedno takrat, kadar si želi za-
dihati s polnimi pljuči, se spro-
stiti, kaj lepega videti ... In da 
zanjo ni lepšega, kot povzpeti 
se proti gradu in grajskemu 
vrtu in se nato posladkati pod 
Homanovo lipo.

Kot brucka, ki sem z veliko 
vnemo spoznavala našo pre-
stolnico in njen živahen utrip, 
sem takrat premišljevala, da je 
ženska pač v letih (imela jih 
je okrog štirideset), ko bolj kot 
živahen mestni utrip, gledali-
šča, kino, koncerte ... potrebuje 
počitek, in da je Škofja Loka 
ravno toliko blizu Ljubljane, 
da je pot z avtomobilom ali s 
kakšnim drugim prevoznim 
sredstvom ne utrudi preveč.

Mogoče bi na najin pogovor 
pozabila, če se ne bi le nekaj let 
kasneje, ko sem potovala z le-
talom, s simpatičnim moškim 
zapletla v pogovor. Ko sem mu 
omenila Škofjo Loko, so se mu 
zasvetile oči in navdušeno mi 
je povedal, da živim v najlep-
šem mestu na svetu ... Da je 
sicer marsikaj lepega že videl, 
da pa se mu je Škofja Loka še 
posebno priljubila.

Bila sem malce starejša in 
izkušenejša, vseeno pa sem mu 
rekla, da se kot najlepša kraja 

pri nas opevata Bled in Lju-
bljana, pa tudi Ptuj in še neka-
tera zgodovinska mesta. 

»Toda Škofja Loka ima ne-
kaj posebnega, nekakšen mir, 
nekaj, kar redko začutiš, nekaj 
zaradi česar ti ostane v spomi-
nu,« me je prepričeval.

O teh pogovorih sem znova 
premišljevala prejšnji teden, ko 
je naše mesto praznovalo ob-
činski praznik, saj je 30. junija 
minilo 1048 let, odkar je bila v 
darilni listini cesarja Otona II. 
prvič omenjena Škofja Loka 
kot Loka. 

Slišali smo lahko, kako je 
novi častni občan, sicer profesor 
zgodovine in geografije, pa tudi 
politik, Vincencij Demšar spre-
govoril o Škofji Loki in zbranim 
pojasnil, kako ponosen je tudi 
na dejstvo, da je loška občina že 
vrsto let ljudem prijazna obči-
na. »Veste, to ni brez pomena. 
Tudi v parlamentu sem vedno 
povedal, da prihajam iz loške-
ga gospostva. Lepo je živeti v 
taki občini in želim si, da imate 
vsi takšen občutek,« je zbrane 
nagovoril Vincencij Demšar.

Seveda bi kdo lahko rekel 
tudi, da škofjeloška občina 
nima vsega, kar bi bilo potreb-
no za udobje, da bi bilo še kaj 
moč lepše in hitreje urediti. 
Toda če dobro pomislim, zares 
živimo v občini, ki jo imamo 
upravičeno radi in jo tudi obi-
skovalci in tujci, pa naj so ljubi-
telji zgodovine, narave ali zgolj 
domačnosti, hitro vzljubijo. 

Zato se ob tem, ko me zdaj 
kdo vpraša, od kod sem, rada 
pohvalim, da sem iz najlepšega 
kraja na svetu.
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Urša Peternel

Ljubljana – Novi mufti Is-
lamske skupnosti v Repu-
bliki Sloveniji je postal Nev-
zet Porić, 43-letni magister 
islamske teologije z Jesenic. 
Doslej je bil namestnik muf-
tija prof. dr. Nedžada Grabu-
sa, ki je konec junija zaklju-
čil svoj mandat.

Nevzet Porić je bil rojen 
leta 1977 v Bihaću, zatem pa 
se je s starši preselil na Jese-
nice, kjer je obiskoval osnov-
no šolo. Srednjo teološko 

šolo je zaključil v Zagrebu, 
zatem pa študiral na Fakul-
teti islamskih znanosti v Sa-
rajevu, kjer je tudi magistri-
ral. V Islamski skupnosti je 
zaposlen od leta 2003, kjer 
je sprva delal kot tajnik, kas-
neje kot generalni tajnik in 
nazadnje kot muftijev na-
mestnik. Je poročen in oče 
dveh otrok, zdaj že vrsto 
let z družino živi v Ljublja-
ni. A kot je dejal lani ob od-
prtju Muslimanskega kul-
turnega centra v Ljubljani 
za naš časopis, je še vedno 

tesno povezan z Gorenjsko, 
zlasti z Jesenicami, kjer ži-
vijo njegovi starši in kjer je 
nekaj časa kot imam delo-
val tudi dosedanji mufti dr. 
Nedžad Grabus. Grabus je 
tudi poučeval Porića pri ve-
rouku na Jesenicah, kasne-
je je bil njegov profesor na 
Fakulteti islamskih znano-
sti v Sarajevu. Zadnja leta 
sta bila tesna sodelavca in 
tudi prijatelja. Grabus je o 
novem muftiju povedal, da 
ga pozna že zelo dolgo in da 
gre za odgovornega, preda-
nega in vztrajnega sodelav-
ca.

Porić pa je ob prevzemu 
funkcije poudaril, da se za-
veda prejete odgovornosti, 
obenem pa je vesel, da bo 
lahko vodil Islamsko skup-
nost v Republiki Sloveniji v 
prihodnjem obdobju.

Nevzet Porić je novi mufti
Vodenje Islamske skupnosti je prevzel Nevzet Porić, magister islamske 
teologije z Jesenic.

Nevzet Porić je novi mufti 
Islamske skupnosti.
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Pri razvijanju so se po-
vezali s PZS, ki je že razvi-
la daljinsko turnokolesar-
sko povezavo, za katero ima 
vsa dovoljenja. Tako sta se 
PZS in Skupnost Julijske 
Alpe dogovorili, da slednja 
prevzame odgovornost za 
soupravljanje in vzdrževa-
nje dela te kolesarske poti, 
ki so jo poimenovali Juli-
jana Bike. »Kolesarjenje v 
gorskem svetu, poimenova-

no turno kolesarstvo, posta-
ja vse bolj priljubljena pla-
ninska dejavnost. Kot dodat-
no spodbudo za njegov ra-
zvoj je Komisija za turno ko-
lesarstvo PZS pripravila kro-
žno kolesarsko pot, imeno-
vano Slovenska turnokole-
sarska pot (STKP), ki obide 
vse pomembnejše sloven-
ske gorske skupine in meri 
okoli 1850 kilometrov ter v 
Julijskih Alpah tako rekoč 
sklene krog, kar nas je spod-
budilo k oblikovanju samo-
stojnega turističnega pro-
dukta imenovanega Juliana 

Bike,« je povedal Jože Ro-
van, predsednik PZS in idej-
ni avtor STKP.

Juliana Bike je sicer nas-
tala kot logično nadaljevanje 
krožne pohodne poti Juliana 
Trail, ki je bila odprta jeseni 
2019 in je že v lanski poletni 
sezoni doživela izjemno obi-
skanost, za letošnjo sezono 
pa so pripravili nekaj novo-
sti. Osnovnemu krogu Julia-
ne Trail s 16 etapami so do-
dali štiri nove etape, ki omo-
gočajo pristopno pot v Julij-

ske Alpe iz Nove Gorice in 
Brd. Dodatne etape vodijo iz 
Tolmina na Kolovrat in nato 
dalje čez Kanalski Kolovrat v 
Brda in v Novo Gorico. Od-
zvali so se tudi na pobude 
pohodnikov in na vsaki eta-
pi namestili žig, na nekate-
rih celo dva. Tako je od letos 
dalje možno zbirati žige, ki 
so nameščeni in označeni na 
terenu. Lokacija žiga je ozna-
čena tudi na karti vsake etape 
poti Juliana Trail, kar lahko 
najdete v prenovljeni in do-
polnjeni izdaji vodnika po tej 
daljinski pohodniški poti.

Nova kolesarska 
pot pod Triglavom
31. stran

Po uradnem odprtju kolesarske krožne poti Juliana Bike 
pred Slovenskim planinskim muzejem so se nekateri 
podali na kolo in v praksi spoznali lepote nove pridobitve 
skupnosti Julijske Alpe. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Podnart – »Kmalu so zače-
li asfaltirati še cesto med 
Podbrezjami in Tržičem. To 
pomeni, da je zaprt prehod 
do avtoceste. Pot do avtoce-
ste vodi skozi vas Podbrezje 
ali po stari cesti skozi Bistri-
co. Dela naj bi se končala v 
nekaj dneh, ampak so jih čez 
noč podaljšali za ves mesec. 
Vmes so nam zaprli most 
čez Savo. Dela naj bi bila 
končana ob koncu tedna, a 
so jih dvakrat podaljšali za 
en dan. Dovoz do doma je bil 
mogoč skozi Posavec, Zalo-
še, Mišače ... Ozke ulice, do-
mačini veliki reveži. Kmalu 
tudi to še ni bilo dovolj. Pot-
rebna so obnovitvena dela 
na relaciji Podbrezje–Kranj. 
Obstaja polovična zapora. 
In za dodatno obremenitve-
no vožnjo do 19. junija še po-
polna zapora ceste med Če-
šnjico pri Kropi in Lipnico!«

Predsednik sveta krajevne 
skupnosti Nejc Šter se stri-
nja, da so razmere v zadnjem 
letu precej zahtevne. »V zad-
njem desetletju na našem 
območju ni bilo večjih pro-
jektov, potem pa najprej ob-
nova cestišča na Ovsišah 
in Poljšici, ki je trajala sko-
raj enot leto, nato mega pro-
jekt obnove železniške pro-
ge z izgradnjo podvozov in 
na koncu še obnova ceste 
Podnart–Lipnica. Vse sku-
paj v kombinaciji s popolno 

zaporo na cesti Podbrezje–
Tržič, zaporami na podvozu 
v Lescah in zaporo sedaj tudi 

na odseku Podbrezje–Bistri-
ca ...« našteva in se strinja, 
da je popolnoma neživljenj-
sko, da imajo ljudje z obeh 
strani doline hkrati omejen 
dostop do delovnega mesta 
oziroma do doma.

»Občutek imam, da se na 
Direkciji za infrastrukturo 
premalo zavedajo, kakšen 

vpliv imajo na življenje lju-
di. Pri nas so vsi kraji med 
seboj povezani. Krajani se 
iz naše doline na delo vozijo 
v Ljubljano, iz Kranja v Me-
hanizme itd. in takšne za-
pore imajo velik vpliv tako 

na življenja ljudi kot tudi na 
okolje,« pravi Šter. 

Pri tem poudarja, da so se-
veda veseli, da se ceste ob-
navljajo. »A se vedno spra-
šujemo, ali se ne da tega iz-
vesti drugače, hitreje. Pre-
pogosto nam manjka ko-
munikacija na tem podro-
čju. Dela Direkcije RS za in-
frastrukturo so vedno bolj 
kot ne neki misterij, pojavi-
jo se nenadoma in nihče toč-
no ne ve, kaj delajo in koliko 
časa. Vsekakor si želimo, da 
projekti ne bi potekali hkra-
ti in da bi bile skupnosti bolj 
vključene vanje, sicer se ved-
no ukvarjamo s slabo voljo 
in govoricami.

Na Občini Radovljica ob 
tem poudarjajo, da so odseki 
državnih cest, ki jih obnavlja 
Direkcija RS za infrastruk-
turo, res dotrajani in potreb-
ni obnove, da pa razumejo, 
da zapore povzročajo vsako-
dnevne težave prebivalcem. 
Ob tem pojasnjujejo, da ob-
čina ne sodeluje pri načrto-
vanju obnove državnih cest, 
je pa praviloma obveščena 
o izdanih dovoljenjih za za-
pore in te informacije, če jih 
pridobi, tudi objavi na svoji 
spletni strani. »Če za posa-
mezne zapore državnih cest, 
ki vplivajo na prometno pre-
točnost občinskih cest, izve-
mo predhodno, pa se z drža-
vo o tem poskušamo uskla-
diti,« so še pojasnili na ob-
činski upravi.

Hrup, prah in stalno nove 
zapore cest
V zadnjem obdobju se prebivalci Lipniške doline zaradi obsežnih gradbenih del na cestni in železniški 
infrastrukturi spopadajo z velikimi omejitvami v prometu. Bralka iz Podnarta je opozorila, da že od lani 
prenašajo prah, ropot in povečan promet tovornih vozil zaradi obnove železnice, vzporedno potekajo 
še številne obnove, ki zahtevajo zapore cest. 

Prebivalci Lipniške doline se zaradi obsežnih obnovitvenih 
del na železniški in cestni infrastrukturi dnevno srečujejo z 
novimi in novimi omejitvami. / Foto: Tina Dokl

»Pri nas so vsi kraji med seboj povezani. Krajani se 
iz naše doline na delo vozijo v Ljubljano, iz Kranja v 
Mehanizme itd. in takšne zapore imajo velik vpliv tako 
na življenja ljudi kot tudi na okolje.«

Urša Peternel

Jesenice – Železarstvo, pla-
ninstvo, etnologija in umet-
nost – tako širok je razpon 
dejavnosti Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice, ki je v 
soboto zaznamoval sedem-
desetletnico; ustanovljen je 
bil prav na ta dan, 3. julija 
1951, kot Tehniški muzej Je-
senice. 

Na osrednji slovesnosti 
v jeseniškem Kolpernu je 
v. d. direktorice Irena La-
čen Benedičič orisala zgo-
dovino in sedanjost muze-
ja, katerega ustanoviteljici 

sta Občina Jesenice in Obči-
na Kranjska Gora. Pod nje-
govim okriljem deluj ejo tri 
muzejske hiše v jeseniški 
in tri v kranjskogorski ob-
čini: Slovenski železarski 
muzej v Bucelleni-Ruardo-

vi graščini, Muzej delavske 
kulture v Kasarni, Muzej 
Kosova graščina (ki letos be-
leži petstoletnico), Sloven-
ski planinski muzej, Muzej 
Kranjska Gora in Muzej Ra-
teče. V muzeju je 18 zapo-
slenih, v času epidemije pa 
so velik del prenesli v virtu-
alni svet in lani se je število 
obiskovalcev spletnih stra-
ni in socialnih omrežjih 

muzeja močno povečalo.
Muzealci so v soboto prip-

ravili pester program, goste 
na Stari Savi so sprejeli s Pi-
halnim orkestrom Jesenice 
- Kranjska Gora, na trgu so 
potekale železarske igre, od-

prli so razstavo likovnih in 
fotografskih delavnic pro-
jekta InduCII, kustosi so 
pripravili vodenja po razsta-
vah, med muzejskimi hiša-
mi od Jesenic do Rateč je vo-
zil brezplačni avtobus z vod-
nikom. Mladinska gledali-
ška skupina VI2 pa je pod 
trgom v pudlovki premier-
no uprizorila predstavo Or-
tenburški rudarski nered.

Praznik jeseniških muzealcev
Gornjesavski muzej Jesenice je v soboto praznoval sedemdesetletnico, pripravili so pester celodnevni 
program, med muzejskimi hišami so vozili brezplačni avtobusi.

Gornjesavski muzej Jesenice je v soboto – tudi s torto – praznoval sedemdesetletnico. 

Med prihodnjimi novostmi bo stalna razstava 
FeNOMEN v Ruardovi graščini, ki jo ta čas še 
obnavljajo, v Slovenskem planinskem muzeju pa bodo 
obiskovalcem predstavili hologram Jakoba Aljaža.
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Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Osrednji govor-
nik na prireditvi notranji mi-
nister Aleš Hojs je povedal, 
da je danes to čudovit pros-
tor, ki ga mnogi v naši sa-
mostojnosti obiskujejo zato, 
da se povzpnejo na lepe slo-
venske vršace, a da je prav ta 
prostor v zgodovini prestal 
že mnogo, premnogo. Kot je 
dejal, so se najpomembnej-
ši kamenčki v mozaiku, ki 
so danes združeni v celo-
to, »zgodili v času sloven-
ske pomladi, v času naše od-
ločitve za samostojnost in 
predvsem takrat, ko smo fi-
zično ubranili to našo odlo-
čitev.« Mejni prehodi, kot je 
Ljubelj, so bili ključni za ob-
rambo naše domovine. »Ko 
so z oklepniki agresorji žele-
li zasesti ta mejni prehod, so 
naleteli na barikade, ki so jih 
postavili ne zgolj teritorialci, 
postavili so jih tudi civilisti, 
pogumni domačini in vsi ti, 
ki so takrat vedeli, da bomo 
le skupaj zmogli odpor proti 
agresorju ... Ko so na mejnih 
prehodih menjali table SFRJ 
s tablami Slovenija, smo ve-
deli, da smo blizu zmage. 
Takrat smo vedeli, da se 

uresničuje tisto, kar mnogo-
krat rečemo, so sanjali mno-
gi, a se je uresničilo v naši ge-
neraciji.« 

Minister Hojs je dejal, da 
smo Slovenci pokazali, kako 
zelo si želimo tudi evroa-
tlantskih integracij, in po-
udaril, da smo srečen na-
rod, ker pred tridesetimi 
leti »nismo dobili zgolj dr-
žave, dobili smo tudi demo-
kracijo. Takrat smo Slovenci 
dali jasen znak tako na prvih 
volitvah kot na plebiscitu, 
da hočemo oboje. Srečni 
smo, mnogi narodi namreč 

nimajo obojega.« Ministru 
Hojsu je zato nerazumljivo, 
da nekateri na spomine na 
padle teritorialce, na svečani 
govor predsednika države, 
nadškofov blagoslov lipe od-
reagirajo z žvižgi, žalitvami. 
»Ko hodim po prireditvah, 
moram reči, da so ti v veli-
ki veliki manjšini. Moram 
reči, da nas je mnogo več do-
moljubov, mnogo več nas 
je tistih, ki želimo tej drža-
vi dobro, ki spoštujemo raz-
ličnost mnenj in ki želimo, 
da bi tudi naši zanamci žive-
li v demokraciji, samostojni 

državi in izobilju,« je sklenil 
minister Hojs, prepričan, 
da Slovenci tako kot v času 
osamosvojitve znamo sto-
piti skupaj. »Tak čas je pred 
nami.« 

Pozdravni nagovor je imel 
veteran vojne za Slovenijo 
Darko Jarc, ki je Sloveniji za 
trideseti rojstni dan zaželel 
modrost povezovanja, pogu-
mno vizijo ter vztrajnost za 
razvoj in napredek. V kultur-
nem programu so nastopili 
Trobilni kvintet Policijskega 
orkestra, harmonikar Jure 
Tori in pesnik Igor Pirkovič. 

Nismo dobili zgolj države, 
ampak tudi demokracijo
Občinska odbora združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Tržič in Kranj sta v soboto pripravila 
slovesnost ob trideseti obletnici osvoboditve mejnega prehoda Ljubelj. 

Osrednji govornik je bil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Krvavec – V soboto so Ob-
močno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Kranj, 
Občina Cerklje in RTV OE 
Oddajniki in zveze pripravi-
li slovesnost ob tridesetletni-
ci raketiranja oddajnika na 
Krvavcu. Ob tej priložnosti 
sta cerkljanski župan Franc 
Čebulj in predsednik obmo-
čnega združenja Anton Re-
šek odkrila tudi spominsko 
ploščo na oddajniku, Slavko 
Kočevar in Mitja Zatler, član 
posadke oddajnika, ki je bil 
med raketiranjem tudi po-
škodovan, pa sta odkrila in-
formacijsko tablo, ki bo obi-
skovalce na Krvavcu sezna-
njala s takratnimi dogodki. 

Jugoslovanska vojska je 
oddajnik na Krvavcu raketi-
rala 2. julija 1991, in sicer s 
ciljem, da bi preprečila od-
dajanje programov, a so de-
lavci RTV Slovenija in Elek-
tra Gorenjska še isti dan 

odpravili poškodbe in od-
dajnik je nemoteno deloval 
naprej. 

Slavnostni govornik Ja-
nez Čadež, ki je bil v tis-
tem času direktor RTV Slo-
venija, je spomnil na to, da 
sta v času vojne za Sloveni-
jo izjemno delo opravili ta-
kratna policija in Teritori-
alna obramba, pozablja pa 
se na slovensko novinar-
stvo, ki je o situaciji v državi 

obveščala tako domačo kot 
tudi tujo javnost. »Svet je 
tako izvedel, kaj se je zgodi-
lo, zato menim, da je sloven-
ska novinarska srenja v tis-
tih časih odigrala izjemno 
pomembno vlogo,« je dejal 
Čadež, ki je orisal tudi ne-
katere pomembne dogodke 
in med drugim spomnil na 
delo amaterskih videosne-
malcev, ki so ustvarili vrsto 
posnetkov, ki jih še danes 

hranijo v arhivih, ter na vlo-
go RTV Slovenija v času no-
vinarskih konferenc, ki jih je 
vodil Jelko Kacin in na pod-
lagi katerih je Slovenija svet 
seznanjala z dogajanjem. 
Dodal je, da so imeli na ta-
kratni RTV Slovenija srečo, 
da poleg nekaj ranjenih niso 
imeli smrtnih žrtev. Čeprav 
je takratni ameriški velepo-
slanik Warren Zimmerman 
dejal, da ZDA še desetletja 
ne bodo priznale Slovenije 
kot samostojne države, se je 
obrnilo drugače. »Ko je šla 
slika v svet, ko so tudi druge 
države videle odločnost slo-
venskega naroda, so jo hit-
ro začele priznavati, najprej 
skandinavske države in Vati-
kan, nato pa še druge, in bit-
ka je bila dobljena,« je še de-
jal Čadež.

V kratkem kulturnem 
programu so sodelovali tudi 
Godba Cerklje in recitatorke 
Kulturnega društva Folklora 
Cerklje.

Novinarstvo odigralo izjemno vlogo
Z odkritjem spominske plošče so se na Krvavcu spomnili napada na RTV-oddajnik pred tridesetimi leti.

Spominsko ploščo sta odkrila župan Franc Čebulj in Anton 
Rešek.

Suzana P. Kovačič

Podkoren – Pri spominskem 
obeležju na nekdanjem mej-
nem prehodu Korensko se-
dlo je bila 1. julija spominska 
slovesnost v okviru prazno-
vanja dneva državnosti in v 
spomin na dogodke v osa-
mosvojitveni vojni na obmo-
čju občine Kranjska Gora. 
Pripravili so jo Območno 

združenje veteranov vojne 
za Slovenijo (OZ VVS) Zgor-
nja Gorenjska, Policijsko ve-
teransko društvo Sever Go-
renjska in Občina Kranjska 
Gora. Slavnostni govornik 
je bil Jaša Jelinčič, dolgole-
tni član Teritorialne obram-
be (TO) in ustanovni član 
OZ VVS Zgornja Gorenjska 
ter član predsedstva. Spom-
nil je na tisti čas, ko so v na-
petem ozračju s pogajanji 
v tedanji Občini Jesenice 

pripadniki TO, milice in ci-
vilne oblasti prispevali, da 
so se pripadniki JLA umak-
nili z mejnih prehodov Ko-
rensko sedlo, Rateče in Kara-
vanke ter karavl ter da ni bilo 
smrtnih žrtev. Tudi Jelinčič 
je tvegal osebno varnost in se 
na Korenskem sedlu pogajal 
štirikrat; cilj je bil prepreči-
tev nasilnih dejanj in napa-
da na Dolino ter zavarovanje 

objektov na mejnem preho-
du. Zahvalil se je vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k us-
pešnosti takratnih dejanj in 
se tudi danes trudijo za na-
predek. Na prireditvi so pov-
zeli nekaj odlomkov iz dnev-
nika takratne predsednice 
izvršnega sveta skupščine 
Občine Jesenice Rine Kli-
nar, v kulturnem programu 
je nastopil veteranski pevski 
zbor OZ VVS Zgornja Go-
renjska. 

Slovesno na 
Korenskem sedlu

Slavnostni govornik je bil Jaša Jelinčič iz Podkorena.

Hrušica – »Vlade odhajajo in prihajajo, naša draga država Slo-
venija, za katero smo se borili in se za njen napredek in neod-
visnost še borimo, pa stoji in bo obstala. Srečno, Slovenija!« S 
temi besedami je svoj slavnostni nagovor sklenil Janko Sebas-
tijan Stušek, podpredsednik Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, na četrtkovi slovesnosti 
ob 30-letnici samostojne Slovenije na platoju Karavanke na Hru-
šici. Leta 1991 so se prav na platoju Karavanke odvijali prelomni 
dogodki osamosvojitvene vojne na Gorenjskem. S pogumom in 
odločnostjo so takratni pripadniki Teritorialne obrambe dosegli, 
da so se vojaki JLA umaknili z mejnega prehoda. Opoldne 1. 
julija leta 1991 so z droga slavnostno sneli jugoslovansko zas-
tavo in dvignili slovensko. Na četrtkovi slovesnosti so nastopili 
veteranski pevski zbor, Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora 
in glasbeniki Eva Kramar, Tina Bučar in Matej Zupančič. Zlato 
plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel Leopold 
Bizalj, bronasto pa Slobodan Ilić in Bojan Lemut.

Veterani na platoju Karavanke

Zlato plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel 
Leopold Bizalj, izročil mu jo je Janez Koselj, predsednik 
območnega združenja. / Foto: Foto Vidmar
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Železniki – Na dnevnem redu 
junijske seje železnikarske-
ga občinskega sveta sta bili 
tudi poročili Toplarne Že-
lezniki o lanskem poslova-
nju, ob tem pa je beseda pri-
čakovano nanesla še na nje-
no prodajo. Kot smo že poro-
čali, so postopek prodaje za-
čela podjetja Alples, Domel 
in Niko, kasneje se jim je pri-
družila še Občina Železniki, s 
36,6-odstotnim deležem naj-
večja lastnica Toplarne. Za-
njo so se zanimali trije poten-
cialni kupci: podjetje Intere-
nergo, bratje Demšar iz Mar-
tinj Vrha ter skupaj podjetji 
Mebor in Gatej. A kot je de-
jal župan Anton Luznar, za 
zdaj vse kaže, da do prodaje 
Toplarne ne bo prišlo. Zanjo 
namreč nihče ni pripravljen 
odšteti toliko, kot želijo naj-
večja železnikarska podjetja.

Podjetja so posredovala 
ponudbo, da so stoodstotni 
delež Toplarne pripravlje-
na prodati za dva milijona 
evrov. Kot je razvidno iz žu-
panovih navedb v zapisniku 
seje občinskega odbora za 

gospodarstvo, ima Toplarna 
približno za milijon evrov 
obveznosti in stanja na ra-
čunu, kar pomeni, da bi do-
bili milijon evrov. Še pred to 
ponudbo sta Mebor in Gatej 
od nakupa odstopila, za Inte-
renergo pa bi bila sprejemlji-
va cena 1,5 milijona evrov. 
»Za zdaj smo kar daleč nara-
zen,« je na seji dejal župan. 
Oglasil se je tudi občinski 
svetnik Jurij Demšar, eden 
od bratov Demšar, in pojas-
nil, da tudi oni še niso odsto-
pili od nakupa, niso pa spre-
jeli cene dva milijona evrov. 
»Če se zniža, smo še vedno 
pripravljeni sodelovati,« je 
dodal. Župan je tudi razlo-
žil, da Alples pod omenjeno 
ceno ne namerava iti, Domel 
in Niko pa sta se pripravlje-
na pogajati.

Toplarna, ki ima koncesi-
jo za distribucijo toplote, je 
sicer lani imela 8532 evrov 
čistega dobička. Vseh pri-
hodkov je bilo dober milijon 
evrov. Prodaja toplotne ener-
gije je bila za dobra dva od-
stotka višja kot predlani in je 
prinesla 684 tisoč evrov pri-
hodkov, prodaja električne 

energije pa je v primerjavi s 
predhodnim letom porasla 
za desetino in je znašala 311 
tisoč evrov.

Toplarna je pred zelo tež-
kim obdobjem, je na seji 

spomnil Mohor Markelj, 
predstavnik občine v nad-
zornem svetu Toplarne. Z 
letošnjim letom se namreč 
ukinja soproizvodnja elek-
trike, zaradi česar bo Toplar-
na začela poslovati z izgubo, 
ki naj bi znašala med 250 in 
tristo tisoč evrov letno. Kot je 
dejal Markelj, se bodo lastni-
ki morali dogovoriti, ali gre-
do v prodajo, v nasprotnem 
primeru pa bodo v izogib ne-
gativnemu poslovanju pot-
rebne investicije, povezane 
s soproizvodnjo elektrike, ki 
naj bi stale okoli sedemsto ti-
soč evrov. 

V razpravi je svetnike med 
drugim zanimalo, kaj bi lah-
ko storili za povečanje od-
jemalcev toplote in zakaj se 
ni že prej ukrepalo glede 
upravljanja, saj se je vedelo, 

da se bo soproizvodnja ele-
ktrike iztekla. Slišati je bilo 
tudi vprašanje, kakšna bo 
nadaljnja vizija v primeru, 
da do prodaje ne bo prišlo in 
bo občina ohranila svoj de-
lež, nekateri so se spraševa-
li, kdo bo sploh kupil Toplar-
no ob osem tisoč evrih letne-
ga dobička … Glede tega je 
Markelj odvrnil, da toplarne 
niso podjetja, ki bi kovala vi-
soke dobičke, in da distribu-
cija toplotne energije običaj-
no ni primarna dejavnost, 
pač pa se izvaja v okviru več-
jih podjetij, npr. žage ali su-
šilnice lesa.

Prodaja Toplarne negotova
Za zdaj kaže, da do prodaje Toplarne Železniki ne bo prišlo, je na zadnji seji občinskega sveta povedal 
župan Anton Luznar. Cena dva milijona evrov, ki so jo postavili lastniki, za kupce ni sprejemljiva. 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Minilo je rav-
no eno leto, odkar smo se na-
zadnje srečali. Epidemija je 
preprečila naša druženja in 
tudi Blaznikovi večeri čaka-
jo, da jih bomo organizirali v 
boljših razmerah,« je v uvo-
du sredinega letnega zbora 
članov Muzejskega društva 
Škofja Loka povedala predse-
dnica Helena Janežič in zbra-
nim čestitala za občinski pra-
znik, saj je 30. junija minilo 
1048 let, odkar je bila Loka 
prvič omenjena. »Današnji 
dan je prav poseben praznik 
tudi za naše društvo, saj smo 
dobili novo, svežo številko 
Loških razgledov,« je dodala 
Janežičeva, članom pa je za 
novo izdajo čestital škofjelo-
ški podžupan Robert Strah. 

Kar 464 strani obsega tok-
ratna izdaja Loških razgle-
dov, ki nosi številko 67. »Na-
slovnico je, kot že nekajkrat 
v preteklih letih, oblikova-
la Nives Lunder. Na njej je 
ena najstarejših slik kužne-
ga znamenja, ki je delo ško-
fjeloškega fotografa Avgusta 

Blaznika in je nastala pred 
letom 1938,« je povedala ure-
dnica Loških razgledov Ma-
rija Lebar in pojasnila, da je 
Lundrova na fotografijo do-
dala tudi kotaleče viruse in 
vključila še rezbarijo Petre 
Plestenjak Podlogar, ki je 
bila narejena v času pande-
mije in so na njej na duhovit 
način predstavljene različne 
virusne strukture. 

»Pandemiji covida-19, ki 
je naše življenje obrnila na 
glavo, smo namenili prvi 
sklop prispevkov v našem 

zborniku, ki smo ga naslovi-
li Epidemija COVID-19. Pri-
naša osem prispevkov, ki so 
zelo različni in so jih pripra-
vili različni avtorji. V nadalje-
vanju je moč prebrati član-
ke z najrazličnejših področij, 
ki jih je napisalo kar štiride-
set avtorjev,« je tudi poveda-
la urednica Lebarjeva in po-
jasnila, da so ti članki na raz-
lične načine povezani s Ško-
fjo Loko in Škofjeločani ter 
ponujajo razmislek o prete-
klosti in smernice za priho-
dnost. 

V Loških razgledih je 
predstavljen tudi natečaj 
Tole moram povedat', na ka-
terem je bil letos najboljši 
prispevek U maln avtorja Ja-
koba Koširja z Osnovne šole 
Ivana Groharja Škofja Loka. 
Jakob je prispevek predstavil 
v nadaljevanju večera.

»Rada bi se iskreno zah-
valila vsem avtorjem in av-
toricama ter vsem, ki soobli-
kujete Loške razglede. Hva-
la tudi Občini Škofja Loka 
in županu, ki že vsa leta fi-
nančno podpira izdajo. Veli-
ka hvala tudi članom uredni-
škega odbora, ki so pomaga-
li, da je ta publikacija takšna, 
kot jo imamo radi,« je ob 
koncu tudi povedala Mari-
ja Lebar in se zahvalila tudi 
fotografom, zlasti Andreju 
Tarfili, ki s svojimi posnetki 
bogatijo prispevke v Loških 
razgledih, ki so letos izšli v 
šeststo izvodih. Naročiti jih 
je moč v spletni trgovini na 
spletnih straneh Muzejske-
ga društva Škofja Loka, lah-
ko pa jih kupite tudi na bla-
gajni Loškega muzeja na Lo-
škem gradu.

Loški razgledi s pridihom epidemije
V Sokolskem domu v Škofji Loki je urednica Marija Lebar predstavila novo številko Loških razgledov, 
katerih del je posvečen tudi epidemiji covida-19. O tem in drugih zanimivih temah so se razpisali 
številni avtorji, ki znova ponujajo veliko dobrega branja. 

Novo številko Loških razgledov je predstavila urednica 
Marija Lebar.

Železniki – Na nedavni slavnostni akademiji ob občinskem 
prazniku v Železnikih je župan Anton Luznar podelil tudi pri-
znanja odličnjakom iz osnovnih in srednjih šol. Prejelo ga je 
17 devetošolcev, ki so vsa leta šolanja imeli izjemen uspeh, ter 
šest dijakov zadnjih letnikov, ki so bili odlični vsa leta srednje-
šolskega izobraževanja. Nadpovprečne uspehe so po besedah 
župana dosegli z nadarjenostjo, pridnostjo in vztrajnostjo. 
Poudaril je, naj na novi življenjski poti zaupajo vase, sprejmejo 
nove izzive, izkoristijo doslej pridobljeno znanje ter se izšolajo 
za poklic, ki ga želijo opravljati.

Priznanja za odličnjake

Župan Anton Luznar in srednješolski odličnjaki: Matjaž 
Benedičič, Luka Kokalj, Veronika Rihtaršič, Maja Thaler in 
Lovro Vrhunc. Na sliki manjka Nika Bergant. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občin-
ski svetniki so na junijski seji 
potrdili rebalans proračuna 
za letošnje leto. Kot je dejala 
pomočnica vodje oddelka za 
področje finančnega poslo-
vanja Marija Kos, je bil potre-
ben predvsem zaradi uskla-
ditve proračunskih postavk 
zaradi statusnih sprememb 
Mekinjskega samostana in 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, zagotoviti 
pa je bilo treba tudi sredstva 
za plazove ter za projekte na 
področju družbenih dejavno-
sti, s katerimi je oziroma bo 
kandidirala na različnih raz-
pisih. S sprejetim proraču-
nom so se dohodki zvišali za 
dobrih šeststo tisoč evrov in 
znašajo 27,55 milijona evrov, 
odhodki pa za 670 tisočakov 
in sedaj znašajo dobrih 43 
milijonov evrov. 

Dokaj kritični do druge-
ga letošnjega rebalansa so 
bili nekateri svetniki iz opo-
zicijskih vrst. Igor Žavbi iz 
LMŠ je poudaril, da je le-
tošnji proračun s 43 milijo-
ni predvidenih odhodkov 
rekorden, kljub temu pa ne 

vsebuje resnejših investicij. 
Občinska uprava še vedno ni 
začela s prenovo Medvedove 
ulice v Kamniku, v mestnem 
jedru sicer potekajo dela na 
Malem gradu, a kot je de-
jal Žavbi, je to projekt še iz 
lanskega leta. Kot je dejal, 
je rebalans posledica slabe-
ga planiranja, saj bi marsi-
kateri manjši projekt občin-
ska uprava lahko predvidela 
že ob sprejemu proračuna. 

Župan Matej Slapar je de-
jal, da so z umestitvijo manj-
ših postavk omogočili črpa-
nje državnih sredstev na raz-
pisih, ki so oz. bodo na voljo, 
hkrati pa se odzivajo na ak-
tualne potrebe. Podobnega 
mnenja je bil tudi podžupan 
in svetnik NSi Bogdan Po-
gačar. Kot je dejal, lahko re-
balans prikažemo kot posle-
dico slabega planiranja, lah-
ko pa kot reagiranje na tre-
nutno stanje v občini in ak-
tualne razpise države. S pre-
dlogom rebalansa je bila za-
dovoljen tudi Anton Tone 
Smolnikar, ki je bil vesel do-
datnih sredstev za kolesar-
ske in pešpoti, pogreša pa 
celostno strategijo razvoja 
občine.

Drugi rebalans  
v Kamniku
Z rebalansom se odzivajo na aktualne razmere, 
pravi župan, opozicija pa meni, da je posledica 
slabega planiranja.

Za Toplarno so se zanimali trije potencialni kupci: 
podjetje Interenergo, bratje Demšar iz Martinj Vrha 
ter skupaj podjetji Mebor in Gatej. A kot je dejal župan 
Anton Luznar, za zdaj vse kaže, da do prodaje ne bo 
prišlo. Zanjo namreč nihče ni pripravljen odšteti 
toliko, kot želijo največja železnikarska podjetja.

Kranj – Kranjski mestni svet je potrdil pravno podlago za od-
kup oziroma razlastitev za zemljišča, ki so potrebna za rekon-
strukcijo cestne povezave od glavne ceste Kranj–Šenčur do 
načrtovane Poslovne cone Hrastje. Obstoječo cesto je treba 
razširiti in zgraditi komunalne vode za poslovno cono. S tem 
želijo omogočiti ustrezno delovanje gospodarskih subjektov 
v coni, varen in tekoč promet na cesti in navezavo na cestno 
omrežje, so razložili na Mestni občini Kranj.

Občina bo lahko lastnike zemljišč tudi razlastila

KRATKE NOVICE
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Ana Šubic

Kranj – Kolesarska zveza Slo-
venije in fundacija Neurot-
rust ob podpori Olimpijske-
ga komiteja Slovenije orga-
nizirata akcijo Kolesarimo.
Skupaj, ki bo trajala še do 
konca julija. H kolesarjenju 
želijo spodbuditi čim več lju-
di, hkrati pa širijo vedenje o 
kolesarjenju gibalno ovira-
nih oseb ter z dobrodelno 
noto zbirajo sredstva za po-
moč mlajšim osebam z gi-

balnimi težavami in tistim s 
posledicami po poškodbi ali 
bolezni hrbtenice, ki se želi-
jo vključiti v šport.

V akciji lahko kolesari vsak 
– po svojih zmožnostih, na 
poljubno izbrani trasi, s pri-
jatelji ali družino. Za sodelo-
vanje ni treba plačati prijav-
nine, je pa potrebna prijava 
na spletni strani www.kole-
sarimoskupaj.si, kjer sode-
lujoči tudi vpisujejo prevo-
žene kilometre. Vsi, ki bi že-
leli donirati sredstva, lahko 
to storijo s poslanim SMS-
-sporočilom KOLESARI-
MO5 na številko 1919, zbira-
jo pa se v »Brinini skrinjici«, 
poimenovani po nadobudni 
mladi parakolesarki Brini 
Rogelj iz Podpeči pri Brezo-
vici. Poleg nje so med amba-
sadorji projekta številni ak-
tivni in nekdanji vrhunski 
športniki, med njimi kole-
sarja Tadej Pogačar in Urša 
Pintar, smučarska tekačica 
Anamarija Lampič, nekda-
nji smučarski skakalec Ro-
bert Kranjec, biatlonec Kle-
men Bauer … 

Akcijo pozdravlja tudi Kra-
njčanka Anka Vesel, ki je po 
poškodbi hrbtenjače našla 
izziv v ročnem kolesarjenju, 
s katerim se je začela ukvar-
jati tekmovalno. Želi si, da bi 
akcija naletela na čim večjo 
podporo. »Razlogov je več. 

Stanja po poškodbi ali bo-
lezni hrbtenjače spremljajo 
različne zdravstvene težave, 
zato so redne fizioterapije, 
razgibavanje pa tudi prido-
bivanje in ohranjanje kondi-
cije nujni. Prav tako je giba-
nje zelo pomembno za ohra-
njanje zdravja in pridobiva-
nje psihofizične kondicije, 
zgodnje vključevanje v špor-
tne aktivnosti oseb po po-
škodbi ali bolezni hrbtenja-
če pa hkrati omogoča tudi 
aktivno vključevanje v druž-

bo in gradnjo pozitivne sa-
mopodobe. (Ročno) kole-
sarjenje je šport, ki ponuja 
različne možnosti. Pri tem 
je pomembna tudi pravil-
na izbira kolesa in vsakršna 
pomoč in nasvet sta še kako 
dobrodošla. Ne nazadnje se 
lahko prav s pomočjo takih 
akcij nekomu, ki se je znašel 
v podobni situaciji, pomaga 
pri odkrivanju novih mož-
nosti gibanja in pogledov na 
svet,« je poudarila Anka Ve-
sel.

Prijavljeni kolesarji bodo 
sicer sodelovali pri žrebanju 
privlačnih nagrad; glavna je 
električno kolo, ki sta ga raz-
vili podjetji Domel in Cult. 
»S podporo akciji Kolesari-
mo.Skupaj želimo predsta-
viti svoj nov razvojni izdelek 
– električno kolo z Domelo-
vim motorjem in hkrati na-
rediti nekaj dobrega tudi 
za druge,« je pojasnil Ma-
tjaž Čemažar, direktor Do-
mela. K sodelovanju v akciji 
so po socialnih omrežjih in 
drugih oglaševalskih kana-
lih povabili vse zaposlene. 
»Verjamemo, da bo odziv 
odličen, saj je dobrodelnost 
v našem okolju dobro razvi-
ta. K sodelovanju pa bo so-
delavce pritegnila tudi glav-
na nagrada – naše električ-
no kolo eCult Octane 112,« 
je dodal Čemažar. 

Kolesarijo zase in 
za dober namen
Akcija Kolesarimo.Skupaj spodbuja kolesarjenje, 
hkrati pa je namenjena zbiranju pomoči za 
gibalno ovirane mladostnike, ki se želijo vključiti 
v šport.

Nadobudna mlada parakolesarka Brina Rogelj in kolesarka 
Urša Pintar iz Kranja. Obe sta tudi ambasadorki akcije 
Kolesarimo.Skupaj.

Maša Likosar

Kropa – Tako kot v preteklo-
sti je tudi letošnje, že 26. pra-
znovanje Kovaškega šmar-
na zaznamovalo dogajanje, 
povezano z razvojem žele-
zarske obrti in industrije v 
Kropi. Jamarji so na Jelovici 
nabrali železovo rudo, oglar 
je skuhal oglje, rudo so pre-
talili v kovno železo in iz nje-
ga v vigenjcu skovali žebelj. 
Umetnostni kovač je skoval 
umetniški kip, v tovarni pa 
so izdelali matico ali vijak. 
Za še pristnejše doživetje 
so predstavili staro fužinar-
sko hišo Fovšaritnico, kjer 
si je moč ogledati, kako se je 
včasih živelo v Kropi, Kova-
ški muzej, Mežnarijo in to-
varn UKO.

»S Kovaškim šmarnom 
skušamo ohranjati spomin 
na preteklost, ko so bili naši 
predniki deležni res teža-
škega življenja in delovni-
ka ter mizernega zaslužka, 
s katerim se je težko preži-
velo. Dokler bodo otroci Vrt-
ca Kropa vsako leto obisko-
vali Kovaški muzej in risali z 
ogljem ter se zavedali, da je 
oglje tu doma, dokler bodo 
učenci Osnovne šole Stane-
ta Žagarja Lipnica naš kraj 
obiskali ob tehničnem in 
kulturnem dnevu ter s po-
zornostjo prisluhnili kro-
parskim zgodbam in dokler 
bo Kovaški šmaren beležil 
obisk, kakršen je letos, sem 
prepričana, da bo kroparski 
duh živel in se za njegov 
obstoj ni bati,« je poudarila 
Metka Kavčič, predsednica 
Turističnega društva Kropa, 
ki je v sodelovanju z lokalni-
mi društvi organiziralo Ko-
vaški šmaren. 

Domačin Joža Eržen, ki je 
v vigenjcu prikazoval izdelo-
vanje žebljev, je ob tem do-
dal, da v 230 let starem vige-
njcu Vice letno zabeležijo od 
12 do 13 tisoč obiskovalcev, 
kar je po njegovem za kraj, 
o katerem pravijo, da je na 
koncu sveta, veliko. Zaupal 

nam je še, da so v Kropi ne-
koč izdelovali 127 različnih 
vrst žebljev, ki so bili razšir-
jeni vse do Benetk. 

Le nekaj metrov stran od 
vigenjca je Peter Urbanija, 
mentor geološkega krožka 
Bobovec na OŠ Staneta Ža-
garja Lipnica, predstavil re-
dukcijo železove rude v re-
dukcijski peči. Kot zanimi-
vost je povedal, da se pri po-
stopku uporabljata oglje in 

ruda, kot končni produkt pa 
nastane kepa kovnega žele-
za ter tekoča žlindra. »Kas-
neje so iz osnove redukcijske 
peči izumili plavž, kjer so s 
pomočjo koksa dosegali višje 
temperature in je kot končni 
produkt nastalo staljeno že-
lezo,« je pojasnil Urbanija.

Kropo je ob tej priložnos-
ti po petdesetih letih obiska-
la Majda Tomenc iz Seno-
žeč pri Sežani. »Zgodovino 

Krope poznam le v grobem, 
vem, da se je tu kovalo. Sem 
pa opazila, da se je kraj v pe-
tih desetletjih precej spre-
menil. Danes je mnogo bolj 
urejen in si resnično zaslu-
ži naziv muzej na prostem,« 
je povedala in dodala: »Kova-
nje je bilo v mojem otroštvu 
nekaj običajnega, danes pa 
ga zaslediš le ob takih prilo-
žnostih, kot je Kovaški šma-
ren.« 

Ko kroparski duh oživi
Minuli konec tedna so s Kovaškim šmarnom v Kropi obudili kroparskega duha, ki je bil stoletja prežet 
z rudarskim, oglarskim, fužinarskim, žebljarskim in tovorniškim življenjem. V praznovanje so strnili 
kulturne, etnološke, športne, zabavne in družabne dogodke.

Pred tovarno UKO je mojster umetniškega kovanja Milan Šinkovec s pomočjo sina Leona 
prikazal umetniško kovanje. / Foto: Primož Pičulin

Peter Urbanija, mentor geološkega krožka Bobovec na OŠ 
Staneta Žagarja Lipnica, je predstavil redukcijo železove 
rude v redukcijski peči. / Foto: Primož Pičulin

Vrata svojih hiš so odprli tudi prebivalci »gosposke gase« 
in prikazali kovanje, šivanje, tiskanje, izdelovanje mozaikov. 
Na delavnici so otroci lahko izdelovali različne izdelke. 

Zgodbe kovaške Krope je v vigenjcu Vise pripovedoval domačin Jože Eržen. / Foto: Primož Pičulin
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Urša Peternel

Begunje – V Krpinu v Be-
gunjah so v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja pos-
tavili eno prvih otroških igri-
šč z Elanovimi igrali. Bilo je 
neke vrste vzorčno igrišče, 
saj se nahaja v Begunjah, kjer 
je tudi sedež Elana. Mnogi, 
ki so odraščali v sedemdese-
tih, osemdesetih in devetde-
setih letih prejšnjega stole-
tja, se še spominjajo legen-
darnega vlaka in ostalih ig-
ral v Krpinu. Skozi desetletja 
pa so priljubljena igrala pos-
tala dotrajana in poškodova-
na, lani je tudi varnostni pre-
gled pokazal, da je obnova 
nujna. V Begunjah so iska-
li možnosti, da bi jih obnovi-
li oziroma zamenjali. Na po-
budo predsednika Turistič-
nega društva Begunje Pe-
tra Kolmana so projekt pre-
dlagali v participativni pro-
račun Občine Radovljica, 

ker pa so sredstva v okvi-
ru proračuna omejena, so 
moči združili Elan Inventa, 

Turistično društvo Begunje 
in Občina Radovljica. Po be-
sedah radovljiškega župana 

Cirila Globočnika je obnova 
stala več kot 20 tisoč evrov, 
je pa rezultat prve uvedbe 

participativnega proračuna 
v občini. 

Kot je dejal pobudnik Pe-
ter Kolman, je projekt dobil 
največ glasov v Begunjah, a 
so se pri krajanih takoj po-
javila vprašanja in skrb, da 
kultnih igral, ki so poveza-

na s spomini domačinov 
na otroška leta, ne bi podrli. 
Tako so se z Elanom Inven-
to dogovorili, da bodo igrala 
zgolj posodobili ter tako oh-
ranili to živo kulturno dedi-
ščino.

Poškodovana in dotraja-
na igrala so popravili, obno-
vili in jih na novo pobarva-
li v izvirne barve. Igrišče je 
ohranilo tudi izvirno zasno-
vo, na novo pa so uredili oko-
lico, nove so travnata podla-
ga in klopi. Igrala so preraz-

porejena v skladu z varno-
stnimi zahtevami. Na ta na-
čin je nastalo sodobno, var-
no in atraktivno otroško igri-
šče, hkrati pa so poskrbeli za 
ohranitev tradicije, na kar so 
posebej ponosni.

Igrišče v Krpinu obnovili v retro stilu
Kultno otroško igrišče v Krpinu v Begunjah, eno prvih, ki so bila opremljena z Elanovimi igrali, so obnovili, a ohranili njegov nekdanji videz. Načrtujejo tudi 
tematsko pot, povezano z Elanom.

Obnovljeno legendarno igralo vlak ter župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, predsednik 
TD Begunje Peter Kolman in Leon Korošec, podpredsednik skupine Elan / Foto: Gorazd Kavčič

Turistično društvo Begunje v sodelovanju z Elanom 
načrtuje tudi ureditev tematske poti za otroke in 
družine, ki bo atraktivna, zabavna in obenem poučna, 
vodila bo med točkami, ki so povezane z Elanom, 
kot so tovarna in Elanov muzej v Begunjah, letališče 
Lesce z Elanovimi jadralnimi letali, otroško igrišče v 
Krpinu in Radovljici ter »pumptrack« v Lescah, ki jih 
je opremila Elan Inventa, »rojstna« hiša ustanovitelja 
Elana Rudija Finžgarja ...

Mateja Rant

Javorje – »Prepevanje daje 
človeku ogromno lepega in 
prijetnega, a zahteva tudi 
veliko odrekanja, prostega 
časa, neprespanih večerov, 
ki jih pevci preživijo na va-
jah, prevoženih kilometrov 
ter tudi potrpljenja zakonca 
in družine, ki v mnogih pri-
merih ne sodelujejo v zbo-
ru,« v knjigi poudarja Her-
mina Jelovčan. Prav zato se 
je odločila zbrati pričevanja 
o pevskem zboru in jih zapi-
sati ter se tako pokloniti in 
zahvaliti za trud, prizadeva-
nje in voljo vsem, ki so ka-
darkoli peli v mešanem cer-
kvenem pevskem zboru ali 
moškem pevskem zboru Ja-
vorski pevci.

Ideja za knjigo je prvič 
vzniknila pred tremi leti, ko 
so Javorskim pevcem podeli-
li občinsko priznanje za ohra-
njanje in negovanje ljudske-
ga pevskega izročila, se spo-
minja Hermina Jelovčan. Ob 
proslavljanju priznanja so 
ugotavljali, kaj vse se jim je že 
zgodilo in da bi bilo to dobro 
zapisati. Hermina Jelovčan je 
že pred tem začela pisati kro-
niko zbora in tako so jo nago-
vorili, da bi to izdala v knjigi. 
Kot začetek delovanja zbora 
se šteje leto 1956. »V Javor-
jah se je ves čas pelo, a tak-
rat so imeli prvi nastop zunaj 

javorske fare, od česar je letos 
minilo 65 let.« Kot pojasni, 
se je že od začetka zavedala, 
da bo knjiga precejšen zalo-
gaj, a je kljub temu počasi za-
čela zbirati gradivo. »Najprej 
sem obiskala Jožeta Dolenca, 
ki je bil ustanovni član zbo-
ra in je od leta 1973 tudi vodil 
zbor.« Pri njem je dobila og-
romno informacij, odstopil ji 
je tudi vse svoje zapiske o zbo-
ru. Vseh sogovornikov v knji-
gi pa se je nato nabralo več kot 
dvajset. 

Najprej je popisala vse pev-
ske rodbine v Javorjah, to so 
Mihovi iz Gorenje Žetine, 
Martinškovi iz Zaprevala, 
Tavčarjevi iz Četene Ravni, 
Primcovi iz Gorenje Žetine 

in Korošcovi iz Brinja. Pred-
stavniki teh rodbin so po be-
sedah Hermine Jelovčan ve-
zna nit in gonilna sila cerkve-
nega pevskega zbora in mo-
škega zbora Javorski pevci že 
vse od začetka. V nadaljeva-
nju se je posvetila cerkvene-
mu mešanemu pevskemu 
zboru, iz katerega pravzaprav 
izhajajo tudi Javorski pevci. 
Pri cerkvenem pevskem zbo-
ru je v ospredje postavila šti-
ri pevke z najdaljšim stažem, 
to so Alojzija Dolenc, Marje-
ta Štibelj, Majda Alič in An-
tonija Dolenc. V knjigi je mo-
goče najti tudi zapiske in spo-
mine duhovnikov, ki so pove-
zani z omenjenim pevskim 
zborom, predstavila je še 

organiste, pevovodje in zbo-
rovodje. Moški pevski zbor 
je začel delovati že kmalu po 
drugi svetovni vojni, je poja-
snila Hermina Jelovčan. »Iz 
nadškofije je namreč prišla 
direktiva, da mora biti vsaka 
prva maša moška, ker so sicer 
samo ženske hodile k maši. 
Moškim je bila tako prilago-
jena pridiga, prav tako je na 
tej maši pel tudi samo moš-
ki zbor.« Leta 1956 pa je v Ja-
vorje prišel novi učitelj Peter 
Finžgar, ki je prepoznal ka-
kovost tedanjih pevcev v mo-
škem zboru. »Ajnževega Ma-
ksa, ki je tedaj učil zbor, je na-
govoril, da je pevce pripravil 
za nastop na proslavi v Gore-
nji vasi in tudi sam pristopil 
k zboru.« Poleg Maksa Mač-
ka (Ajnžev) in Petra Finžgar-
ja so prvi moški zbor sestav-
ljali še: Franc Franko, Janez 
Peternelj, Jože Dolenc, Silvo 
Štibelj, Pavle Dolenc in Ven-
celj Peternelj. »Število čla-
nov se je ves čas spreminja-
lo, navadno jih je bilo okrog 
devet ali deset, včasih pa tudi 
samo šest ali sedem, ampak 
vedno je bilo dovolj glasov za 
zbor,« je še pojasnila Hermi-
na Jelovčan, ki je podrobneje 
predstavila tudi ostale pevce, 
ki so sodelovali ali še sodelu-
jejo v moškem pevskem zbo-
ru, vse skupaj pa je opremi-
la še z bogatim fotografskim 
gradivom.

Poklon vsem pevcem v Javorjah
Kot neke vrste uvod v praznovanje petdesetletnice Turističnega društva Stari vrh je pred dnevi izšla 
knjiga Pevci izpod Starega vrha avtorice Hermine Jelovčan.

Hermina Jelovčan (desno) z Martino Jelovčan, ki je knjigo 
jezikovno pregledala / Foto: osebni arhiv

Mateja Rant

Gorenja vas – V Gorenji vasi 
so slovesno predali namenu 
novo, 28,8-metrsko jekleno 
brv čez Poljansko Soro, ki 
je namenjena pešcem. Trak 
sta prerezala predsednica 
Krajevne skupnosti Gore-
nja vas Mirjana Možina in 
župan Občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež.

Brv je široka 208 centi-
metrov, pohodna širina pa 
znaša 172 centimetrov. Sta-
ro Fortunovo brv so sicer 
porušili ob gradnji gorenje-
vaške obvoznice, lani sep-
tembra pa je občina podpi-
sala pogodbo z izvajalcem 
SGP Zidgrad Idrija za grad-
njo nove brvi. »Jekleno kon-
strukcijo je v mesecu dni 

izdelal podizvajalec, podje-
tje Petrič iz Ajdovščine. Pro-
jektant Gorazd Mravlja si je 
zamislil brv v ločeni izvedbi, 
ki zaradi večjega pretočnega 
profila zagotavlja boljšo pro-
tipoplavno varnost objekta,« 
so pojasnili na občini in do-
dali, da je ureditev okolice 
oblikovala arhitektka Betka 
Poljanšek Koman. Postavi-
tev nove jeklene konstrukci-

je so izvedli lani decembra, 
konec januarja letos pa so 
pridobili uporabno dovolje-
nje. »Od tedaj dalje brv mar-
sikomu predstavlja bližnji-
co čez reko v Sestransko vas 
in na Trato, pomembno pa 
prispeva tudi k večji varnos-
ti pešcev in kolesarjev v pro-
metu na območju Gorenje 
vasi,« so še dodali na občini.

Namenu predali 
Fortunovo brv

Trak na Fortunovi brvi sta prerezala župan Občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež in predsednica Krajevne 
skupnosti Gorenja vas Mirjana Možina. / Foto: Jure Ferlan
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Suzana P. Kovačič

Gozd - Martuljek – Postajali-
šče Na pastaj' ob kolesarski 
stezi je družina Misotič na 
začetku poletne sezone obo-
gatila s tremi novimi infor-
mativnimi tablami. Na eni je 
opisana železniška trasa, kot 
je nekoč vodila tod mimo. 
Dne 31. marca leta 1966 je 
vlak zadnjič odsopihal iz Do-
line, ob nostalgičnih spomi-
nih pa ponudil možnost iz-
gradnje ene najlepših ko-
lesarskih stez v Evropi. Na 
drugi tabli je predstavitev 
mogočnega Špika, ki so ga 
osvajala (tudi) dekleta, in na 
tretji Srednji vrh, kajti tudi s 
počivališča se odprle čudovit 
razgled nanj. Besedilo na in-
formativnih tablah je v slo-
venskem in angleškem je-
ziku, pri pripravi vsebine 
so izdatno pomagali Matjaž 
Podlipnik iz Slovenskega 
planinskega muzeja in so-
delavci TIC Kranjska Gora. 

Ste vedeli, da je koza Rozi 
najbolj postavna, kozliček 
Jack pa njen najboljši pri-
jatelj? Da sta Tanja in Slavc 
najstarejši rački v družini 
račk? In da goske spominjajo 

na Cruello de Vil, ker so tako 
glasne? No, glavni pri Miso-
tičevih pa je petelin. Mini ži-
valski vrt imajo blizu kolesar-
skega postajališča, vmes je le 
travnik, ki odkrije poročno 
kuliso na mogočni Špik. 

Postajališče je sodobno 
urejeno, a skladno s tradici-
jo, posamezni predmeti pa 
obujajo spomin na nekdanje 
čase. Železničar Medo čuva 
hiško, sova je simbol mod-
rosti, vagonček so pripelja-
li kar iz velenjskega rudni-
ka, iz »švelerjev«, to je žele-
zniških pragov, pa postavili 
še stopnice na poti do travni-
ka. Zgodba Na pastaj' se to-
rej piše še naprej ... Ker so 
ekološko ozaveščeni, imajo 
tudi svojo ekološko čistilno 
napravo za toaletne prosto-
re.  Mladi in mladi po srcu 

se lahko zagugajo na Kekče-
vi gugalnici, igrajo XXXL iz-
vedbo tri v vrsto, kot pa doda-
ja Sašo Misotič, ne sme biti 
vsega preveč, kajti otroci se 
znajo igrati sami, samo pus-
titi jih moraš.

Starim predmetom so 
vdahnili novo življenje, tako 
je retro kolo postalo stojalo 
za rože, renovirani stari vo-
zovi pa so takšni, kot bi bili 
pripravljeni na novo vožnjo. 
"Veselje do narave, lesa mi je 
dal dedek," je pojasnil Sašo 
Misotič, ki veliko postori in 
izrezlja kar sam. No, dodatni 
pridni roki sta mu v pomoč, 
hčerka Saša goste postreže 
z domačimi naravnimi sla-
doledi s Strletove kmetije in 
še čim. Na pastaj' je tudi pi-
tnik na voljo vsem, ki bi se 
radi odžejali z vodo iz pipe.

Kolesarski postanek Na pastaj'
Včasih se je Na pastaj' v Gozdu - Martuljku ustavil vlak, zdaj se ustavljajo kolesarji.

Oče in hči Sašo in Saša Misotič, zadaj železničar Medo, ki čuva hiško

Družina Misotič je kolesarsko postajališče na začetku 
poletne sezone obogatila s tremi novimi informativnimi 
tablami.

Grega Flajnik

V Kočevju smo gostova-
li v Penzionu Jezero, ki leži 
tik ob Rudniškem jezeru. 
Že za samo ime jezera izda-
ja, da je nastalo na opušče-
nem dnevnem kopu koče-
vskega rudnika. V jezero so 
naselili tudi ribe, zato ribi-
či ob njem preživljajo mirne 
trenutke v čakanju na ulov. 
Poleti se domačini in seve-
da tudi številni turisti lah-
ko kopajo in seveda smo se 
tudi mi že prvi dan ohladili 
v prijetni jezerski vodi. Dru-
gi dan smo si najprej ogleda-
li središče Kočevja, ki je bilo 
pred drugo svetovno vojno 
bogato mesto s številnimi vi-
lami, v katerih so živeli pre-
možnejši kočevski Nemci. 
Na Kočevsko so Ortenbur-
žani, grofje iz zgornje Koro-
ške, že v 14. stoletju naselili 
nemške kmete iz Koroške in 

vzhodne Tirolske. V števil-
nih vaseh Kočevskega roga 
so lepo živeli, dokler se niso 
bili prisiljeni odseliti. Koče-
vsko je namreč zasedla itali-
janska vojska, in v dogovoru 
med Hitlerjem in Mussoli-
nijem so Kočevarje izselili v 
Posavje, ki so ga takrat zase-
dali Nemci. Od tam se nik-
dar več niso vrnili na Koče-
vsko. 

V središču mesta smo si 
ogledali v nemškem stilu 
zgrajeno cerkev svetega Jer-
neja, ki je tudi zavetnik mes-
ta. V mestni grb ga je umestil 
kipar Stane Jarm, ki je še z 
nekaj drugimi stvaritvami 
dal pečat mestu. V obnovlje-
nem parku tik ob cerkvi stoji 
morda njegov najbolj znani 
kip Deklica s piščalko. 

Skozi park in mimo 
osnovne šole nas je popeljala 
naša kolesarka Vesna. Sicer 
domačinka, ki je do konca 

osnovne šole živela v teh kra-
jih in ima nanje same lepe 
spomine. Pokazala nam je, 
kje so pozimi drsali na reki 
Rinži. Kolesarka pot tiste-
ga dne nas je vodila okrog 
Stojne – hriba, ki leži zahod-
no od mesta in je priljublje-
na izletniška točka domači-
nov, na njem pa so razvaline 
gradu Fridrihštajn. Maka-
damska pot se je ves čas ra-
hlo dvigala in nas vodila pro-
ti Ribnici. Ob prvi priložnos-
ti smo zavili na cesto, ki pe-
lje mimo Gotenice proti Ko-
čevski Reki. V nekaj kilome-
trih smo z glave ceste zavili 
na široko cesto, ki pelje skozi 
gozd stran od vasi. To je kole-
sarjem najprijaznejša cesta, 
kar sem jih kdaj doživel, se 
je na njej položen lep širok 
asfalt in v približno dvajsetih 
kilometrih nismo srečali no-
benega avtomobila. To pot 
so nam svetovali domačini 

in dodali, da se imenuje Jan-
ševa cesta, saj naj bi jo dal 
brez pravega razloga zgra-
diti naš aktualni predsednik 
vlade. Še danes je nihče res-
no ne uporablja – razen ko-
lesarjev. »Pa naj še kdo reče, 

da naš premier ni naklonjen 
kolesarjem,« smo zvečer 
razglabljali ob pivu. Ob poti 
smo videli le manjše zasel-
ke Mlaka pri Kočevski Reki, 
Primoži in Koče, kjer smo 
občudovali lepe konje, ki jih 

vzrejajo za potrebe Sloven-
ske vojske. Po kratkem spu-
stu smo se pripeljali v Ko-
čevsko Reko, naselje, ki so 
ga po drugi svetovni vojni 
spremljale mnoge skrivnos-
ti. (Se nadaljuje)

Kolesarjenje na Kočevsko, 2. del

Glasovi kolesarski popotniki v športnem parku v Kočevju

Preddvor – Grad Dvor v Preddvoru je davno tega že služil tu-
rističnim namenom. Po natanko stotih letih ga v sodelovanju 
z Zavodom Grof in Grofica ter Zavodom za turizem Preddvor 
ponovno vračajo med zgodovinske in turistične znamenitosti. 
Slavnostno odprtje gradu bo v soboto, 10. julija, pospremil pa 
ga bo krajši kulturni program ter prireditev Grajski dan z vo-
denim ogledom gradu, prikazom življenja na gradu, predsta-
vitvijo vitezov. Prisoten bo grajski slikar, delovala bo grajska 
tiskarna, spoznali boste grajsko vinsko klet, ne bodo manjkali 
grajski kostumi ter grajska tržnica in kulinarika. 

Grad Dvor odpira svoja vrata

Medvode – RAGOR in Občina Medvode v sklopu projekta 
Stara hišna imena III vabita na srečanje krajanov krajevne 
skupnosti Seničica - Golo Brdo, naselja Žlebe in vaške skup-
nosti Studenčice. Potekalo bo v sredo, 7. julija, ob 20. uri v 
večnamenski dvorani Osnovne šole Preska. Dogodek bo moč 
spremljati tudi na daljavo s pomočjo aplikacije Zoom.

Srečanje v sklopu projekta Stara hišna imena

Kranjska Gora – Na destinaciji Kranjska Gora so znova uvedli 
turistični avtobus, t. i. shuttle bus, s katerim želijo z javnim 
prevozom prispevati k manjšemu onesnaževanju zraka v alp-
skem okolju in se izogniti težavam zaradi gostega prometa 
ter nepravilnega parkiranja. Turistični avtobus je namenjen 
tako obiskovalcem kot lokalnim prebivalcem za vsakodnevne 
opravke. Za otroke do vključno šestega leta starosti je vožnja 
brezplačna, vsi drugi pa boste za eno vožnjo odšteli dva evra. 
Kranjska Gora Shuttle bus, ki je že na poti, bo krožno vozil 
vse do konca avgusta po vseh krajih na destinaciji (in tudi do 
Peričnika) vsak dan od 9. ure do 17.30. 

Turistični avtobus na destinaciji Kranjska Gora

Kranj – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj, tudi 
letos organizira brezplačna letovanja za otroke iz socialno 
ogroženih družin in otroke z zdravstveno indikacijo. Potekajo 
na Debelem rtiču, trenutno pa je tam že skupina enajstih ot-
rok iz socialno ogroženih družin v okviru projekta Pričarajmo 
nasmeh, ki ga organizirajo s pomočjo trgovske družbe Tuš. 
V soboto bo na Debeli rtič odpotovala še skupina štiridesetih 
otrok z zdravstveno indikacijo. Denar za njihovo letovanje 
krijejo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prispevajo 
pa ga tudi občine in krajevne organizacije Rdečega križa Kranj. 

Brezplačno letovanje otrok na Debelem rtiču

Škofja Loka – V okviru Bralnice bo danes, v torek, z začetkom 
ob 18. uri na vrtu Sokolskega doma potekal literarno-glasbeni 
dogodek društva Orkester Amadeo. Nastopili bodo izvrstna 
glasbenika Nejc Kuhar (kitara) in Mirko Jevtović (harmonika) 
ter pesnik Janez Ramoveš. Zaradi zadržanosti Tomaža Ho-
stnika bo njegovo mesto zavzel karizmatični poet Poljanske 
doline Janez Ramoveš.

V Bralnici literarno-glasbeni dogodek



www.gorenjskiglas.si

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Sonce je vir življenja in je nujno potrebno za razvoj rastlin, živa-
li in ljudi. Prinaša toploto in svetlobo ter izboljšuje razpoloženje 
ljudi. Vseeno ima lahko na ljudi tudi neprijeten vpliv – z UV-žar-
ki. Večina škodljivih učinkov se pripisuje žarkom UVA in UVB. 
UVA-žarki so prisotni skozi vse leto, tudi v oblačnih dneh. Pro-
drejo skozi oblake, steklo in povrhnjico. UVA-žarki prodirajo 
globlje v kožo kot UVB-žarki, pri čemer nenehno uničujejo 
ključne snovi v koži (elastin in kolagen), ki zagotavljajo čvrstost 
in elastičnost kože. Povzročajo torej fotostaranje oziroma prez-
godnje staranje kože. Odgovorni so tudi za nastanek določenih 
vrst malignih (rakavih) sprememb na koži. 
UVB-žarki prodirajo v zgornje plasti kože, kjer povzročijo vnetje 
in sončne opekline. Ker slabijo imunski sistem, povzročajo tudi 
izbruh herpesa. Odgovorni so za alergijske reakcije in nastanek 
nekaterih vrst kožnega raka. Zato je pomembno, da kožo zašči-
tite tako pred UVA- kot tudi UVB-žarki.
Sevanje sončnih žarkov je torej škodljivo za kožo, kadar so pre-
močni in smo jim nezaščiteni izpostavljeni predolgo časa. 
Takrat lahko povzročijo vrsto težav in poškodb. Ena izmed njih 
so tudi sončne opekline. 
O opeklinah govorimo, kadar je koža pordela, na otip vroča, 
napeta in občutljiva. Vsaka opeklina je znak vnetnega dogaja-

nja v koži. V hujših primerih se na koži pojavijo tudi mehurji, 
kasneje pa se koža začne luščiti. Pogosto se pri sončnih opekli-
nah pridružijo še slabo počutje, glavobol, mrazenje ali povišana 
telesna temperatura. Pojavi se lahko tudi alergija na sonce, ki se 
kaže kot majhne rdeče in srbeče pikice po telesu.
Kot vsako opeklino tudi sončne najprej hladimo. Če smo bili 
izpostavljeni nečistemu okolju (pesek, zemlja, rastline), opeče-
no področje najprej umijemo z blago milnico. Opečeni del tele-
sa se lahko oprha s hladno vodo ali pa se nanj polagajo hladni 
obkladki. Če se pojavijo mehurji, jih ne predirajte, da ne bi pri-
šlo do infekcije (okužbe). Na poškodovano kožo lahko večkrat 
dnevno nanesemo aloe vero, vlažilni losjon ali ribje mazilo. Za 
hitrejše celjenje sta torej pomembni dve stvari: da področje 
ostane čisto in ves čas navlaženo. Zaradi večje občutljivosti 
kože je priporočljivo nositi ohlapna in gladka oblačila.
Galenski laboratorij Gorenjskih lekarn izdeluje pripravke, s 
katerimi si lahko lajšamo sončne opekline. To sta Panthol losjon 
in Ribje mazilo.
Panthol losjon vsebuje dekspantenol, ki dobro prehaja v kožo 
in se v kožnih celicah pretvori v pantotensko kislino ali vitamin 
B5. Ta spodbuja obnavljanje poškodovanega kožnega tkiva, 
blaži vnetje in zadržuje vlago v koži.
Ribje mazilo pomaga pri obnovi kože ob blažjih sončnih ope-
klinah ter površinskih kožnih poškodbah. Vsebuje vitamina A in 
D3, ki spodbujata obnavljanje kože in njeno celjenje.
Da do sončnih opeklin ne bi prišlo, je treba ravnati preventivno. 
Izogibajte se izpostavljanju soncu med 10. in 16. uro oziroma v 
tem času poiščite senco. Izpostavljajte se postopno in ne pre-
dolgo. Uporabite ustrezen izdelek za zaščito pred soncem. 
Ponavljajte nanos zaščitnega izdelka vsaki dve uri in po vsakem 
kopanju, ne glede na višino zaščitnega faktorja. Nosite lahka in 
zračna oblačila iz naravnih materialov in ne pozabite na pokri-
valo za glavo ter sončna očala. Poskrbite za zadosten vnos 
tekočin (vsaj dva litra na dan), da preprečite dehidracijo.
Tudi v našem galenskem laboratoriju se trudijo, da bi imeli na 
voljo čim več izdelkov za zaščito kože. Na voljo sta Krema s 
kakavovim maslom ZF8 in Krema s kakavovim maslom ZF25.
Krema s kakavovim maslom ZF 8 ima zaščitni faktor 8 (SPF 8). 
Zagotavlja nizko zaščito pred sončnimi opeklinami in drugimi 
poškodbami kože, ki jih povzročajo UVA-in UVB-žarki. Krema s 
kakavovim maslom ZF 25 ima zaščitni faktor 25 (SPF 25) in 
zagotavlja srednjo zaščito. Obe kremi vsebujeta sestavine, ki 
negujejo kožo, ji vračajo izgubljeno maščobo in vlago. Vsebuje-
ta kakavovo maslo, jojobino olje in vitamin E. Obogateni sta 
tudi z ektoinom, ki ščiti celice kože pred poškodbami, ki jih 
povzroča UV-sevanje, ter pred fotostaranjem in ohranja vlago v 
koži. Dobra lastnost je tudi to, da ne vsebujeta dišav.
Seveda pa smo vam za kakršnakoli vprašanja in nasvete ved-
no na voljo v naših enotah Gorenjskih lekarn in na spletni 
strani www.gorenjske-lekarne.si.

Leja Koželj, farm. teh.

Sončne opekline
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zašcita pred soncem

nega po izpostavitvi soncu

Suzana P. Kovačič

Da bi ohranili zdravo in 
lepo kožo tudi poleti, jo 
skrbno negujmo in zaščiti-
mo pred soncem, svetuje 
Tjaša Prevodnik, mag. far-
macije iz Gorenjskih 
lekarn: "Danes so na voljo 
številni kozmetični izdelki 
za zaščito pred soncem, 
vendar ti izdelki predstav-
ljajo le enega od številnih 
ukrepov za zaščito pred 
škodljivimi vplivi ultravijo-
ličnega sevanja. Popolne 
zaščite pred tveganji zaradi 
UV ne morejo zagotoviti 
niti najbolj učinkoviti 
izdelki. " Kot dodaja sogo-
vornica, poleti koža ni 
obremenjena samo zaradi 

škodljivih vplivov sončnih 
žarkov, ampak jo izsušijo 
tudi vročina, suh zrak, kli-
matske naprave, pogosto 
umivanje, morska voda. 
"Zato je pomembna vsako-
dnevna nega s pravilno 
izbranimi kozmetičnimi 

izdelki, katerih glavna 
naloga je, da koži povrnejo 
izgubljeno vlago. Le koža, 
ki vsebuje dovolj vlage, je 
zdrava, sijoča, sveža in 
napeta. Kakovostni izdelki 
vsebujejo visok delež sesta-
vin z vlažilnim učinkom, 

kot so ektoin, kolagen, dek-
spantenol, rastlinska olja 
in masla …" Poskrbeti 
moramo tudi, da naše telo 
dobi dovolj tekočine s pit-
jem, saj dehidrirano telo 
koži ne more zagotoviti 
zadostne količine vode.

Šentjanževo olje in  
kakavovo maslo

Dobro znano tradicionalno 
sredstvo za poletno nego 
kože je šentjanževo olje, 
dodaja Prevodnikova: "Šen-
tjanževo olje koži vrača 
izgubljeno maščobo in vla-
go, pomirja od sonca raz-
draženo in pordelo kožo, 
blaži pa tudi sončne opekli-
ne. Ob tem velja opozoriti, 

da šentjanževo olje ni pri-
merno kot sredstvo za zaš-
čito pred soncem, saj ne 
ščiti kože pred škodljivimi 
vplivi UV sevanja. Lahko 
povzroči tudi fotosenzibili-
zacijo oziroma preobčutlji-
vost kože na svetlobo." 
Poleti je priljubljeno tudi 
kakavovo maslo, ki je sicer 
nepogrešljiva sestavina 
čokolade. To maslo prijet-
nega vonja poskrbi, da od 
sonca utrujena koža ponov-
no postane mehka in prož-
na. "Enako kot šentjanževo 
olje tudi kakavovo maslo ne 
zagotavlja zadostne UV zaš-
čite, zato ga na kožo ne 
nanašamo z namenom zaš-
čite pred sončnimi žarki," 
zaključi farmacevtka. 

Še nekaj nasvetov  
v zaščiti pred soncem

UV sevanju nismo izposta-
vljeni le na obali in ob baze-
nu, ampak tudi pri vsakod-
nevnih opravilih. Pri Nacio-
nalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ) svetujejo 
omejitev izpostavljanja son-
cu med 10. in 16.  Če se le 
da, preživimo ta čas v senci, 
aktivnosti na prostem pa 
prav tako opravimo pred 10. 
oziroma po 16. uri. Kadar 
se ne moremo umakniti v 
senco, oblecimo lahka, gos-

to tkana oblačila z dolgimi 
rokavi in hlačnicami. Ohla-
pna oblačila v živih ali tem-
nejših barvah in oblačila v 
več plasteh nudijo boljšo 
zaščito. Izberimo primerna 
pokrivala. Zaščitimo oči s 
sončnimi očali ustrezne 
kakovosti (CE, UV400) in 
oblike, ki onemogoča dos-
top sončnega sevanja v oči 
tudi s strani. Za zaščito 
uporabljamo kemične varo-
vavalne pripravke (kreme, 
gele), ki zagotavljajo široko-
spektrno zaščito pred UVA 
in UVB žarki s sončnim 
zaščitnim faktorjem (SZF 
oz. angl.SPF) 30 ali več. Kot 
svetujejo pri NIJZ, je 
pomembna zadostna količi-
na nanosa varovalnega pri-
pravka, kar n pomeni pet 
mililitrov oz. eno čajno žlič-
ko na vsako okončino, pred-
njo in zadnjo stran trupa ter 
glavo. Z zaščitno kremo se 
namažemo trideset minut 
preden gremo na sonce, ko 
je koža še hladna in suha. 
Pri tem ne smemo pozabiti 
na čelo, ustnice, ušesa, 
veke, nos, vrat in dekolte ter 
kožo pod naramnicami 
kopalk ali obleke. Kremo 
ponovno uporabimo vsake 
dve uri oziroma pogosteje 
(po kopanju, močnem pote-

nju, brisanju itd.).

Poskrbimo za poletno 
nego kože
Sonce ima poleg koristnih učinkov, kot so nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba, tudi 
škodljive učinke na naše zdravje. Poleti je naša koža v večji meri izpostavljena močnim sončnim 
žarkom, magistra farmacije Tjaša Prevodnik je dala nekaj koristnih nasvetov, kako se zaščititi,  
da kože ne poškodujemo in da koža ne kaže znakov prezgodnjega staranja. 

"Le koža, ki vsebuje dovolj vlage, 
je zdrava, sijoča. Kakovostni 
kozmetični izdelki vsebujejo 
visok delež sestavin z vlažilnim 
učinkom, kot so ektoin, kolagen, 
dekspantenol, rastlinska olja in 
masla …"

¡

Maja Bertoncelj

S
redi junija je Javni 
zavod Lekarna 
Ljubljana odprl 
novo demenci pri-
jazno točko v 

Lekarni Medvode, s čimer 
se je slednja pridružila šti-
rim enotam v Ljubljani, ki 
so to oznako prejele maja 
letos.
V Lekarni Ljubljana so se v 
želji, da lekarne postanejo 
do bolnikov z demenco še 
prijaznejše, odločili nadal-

jevati odpiranje novih 
demenci prijaznih točk v 
njihovih enotah. Namenje-
ne so osebam z demenco, 
zlasti tistim v zgodnji fazi 
bolezni, ki so še samostojne 
in aktivne, njihovim svoj-
cem in vsem drugim, ki 
potrebujejo svetovanje o tej 
bolezni. V vseh lekarnah z 
oznako demenci prijazne 
točke (DPT) bodo lekarniški 
strokovni delavci izvajali 
novo lekarniško storitev – 
svetovanje pri demenci po 

internem protokolu, ki 
poleg prepoznave znakov in 
simptomov demence vklju-
čuje tudi presejanje s 
pomočjo standardnega pre-
sejalnega vprašalnika za 
odkrivanje okrnjenih kog-
nitivnih (spoznavnih) spo-
sobnosti. Presejanje bo 
namenjeno starejšim od 65 
let, ki v povezavi s tem še 
niso bili obravnavani v okvi-
ru zdravstvenega sistema.
Zbrane so nagovorili dr. 
Marjan Sedej, direktor Jav-
nega zavoda Lekarna Ljub-

ljana, Nejc Smole, župan 
Občine Medvode, in Štefa-
nija Lukič Zlobec, predsed-
nica Združenja Spominčica 
– Alzheimer Slovenija. Sle-
dnja je potrdilo o demenci 
prijazni točki podelila Tanji 
Hadolin, vodji Lekarne 
Medvode. Kot je poudarila, 
tako velikega odziva najraz-
ličnejših organizacij, da se 
priključijo mreži demenci 
prijaznih točk, niso pričako-
vali. Po Sloveniji jih je že 
skoraj dvesto petdeset.

Nova demenci 
prijazna točka
Peta demenci prijazna točka v enotah Lekarne 
Ljubljana je v Lekarni Medvode.

Nejc Smole, župan Medvod, Štefanija Lukič Zlobec, 
predsednica Združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, 
dr. Marjan Sedej, direktor Javnega zavoda Lekarna 
Ljubljana, in Tanja Hadolin, vodje Lekarne Medvode, so na 
vhod Lekarne Ljubljana pritrdili nalepko, ki označuje 
demenci prijazno točko. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

T
a teden se spre-
minjajo odpiral-
ni časi nekaterih 
enot Gorenjskih 
lekarn. Poletni 

delovni čas velja od včeraj, 5. 
julija, in vse do 28. avgusta. 
Lekarna Lesce je od ponede-
ljka do petka odprta od 8. do 
15. ure, ob sobotah od 8. do 
13. ure. Lekarna Podlubnik 
je od ponedeljka do petka 

odprta od 8. do 16. ure, ob 
sobotah je zaprta. Lekarniš-
ka podružnica Žirovnica je 
ob ponedeljkih in sredah 
odprta od 12. ure do 19.30, 
ob torkih, četrtkih in petkih 
od 7. do 15. ure, ob sobotah 

je zaprta. Lekarniška podru-
žnica Jezersko bo v polet-
nem času zaprta 29. julija, 
5. avgusta in 12. avgusta. 
Lekarniška podružnica Kro-
pa bo zaprta od 9. julija do 
vključno 24. julija. Vsi ažu-
rirani podatki so objavljeni 
tudi na spletni strani 
Gorenjskih lekarn.

Poletni delovni čas lekarn

Epidemija covida-19 je še posebno razkrila, kako pomembno 
je, da osebe s sladkorno boleznijo, ki jo ima vsak deseti Slo-
venec, dosledno upoštevajo navodila zdravnika in ustrezno 
vodijo bolezen. »Ukrepa, kot sta omejitev gibanja in spreme-
njen življenjski slog, sta še posebno negativno vplivala na 
zdravstveno stanje. Kar 57 odstotkov bolnikov je bilo manj 
aktivnih, tretjina pa je poročala o večjem nihanju krvnega 
sladkorja. Orodja so danes na voljo, pomembno je, da pre-
vzamemo nadzor nad sladkorno boleznijo,« je na nedavni 
novinarski konferenci opozoril Robert Gratton, predsednik 
Zveze društev diabetikov Slovenije, in poudaril, da lahko z 
ustreznim vodenjem bolniki upočasnijo bolezen in pripomo-
rejo k zmanjšanju zapletov. 

Sladkorna bolezen: Misli nase, poskrbi zase
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Ravnovesje zdravja in lepote
Uporaba industrijske rastline kanabis kot zdravila, živila in v ko
zmetiki ima tisočletno tradicijo in doživlja v zadnjih letih pravo 
renesanso. Tako je dolgo časa »sumljiva« rastlina spet v središču 
družbene pozornosti in cenjena zaradi svojih vsestransko pozi
tivnih lastnosti.
CBDju pripisujejo nedvomno pomembno medicinsko korist kot 
snovi, ki deluje blagodejno, protivnetno, antibakterijsko, antiviru
sno, proti krčem in protibolečinsko. Tudi na področju kozmetike 
igra CBD pomembno vlogo. CBD deluje med drugim negovalno, 
vrača maščobo in ščiti izsušeno in/ali razdraženo kožo, reducira 
maščobo v koži (npr. pri nečisti koži) in je antioksidativen. Veliko 
število študij že samo po sebi kaže na potencial kanabinoidov.
Konoplja ali kanabis ne doživlja preporoda le v medicini, ampak 
dobiva veliko priznanje tudi med prehranskimi strokovnjaki. Ti jo 
označujejo kot superhrano.

Zaradi vsebnosti pomembnih mineralnih snovi in vitaminov so 
prehranski izdelki iz konoplje izredno primerni za vegane oziro
ma za brezmesno prehrano. Konoplja je bogata predvsem z vita
minom B2, ki je pomemben za rast mišic, za žlezo ščitnico in oči.

Pomemben vir proteinov
Semena konoplje vsebujejo poleg približno 70 odstotkov olj
nega deleža tudi 20 odstotkov polnovrednih proteinov, ki so 
prisotni v obliki esencialnih aminokislin. Te potrebujemo kot vir 
energije za tvorbo telesu lastnih beljakovin. Med aminokislina
mi, ki jih vsebuje konoplja, so tudi tako imenovane aminokisline 
z razvejano verigo, ki jih telo potrebuje za rast mišic. Poleg tega 
vsebujejo konopljini proteini do 60 odstotkov edestina, izredno 
lahko prebavljive beljakovine. 

Upočasnitev staranja z uravnovešenim razmerjem 
maščobnih kislin in vitamina A
Konoplja je edina rastlina, ki vsebuje za človeško telo uravnove
šeno razmerje omega 3 in omega 6 maščobnih kislin in je zara
di tega izjemno primerna za prehrano, ki zavira vnetja. Vsebuje 
vitamin E v visoki koncentraciji, ki ščiti predvsem srce in ožilje. 
Konop lja vsebuje tudi gamalinolno kislino (GLA), maščobno kis
lino, ki aktivira presnovo in skrbi za to, da se maščoba razgradi.
V Slovenijo je po zaslugi slovenskega podjetja iz Avstrije prispela 
blagovna znamka Hanafsan, ki je na trgu že od leta 2017. Blagov
no znamko Hanafsan proizvaja inovativno in znanstveno podpr
to podjetje Dr. Feurstein Medical Hemp GmbH. Odlične referen
ce konopljinih izdelkov tega podjetja so že prepričale avstrijski, 
nemški in švicarski trg. Zdaj vstopajo še na slovenskega s certifici
ranim partnerjem Rosalhemp.

DAR NARAVE ZA NAŠE ZDRAVJE
Spletni naslov : https://www.rosalhemp.si/

e-naslov: info@rosalhemp.si      ROSALHEMP      rosalhemp
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Uporaba industrijske rastline kanabis kot zdravila, živila in 
v kozmetiki ima tisočletno tradicijo in doživlja v zadnjih 
letih pravo renesanso. Trg je danes dokaj nasičen s ponu-
dniki konopljinih izdelkov. V Slovenijo pa je po zaslugi slo-
venskega podjetja iz Avstrije prispela blagovna znamka 
Hanafsan, ki je na trgu že od leta 2017. Ker je zaupanje 
strank ključnega pomena, poglejmo, kdo stoji za to bla-
govno znamko. Dr. Daniel Feurstein je študiral biologijo s 
poudarkom na biokemiji in fiziologiji rastlin. Od leta 2012 
do 2018 je imel Dr. Feurstein vodilno funkcijo na področju 
razvoja zdravil v Švici, od leta 2017 pa je direktor Dr. Feur-
stein Medical Hemp GmbH, inovativnega in znanstveno 
podprtega podjetja v Vorarlbergu. Dr. Feurstein je tudi 
član ameriške zveze za raziskovanje raka (AACR). Odlične 
reference konopljinih izdelkov dr. Feursteina so že prepri-
čale avstrijski, nemški in švicarski trg. Zdaj vstopajo še na 
slovenskega s certificiranim partnerjem Rosalhemp.
Certificirani CBD konopljini in prehranski izdelki za ljudi ter 
tudi za male in velike živali so najvišje kakovosti, narejeni iz 
stoodstotno biološko pridelanega naravnega kanabidiola 
(CBD). Proizvedeni so po farmacevtskih standardih GMP. 
Pohvalijo se lahko s številnimi certifikati, tudi s HACCP, ki 
zagotavlja popoln sistem vodenja varnosti živil. Vsi izdelki 
so proizvedeni v njihovi lastni proizvodnji v Avstriji in pod 
strogim nadzorom zunanjih neodvisnih laboratorijev.

Kakovost, ki prepriča

Veliko število študij že samo po sebi kaže na potencial 
kanabinoidov. CBD-ju pripisujejo nedvomno pomembno 
medicinsko korist kot snovi, ki deluje blagodejno, protiv-
netno, antibakterijsko, antivirusno, proti krčem in proti-
bolečinsko. Tudi na področju kozmetike igra CBD pomem-
bno vlogo. CBD deluje med drugim negovalno, vrača 
maščobo in ščiti izsušeno in/ali razdraženo kožo, reducira 
maščobo v koži (na primer pri nečisti koži) in je antioksi-
dativen.
Vsi njihovi izdelki pod blagovno znamko Hanafsan so pri-
merni za športnike, vegane in zdravstveno ozaveščene 
ljudi. Hanafsan izdelke lahko naročite v spletni trgovini 
Rosalhemp, kjer si lahko preberete veliko o njihovih izdel-
kih ter o rastlini konoplji.

KUPON V VREDNOSTI 10% 
 je veljaven od 11. 6. do 14. 7. s kodo KAM11.

Dr. Daniel Feurstein

Suzana P. Kovačič

H
emoragična 
mrzlica z 
r e n a l n i m 
sindromom 
o z i r o m a 

mišja mrzlica je akutna 
nalezljiva bolezen, ki jo 
povzročajo hantavirusi. 
Bolezen se z glodavca na 
človeka prenese z vdihava-
njem virusov, ki so v izloč-
kih glodavcev, bolezen pa 
se ne prenaša s človeka na 
človeka.

Bolezenski znaki

Kot so tudi pojasnili na 
Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje (NIJZ), se 
bolezenski znaki običajno 
pojavijo dva do štiri tedne 
po okužbi, lahko pa vse od 
nekaj dni do dveh mesecev: 
»Bolezen se začne nenado-
ma z visoko vročino, mrzli-
co, močnim glavobolom in 

bolečinam v ledvenem pre-
delu in trebuhu. Pojavijo se 
motnje vida, bolečine pri 
gibanju očesnih zrkel, oče-

sne veznice so močno por-
dele, bolnik je v obraz rdeč, 
kot bi bil opečen po sonče-
nju. Kasneje pride do nena-
dnega padca krvnega tlaka, 
pojavijo se motnje zavesti, 
krči, krvavitve v koži in slu-
znicah in akutna odpoved 
ledvic. Okrevanje lahko tra-

ja več tednov ali mesecev.« 
Kleti, drvarnice, na pol 
zapuščene hiše so okolja, 
kjer navadno bivajo glodav-

ci in jih onesnažijo z uri-
nom, blatom ali slino, ki 
lahko predstavljajo vir oku-
žbe za ljudi. Največkrat je 

vir okužbe aerosol, ki nasta-
ne ob pometanju, čiščenju 
ali delu v dalj časa zaprtih 
pomožnih prostorih, ob 
rušenju starih objektov, 
delu na polju in ob aktivno-
stih v gozdu. Posebej izpo-
stavljeni so kmetovalci in 
gozdni delavci.
»Mrtve miši, ki so kronič-
no okužene z virusom miš-
je mrzlice, predstavljajo 
tveganje za zdravje ljudi, če 

pri stiku in odstranjevanju 
mrtvih glodavcev/miši ne 
upoštevamo navodil za var-
no odstranjevanje. Posa-
mezno poginulo miš ali 
drugega poginulega gloda-
vca lahko ljudje zakopljejo, 
sežgejo ali odložijo med 
preostanek komunalnih 
odpadkov. Večje količine 
poginulih miši pa naj zapa-
kirajo v biološko razgradlji-
vo neprepustno embalažo 
in se obrnejo na Veterinar-
sko higiensko službo Naci-
onalnega veterinarskega 
inštituta,« svetujejo na 
NIJZ.

Preprečevanje okužb 

Na NIJZ so pripravili nekaj 
nasvetov za preprečevanje 
okužb. Glodavcem prepre-
čite dostop v hišo. Vedno 
odstranjujte ostanke hrane, 
da ne privabljate glodavcev. 

Izvajajte redno deratizacijo. 
Pred čiščenjem prezračite 
prostor tako, da na stežaj 
odprete vsa okna in vrata 
za najmanj pol ure. Pripra-
vite raztopino klornega 
razkužila, kjer eno enoto 
razkužila zmešate z deveti-
mi enotami vode. Površi-
ne, kjer so iztrebki ali mrt-
ve miši, razkužite s pomo-
čjo razpršilke, v kateri je 
pripravljeno razkužilo. 

Pustite ga delovati naj-
manj pet minut. Pri delu si 
roke zaščitite z rokavicami 
iz lateksa. Po končanem 
razkuževanju in čiščenju 
odstranite uporabljene 

rokavice v vrečko za smeti 
med splošne komunalne 
odpadke ter si roke temel-
jito umijete z vodo in 
milom.
Pri bivanju in delu v naravi 
pazite, da zaščitite hrano in 
pijačo pred glodavci in ods-
tranite ostanke hrane. Hra-
ne ne puščajte na tleh. Ne 
pijte vode iz izvirov v nara-
vi. Ne posedajte na golih 
tleh. Skrbite za higieno rok.

Pazite na svoje osebne stva-
ri in jih ne puščajte dlje 
časa nezaščitene na tleh. 
Pri delu, pri katerem se 
zelo praši, uporabljajte zaš-
čitno masko.

Porast mišje 
mrzlice 
Na NIJZ so letos v državi zaznali porast primerov mišje mrzlice, kar se 
odraža tudi v večjem številu hospitalizacij in obravnav bolnikov.

Pri bivanju in delu v naravi pazite, da zaščitite hrano in pijačo pred glodavci in odstranite 
ostanke hrane. 

Letos so do julija potrdili 213 primerov mišje mrzlice, 
največ v občinah Idrija, Kočevje, Ljubljana, Nova 
Gorica in Ajdovščina. Na širšem Gorenjskem so 
jo potrdili v občinah Škofja Loka (11), Gorenja vas - 
Poljane (8), Železniki (5), Kranj (3) in Komenda (2), v 
Tržiču, Naklem in Medvodah pa po en primer.

Če zbolite z znaki, ki ustrezajo mišji mrzlici, poiščite 
zdravniško pomoč in zdravniku povejte, da ste bili 
izpostavljeni dejavnikom tveganja za okužbo z 
virusom mišje mrzlice.

Suzana P. Kovačič

Z 
u p o k o j i t v i j o 
do lgo le tnega 
d i r e k t o r j a 
O s n o v n e g a 
z d r a v s t v a 

Gorenjske Jožeta Veternika 
je ta položaj prevzel Matjaž 
Žura, ki je bil zadnjih 14 let 
pomočnik direktorice 
Zdravstvenega doma Kranj. 
Njegovo prvo delovno mes-
to po srednji zdravstveni 
šoli pred 35 leti je bilo v 
ambulanti nujne medicin-
ske pomoči v Kranju. Leta 
2003 je postal koordinator 
prve helikopterske nujne 
medicinske pomoči na 
Brniku. V tistem času je 
zaključil tudi študij na 
Fakulteti za menedžment v 
Kopru. Kot pomočnik dire-
ktorice Zdravstvenega 

doma Kranj Lili Gantar 
Žura, dr. med. (enak prii-
mek imata naključno, op. 
a.), je bil zaslužen za preno-
vo zdravstvenega doma. 
Zdaj vodi šest zdravstvenih 
domov z več kot tisoč zapo-
slenimi. Zaveda se kadrov-
ske podhranjenosti družin-
ske medicine in pediatrije, 
napovedal je širjenje še 
nekaterih drugih dejavnos-
ti. »Marsikdo še potrebuje 
prenovo in pomoč,« je skle-
nil Matjaž Žura, ki bo, kot 
mu bo dopuščal čas ob kon-
cih tedna, ostal tudi reševa-
lec v helikopterski enoti.  

Novi direktor OZG
Vodenje Osnovnega zdravstva Gorenjske je s 
prvim julijem prevzel Matjaž Žura. 

Matjaž Žura / Foto: Tomaž Bratož

Zdaj vodi šest 
zdravstvenih domov z 
več kot tisoč zaposlenimi. 
»Marsikdo še potrebuje 
prenovo in pomoč.«
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Medvode – Ljubiteljski gle-
dališki zanesenjaki na med-
voškem so tokrat v najmanj 
dveh točkah presegli običaj-
no ljubiteljsko odrsko delo-
vanje – posegli so po enem 
najzahtevnejših del klasič-
ne dramatike Sofoklejevem 
Kralju Ojdipu ter tragedi-
jo uprizorili v celoti, torej 
tudi v verzu, in pa v dejstvu, 
da so se v veliki ekipi zbra-
li igralci in drugi ustvarjalci 
iz gledaliških skupin, ki de-
lujejo v občini. Moči so v no-
vopoimenovanem Združe-
nem medvoškem gledališču 
združili KUD Fofité, KUD 
Smlednik, KUD Oton Žu-
pančič Sora, KUD Fran Sa-
leški Finžgar Senica, KUD 
Pirniče, v organizacijski del 
predstave na prostem pa sta 
se vključila tudi Javni za-
vod Sotočje Medvode in ob-
činska kulturna zveza. To je 
vsekakor pohvale vredno.

Kralj Ojdip je eno temelj-
nih besedil evropskega in 
tudi svetovnega gledališča, 

ki ga na profesionalnih od-
rih uprizarjajo že stoletja in 
je po zgodbi, ki jo pripove-
duje, univerzalno. Kot je za-
pisal režiser in tudi igralec 
Janez Vencelj, izbira te kla-
sične grške tragedije ni bil 
naključna. Napisana je bila 
prav v času atenske epide-
mije kuge, torej v času po 
tej plati podobnem našemu 
zadnjemu letu in pol. Trage-
dija s svojo zgodbo sicer go-
vori o davnem času, o dru-
gem mestu, drugačni epide-
miji, a hkrati govori o člove-
kovi usodi in odgovornosti, 
ki jo ljudje nosimo s seboj, 
govori o ljudstvu in oblasti. 
In tudi o naši krhkosti, ko 
v različnih situacijah reagi-
ramo prav ali narobe – ved-
no znova pa predvsem člo-
veško. V stari Grčiji je sicer 
šlo za prerokbe bogov, ki jim 
slehernik ne more ubežati, 
medtem ko si v sodobnem 
času usodo pišemo sami – 
no, vsaj mislimo tako.

Medvoščani so si izbra-
li kar primeren ambient na 
prostem ob mestni tržnici in 

si s tem »podarili« tudi dokaj 
velik uprizoritveni prostor. 
Scenografija je sicer prepro-
sta s črnim ostenjem v ozad-
ju odra, so pa nekaj dodatne 
mističnosti vnesli v pred-
prostoru z ognjem v sredini 
in baklami. Scena tako igro 
ob tem, da igralci na obrazu 
vseskozi nosijo izdelane ma-
ske, dela še nekoliko bolj kla-
sično grško.

V dveh urah nam zdru-
žena igralska ekipa pripo-
veduje znano zgodbo. Mati 
Jokasta (igra jo Barbara Ja-
kopič Kraljevič), žena Te-
banskega kralja, ob prerok-
bi, da bo ubil svojega očeta 
in postal njen mož, novoro-
jenega sina pusti v oddalje-
nem kraju. Pastir mu ohrani 
življenje in ga prinese paru 
v Korint, kjer ta tudi odras-
te. Tudi Ojdip (Matej Ulčar) 
v svetišču izve za prerokbo, 
da bo ubil očeta in se poro-
čil z materjo, zato se odpravi 
proč od krušnih staršev. Na 
poti ne vedoč, za koga gre, v 
prepiru ubije svojega očeta. 
Ko prispe v Tebe, izve, da je 

bil umorjen njihov kralj in je 
mesto na milost in nemilost 
prepuščeno Sfingi. Pošast 
mu zastavi vprašanje, Ojdip 
pravilno odgovori, jo s tem 
premaga in zasede prestol 
ter se – kot sledi po prerokbi 
– poroči s svojo materjo. Ko 
po letu dni mesto želi reši-
ti prekletstva kuge s tem, da 
najde tistega, ki je ubil kra-
lja, se zanka okrog njega vse 
bolj zateguje. V iskanju kriv-
ca se ob morda novem pre-
tendentu za prestol Kreonu 
(Janez Vencelj) počasi raz-
kriva resnica. Razkrije jo 
modrec Teresias (Katja Ku-
tnjak). Razplet je tragičen – 
ko mati izve, da se je poroči-
la s sinom, naredi samomor, 
Ojdip pa si iztakne oči. Pres-
tol in otroke tako prevzame 
Kreon.

Zgodba se odvija počasi, 
jasno in je obogatena z raz-
ličnimi odrskimi elemen-
ti, ki gledalca popeljejo v 
starogrško gledališče. Ven-
celj ob odlični dramaturgi-
ji predstave – občinstvo se 
v pripovedi prav nič ne dol-
gočasi – skozi predstavo su-
vereno vodi veliko zasedbo, 
naj gre od zahtevnejših že 
omenjenih vlog izkušenih 
medvoških igralcev do mla-
dih sil, ki v zboru meščanov 
dajo pomemben prispevek 
k predstavi. Vsekakor dober 
izbor je Matej Ulčar, ki je v 
glavni vlogi Ojdipa obvla-
dujoč celoten igralski spek-
ter vsekakor ustvaril igralski 
presežek. Na mestu so tudi 
preostali nosilci zahtevnej-
ših vlog, posebej zanimiv 
pa je izbor pripovedovalke, 

saj v operni maniri igro po-
vezuje pevska solistka Edita 
Garčević Koželj (v alternaciji 
tudi Barbara Sorč). Ob režiji 
in dramaturgiji Janeza Ven-
clja je scenografija delo Mi-
tje Ožbolta, kostume je prip-
ravil Lea Čebašek, maske iz-
delala Karmen Jeraj, glasbo, 
ki je vsekakor izjemno po-
memben del predstave, pa 
Vitja Avsec. Zagotovo velja 
pohvalo dati tudi tehnični 
ekipi predstave, ki ji je uspe-
lo na prostem pripraviti pra-
vo gledališko vzdušje.

Po letu in več gledališke 
suše, k čemur so seveda pri-
pomogli ukrepi ob epide-
miji, se ljubiteljsko gleda-
lišče v dobri kondiciji vrača 
na medvoški oder. Še ta pe-
tek in soboto, 9. in 10. julija, 
ob 21. uri.

Kralj Ojdip v velikem 
gledališču
Sofoklejeva tragedija Kralj Ojdip v režiji Janeza Venclja in izvedbi Združenega 
medvoškega gledališča že tri konce tedna navdušuje v gledališču na prostem.

Matej Ulčar je v vlogi Ojdipa ustvaril igralski presežek. / Foto: Peter Košenina

Igor Kavčič

Bled – S petkovim koncer-
tom skupine Tori tango na 
Blejskem gradu se je za-
čel letošnji, že 26. Festival 
Bled. Mednarodna zased-
ba, ki jo vodi harmonikar in 
skladatelj Jure Tori, je publi-
ko navdušila s svojo povsem 
unikatno avtorsko izved-
bo tanga. Festival Bled se je 
pred 26 leti začel s koncer-
ti klasične glasbe, predvsem 
v povezavi z violino. Klasič-
na glasba ostaja rdeča nit fe-
stivala, umetniški vodja vio-
linist Jernej Brence pa je sča-
soma v program tako moj-
strskih tečajev kot koncer-
tov uvajal tudi druge inštru-
mente in glasbene zvrsti. 
Postopoma se je publika v 
spremljevalnem programu 
srečevala tudi s slikarskimi 
razstavami in drugimi ume-
tniškimi vsebinami.

Po lani nekoliko okrnje-
ni izvedbi festival letos v 

svoji polnokrvnosti prinaša 
sedem koncertov, štiri kla-
sične (v cerkvi sv. Martina 
in enega na Blejskem gra-
du), dva džezovska (Blejski 
grad) in glasbo, ki bi jo lah-
ko označili za srednjeveško, 
trubadursko, tudi etno. Po-
leg koncertov festival vsa-
ko leto tvorijo tudi mojstr-
ski tečaji, na katerem bo le-
tos poučevalo sedem profe-
sorjev. Poleg idejnega pobu-
dnika in vsa leta duše festi-
vala Jerneja Brenceta bodo 
violino poučevali še Micha-
el Frischenschlager, Anke 
Schittenhelm, Helfried Fis-
ter, Saewon Suh in Sandor 
Javorkai, violončelo pa Kar-
men Pečar Koritnik. Ta del 
bo zaokrožila goslarska de-
lavnica Edgarja E. Russa iz 
Cremone. 

V četrtek, 8. julija, ob 
20.30 na Blejskem gradu 
sledi koncert skupine Nore-
ia z Lauro Krajnc in Janijem 
Kovačičem, posvetili pa se 

bodo škotskim pesmim z be-
sedili Roberta Burnsa. Med 
drugim bodo izvedli zna-
menito kantato Veseli bera-
či (Love & Liberty). Sledili 
bodo trije koncerti v cerkvi s. 
Martina, v petek bo to večer 
Biserni zvoki, ki jih bo priča-
ral Sandor Javorai s prijate-
lji, v soboto bodo na koncer-
tu Božanske violine nastopi-
li podiplomski godalci Uni-
verze za glasbo na Dunaju, 

z nastopom Cello vs. Cello 
pa se bo v nedeljo predsta-
vil ansambel Cello attacca!, 
ki ga sestavljajo nekdanji in 
zdajšnji dijaki ter študen-
tje slovenske violončelistke 
Karmen Pečar Koritnik. V 
ponedeljek bo na Blejskem 
gradu na sporedu še koncert 
Generacije virtuozov, glasbi 
pevke Amy Winehouse pa se 
bo na zadnjem koncertu 15. 
julija posvetila devetčlanska 

slovenska zasedba Cherry 
Wine.

Poleg sedmih večernih 
koncertov bodo na sporedu 
še trije dopoldanski na tera-
si Hotela Park. Te bodo prip-
ravili udeleženci mojstrskih 
tečajev. Na Bledu sočasno 
na sedmih lokacijah pote-
ka velika spominska pre-
gledna razstava, posvečena 
lani umrli akademski slikar-
ki Meliti Vovk.

Na Festival Bled
Letošnji Festival Bled poleg tradicionalnih 
mojstrskih tečajev prinaša sedem koncertnih 
večerov z glasbo od klasike do džeza.

V četrtek bo obilo keltskega na Bled prinesla zasedba Noreia z Lauro Krajnc in Janijem 
Kovačičem.

Voglje – V četrtek se je s 
priložnostnim odprtjem na 
sedežu Zavoda V-oglje v 
Vogljah začel letošnji že 16. 
Mednarodni simpozij ume-
tniške keramike V-oglje, ki 
bo potekal dva tedna vse do 
14. julija. Letos se simpozija 
udeležujejo: Karin Putsch 
Grassi iz Italije, Lise Zambel-
li iz Francije, Marwa Zakaria 
iz Egipta ter slovenski ume-
tniki Gregor Maver, Jadranka 
Ferjančič, Nikolaj Mašukov, 
Ivan Skubin, Ifigenija Simo-
nović, Zlatica Becci, Daša 
Simčič, domačina in orga-
nizatorja Niko Zupan, Bar-
ba Štembergar Zupan ter 
študentki ALU, smer Obli-
kovanje stekla in keramike, 
Satya Pene in Lana Pastirk. 
Letošnja fotografinja je Iza 
Štrumbelj Oblak. Po krat-
ki predstavitvi sodelujočih 
umetnikov sta se predstavili 
Karin Putsch Grassi in Lise 
Zambelli, naslednji dan pa 
še Marwa Zakaria, Barba 
in Niko Štembergar Zupan. 
Atelje v Vogljah je odprte-
ga značaja, zato ustvarjalce 
lahko obiščete po predhodni 
najavi na telefonsko številko 
040 295 371 ali po elektronski 
pošti: info@v-oglje.si.

Mojstri keramike v 
Vogljah
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Maraton Alpe 
Scott je po letu dni premo-
ra, ki ga je lani zakrivila epi-
demija covida-19, to nede-
ljo znova privabil lepo števi-
lo kolesarjev, ki so se podali 
na eno izmed najtežjih ama-
terskih kolesarskih preizku-
šenj pri nas. Njegova 130-ki-
lometrska krožna trasa na-
mreč vodi kar čez tri prela-
ze – Jezerski vrh, Pavličevo 
sedlo in Črnivec, kar skupaj 
pomeni dva tisoč metrov vi-
šinske razlike.

Ciljno črto v Kamniku je 
prvi prečkal Tadej Sedar, ki 
je z naporno progo opravil 
v treh urah in 27 minutah, 
kar je tudi novi rekord pro-
ge. »Odločal je zadnji vzpon 
na Črnivec, ko sem nekako 
videl, da imam dovolj moči, 
in zato sem poskusil s pobe-
gom,« je povedal zmagova-
lec, ki je v cilj prišel z dob-
ro minuto prednosti pred 
drugim Gregorjem Tekav-
cem in tretjim Tomažem 
Čefuto.

V ženski konkurenci pa 
je po ciljnem sprintu slavila 
Laura Šimenc, za katero je 

to že tretja zmaga na tej ko-
lesarski preizkušnji. »To je 
bila letos moja prva tekma, 
niti nisem vedela, v kakšni 
formi sem. Je pa to dobra 
popotnica za svetovno pr-
venstvo amaterskih kolesar-
jev v Sarajevu,« je v cilju ko-
mentirala Šimenčeva. Dru-
ga je bila Katarina Novak, 
tretja pa Eva Zorman. 

Kolesarska preizkušnja, 
ki poteka skozi občine Ka-
mnik, Komenda, Cerklje, 
Preddvor, Jezersko, Železna 
Kapla, Solčava, Luče, Ljubno 
in Gornji Grad, velja za eno 
najlepših pri nas, kar so pre-
poznali tudi v Slovenski turi-
stični organizaciji, kjer so v 
sodelovanju z organizatorji 
Kolesarskim društvom Alpe 

pripravili poseben natečaj 
I feel Slovenia na Alpah, na 
katerem so udeleženci lahko 
na družabnih omrežjih deli-
li fotografijo kotička, kraja ali 
razgleda, ki so jih na trasi naj-
bolj navdušili. Priložnost za 
spoznavanje krajev ob trasi 
pa so imeli letos tudi gledal-
ci, ki so si dirko lahko ogleda-
li v spletnem prenosu.

Rekordno čez alpske prelaze
Maraton Alpe Scott sta dobila Tadej Sedar, ki je zmagal z rekordom proge, in Laura Šimenc.

Start in cilj kolesarskega maratona je bil v središču Kamnika

Maja Bertoncelj

Kranj – Karavana na kolesar-
ski Dirki po Franciji je ime-
la včeraj prvi prosti dan, da-
nes pa bo na sporedu deseta 
etapa. 

V prvih devetih sta se dvak-
rat pod zmago podpisala Slo-
venca, Gorenjca. Potem ko je 
v sredo peto etapo (kronome-
ter) dobil Tadej Pogačar (UAE 
Team Emirates), je v petek 
Matej Mohorič (Bahrain Vi-
ctorious) postal junak sed-
me etape letošnjega Toura. 
Z 249,1 kilometra je bila tudi 
najdaljša, ne samo letos, celo 
v zadnjih 21 letih. Start je bil v 
Vierzonu, cilj pa po petih kate-
goriziranih vzponih v Le Cre-
usotu. Za 26-letnega kolesar-
ja je to največji uspeh v karie-
ri. Je eden izmed tistih, ki mu 
je uspelo zmagati na etapi na 
treh največjih etapnih dirkah. 
Slavil jo je tudi na Giru in Vu-
elti. Z zmago v sedmi etapi je 
za kratek čas oblekel tudi pi-
kčasto majico najboljšega hri-
bolazca. Razglašen je bil tudi 
za najbolj borbenega kolesar-
ja v etapi. V cilju ni mogel zadr-
ževati solz sreče. »Neverjetno 
je. To je moja največja zmaga, 

saj sem jo dosegel na Tour de 
France, največji dirki na sve-
tu. Poleg tega sem do nje pri-
šel po pobegu, potem ko sem 
premagal nekatere najbolj-
še kolesarje, ki so bili tudi 
med ubežniki. Danes sem se 
najprej boril za pikčasto maji-
co, nato pa ob dobrem počutju 
vztrajal do konca. Šele v zad-
njem kilometru sem se za-
čel zavedati, da bom zmagal. 
Prevzela so me čustva. Zmaga 
je posebna tudi zato, ker sem 
jo dosegel v dresu državnega 
prvaka,« je pojasnjeval Matej 

Mohorič, kolesar iz Podblice, 
ki ima slovenski dom sedaj v 
občini Šenčur. Tam so se prav 
tako zelo razveselili njegove-
ga uspeha in kraj obarvali v 
pikčasto. 

Skupno zmago in rume-
no majico uspešno brani Ta-
dej Pogačar. Kolesar s Klanca 
pri Komendi jo je prvič na le-
tošnjem Touru oblekel v so-
boto, v njej bo z lepo predno-
stjo startal tudi danes. Doka-
zal je, da je trenutno najmoč-
nejši. Drugi je trenutno Ben 
O'Connor (AG2R-Citroen) z 

zaostankom dobrih dveh mi-
nut, tretji pa Rigoberto Urán 
(Education First), ki zaostaja 
že pet minut in 18 sekund. De-
veto etapo je v nedeljo končal 
na šestem mestu, a v zaključ-
ku znova deklasiral konku-
rente v boju za skupno zma-
go. »Danes je deževalo celotno 
etapo in res nas je zeblo. Ve-
sel sem, da je konec in imamo 
jutri dan počitka. Sicer pa obo-
žujem dirke v tem vremenu. 
Bolj me skrbijo etape, na kate-
rih bo bolj vroče in bodo prišle 
kasneje. Tam najbolj trpim in 

to vedo tudi drugi fantje, zato 
sem ta dva dneva skušal kar 
najbolje izkoristiti. Vesel sem, 
da sem uspel obdržati rume-
no majico. V njej res uživam,« 
pa je pred dnevom počitka po-
vedal Pogačar.

Žal se letošnji Tour ni izšel 
po načrtih Zasavca Primoža 
Rogliča (Jumbo-Visma). Po-
sledice padca v tretji etapi so 
bile prehude in v nedeljo ga ni 
bilo več na startu. V karavani 
pa ostaja Kranjčan Luka Me-
zgec (BikeExchange). Zadnja 
etapa bo 18. julija, cilj v Parizu. 

Ob zmagi so ga prevzela čustva 
Matej Mohorič je junak sedme etape letošnje kolesarske Dirke po Franciji, na kateri je od sobote v rumeni majici Tadej Pogačar, ki 
je tako na dobri poti do ponovitve lanskega velikega uspeha. 

Tadej Pogačar je že v rumeni majici vodilnega kolesarja na 
Touru, v katero želi biti oblečen tudi na cilju v Parizu. 
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Zavrh pod Šmarno goro – Na 
svečani akademiji je Gorniš-
ki klub Jakob Aljaž s častnimi 
znaki nagradi vse tiste, ki so v 
preteklem obdobju prehodili 
Aljaževo spominsko pot od 
doma do doma. Ta poteka od 
Aljaževe domačine v Zavrhu 
pod Šmarno goro do Triglava 
in zaobjame vse točke, kjer 
je Jakob Aljaž deloval. Častne 
znake so letos prejeli Marko 
Artič iz Šmarij pri Jelšah, Mi-
livoj Filipović iz Opatije, Slav-
ko Turk iz Ljubljane, ki je pot 
opravil že četrtič, Jože Cergolj 
iz Dravelj, ki je pot prehodil 
13-krat, Albin Breceljnik za 
14-krat premagano pot in 
Tatjana Burgar iz Zblij, ki je 
pot prehodila 15-krat, za kar 
je prejela tudi zlato priznanje. 
Aljaževo pot je do 3. julija le-
tos prehodilo 310 različnih 
oseb, in sicer skupno kar 
611-krat.

Pohodnikom podelili 
šest častnih znakov

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska moška 
članska reprezentanca se je 
včeraj popoldan vrnila iz Ka-
unasa, kjer so si na turnir-
ju priigrali vstopnico za na-
stop na letošnjih olimpij-
skih igrah v Tokiu. Po osvo-
jenem naslovu evropskih pr-
vakov leta 2017 jim je uspel 
nov zgodovinski podvig.

Izbranci selektorja Ale-
ksandra Sekulića so navdu-
šili s prikazano košarko in 
dosegli štiri zmage. Veselje 
po zadnji nad Litvo, na kateri 
so domačine premagali s 85 
: 96, je bilo veliko tako med 
igralci in strokovnim tabo-
rom kot tudi med navijači. 
»Vsak otrok v Sloveniji sa-
nja, da bi igral v ligi NBA, da 
bi zastopal svojo državo na 
olimpijskih igrah ali da bi 
vsaj enkrat oblekel dres z dr-
žavnim grbom. Meni je vse 
to uspelo že pri 22 letih in 
res sem brez besed. Vsi smo 
si želeli olimpijskih iger, 
zato smo dali vse od sebe. 

Vzdušje v reprezentanci je 
izjemno. Ne samo na parke-
tu, tudi izven njega dihamo 
kot eden in vse to se je poka-
zalo na igrišču. Naziv MVP 
mi nič ne pomeni, ključno 
je, da smo se uvrstili v To-
kio in da lahko tam začne-
mo novo poglavje,« je po od-
ločilni tekmi povedal sloven-
ski reprezentant Luka Don-
čić, ki je bil izbran za naj-
boljšega igralca kvalifikacij-
skega turnirja.

Slovenija bo na svojih 
prvih olimpijskih igrah igra-
la v skupini C skupaj z Ar-
gentino (26. julija), Japon-
sko (29. julija) in Španijo 
(1. avgusta). V četrtfinale se 
bosta uvrstili najboljši dve 
reprezentanci vsake skupi-
ne ter dve najboljši tretje-
uvrščeni ekipi. Moški košar-
karski turnir se bo sicer v To-
kiu začel 25. julija in bo pote-
kal do 7. avgusta. Košarkar-
ji imajo sedaj nekaj dni pro-
stih, predvidoma ta konec te-
dna pa bodo začeli z misijo 
olimpijskih iger.

Košarkarji imajo 
vstopnico za Tokio
Slovenija bo na olimpijskih igrah igrala v skupini C 
skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo.

Kranj – Neža Dolenc (AK Tri-
glav Kranj) je na Atletskem 
pokalu Slovenije v Velenju za 
člane in članice v teku na 400 
m z ovirami osvojila peto 
mesto (1:00,86) in izpolnila 
normo za evropsko prven-
stvo do dvajset let, ki bo od 
14. do 18. julija v Talinu. Us-
pešni so bili tudi drugi atleti 
kluba. Zmage se je v teku na 
800 m veselil Rok Markelj.

Neža Dolenc z normo 
za evropsko prvenstvo

Matej Mohorič na poti do etapne zmage na Dirki po 
Franciji, njegovega uspeha kariere.
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Kamniška Veronika
Pretekli konec tedna sem 

zatavala v kamniške konce, 
na 1580 metrov visoki vrh, 
imenovan Kamniški Dedec, 
ki je prvi vrh v grebenu bolj 
znanih Zeleniških špic. Za-
bavno poimenovanje, ki je 
povezano s krajevnimi pri-
povedkami, ki trdijo, da je 
okamnitev kazen za prelom-
ljeno obljubo, nezvestobo ali 
sovraštvo. In tako v Sloveniji 
srečamo kar precej »dedcev« 
in »bab« z žalostnimi usoda-
mi. Potep se je torej začel po 
ustaljenem vzorcu – s sopi-
hanjem proti enemu izmed 
lepših razgledov nad dolino 
Kamniške Bistrice, se nada-
ljeval s skokom v mrzel tol-
mun pod štirideset metrov 
visokim slapom Orglice in 
se izpel ob kepici sladoleda v 
središču Kamnika, kje se mi 
je v misli prikradla legenda o 
kamniški Veroniki.

Pred davnimi časi so v 

Kamniku živeli trije brat-
je – delavni, priljubljeni in 
vsi trije izučeni za duhov-
nike. Velika želja mešča-
nov je bila, da bi bratje prvo 
mašo darovali v novi cerkvi, 
in tako so zbirali denar, nad 
mestnim jedrom pa je po-
časi rasla bela cerkvica. Tik 
pred koncem pa so jim de-
narci pošli, zato so poniž-
no potrkali na grajska vra-
ta Malega gradu, kjer je ži-
vela lepa in bogata gospa Ve-
ronika. Po mestu so se širile 
govorice, da ima gospa cele 
kadi denarja, a njena prev-
zetna in skopa duša le red-
kokdaj priskoči na pomoč. 
Ko je Veronika zaslišala nji-
hovo prošnjo, je zaklela tako 
naglas, da jo je slišalo tudi 
pravično nebo: »Raje se pri 
tej priči spremenim v kačo, 
kot da bi dala en sam dinar 
za vaše prazno delo!« In tako 
se je lepa gospa v trenutku 

spremenila v pol kačo pol 
žensko, grad je zajelo neur-
je, ga podrlo do tal, pod se-
boj pa je pokopal zakleto Ve-
roniko, ki še danes čaka na 
svojega rešitelja. 

Kaj ni zanimivo, da o sko-
raj vsakem večjem sloven-
skem kraju obstajajo baj-
ke, legende, zgodbe in pre-
rokbe, ki nas preko domi-
šljijskega sveta popelje-
jo do skoraj razumnih raz-
lag o lepotah Slovenije, ki 
jim brezpogojno verjamejo 
otroci in ob katerih se mu-
zamo odrasli? Tako kot vsi 
drugi vrtčevski malčki sem 
se tudi jaz najprej srečala 
z legendo o dobrem kralju 
Matjažu, nekaj let kasneje 
s trudom napenjala oči, ko 
mi je oče na poti proti Sle-
menu potrpežljivo kazal ob-
raz ajdovske deklice. Nato 
so nas v osnovni šoli zasi-
pavali z legendami o grofih 

Celjskih, prepovedani lju-
bezni ob Cerkniškem je-
zeru, hudiču, ki je odne-
sel gozd, in čudnem mo-
žicu na Čatežu. Danes pa 
z zanimanjem raziskujem 

izpeljanke in skrivnosti, ki 
tičijo za hudomušnimi ime-
ni vrhov, po katerih lazim in 
se sama pri sebi smejim slo-
venski domišljiji, ki resnič-
no nima meja. 

V prijetnem hladu izvira Kamniške Bistrice

Jelena Justin

Naš današnji cilj je naj-
bolj vzhodna gora v grebe-
nu Grintovcev, ki jo zaradi 
lege lahko imenujemo tudi 
hišna gora Jermanovih vrat, 
kot so nekdaj ljudsko ime-
novali Kamniško sedlo. Jer-
man je bil kamniški lovec, ki 
je čez Kamniško sedlo vodil 
vojsko na pomoč Celovcu pri 
obrambi pred Turki. Danes 
se bomo povzpeli na Brano.

Izhodišče vzpona je Kam-
niška Bistrica. Da si bomo 
rahlo skrajšali vzpon, se 
bomo zapeljali do Jerman-
ce. Na križiščih se držimo 
desne. Cesta je ponekod pre-
cej razrita. Skoraj na koncu 
ceste parkiramo. Odpravi-
mo se po vodoravni lovski 
poti, ki se ji kmalu priključi 

markirana pot na Kamniško 
sedlo iz Kamniške Bistrice. 
Nadaljujemo v smeri mar-
kacij do razpotja, kjer nada-
ljujemo naravnost oz. levo 
proti Kamniškemu sedlu. 
Desno gre sicer dobro sho-
jena in vidna steza v Repov 
kot, ki pa ni markiran. 

Sledi vzpon po gozdu, v 
okljukih proti Pastirjem. 
Na levi strani se nam zač-
ne kazati Brana s svojo Bo-
sovo grapo, ki pozimi v ugo-
dnih pogojih nudi fantastič-
no plezanje. Od Pastirjev da-
lje sledi še nekaj malega goz-
da, nato pa se pred nami po-
kaže travnato-ruševnata 
pregrada Kamniškega sed-
la, proti kateremu se pot vije 
v prijetnih okljukih. Na sed-
lu si malce oddahnimo, saj 
če nismo bili ravno zgodnji, 

v teh vročih poletnih dneh 
vzpon na sedlo zaradi vroči-
ne ni ravno najbolj prijeten. 

Od koče na Kamniškem 
sedlu nadaljujemo proti Bra-
ni in Turski gori. Na razpot-
ju poti nas smerokaz usmeri 
levo, desno gre pot proti Okre-
šlju. Sledi zmeren vzpon po 
vse bolj kamnitem pobočju. 
Sledi melišče, ki ga prehodi-
mo v prečnem rahlem vzpo-
nu. Če je melišče še sneže-
no, je nevarnost za zdrs veli-
ka. Sledi še en skalnati del, ki 
nas privede na naslednje raz-
potje: desno gre markirana 
pot proti Turski gori, mi pa 
zavijemo levo proti Brani. Pot 
se strmo vzpenja po severni 
strani Brane. Za napredova-
nje ponekod uporabljamo 
roke, predvsem zaradi ravno-
težja. Na nekaterih mestih 

je celo nekaj metrov jekleni-
ce. Pot je odlično markirana, 
a vseeno bodimo pozorni na 
markacije, saj pot čez skalne 
plošče vijuga levo in desno. 
Tik pod vršnim grebenom se 
pot usmeri ostro levo do izra-
zite grape, ki jo prosto preple-
zamo. Na drugi strani je ne-
kaj klinov, ki nas vodijo des-
no po poti. V naslednjim ne-
kaj korakih smo na vršnem 
pobočju Brane. Tu strmi-
na popusti, skalni vzpon pa 
dobi bolj spokojno podobo, 
saj nas nezahteven vzpon v 
nekaj minutah pripelje na 
prostran in razgleden vrh. Z 
Jermance do vrha Brane smo 
potrebovali tri ure.

Vrh, na katerem stoji križ 
iz leta 1995, nam nudi tis-
to, zaradi česar je tako lepo 
priti na višino in se ozreti 

naokoli do horizonta, ka-
morkoli nese oko. Na zaho-
du je Turska gora, zadaj se vi-
dijo Rinke in Skuta, severo-
zahodno je Mrzla gora. Pog-
led na sever se ustavi na Ol-
ševi, za katero se vidi Peca, 
na severovzhodu je Krofička 
z grebenom Ut in Strelovca, 
na vzhodu je Planjava, izza 
katere se vidi špica Ojstri-
ce. Če nam je vreme naklo-
njeno, se proti jugovzhodu 
vidi tudi veličasten greben 
Zeleniških špic. Streha Bra-
ne se prepadno konča v Kon-
cu, vidi se tudi Kokrško se-
dlo ter Kalška gora in Kalški 
greben. 

Z Brane sestopimo po 
poti vzpona. Ker je pot po-
nekod polna grušča in dro-
birja, svetujem uporabo če-
lade, saj hitro lahko sproži-
mo kamen, ki ga bo zakon 
gravitacije vlekel navzdol. 
Ob sestopu se ustavimo na 
Kamniškem sedlu, si pri-
voščimo malce počitka, saj 
nas čaka še dolg sestop; vsaj 
do Jermance ali pa celo do 
Kamniške Bistrice. Odvis-
no, kjer nas čaka zvesti pri-
jatelj na štirih kolesih.
Nadmorska višina: 2252 m
Višinska razlika: 1352 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski kotiček: Brana (2252 m n. m.)

Hišna gora Kamniškega sedla
Gora s prostranim vrhom in čudovitim razgledom. Njene grape pozimi nudijo res  
fantastično »plezarijo«. 

Koča na Kamniškem sedlu / Foto: Jelena Justin

Pogled na Brano s Kamniškega sedla  / Foto: Jelena JustinPogled na Planjavo in Kamniško sedlo z vrha Brane / Foto: Jelena Justin
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Ana Šubic

Ljubljana – Kmetijski mini-
ster Jože Podgoršek je v pe-
tek predstavil predlog strate-
škega načrta Skupne kme-
tijske politike (SKP) za ob-
dobje 2023–2027. Gre za 
ambiciozen predlog strate-
škega dokumenta, ki vsebu-
je intervencije I. in II. stebra 
SKP za trajnostni razvoj slo-
venskega kmetijstva in po-
deželja, za kar je na voljo 1,2 
milijarde evrov, je poudaril. 

»Od 2018, torej v zadnjih 
treh letih, smo izvedli več 
kot sedemdeset različnih de-
lavnic in usklajevanj,« je de-
jal minister in poudaril, da 
še vedno ne gre za končno 
verzijo strateškega načrta, 
saj bodo do 15. avgusta izved-
li še šest javnih posvetovanj 
(21. julija tudi v Kulturnem 
domu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah na Gorenjskem). 
»Zato bo zagotovo priš-
lo do sprememb tega načr-
ta, a vendarle želimo s tem 
strateškim načrtom poveda-
ti, da dajemo velik poudarek 
investicijskim podporam za 
večanje prilagodljivosti na 

podnebne spremembe, na 
krizne situacije, povečanje 
konkurenčnosti posame-
znih kmetij – torej na inve-
sticije II. stebra, stebra ra-
zvoja podeželja,« je dejal 
Podgoršek. Slovenija mora 
sicer svoj predlog Evropski 
komisiji predložiti v odobri-
tev najkasneje do 1. januar-
ja 2022.

Na ministrstvu poudar-
jajo, da je namen strateške-
ga načrta zagotoviti stabilen 
dohodkovni položaj kmetov, 
krepiti tržno naravnanost in 
konkurenčnost kmetijske-
ga, gozdarskega in živilske-
ga sektorja, krepitev položa-
ja v prehranski verigi ter za-
gotavljanje pridelave varne 
in kakovostne hrane. Še več-
ji poudarek kot doslej je dan 
prispevku kmetijstva k varo-
vanju okolja, ohranjanju na-
ravnih ekosistemov, prila-
gajanju na podnebne spre-
membe in blaženje njihovih 
posledic – še posebej v luči 
ciljev Strategije »Od vil do vi-
lic« ter Strategije za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030, 
ki izhajata iz Evropskega ze-
lenega dogovora, tj. načrta 

za prehod na podnebno nev-
tralno in krožno gospodar-
stvo do leta 2050.

Slovenija ima sicer v novi 
finančni perspektivi 2021–
2027 na voljo 1,8 milijarde 
evrov iz Evropskega kmetij-
skega jamstvenega sklada 
(EKJS) in Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj po-
deželja (EKSRP). Ker pa je 
pri začetku izvajanja nove 
skupne kmetijske politi-
ke prišlo do zamika, se tre-
nutno programsko obdob-
je 2014–2020 podaljšuje za 
dve leti. Posledično se tudi 
sredstva iz nove finančne 
perspektive za leti 2021 in 
2022 že črpajo za izvajanje 
obstoječega Programa ra-
zvoja podeželja 2014–2020. 
V okviru Strateškega načr-
ta 2023–2027 ima tako Slo-
venija na voljo 1,2 milijardi 
evrov; za prvi steber približ-
no 550 milijonov evrov in za 
drugega okoli 750 milijonov 
evrov po predlogu, da se del 
sredstev iz prvega prenese v 
drugi steber.

Na predstavitev strateške-
ga načrta SKP 2023–2027 
so se s skupnim sporočilom 

kritično odzvali na Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slo-
venije, Zadružni zvezi Slo-
venije, Sindikatu kmetov 
Slovenije, Zvezi kmetic Slo-
venije, Čebelarski zvezi Slo-
venije in Zvezi slovenske po-
deželske mladine. Med dru-
gi so opozorili, da ne more-
jo podati svojih stališč, dok-
ler ne bodo izdelani podrob-
ni izračuni vplivov interven-
cij na posamezne sektorje in 
strukturo kmetij. Prav tako 
še ni bila predstavljena in 
usklajevana opredelitev ak-
tivnega kmeta, čeprav gre za 
ključni del strateškega načr-
ta nove SKP. »Dokler nima-
mo opredeljenega upravi-
čenca, ki bo koristil sredstva, 
ne moremo preučevati mo-
rebitne uspešnosti interven-
cij, saj ne vemo, kdo bo tisti, 
ki jih bo izvajal,« opozarja-
jo. Naštete organizacije mi-
nistrstvo tudi pozivajo, da 
po regijskih predstavitvah v 
okviru javne razprave omo-
goči še čas za pripravo stali-
šč znotraj posameznih orga-
nizacij, zato naj se javna raz-
prava podaljša vsaj do 2. sep-
tembra.

Za kmetijstvo dobra milijarda evrov
Začela se je javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027, ki bo 
trajala do 15. avgusta. Predvidenih je več javnih posvetov, 21. julija tudi v Cerkljah na Gorenjskem.

Ana Šubic

Kranj – Kmetijsko ministr-
stvo je v Uradnem listu obja-
vilo sedem javnih razpisov s 
področja čebelarstva v skup-
ni vrednosti 566 tisoč evrov. 
Rok za prijavo je zelo kratek, 
saj se izvajanje ukrepov v 
programskem letu 2021 za-
ključi že z 31. julijem.

Dva razpisa so objavi-
li v petek, 2. julija; nanju se 
je možno prijaviti do kon-
ca julija. Razpis za sofinan-
ciranje čebelarske opreme 
v vrednosti 250 tisoč evrov 
je namenjen posodabljanju 
zastarele čebelarske opre-
me, naprav in tehnologije 
ter spremljanju stanja v če-
belarstvu s pomočjo tehtnic 
z vremensko postajo. Razpi-
sali so še deset tisoč evrov za 
racionalizacijo sezonske se-
litve panjev.

Pet razpisov pa so objavi-
li 24. junija. V okviru razpisa 
za subvencioniranje vzreje-
valcev čebeljih matic je na vo-
ljo 70 tisoč evrov, rok za odda-
jo vlog je 16. julij. Enako ve-
lja za razpis za sofinancira-
nje zdravil, dovoljenih v eko-
loškem čebelarstvu za zatira-
nje varoje, kjer je razpisanih 
23 tisoč evrov, in za podporo 
čebelarskim društvom za iz-
vajanje pašnih redov, za kar 
so predvideli 15 tisoč evrov. 
Na ostala razpisa se je možno 
prijaviti do konca julija. Gre 
za sofinanciranje didaktičnih 
pripomočkov organizacijam 
čebelarjev, za kar so razpisa-
li petdeset tisoč evrov, ter za 
sofinanciranje nakupa opre-
me za izvedbo raziskave is-
kanja alternativnih paš in ka-
rakteristike medu v povezavi 
s povzročitelji medenja, kjer 
je na voljo 148 tisoč evrov.

Razpisi za čebelarje

Naklo – Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj in semenarska hiša 
Agrosaat v sodelovanju s Poličarjevo kmetijo vabita pridelo-
valce ozimnih žit, krompirja in koruze na 21. Dan polja, ki bo 
potekal v petek, 9. julija, ob 9. uri na poskusnem polju na Polici 
pri Naklem. Predstavili bodo ozimna žita z novostmi (ječmen, 
tritikala in pšenica), nove sorte krompirja, poskus s silažno 
koruzo, pomen strniščnih dosevkov in krmnih mešanic za 
rodovitnost tal in pridelavo krme ter novo žitno vabo Ratron 
GW za zatiranje poljskih, travniških in gozdnih voluharic. 

Dan polja na Polici pri Naklem

Maša Likosar

Bohinjska Bela – Tradicio-
nalnega srečanja, ki ga je le-
tos Javna služba kmetijske-
ga svetovanja organizirala v 
sodelovanju z AS Bohinjska 
Bela, so se udeležili pred-
stavniki gorenjskih agrar-
nih skupnosti z namenom 
medsebojnega spoznavanja 
in izmenjave strokovnih ter 
praktičnih mnenj. Predse-
dnik Marko Antloga je po-
udaril glavne težave in izzi-
ve agrarnih skupnosti: »Kri-
za v živinoreji ter profitabil-
nost in pomanjkanje kadra, 
kot so pastirji, majerji in si-
rarji, nam povzročajo naj-
več težav. Ljudi, ki bi delali, 
je mnogo premalo,« je pove-
dal in dodal: »Parcialnih re-
šitev žal ni. Probleme je tre-
ba urediti na državni ravni, 
pri čemer bi bilo smiselno 
upoštevati specifične last-
nosti, ko je ta, da se podro-
čje planine ne more primer-
jati z ravninsko pridelavo. 
Pomembno je tudi dejstvo, 

da iz ekstenzivnega travni-
ka lahko narediš intenziv-
ni travnik, obratna pot pa je 
praktično nemogoča. Me-
nim, da bi morali biti tovr-
stni procesi nujno vodeni s 
strani višjih organov.« 

Agrarna skupnost Bohinj-
ska Bela je tudi v času epide-
mije operativno delovala ne-
moteno. Poletna paša se je 
začela 12. junija in bo pred-
vidoma trajala do začetka 
septembra. Poteka na petih 

lokacijah, njihov pastir Bo-
štjan Klavora pa letos skrbi 
za 63 govedi. »Poleg vzdrže-
vanja pašnikov trenutno 
urejamo tudi napajanje, na 
širšem področju Pokljuke se 
namreč srečujemo s težava-
mi z vodo, pri čemer imamo 
že narejena zajetja in jih vsa-
ko leto dodajamo,« je še po-
jasnil Antloga.

 

Servitutne pravice 
nerešena tema

Servitutne oziroma slu-
žnostne pravice, ki obsta-
jajo vse od fevdalnega sre-
dnjega veka in so bile pode-
ljene agrarnim ali pašnim 
skupnostim, so po besedah 
Gašperja Cerarja tudi pra-
vice do paše, koriščenja lesa 
in drugih gozdnih produk-
tov, uporaba poti ter napelja-
ve in črpanja vode na tuji ne-
premični. »V Sloveniji so ne-
koliko pozabljena in nereše-
na tema. Zapletlo se je v času 
nacionalizacije in agrarne re-
forme, ko so bile servitutne 

pravice odvzete. V devetde-
setih letih prejšnjega stole-
tja ob denacionalizaciji in za-
konu o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti pa te niso 
bile vrnjene,« je pojasnil in 
dodal, da sodne prakse glede 
servitutnih pravic v Sloveniji 
ni veliko, obstajata le dve sod-
bi, kjer pa servituti niso bili 
priznani. »Če bi danes želeli 
te pravice vpisati v zemljiško 
knjigo, bi bilo treba začeti od 
začetka. Agrarna skupnost bi 
morala do lastnika in skleni-
ti služnostno pogodbo ter jo 
po pravilih stvarnopravne-
ga zakonika vpisati v zemlji-
ško knjigo. Žal se mi zdi, da 
so fevdalni servituti izgublje-
ni in večjih zakonskih reši-
tev na tem področju ni mo-
goče pričakovati,« je še pou-
daril in dodal, da tudi aktual-
ni predlog zakona o agrarnih 
skupnostih ne vključuje ser-
vitutnih pravic. 

Ob tem je Tilka Klinar 
pojasnila, da v Avstriji ser-
vitutne pravice nikoli niso 
bile odvzete. »Kljub temu se 

avstrijski kmetje v določenih 
deželah srečujejo s težava-
mi. Zaradi naravovarstveni-
kov, pohodnikov, kolesarjev, 
zveri in drugih uporabnikov 
naravnega prostora, so nji-
hove servitutne pravice ome-
je. Ko so želeli vrisati gerk v 
zemljiško knjigo, ga niso us-
peli, zato so si vsi tisti, ki jim 
je branjena pravica, od dežel-
nih vlad izborili denarno na-
domestilo. Zaradi omejeva-
nja njihovih pravic so usta-
novili tudi dve združenji, ki 
se borita za ta nadomestila,« 
je obrazložila Klinarjeva.

Predlogi zakona o 
agrarnih skupnostih

Kot je pojasnil Cerar, pred-
log zakona o agrarnih sku-
pnostih med drugim vklju-
čuje problem transakcijske-
ga računa in davčne obrav-
nave agrarne skupnosti, 

glasovalno pravico na obč-
nem zboru, ki bi bila v dolo-
čenih primerih omejena, in 
primer zapuščine brez dedi-
čev. »Kmetijsko ministrstvo 
z novim zakonom želi opra-
viti tudi dvotirnost. V Slove-
niji je 360 agrarnih skup-
nosti, od tega se jih je le tri-
deset vzpostavilo po novem 
zakonu. Zato predlagajo, da 
bi v dvoletnem obdobju dali 
vsem drugim možnost, da 
se preoblikujejo. Po prete-
ku dveh let bi tiste agrarne 
skupnosti, ki bi delovale po 
starem, veljale kot solastni-
ške skupnosti,« je še pojas-
nil Cerar in dodal, da bodo 
v zbornici opozorili še na 
smiselno ureditev in omeji-
tev sodne takse pri dedova-
nju, poenostavljenje loka-
cijskih informacij in davčno 
stopnjo agrarnih skupnosti 
– teme, ki za zdaj v zakon še 
niso vključene.

Srečanje agrarnih skupnosti
Na planini Ilovec – Galetovec je potekalo srečanje gorenjskih agrarnih skupnosti, kjer je predsednik 
Agrarne skupnosti (AS) Bohinjska Bela Marko Antloga predstavil njeno dejavnost, Gašper Cerar, višji 
sodelavec za področje pravnega svetovanja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, je pojasnil 
zgodovino servitutnih pravic in aktualne podatke zakona o agrarnih skupnostih, Tilka Klinar, kmetijska 
svetovalka za Kranjsko Goro in del Jesenic, pa je delila izkušnje s servitutnimi pravicami v Avstriji. 

Srečanje gorenjskih agrarnih skupnosti na planini Ilovec – 
Galetovec / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Agrarne 
skupnosti Bohinjska Bela 
Marko Antloga 
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Vilma Stanovnik

Kranj – V prvih petih mese-
cih letošnjega leta se je na 
slovenskih cestah pripeti-
lo 5.482 prometnih nesreč, 
kar je dva odstotka manj 
kot v lanskem enakem ob-
dobju. So pa te terjale več 
smrtnih žrtev kot lani. Do 
konca meseca maja je na 
slovenskih cestah umrlo 38 
udeležencev cestnega pro-
meta, kar je sedem več kot v 
lanskem primerjalnem ob-
dobju. Kot pravijo strokov-
njaki, je poslabšanje stanja 
prometne varnosti z vidi-
ka smrtnih žrtev moč pri-
pisati opuščanju nekaterih 
ukrepov za zajezitev epide-
mije covida-19 in povečeva-
nju obsega prometa. V le-
tošnjih prvih petih mese-
cih je na slovenskih cestah 
umrlo največ voznikov eno-
slednih motornih vozil, in 
sicer 12 oziroma štirje več 
kot v lanskem primerjal-
nem obdobju. Od tega je 
bilo deset voznikov motor-
nega kolesa ter dva voznika 
mopeda. 

Poslabšanje stanja varnos-
ti beležijo tudi pri pešcih. V 
letošnjem letu je umrlo že 
osem pešcev oziroma pet 
več kot v lanskem primerjal-
nem obdobju.

Najpogostejša vzroka za 
nastanek prometnih nesreč 
s smrtnim izidom sta nepri-
lagojena hitrost in nepravil-
na stran oziroma smer vo-
žnje. Zaradi teh dveh vzro-
kov je umrlo 24 od 38 oseb 
oziroma skoraj dve tretjini 
vseh smrtnih žrtev.

Nesrečni konci tednov

Do konca letošnjega maja 
je med petkom in nedeljo 
življenje izgubilo 21 od 38 
oseb oziroma 55 odstotkov. 

»V poletnih mesecih, ko 
se bo promet še poveče-
val, se bodo temu prilago-
dile tudi aktivnosti policije 
in agencije. Stanje varnos-

ti cestnega prometa se lah-
ko v tem obdobju namreč 
občutno poslabša. V izogib 
temu bo policija v tem ob-
dobju izvajala določene ak-
tivnosti za odpravljanje za-
stojev. Sodelovali bodo z 
vzdrževalci cest, ki so pri-
stojni za postavitev ustre-
zne prometne signaliza-
cije. Policisti bodo priso-
tni na mestih, kjer bo pri-
hajalo do zastojev, in bodo 

po potrebi urejali promet 
in preprečevali morebitne 
kršitve cestnoprometnih 
predpisov. Nadzorne aktiv-
nosti bodo usmerjene tudi 
na tiste ceste, ki jih v po-
letnih mesecih uporablja-
jo motoristi, predvsem ob 
praznikih in napovedanih 
motorističnih prireditvah, 
ki potekajo v Sloveniji ali 
sosednjih državah. 

Prav tako bodo policisti 
izvajali meritve hitrosti. Na 
najbolj izpostavljenih ce-
stah bodo promet umirjali 
tudi s postavitvijo in presta-
vitvami silhuet policistov z 
radarjem v naravni velikos-
ti. Celo poletje bo potekal 
tudi nadzor nad vozniki to-
vornih vozil, tudi glede spo-
štovanja določil Odredbe o 
omejitvi prometa na cestah 
v državi,« pravijo na Agen-
ciji za varnost prometa ter 
skupaj s policisti svetujejo, 
da so udeleženci v prome-
tu v prihajajočih mesecih 
strpni, saj visoke tempera-
ture vplivajo tudi na zbra-
nost in vozne sposobnosti. 
Hitrost vožnje naj prilago-

dijo prometnim in vremen-
skim razmeram. Dosledno 
naj upoštevajo cestnopro-
metne predpise ter se teme-
ljito pripravijo na pot, tudi 
z ustrezno pripravo vozila. 
Preverijo naj dela na cesti, 
morebitne zastoje in upo-
rabijo poti, kjer promet ni 
tako gost. Če pa vozniki 
vseeno naletijo na zastoje, 
naj upoštevajo prometno 
signalizacijo in navodila 

policistov. Vselej naj bodo 
še posebno pozorni na naj-
ranljivejše udeležence v ce-
stnem prometu – pešce, ko-
lesarje in motoriste. 

Vrhunec motoristične 
sezone

Motoristična sezona je že 
v polnem teku. »Motoristi, 
če se odpravljate na dopust, 
izlet ob koncu tedna ali le 
na krajšo vožnjo, upoštevaj-

te nasvete za varno vožnjo 
in cestnoprometne pred-
pise. Pred potjo zagotovi-
te, da motor deluje brezhib-
no, preverite stanje pnevma-
tik, delovanje zavor, luči. Po-
skrbite za ustrezno zaščitno 
opremo, ki naj vedno vklju-
čuje čelado, svetla odsevna 
oblačila, ščitnik hrbtenice, 
škornje, rokavice, in imejte 
vedno prižgane luči. Osre-
dotočite se na vožnjo, na mo-
tor ali moped sedite le trez-
ni,« svetujejo na Agenciji za 
varnost prometa ter poziva-
jo motoriste in mopediste k 
odgovorni vožnji, druge voz-
nike motornih vozil pa k do-
datni previdnosti in pozor-
nosti. Motoriste prav tako 
opozarjajo, da se je na dalj-
še ali zahtevnejše vožnje tre-
ba pripraviti. »Načrtujte po-
stanke in v poletni vročini 
poskrbite za ustrezno hidra-
cijo. Utrujenost je pomem-
ben dejavnik, ki lahko vpli-
va na varnost vožnje, zato 
se na pot odpravite spočiti. 

Spremljajte vremenske na-
povedi, saj poletne nevihte, 
nalivi ali toča ugodne voz-
ne razmere lahko nenadno 
poslabšajo,« dodajajo stro-
kovnjaki.

Usodna je lahko že 
majhna napaka

»Kolesarji, na cestah bo-
dite kar najbolj pozorni, saj 
je za nastanek nesreče do-
volj majhna napaka. Ne upo-

rabljajte mobilnega telefo-
na ali slušalk za poslušanje 
glasbe, ne vozite pod vpli-
vom alkohola, vozite zmer-
no in hitrost prilagodite raz-
meram v prometu,« opozar-
jajo na Agenciji za varnost 
prometa in svetujejo, da z 
roko vedno jasno nakažete, 
kam zavijate, da poskrbite za 
dobro vidnost, kar pomeni, 
da naj bosta na kolesu delu-
joči sprednja in zadnja luč. 
Prav tako je pomembno opo-
zorilo kolesarjem, da se je 
pred rdečo lučjo treba vedno 
ustaviti. Za večjo varnost je 
koristno uporabljati čelado.

Za varno vožnjo kolesar-
jev so pomembni tudi nas-
veti voznikom. Pri zavijanju 
desno je treba biti do kole-
sarjev še posebno pozoren, 
saj imajo ti prednost. Tudi 
pri prehitevanju kolesarjev 
je treba imeti ustrezno boč-
no razdaljo. »Ne jezite se na 
kolesarje! V prometu so ran-
ljivejši kot vi,« še svetujejo 
strokovnjaki. 

Tudi v vročini zbrano na pot
V prvih petih mesecih letošnjega leta se je sicer zgodilo nekaj manj nesreč kot v enakem obdobju lani, 
žal pa je bilo več smrtnih žrtev. Policija in Agencija za varnost prometa pa svetujeta, da so udeleženci v 
prometu poleti še strpnejši, saj visoke temperature vplivajo tudi na zbranost in vozne sposobnosti.

Prtljaga naj bo v vozilo zložena pravilno in varno pritrjena, zagotovite pa si tudi dobro 
preglednost skozi vsa okna in ogledala. / Foto: Tina Dokl

Sprostitev ukrepov je žal prinesla več smrtnih 
prometnih nesreč, predvsem na račun neprilagojene 
hitrosti in napačne smeri oziroma strani vožnje. 

Za večjo varnost na naših cestah v poletnih mesecih 
je Agencija za varnost prometa izdala novo brošuro 
Nasveti za vožnjo poleti, ki jo ta mesec delijo na 
avtocestnih postajališčih. 

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora, Bohinj – Eki-
pa za helikoptersko reševa-
nje v gorah je v četrtek z vo-
jaškim helikopterjem poma-
gala planinki, ki je na Konj-
skem prevalu proti Kredari-
ci zdrsnila pri prečenju sne-
žišča. Poškodovala si je roko. 

Reševanja so se vrstila tudi 
v naslednjih dneh. Samo v 
soboto je bila ekipa na delu 
kar trikrat. Že ob 8. uri zjut-
raj je z vojaškim helikopter-
jem poletela na pomoč gor-
skim reševalcem iz Mojstra-
ne, ki so preverjali informaci-
jo o domnevnih klicih na po-
moč v Triglavski severni ste-
ni. Gorski reševalci in heli-
kopter niso našli poškodova-
nih oseb. Okoli desete ure je 
ekipa poletela na Krnska je-
zera, kjer je pomagala laž-
je poškodovanemu planin-
cu. Pri vzponu proti Planin-
skemu domu pri Krnskih je-
zerih je padel in si poškodo-
val glavo. Sredi popoldneva 
so nato reševali še planinca, 
ki je na območju Viševnika v 
neustrezni obutvi zdrsnil in 
se tudi lažje poškodoval. Bil 

je na meji večjega padca, saj 
je na tem delu zelo strm in 
spolzek teren. Šlo je za tujca. 

Tudi druge dni so na ob-
močju Prisojnika kranjsko-
gorski gorski reševalci in vo-
jaški helikopter reševali ne-
ustrezno opremljene tujce.

Ekipa za helikoptersko re-
ševanje z Brnika je v nedeljo 
v Bohinju obravnavala smrt 
ženske, ki je umrla zaradi 
hudih poškodb po odlomu 
skal v ferati Pršivec. Umr-
la je na kraju nesreče. Tuja 
planinka je imela ustrezno 
opremo. Ogled je opravila 
Gorska policijska enota, re-
ševanje pa vojaški helikop-
ter. Sicer pa so gorski reše-
valci te dni reševali tudi na 
klasičen način. Kot ugota-
vljajo, je v zadnjem obdob-
ju največ neustrezno opre-
mljenih planincev tujcev.

»Opozarjamo na previ-
dnost, ustrezno opremo in 
odgovornost. Stanodajalce, 
pri katerih so nastanjeni tuj-
ci, prosimo, naj jih seznani-
jo z razmerami v sredogor-
ju in visokogorju. Gore niso 
hribčki, kamor bi šel s super-
gah,« pravijo policisti.

V gorah smrt tuje planinke
Nesreče v gorah si kar sledijo, gorski reševalci 
pa ugotavljajo, da je v zadnjem obdobju največ 
neustrezno opremljenih planincev tujcev.

Vilma Stanovnik

Jesenice, Kranj – Na Jese-
nicah je storilec v petek do-
poldan s kolesa ukradel pa-
ket, v še enem primeru pa 
je storilec poškodoval ste-
kla na skladišču. Na Ces-
ti 1. maja v Kranju je bilo 
vlomljeno v osebni avtomo-
bil, zmanjkala pa je denar-
nica. V Zgoši je bilo vlom-
ljeno v stanovanjski objekt, 
v okolici Kranja pa v delov-
ni zabojnik. 

Policisti so kazniva deja-
nja obravnavali tudi na av-
tocestnih počivališčih. V šti-
rih primerih je bilo vlom-
ljeno v avtodome, okrade-
ni pa so bili predvsem tujci. 

Zmanjkale so bančne karti-
ce in denar. 

»Gotovine, kartic in do-
kumentov ne hranite na is-
tem mestu, ampak jih imej-
te skrite v različnih delih vo-
zila. S seboj ne nosite večjih 
zneskov gotovine. Ko spite 
v avtodomih, vredne stvari 
imejte blizu sebe, vozila pa 
dosledno zaklepajte. Storil-
ci delujejo tudi ponoči, ko 
ljudje v avtodomih spijo, 
čez dan pa bodisi izkorišča-
jo odsotnost lastnikov zara-
di opravkov in rekreacije ali 
pa jih s spraševanjem o stva-
reh zavajajo, da drugi stori-
lec lahko pregleda vozilo in 
odnese vredne stvari,« opo-
zarjajo policisti.

Tatovi ne počivajo
Ta konec tedna so bili dejavni tudi tatovi, znova pa 
je tudi več kraj na avtocestnih postajališčih.

Avtocestna postajališča so za tatove znova zanimiva, zato 
policisti opozarjajo na previdnost. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

L
uka Sešek je slo-
venski javnosti bolj 
znan kot pevec pop 
glasbe, muzikalov, 
igralec in zmago-

valec ene izmed sezon šova 
Znan obraz ima svoj glas. 
Prvega julija letos je dopol-
nil 23 let, je pa tudi sin vses-
transkega Jureta Seška. Nje-
gov prihod in samo aktualno 
dogajanje v ansamblu Sašo 
Avsenik komentira takole: 
»Lani oktobra je naš doseda-
nji pevec Dejan Zupan naz-
nanil svoj odhod zaradi nes-
tabilnih razmer na področ-
ju kulturne dejavnosti v času 

pandemije covida-19. Zaradi 
takratnih aktualnih ukrepov 
in omejitev je ansambel lah-
ko nadaljeval delovanje le na 
daljavo in tako smo spomla-
di začeli iskati novega pevca. 
Prav tako je v tem obdobju 
nastalo nekaj novih motivov 
za nove skladbe. Na spon-
tani vaji se nam je pridružil 
Luka Sešek in vznemirjenje 
do skupne zgodbe je posta-
lo obojestransko. Obdobje, 
ko še ni bilo nastopov, smo 
v ansamblu izkoristili za vaje 
in ustvarjanje. Na vajah se je 
izkazalo, da Luku nov izziv 
v narodno-zabavni glas-
bi zelo leži. Zgodbo ansam-
bla bomo tako lahko nada-
ljevali z odličnim moškim 

vokalom in prav zato se vese-
limo prvih srečanj publike z 
Lukom na prihajajočih kon-
certih.«

Zdaj objemi me spet

Sodelovanje z Lukom 
ansambel začenja z novim 
avtorskim valčkom. »Skla-
dba Zdaj objemi me spet je 
začetek novega obdobja pri 
Ansamblu Saša Avsenika. 
Hvaležni smo za doslej pre-
hojeno pot in hkrati veselo 
gledamo v prihodnost,« še 
pove Sašo Avsenik.

In zakaj se je Luka odločil, 
da se preizkusi v narodno-za-
bavnem glasbenem žanru?

»Vstop v Ansambel Saša 
Avsenika zame zagotovo 

predstavlja novo poglavje. 
In sicer ne samo na glasbe-
nem področju, ampak tudi v 
življenju nasploh. Avseniko-
va glasba je tako obširna in 
močna, da pevca, ki jo izva-
ja, napolni drugače kot glas-
bene zvrsti, ki sem jih prepe-
val do sedaj. Ko poješ Avse-
nika, začutiš, da je ta glas-
ba delček tebe že od začetka. 
Opeva pomembne vrednote 
življenja, kot so družina, pri-
jatelji, veselje, predvsem pa 
ljubezen do naše domovine. 
Je nekaj posebnega in moč-
nega in absolutno sem hva-
ležen, da sem postal tudi jaz 
delček tega.« 

O novi pesmi, ki so jo 
ustvarili v ansamblu, pa 

pove: »Moja prva pesem z 
Ansamblom Saša Avseni-
ka je nežen valček, ki pos-
lušalca poboža z novim pri-
dihom Avsenikove glasbe, 
a ga hkrati spomni na sta-
re, legendarne valčke. Ko 
mi je Sašo prvič zavrtel čis-
to kratek odsek refrena, sem 
se takoj zaljubil vanj. Kla-
rinetist Tommy Budin in 
Sašo sta ustvarila prekrasno 
melodijo, Jan Plestenjak pa 
je dodal, podobno kot v skla-
dbi Skozi leta, mojstrovino 
besed, sestavljenih v čutno 
besedilo.« Doda še, da ver-
jame vanjo in upa, da jo bo 
publika začutila prav tako, 
kot so jo člani ansambla, ko 
so jo ustvarjali. Ti pa so pre-
pričani, da bo prav pesem 
Zdaj objemi me spet tista 
novost, ki Avsenikovih zve-
stih poslušalcev ne bo pusti-
la hladnih. 

Kot smo že omenili, je 
večino melodije ustvaril 
Tommy Budin, ki razloži, 
da je navdih za valček dobil 
že lani pozimi, ko je sedel za 
klavirjem. Prvi takti refre-
na so ga v trenutku navdu-
šili, s Sašem Avsenikom pa 
sta potem melodijo samo še 
dokončno razvila. V skladbo 
je skušal vplesti tudi nekaj 

svojih idej, a obenem obdr-
žati Avsenikov stil.

Poletje koncertov

Skladbo Zdaj objemi me 
spet boste lahko vsekakor 
slišali tudi na prihajajočih 
nastopih Ansambla Saša 
Avsenika. Vse najboljše, Slo-
venija! se imenuje koncert-
ni program, s katerim bo 
ansambel v letošnjem pole-
tju »obrajžal« tako rekoč vso 
Slovenijo. Od julija do sre-
dine septembra načrtuje-
jo več kot dvajset koncertov. 
Koncertni cikel bo glasbeni 
poklon Sloveniji, ob 30-let-
nici njene samostojnosti. 

Ansambel Saša Avsenika 
vas bo s pesmimi, ki opeva-
jo Slovenijo, popeljali vse od 
morja pa do gora naše deže-
le. Prav Slavko in Vilko Avse-
nik sta namreč v svojih vižah 
neštetokrat opevala Sloveni-
jo, naše navade in prepros-
te ter delovne ljudi, ki živi-
jo v tem zemeljskem koščku 
raja. Prvi v seriji koncertov 
se bo tako zgodil že ta pet-
ek, 9. julija, in sicer v rod-
nih Begunjah. Na Gorenj-
skem se bo ansambel usta-
vil še 30. julija 2021 v Kran-
ju in pa 26. avgusta 2021 v 
Kamniku.

IMAJO NOVEGA PEVCA
Ansambel Saša Avsenika je odprl novo poglavje v svoji glasbeni zgodbi. Po medijskem in ustvarjalnem 
premoru predstavljajo novo pesem z naslovom Zdaj objemi me spet in napovedujejo turnejo po 
Sloveniji ob tridesetem rojstnem dnevu. Začenjajo že v petek, 9. julija, v domačih Begunjah. Imajo pa 
tudi novega člana – pevca Luka Seška. 

Luka Sešek / Foto: arhiv ansambla (Rok Majhenič)

V drugi polovici lanskega leta je Preddvorčan Franci Delavec, ki ga domači in prijatelji kličejo Frenk, praznoval šestdeseti 
rojstni dan. Seveda v mirnejšem vzdušju in s precej virtualnimi čestitkami – razmeram primerno. Letos je potem takoj, 
ko je bilo mogoče, povabil na rojstnodnevno »ponovitev«. V prijetnem okolišu narave in dobri družbi veselja ni zmanjkalo 
in tudi presenečenja za slavljenca so se kar vrstila. Prav v novi sestavi pa se je oglasil tudi Ansambel Saša Avsenika. Na 
fotografiji: Ansambel Saša Avsenika v družbi slavljenca Frenka Delavca, njegove soproge in hčerke. / Foto: Tina Dokl

Že dobro leto dni je minilo, odkar so člani priljubljene fan-
tovske zasedbe Kvatropirci izdali zadnjo skladbo. Nova je 
kar nekaj časa zorela, preden je ugledala luč sveta. Konec 
letošnjega maja so Kvatropirci tako občinstvu predstavili 
pesem Mila in s tem napovedali še izdajo novega albu-
ma. Pesem je dobila tudi že vizualno podobo, z albumom 
pa naj bi se poklonili deseti obletnici nastopanja. Milo 
so Kvatropirci posvetili vsem, ki so že kdaj imeli zaradi 
ljubezni strgana krila, a še vedno verjamejo v tople, pove-
zane in globoke osebne odnose. Glasbena skupina štirih 
fantov pa to poletje prihaja s svojimi slovenskimi pop-rok 
uspešnicami tudi na gorenjske glasbene odre: 18. julija 
bodo nastopili v Cerkljah, 22. julija v Škofji Loki, 26. avgus-
ta jih pričakujejo v Predosljah in 9. septembra v Kamniku.

Deseti rojstni dan Kvatropircev
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Morje

Šola je zaprla vrata,
mene pa čaka
oddih in zabava.

Kovčke bom napolnila,
na kopalke 
ne pozabila.
Morda še kakšno
knjigo,
da ne pozabim
na rimo.

Sestra in brat,
pojdimo hitro spat,
da jutri odrinemo
z očetom in mamico.

Šola je zaprla vrata
nas pa čaka
morje, morje, morje.

Manca

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Z
a zdaj smo zas-
ledili dva, ki 
sta se glede na 
obisk odrezala 
odlično in orga-

nizatorji so bili veseli, da so 
se ukrepi toliko sprostili, da 
so festivala dejansko lahko 
izpeljali. 

Tako so pod velikim šoto-
rom nasproti Term Snovik 

gostili prvi Festival lokalnih 
piv na Kamniškem, Radov-
ljica pa je pomahala poletju v 
pozdrav z Okusi piva Radov-
ljica. Tu je dogajanje pospre-
mila tudi kulinarična ponu-
dba lokalnih kuharskih moj-
strov, kjer so največ zanima-
nja poželi zagotovo različni 
hamburgerji. Med lokalni-
mi gostinci sta se dobro zna-
šla tudi Jože Godec in Admir 
Jusić, ki sicer spadata v 
bohinjski okoliš, medtem ko 

so mali pivovarji prišli prak-
tično z vseh vetrov: od doma-
činov do Begunj pri Cerkni-
ci, Žirov in Kamnika, ki pa 
v Sloveniji velja praktično 
za prestolnico malih pivo-
varjev. Od tu ter iz okolice 
Kamnika pa so ljubitelji pivo 
lahko okušali v Snoviku, na 
Festivalu lokalnih piv, kjer 
so se obiskovalcem pred-
stavili štirje lokalni pivovar-
ji: neposredno iz Tuhinj-
ske doline je prišel Menin'c 

iz Domače pivovarne pod 
Menino, iz Kamnika pivo-
varni Mali grad in Barut Bre-
wing and Blending, iz sose-
dnje občine Lukovica pa se 
je oglasil Rokovnjač. Seveda 
na obeh prireditvah ni manj-
kal glasbeni program, med-
tem ko je v Snoviku palček 
Snoviček poskrbel, da so se 
zabavale tudi družine, ki so 
sicer letovale »čez cesto« od 
prireditvenega šotora, v Ter-
mah Snovik.

FESTIVALI DOMAČIH PIV

Domača pivovarna pod Menino: Simona Koncilia in Frenk 
Jeglič ter hči Špela Jeglič (levo)

V Radovljici se je ponovno ustavil domači turkizni 
Volkswagnov kombi, retro lepotec pivovarne Carniola.

Gostujoči kuharski mojster na radovljiških Okusih piva Jože 
Godec iz Penziona in gostilne Resje (Nemški Rovt) ter Aleš 
Tavčar iz Gostišča Draga, ki se je tokrat odločil, da poleg 
tradicionalnega cesarskega praženca ponudi »street food« 
Okusov Radol'ce malo drugače: z indijskim priokusom.

Okusi piva Radovljica: pivovarna Green Gold iz Šempetra v 
Savinjski dolini

Mateja Rant

N
a 31. srečanju 
mladih pesni-
kov in dekla-
matorjev, ki ga 
pod naslovom 

Župančičeva frulica pripra-
vlja Zavod za izobraževanje 
in kulturo Črnomelj, je ble-
stel tudi učenec iz OŠ Ore-
hek Izak Pirih. Za sodelova-
nje se je prijavilo 280 dekla-
matorjev iz vse Slovenije, ki 
so morali posneti kratke fil-
me, v katerih so poskuša-
li kar najbolj doživeto pove-
dati eno od pesmi Ferija 
Lainščka iz njegove pesni-
ške zbirke z naslovom NE. 
Posebna žirija je nato izbra-
la pet finalistov, ki so mora-
li izbrano pesem na priredi-
tvi v Črnomlju povedati tudi 
v živo, na podlagi česar so 
razglasili zmagovalca. Poleg 
najboljših deklamatorjev v 
sklopu Župančičeve frulice 
izbirajo še najboljše osnov-
nošolske in najboljše sred-
nješolske pesnike.

Dvanajstletni Izak Pirih je 
z deklamiranjem navdušil 

že učiteljico v prvem raz-
redu, in sicer je deklamiral 
pesem Mleko avtorja Andre-
ja Rozmana Roze. Zato so ga 
v drugem razredu izbrali, da 
nastopi na prireditvi ob zak-
ljučku bralne značke, kjer je 
pesem deklamiral še pred 
samim pesnikom. »Kaže, 
da mi je to prišlo malo v 

navado, in tako sem letos 
lahko deklamiral in osebno 
spoznal še enega pesnika – 
Ferija Lainščka,« je duho-
vito razložil Izak Pirih in v 
tem tonu tudi nadaljeval: 
»Čeprav sem si za deklami-
ranje izbral pesem Konec, 
te dejavnosti še nisem zak-
ljučil.« Kot pravi, mu je pri 

deklamiranju všeč, da s 
poudarki na različnih mes-
tih ustvariš drugačen zven 
besed. »Pri deklamaciji mi 
pomaga, da se res vživim 
v pesem – predstavljam si 
zgodbo v svoji glavi in jo 
poskušam povedati čim bolj 
s poudarki.« Sam pesmi še 
ni poskusil pisati, je priz-
nal, se pa preizkuša v pisan-
ju kratkih humornih raper-
skih verzov. Na tekmovan-
ju v Črnomlju je imel sicer 
nekaj treme pred prvim nas-
topom pred žirijo, a ko so ga 
razglasili za zmagovalca in 
je moral pesem deklami-
rati še enkrat, je bil že pov-
sem sproščen, je še dejal 
Izak Pirih, ki sicer pravi, da 
mu je veliko težje nastopa-
ti pred sošolci kot pred ljud-
mi, ki jih ne pozna.

Sam zase pravi, da je »člo-
vek mnogih talentov« – tre-
nira košarko, igra ukulele ter 
rad sestavlja Rubikovo koc-
ko, kolesari in igra nogomet. 
»Včasih se čudim, da mi ne 
zmanjka dneva, ampak za 
zdaj mi 24 ur še zadostuje,« 
konča spet v svojem šaljivem 
tonu.

V PESEM SE VŽIVI
Izak Pirih iz Osnovne šole (OŠ) Orehek Kranj je dobitnik pastirskega roga za najboljšega deklamatorja 
na srečanju mladih pesnikov in deklamatorjev Župančičeva frulica 2021, ki je sredi junija potekalo v 
Črnomlju.

Izak Pirih je nagrado za najboljšega deklamatorja prejel iz 
rok pesnika Ferija Lainščka. / Foto: osebni arhiv

Poletje nam prinaša same lepe dogodivščine. Morje, 
valovi, školjke, plavanje in še kaj. Imejte se lepo in uživaj-
te v sončnih žarkih. Meta

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

S podelitve v Črnomlju / Foto: osebni arhiv
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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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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:

»Tehtnica «

V podjetju, kjer sem zaposle-
na, bi rada šla na drugo delov-
no mesto. Ali mi bo to željo 
uresničil nadrejeni? Zanima 
me pa tudi za zdravje in lju-
bezen. 
V roku pol leta se vam želja po 
spremembi delovnega mesta 
uresniči. Morda vas na zdrav-
stvenem področju čakajo 
pregledi, ampak je videti vse 
v redu, zato brez skrbi. V lju-
bezni pa se vam obeta nekaj 
novega in bo odvisno samo 
od vas in vaših odločitev. Ne 
čakajte preveč, živite življenje. 
Lep pozdrav.

»Solza«

Večkrat sem se že obrni-
la na vas, ko mi je bilo tež-
ko in brezizhodno. Zopet vas 
lepo prosim, če mi lahko pove-
ste za sina, ali se bo sploh kdaj 
našel in se ustalil. Zanima me 

za moževo zdravje ter moje 
zdrav je in finance.
Sin ima poseben karakter in 
z njim je včasih težko shajati. 
Trmast je v nepravih trenutkih, 
in tudi kadar se mora za kaj 
odločati, si hitro premisli. Drži 
se določenih pravih, od kate-
rih ne odstopa. A zna biti zelo 
zvest in je iskren ter pošten. 
Kljub letom se še vedno išče, 
išče svoj prostor pod soncem. 
In našel ga bo. Ni več dolgo, 
ko se mu bodo začele doga-
jati lepe stvari. V nekaj mese-
cih se mu obeta stalna zveza 
in kasneje tudi družina. Ne 
smete se več toliko obreme-
njevati zaradi njega, saj s tem 
nič ne spremenite, le vi se sla-
bo počutite. Moža vam ne bo 
uspelo prepričati v nasprotno, 
saj ima svoj prav, od katerega 
nikoli ne odstopa. Podobno 
kot sin. K sreči mu pri zdravju 
ne vidim nič posebnega, stare 
oziroma kronične zadeve. Pri 

vas je največ težav pri zdravju 
povezanih s tem, da se toliko 
obremenjujete zaradi vsako-
dnevnih zadev. Umirite se 
in končno naredite kaj samo 
zase. Tisto, kar vas veseli in 
naredi srečno. Lahko so to čis-
to male stvari, sprehod ali pa 
obisk do prijateljev. Ob koncu 
leta vas razveselijo novice o 
denarju, ki ga ne pričakujete. 
Želim vam vse lepo.

»Jožica«

Kaj menite o sanjah, kako 
naj si jih razlagam? Menda 
tudi sanjske bukve ne dajejo 
pravega odgovora. Živo se mi 
je sanjalo, da mi je neka žen-
ska dejala, naj zelo pazimo na 
vnuka, ko bo imel dve leti. Naj 
še dodam, da ga pazim, če ima 
mamica službo, in začetek je 
bil kar stresen za oba. Vse dob-
ro vam želim, ste res pozitivni.

Imamo različne sanjske bukve, 

večinoma podobno razlagajo, 
so pa seveda tudi razlike. Ved-
no nam ne dajo pravega odgo-
vora. Vse ni za vse. V sanjah so 
pomembne tudi barve, simbo-
li in še kaj. Sanjamo lahko zara-
di dogodkov čez dan. Lahko pa 
nam seveda sanje sporočajo 
ali nas opozarjajo in nas na ta 
način vodijo. Notranji strah, 
podzavest se tudi izražata v 
sanjah, ko um počiva. V vašem 
primeru vidim skriti strah, ko 
niste vedeli, kako vama bo šlo 
z vnukom, in v skrbi, da bo 
vse v redu, je prišlo do sanj. Z 
njim ne bo nič narobe, ne pri 
dveh letih in ne kasneje. Ima-
ta se rada in skupaj se ima-
ta lepo, tako bo tudi naprej. 
Njegova starša bosta ostala 
skupaj, težave, ki jih imata, 
so prehodne in jih uredita. 
Hči dobi tisto pravo zapo-
slitev v naslednjem letu. Bo 
lahko že nekaj prav kmalu, a 
ne bo še tisto pravo. Srečno.

Na Bledu so se 23. junija 2021 poročili: Ivan Jeger in Petra 
Justinek, Bor Šebjanič in Danaja Vukotič ter Rok Bohinc 
in Eva Kern, 26. junija 2021 pa Vladko Bračič in Jerneja 
Fendre, Mihael Rus in Natali Volarič, Dominik Weber in 
Anna Ferronato ter Vladimiro Nevistic in Jurka Jeran. Dne 
26. junija 2021 sta se na Spodnji Lipnici poročila Dejan 
Mladenovič in Maša Vidic, v Škofji Loki pa 3. julija 2021 
Benjamin Kušar in Elizabeta Keršič ter Luka Kalan in Ves-
na Dolenec.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 35 
novorojenčkov, in sicer 17 dečkov in 18 deklic. Najlažja 
je bila deklica z 2565 grami, najtežja pa je bila prav tako 
deklica – ob rojstvu je tehtala 4220 gramov. V jeseniški 
porodnišnici se je rodilo 13 otrok, od tega 8 dečkov in 5 
deklic. Najtežji je bil deček s 3660 grami, najlažja pa dekli-
ca, ki je tehtala 2870 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

N
a mnogih pod-
ročjih aktiv-
ni župan Ciril 
Kozjek je med 
občani zelo 

spoštovan ter priljubljen, 
tako da so topla voščila ob 
jubileju deževala z vseh stra-
ni.

Vse se je začelo že dan pred 
rojstnim dnem, saj so ga 
najožji prijatelji presenetili 
s posebnim darilom, čebel-
njakom na Olševku. Župana 
namreč že od nekdaj veseli 
čebelarstvo, včasih je tako 
skrbel za kar 140 panjev. Kot 
pravi, je nato zaradi številnih 

ostalih obveznosti – še pred 
županovanjem je tako deni-
mo v podjetju Iskratel vodil 
oddelek za vzdrževanje tele-
komunikacijske opreme ter 
tudi veliko potoval, predv-
sem po Rusiji – za to zmanj-
kalo časa, sedaj pa bo spet z 
zadovoljstvom zadihal v sve-
tu medu in čebel.

Na predvečer rojstne-
ga dne je župana razvese-
lila in prijetno presenetila 
prav posebna barvita povor-
ka, sestavljena iz vozil občin-
skih prostovoljnih gasilskih 
društev pa tudi predstavni-
kov številnih ostalih druš-
tev. Povorka se je ob taktih 
domačega Pihalnega orke-
stra ponosno vila vse od 

gasilskega doma v župano-
vem rodnem kraju Voklo pa 
do županove hiše, kjer se je 
v prešernem razpoloženju 
ob nastopu folklornikov ter 

postavitvi visokega mlaja v 
čast županu praznovanje v 
družbi njegovih družinskih 
članov, prijateljev ter sokra-
janov nadaljevalo v prijeten 
poletni večer. Nadvse je bil 
vesel tudi obiska prijateljev 
iz Šaleške doline, s katerimi 
skupaj igrajo namizni tenis. 
V tem športu župan dose-
ga izjemne uspehe tako na 
državnem kot mednarod-
nem nivoju.

Nazdravil je tudi z župa-
ni sosednjih občin, ki so 
mu prav tako zaželeli vse 
dobro, prijetno druženje 
vseh županov pa je še okre-
pilo že tako dobre prijatelj-
ske odnose med sosednji-
mi občinami. Obiskali so ga 
tudi lužanski otroci z Alen-
ko Kern in ga s pesmijo Vse 

ŽUPANOV JUBILEJ
Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek je v torek, 29. junija, praznoval sedemdeset let. Ob okroglem jubileju 
so mu občani zaželeli vse najboljše ter mu pripravili tudi posebno povorko.

Župan Ciril Kozjek s soprogo Slavico / Foto: Gorazd Kavčič

Ob jubileju so župana občani prijetno presenetili tudi z 
velikim mlajem. / Foto: Gorazd Kavčič

Slavljenec v družbi folklornikov ter članic in članov domačega pihalnega orkestra 
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najboljše ganili do srca. 
Veliko mu pomeni ožja dru-
žina, ki mu vseskozi stoji 
ob strani, tako je praznoval 
tudi s soprogo Slavico ter s 
svojo materjo, ki šteje okro-
glih devetdeset let, z otroki 
in vnuki.  Župan se je vsem 

občanom, prijateljem, dru-
žini ter vsem ljudem dob-
re volje iskreno zahvalil za 
lepe želje, voščila in daro-
ve, ob tem pa obljubil, da bo 
ostal aktiven še naprej, tako 
v svojem poklicu kot tudi v 
trenutkih prostega časa.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 270 
www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW ID.4, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila T-CROSS, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do torka, 20. julija 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencMilena Miklavčič

»V naši družini smo ime-
li v vsakem rodu, v vsaki ge-
neraciji borce za domovi-
no. Praded se je boril na so-
ški fronti, tam je bil tudi ra-
njen v nogo. Ker ni dobil pra-
ve zdravniške oskrbe, se mu 
rana ni nikoli zaprla, ves čas 
je 'nekaj' teklo ven. Bolelo 
ga je, zato je bil tudi zadir-
čen, vzkipljiv, hitro je uda-
ril,« pripoveduje Ines.

»Bolj mu je bilo mar za 
lastno počutje kot za kmetijo, 
zato je začelo vse skupaj pro-
padati. Šele ko je premoženje 
prepisal na deda, ko se je ta z 
nečloveškimi napori potru-
dil, da kmetije niso prodali na 
dražbi, so počasi zlezli na zele-
no vejo. Imel pa je veliko smo-
lo, ker se je neprimerno poro-
čil. Vzel je dekle iz zavedne 
družine. Sam se je med voj-
no boril na strani domobran-
cev, žena pa je kot mladenka 
pomagala partizanom. Raz-
lični ideologiji, ki sta ji pripa-
dala, je bilo težko usklajevati. 
Med njima je občasno izbruh-
nilo veliko sovraštva, kar pa ju 
ni zadržalo, da ne bi tudi v 'sta-
rosti', sredi štiridesetih, spo-
čela treh otrok. Bila sem priča 
trenutkom, ko sta drug druge-
mu grozila celo s smrtjo. Ni-
koli ne bom pozabila! Nisem 
mogla doumeti, kako sta lah-
ko zvečer ta bes pustila pred 

vrati spalnice, kjer sta se po-
tem ljubila kot vsi čisto obi-
čajni smrtniki. Eden od de-
dovih bratov je zaradi politič-
nih nasprotij z lovsko puško 
hudo ranil sestro. V zaporu je 
presedel osem let, pa ga ni čis-
to nič izučilo. Pravzaprav tudi 
njegove sestre ne. Njuni po-
tomci se ne družijo niti ne ko-
municirajo med seboj.

Moja mama, rojena leta 
1947, se je že v zgodnji mla-
dosti zaklela, da se ne bo niko-
li poročila. Na smrt se je bala, 
da bi se zaljubila v nekoga, ki 
ji ne bi bil kos ali pa bi bil poli-
tično drugače opredeljen. Bila 
je zelo inteligentna, sama si je 
izborila pot do visoke izobraz-
be. Poučevala je jezike in pre-
vajala strokovne članke. Po-
tem je spoznala mojega oče-
ta, profesorja na eni od sre-
dnjih šol. Bil je vdovec, sam 
je skrbel za dva majhna otro-
ka. Se ji je zasmilil ali pa ga je 
imela iskreno rada, ko sta sto-
pila pred matičarja? Tega vse 
do njene smrti nisem mog-
la razvozlati. O čustvih se je 
zelo nerada pogovarjala. No-
seča je bila vsaj trikrat, dono-
sila je le mene. Polbrata, ki sta 
bila ob mojem rojstvu stara 
osem in deset let, sta me raz-
vajala in imela zelo rada. Se 
pa spomnim, da nismo niko-
li hodili na proslave, ob držav-
nih praznikih je bila televizija 
zapečatena. V otroštvu nisem 
videla partizanskega filma! 
Včasih se mi je mamina stro-
gost zdela krivična! Ko smo 
se v osnovni in srednji šoli na 
dolgo in široko učili o različ-
nih partizanskih bitkah, mi je 
mama večkrat rekla: 'Nauči se 
jih za petico, pozabi jih za de-
setico!' 

Da mami in oči razmi-
šljata drugače, sem spozna-
la pred malo več kot tridese-
timi leti, ko smo se že začeli 
pogovarjati o osamosvojitvi. 
Enkrat samkrat se je mami 

spozabila ter spregovorila o 
svojih čustvih. Povedala mi je, 
da bo dan, ko bomo imeli svo-
jo državo, zanjo najsrečnejši 
dan v življenju. Čisto drugače 
je razmišljal oči. Osamosvoji-
tev se mu je zdela katastrofa. 
Prepričan je bil, da nas bodo 
razgrabili sosedje in da od Slo-
venije ne bo ostalo čisto nič. 
Zaradi mame in njenega ve-
sela pričakovanja se je umak-
nil v kabinet, tja smo mu nosi-
li tudi zajtrke in kosila. Trdno 
je verjel, da bomo, če se odce-
pimo, jedli travo. Čeprav sem 
bila sredi izpitov na Filozofski 
fakulteti, me je, kmalu po na-
javi mitinga resnice v Ljublja-
ni, prosil, da zaradi varnosti 
za nekaj časa odidem v Lon-
don, kjer je živel njegov brat. 
Nikoli se nista marala (brat je 
bil gej), a v sili hudič še muhe 
žre …

Žal pa sta tudi polbrata 
pustila očeta na cedilu. Eden 
se je pridružil Teritorial-
ni obrambi, drugi je v neki 
zapuščeni hiši, stran od 'ci-
vilizacije', skupaj s prijate-
lji skrbel za skladišče, polno 
konzervirane hrane, različ-
nih pušk, orodja in oblačil. 
Tam so bile tudi škatle s teh-
ničnim blagom. Kakšnim, 
mi ni povedal. Ko sem ga 
vprašala, kaj jim bo, mi je re-
kel, da se bodo borili za Slo-
venijo, pa naj stane, kolikor 
hoče. Upal je, da bo oči prej 
ali slej prišel k pameti.

Osamosvojitvena vojna se 
je kmalu končala, napete za-
mere znotraj družine pa so os-
tale. Tudi ko sem se vrnila iz 
Anglije, kjer sem diplomirala, 
ni bilo nič bolje. Oči je svojima 
sinovoma strašno zameril, da 
sta obrnila hrbet Jugoslaviji, 
ki mu je zelo veliko pomeni-
la. Do mene je gojil nežna in 
prijazna čustva. Bil je pono-
sen na mojega takratnega fan-
ta, umetnika, ki je veliko obe-
tal. Jokal je, ko sva prekinila 

zvezo. Zaradi preglobokih 
kulturnih razlik se pač ni ob-
nesla. Žal nisem bila rojena, 
da bi se prilagajala moške-
mu egu. Ne takrat ne danes. 
Pri tridesetih sem se poroči-
la s Kristianom, potomcem 
argentinskih Slovencev. Spo-
znala sva se na Dunaju. Na 
začetku ni znal besedice slo-
vensko, kar je bilo po eni stra-
ni logično, saj se s slovensko 
skupnostjo njegovi niso dru-
žili. Oče je bil po rodu iz Pe-
ruja, rad je imel življenje brez 
obveznosti. Družina je živela 
revno, tudi mama je rada kaj 
popila … Kristian je kot zelo 
nadarjen učenec dobil šti-
pendijo in se preselil v Evro-
po. Moram reči, da je s časom 
govoril lepšo slovenščino od 
mene. Moji starši so zelo za-
bavno odreagirali, ko so ga 
spoznali: mami mi je zame-
rila, da sem si izbrala moške-
ga, ki je bil za pol glave manj-
ši od mene, oči pa ni mogel 
doumeti, da sem se spentlja-
la s ''ta belim'' Argentincem. 
Ne boste verjeli: vse do odho-
da v dom, je imel v svoji delov-
ni sobi sliko Maršala, mama 
pa – šele na starost, prej ne – 
polno različnih nabožnih kip-
cev in podobic. Spala sta v lo-
čenih sobah.

Moj mož, najboljši od naj-
boljših na svetu, ki mi je stal 
ob strani v dobrem in sla-
bem, je umrl v prometni ne-
sreči 28. decembra 2014. Isti 
dan, kot je strmoglavilo leta-
lo na poti iz indonezijske-
ga mesta Surabaya v Singa-
pur. Na letališče se je peljal 
po poslovnega partnerja, ne 
da bi vedel, da je ta nekaj mi-
nut prej umrl v letalski ne-
sreči … Bila sem tri mesece 
noseča. Novica o smrti me je 
spravila na kolena. Splavila 
sem. Nikoli več se nisem na-
vezala na nobenega moške-
ga. Živim mirno, tako kot 
mi ustreza. A če le morem, 
pomagam nadarjenim mla-
dim, da lažje in hitreje ulovi-
jo svoje sanje!«

(Konec)

Prelomnice, ki nas zaznamujejo

usode Maline so izredno okusen sadež, ki ga lahko kombiniramo z 
drugim sadjem ali sladko smetano, jogurtom in skuto. Naj-
bolje jih je porabiti sveže, saj nam tako dajo največ. Pomaga-
jo lajšati težave z očmi, ledvicami, mehurjem in pri močnih 
menstrualnih krvavitvah.

Krhka pita z malinami in skuto

Za testo potrebujemo 300 g ostre moke, 200 g margarine, 3 
rumenjake, 2 veliki žlici kisle smetane, 100 g sladkorja v prahu, 
ščepec soli in 150 g (marelične) marmelade. Za nadev potrebu-
jemo 250 g skute, 3 rumenjake, 4 beljake, 250 g svežih malin, 
rum in 80 g sladkorja.

V presejano moko umešamo na drobno narezano margarino. 
Primešamo še sladkor in rumenjake s kislo smetano. Z mrzlimi 
rokami vgnetemo gladko testo. Ohlajeno testo razvaljamo na 
1 cm debelo, ga položimo v pekač in napol spečemo. Pečemo 
približno 12 minut pri temperaturi 180 °C. Tako pripravljeno testo 
namažemo z marmelado in nadevamo s skuto ter sadjem. V ta 
namen prepasiramo skuto, ji dodamo rumenjake, sladkor, rum, 
sadje in na koncu še stepen beljak. Pečemo pri 180 °C še 20 minut.

Breskve v malinovi omaki

Potrebujemo 250 ml rdečega vina, 250 ml mineralne vode, 150 g 
sladkorja, po 2 koščka bio limonine in pomarančne lupine, nekaj 
zrn popra, 3 ščepce zmletih klinčkov, 250 g svežih malin, 8 zrelih 
breskev, limonin sok in maline za okras.

Vino, mineralno vodo, sladkor, limonino in pomarančno lu-
pino, poper in zmlete klinčke damo v posodo, zavremo in 
odkrito na šibki vročini kuhamo 20 minut. Nastali sirup pre-
cedimo, ohladimo, pokrijemo in postavimo v hladilnik. Maline 
preberemo in jih pretlačimo jih skozi gosto cedilo. Dobljeno 
kašo umešamo v ohlajeni sirup in postavimo v hladilnik. Bre-
skve za nekaj trenutkov potopimo v krop, prelijemo z mrzlo 
vodo, olupimo, razrežemo na osmine, koščice pa odstranimo. 
Krhlje razdelimo v skodelice ali široke kozarce ter pokapamo 
z limoninim sokom. Prelijemo jih z malinovo omako in okra-
simo s svežimi malinami.

Lahka krema z malinami na dva načina

1. Potrebujemo 4 dl sladke smetane, 4–5 žlic dobrega malinovca, 
2 utrjevalca smetane (kremfix) in nekaj zamrznjenih ali svežih 
posladkanih malin za okras.

Stepemo sladko smetano, umešamo utrjevalec smetane in med 
mešanjem počasi dolivamo malinovec, da postane krema rožna-
ta in dobi močan vonj po malinah. Damo v skodelice, okrasimo z 
malinami in ohladimo v hladilniku. Postrežemo lahko tudi takoj.

2. Potrebujemo 250 g malin, belo vino ali jabolčni sok, limonino 
lupinico, sladkor, vaniljev sladkor, 4 liste ali žličke zmlete želatine, 
4 žlice vode in 250 ml sladke smetane.

Maline, malo vina ali soka in limonino lupinico zmeljemo v 
pire. Dodamo sladkor, raztopljeno želatino in na hitro pre-
mešamo. Preden se strdi, rahlo vmešamo stepeno smetano.

Erika Jesenko

Čokoladno-marelična torta
Želimo pripraviti torto, a 

se ne moremo odločiti med 
čokoladno ali sadno. Neka-
terim je ljubša ena, drugim 
druga. Zadevo lahko eno-
stavno rešimo tako, da prip-
ravimo sadno-čokoladno 
torto in vsi bodo zadovoljni.

Za pripravo čokoladno-ma-
relične torte potrebujemo: za 
biskvit: 3 jajca, 2 žlici moke, 
2 žlici temnega kakava, 3 žli-
ce olja, 3 žlice sladkorja, 1 žlič-
ko pecilnega praška, ščepec 
soli, 1,5 dl sadnega kompo-
ta za navlažitev. Za kremo iz 
bele čokolade: 200 g bele čo-
kolade, 250 g mascarpone 
sira, 3 dl smetane za stepanje; 
za marelično kremo: pol kilo-
grama izkoščičenih marelic, 
6 listov želatine, 4 žlice slad-
korja, 300 g grškega jogurta 

ali skyra, 3 dl smetane za ste-
panje; za čokoladni preliv: 2 
dl smetane, 200 g temne čo-
kolade.

Priprava biskvita: Skupaj 
zmešamo moko, kakav, pecil-
ni prašek in ščep soli. Rume-
njake in beljake ločimo. Be-
ljake stepemo v sneg in med 

stepanjem dodamo sladkor. 
Od tu naprej mešamo samo 
ročno z metlico ali lopatico 
oz. t. i. spatulo. V sneg nato 
postopoma vmešamo rume-
njake in nato še olje. Nazad-
nje vmešamo še mešanico 
moke. Maso vlijemo v tortni 
pekač in pečeno od 15 do 20 

minut v pečici, segreti na 170 
°C. Pečen biskvit nekoliko 
ohladimo in okrog njega na-
mestimo čist torni obod. Na-
močimo ga s kompotom.

Priprava kreme iz bele čo-
kolade: Belo čokolado stopi-
mo in ohladimo. Mascarpo-
ne siru dodamo stopljeno 
belo čokolado in dobro pre-
mešamo. Dodamo stepe-
no smetano in jo z lopatico 
vmešamo v maso.

Priprava marelične kre-
me: Marelice narežemo v 
posodo, posujemo jih s slad-
korjem in zalijemo s tremi 
žlicami vode. Kuhamo, dok-
ler se marelice na razpustijo. 
Nato vse skupaj zmeljemo s 
paličnim mešalnikom, da 
dobimo kašo. V še vroči kaši 
raztopimo želatino. V skoraj 

ohlajeno kašo zmešamo gr-
ški jogurt in nato z lopatico 
ročno še stepeno smetano.

Sestavljanje torte: Na na-
močen biskvit najprej vlije-
mo kremo iz bele čokolade 
in nato še marelično kremo. 
Torto postavimo za eno uro 
v hladilnik.

Priprava čokoladnega preli-
va: Skupaj stopimo temno čo-
kolado in sladko smetano. Oh-
ladimo do mlačnega. Torto 
vzamemo iz hladilnika ter po 
vrhu prelijemo ohlajen čoko-
ladni obliv. Torto postavimo 
za nekaj ur nazaj v hladilnik, 
da se popolnoma strdi. Nato ji 
previdno odstranimo obod ter 
jo poljubno okrasimo.

Nasvet: Sestavine zadoš-
čajo za torto premera od 24 
do 26 cm.
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S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Zbiramo šolske potrebščine 
za 12.000 otrok v stiski

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije,  
A1, Telemacha, T-2 in Bob.
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Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Lesce)
Opis dela, ki ga boste torej pri nas opravljali: predstavitev oblačil znamke Champi-
on potencialnim kupcem, prevzem blaga in njegovo razstavljanje po segmentih v 
trgovini, ob zaključku dela enostavno naročanje blaga, ki ste ga tega dne prodali, 
skladišču ... Trgovski center Tivoli – Moto Shop, d. o. o., Leskoškova 12, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 4. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni logist, m/ž (Žiri)
Opis delovnih nalog: operativno vodenje naročil kupcev od vnosa naročila do 
odpreme, korespondenca s kupci in špediterji, dodelovanje s planerji, proizvodnjo 
in skladiščem . Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbi-
ramo do 11. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora)
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Priprava jedi v penzionski ponudbi in 
priprava jedi po naročilu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja 
gostinstva. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbira-
mo do 2. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Livar II, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo (poklicna ali srednja šola tehnič-
ne smeri), zaželeno znanje o delovanju strojev, delo v treh izmenah. LTH Castings, 
d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj)
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), za-
želene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom. Goodyear Slovenija, d. o. 
o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tehnolog, m/ž (Kranj)
Opis delovnega mesta: operativno vodenje in organiziranje enostavnejšega dela v 
delavnici s kontrolo izvedenih del, koordiniranje dela v enoti, naročanje materiala in 
orodja, izvajanje izmer na gradbišču. Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska ces-
ta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik C-kategorije, m/ž (Hrastje, Kranj) 
Opis delovnega mesta: razvoz blaga do strank in sodelovanje pri oddaji robe pri 
strankah, prevzem blaga od dobaviteljev, pregled in potrjevanje skladiščnih do-
kumentov (dobavnic), razkladanje in nakladanje blaga na prevozna sredstva, delo 
v skladišču (priprava blaga in komisioniranje), deklariranje izdelkov. ARC - Kranj, d. 
o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vodja delavnice, m/ž (Brnik) 
Pogoji za zasedbe delovnega mesta: zaključena najmanj V. stopnja izobrazbe (zaže-
lena tehnična smer), poznavanje osnovnih računalniških programov, sposobnost 
koordiniranja, sposobnost dela z ljudmi, znanje angleškega jezika, minimalno 5 let 
delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu in vodenjem vsaj 50 ljudi. Iskra 
Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 9. 7. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Tester – zagotavljanje kakovosti, m/ž (Šenčur pri Kranju)
 Pridruži se naši ekipi v Šenčurju pri Kranju, kjer za nemški in ameriški trg razvijamo 
spletne in mobilne aplikacije za e-commerce podjetja. Izkoristi priložnost, da po-
kažeš svoje znanje, se naučiš novih stvari in pridobiš delovne izkušnje v mednaro-
dnem okolju. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 21. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec podplatov, m/ž (Tržič)
Naloge in odgovornosti: izdelava visokokakovostnih podplatov iz poliuretana, 
gume in plastike, izvajanje del po tehnološkem postopku, nemoteno delo na stro-
ju. PGP Inde, d. o. o., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 8. 7. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, čistilka, perica, likarica, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: II. ali III. stopnjo izobrazbe, pasivno znanje slovenskega 
jezika, pasivno znanje enega tujega jezika ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Administrator v logistiki, m/ž (Brnik, Aerodrom)
 Iščemo sodelavca, ki bo skrbel za administracijo v logistiki. Vaše naloge bodo spre-
jem in obdelava naročil v sistemu WMS, vodenje, spremljanje in usklajevanje stanja 
zalog, spremljanje razpoložljivosti resursov in planiranje dnevnih količin v proizvo-
dnji, skrb za odremo in prejem blaga ter organiziranje transporta. Blažič robni tra-
kovi, d. o. o., Bravničarjeva ulica 18, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 7. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik blagovne skupine, m/ž (Naklo)
 Za uspešno delo na tem dinamičnem delovnem mestu potrebujete: pogum za tek-
movalno naravo in prevzem odgovornosti, analitično razmišljanje, radovednost pri 
spremljanju navad potrošnika, komunikativnost v odnosu do različnih partnerjev, 
ustvarjalnost pri pripravi načrtov razvoja konkurenčnosti kategorije. Merkur trgo-
vina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 7. 2021. Podrob-
nosti 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

KNJIŽNICA BLAŽA KUMERDEJA BLED
Ljubljanska cesta 10, 4260 Bled

GALERIJA MELITE VOVK
Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled | PON−NED | 16:00−20:00

*BLEJSKI GRAD − DVORANA NAD MUZEJEM
Grajska cesta 61, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−17:00

FESTIVALNA DVORANA BLED
Cesta svobode 11, 4260 Bled | PON−NED | 16:00−20:00

*BLEJSKI GRAD − KAPELA
Grajska cesta 61, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−17:00

*BLEJSKI GRAD − GALERIJA STOLP
Grajska cesta 61, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−17:00

KAVARNA APROPO BLED
Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−19:00

*Ogled razstavne lokacije je mogoč ob nakupu vstopnice za Blejski grad, vse ostale razstavne 
  lokacije so brezplačne. 

KOLAŽI IN FANTASTIČNE RISBE

KRIŽEV POT

GRAFIKE

IZBRANE ILUSTRACIJE

AVTOPORTRETI, ŠTUDIJ, DRUŽINA

KROKI

SLIKARSTVO, FANTASTIČNE RISBE, 
PEJSAŽI, GLEDALIŠČE

PON−PET | 10:00−19:00
SOB | 8:00−12:00

PON | 8:00−19:00
TOR−ČET | 8:00−14:00
PET | 8:00−19:00
SOB | 8:00−12:00
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www.melitavovk.si
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
6. 7.

15/27 °C

Nedelja 
11. 7.

16/29 °C

Sreda 
7. 7.

Četrtek
8. 7.

Petek
9. 7.

Sobota
10. 7.

16/30 °C 17/31 °C 18/30 °C 15/29 °C

Ponedeljek 
12. 7.

Torek
13. 7.

Sreda
14. 7.

Četrtek
15. 7.

18/30 °C 15/26 °C 16/28 °C 15/28 °C

6. 7. tor. Bogomila  5.18  20.56

7. 7. sre. Ciril, Metod  5.19 20.56 

8. 7. čet. Špela   5.20 20.55

9. 7. pet. Veronika  5.20  20.55

10. 7. sob. Ljubica   5.21 20.54

11. 7. ned. Olga   5.22 20.54

12. 7. pon.  Mohor   5.23 20.53

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Slovenska bakla v Križah
Križe – Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih 
zvez je skupaj s partnerji pripravil projekt Slovenska bakla 
na poti v Tokio, ki je na pot krenila 22. aprila na Ravnah 
na Koroškem. Projektu se je pridružila tudi Občina Tržič. 
Slovenska bakla na poti v Tokio bo Tržič obiskala v soboto, 
10. julija, ob 10. uri na športnem igrišču pri Osnovni šoli 
Križe.

Pravljično ognjišče
Gorenja vas – Projekt CLLD Živi živo – prevencija pred digi-
talno zasvojenostjo in za digitalno kompetenco vabi starše 
z otroki, starimi od tri do devet let, na Pravljično ognjišče, 
ki bo v četrtek, 15. julija, ob 17. uri v Knjižnici Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi. Dejavnost je brezplačna, zaradi omejenega 
števila pa so obvezne prijave na naslov katka.kres@gmail.
com do 14. julija.

Nazaj na igrišča!
Škofja Loka – V okviru projekta CLLD Živi živo – življenjske 
veščine odraščanja bo ekipa Zavoda KRES danes, v torek, 

6. julija, ob 17. uri na igrišču Novi svet pripravila igre, kot so 
gumitvist, skakanje s kolebnico, različne igre z žogo, hoja s 
hoduljami in uporaba drugih cirkuških rekvizitov, risanje s 
kredo ... Vabijo k udeležbi, s seboj prinesite le dobro voljo 
in širok nasmeh!

IZLETI

Pohod iz Planice v Tamar
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane v 
soboto, 10. julija, na pohod iz Planice v Tamar. Zbor bo pred 
kulturnim domom na Kokrici ob 8. uri. Priporočajo pohodni-
ško obutev in pohodniške palice. V primeru slabega vreme-
na bo pohod odpadel.

S kolesom na Jezersko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na kolesarjenje, ki 
bo v četrtek, 8. julija, na relaciji Naklo–Preddvor–Jezersko–
Bela–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred Doma upokojencev 
Naklo.

OBVESTILA

Delavnice oblikovanja gline
Škofja Loka – Brezplačne delavnice oblikovanja gline z moj-
stricami rokodelkami študijskega krožka Društva U3 Škofja 
Loka bodo potekale ob torkih in četrtkih, in sicer: 1., 6., 8., 
13. in 15. julija od 10. do 12. ure v prostorih Društva U3 (sta-
ra vojašnica), Partizanska cesta 1, Škofja Loka. Organizator 
delavnic je Društvo U3 v sodelovanju z Zavodom KRES. Pri-
javite se lahko na loka3univerza@gmail.com ali katka.kres@
gmail.com, tel. 040 172 636.

Škofja Loka – S škofjeloške občine obveščajo, da od 1. julija 
naprej poteka javna razgrnitev Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) Reteče sever. Javna razgrnitev bo 
potekala do vključno 30. julija 2021. Gradivo dopolnjenega 
osnutka OPPN je možno pogledati na sedežu Občine Škofja 
Loka, Mestni trg 15, v pritličju, in sicer ob ponedeljkih, sredah 
in petkih med 9. in 11. uro ter ob sredah med 15. in 17. uro – 
po predhodni najavi na telefonsko številko 04 51 12 340. Prav 
tako opozarjajo, da bo 28. julija ob 16. uri organizirana javna 
obravnava v prostorih Krajevne skupnosti Reteče. 

Javna razgrnitev prostorska načrta za del Reteč

KRATKA NOVICA



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

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

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.

Rezultati 53. kroga – 4. julij 2021
1, 3, 5, 13, 21, 26, 39 in 27

Loto PLUS: 3, 9, 11, 12, 34, 36, 37 in 19
Lotko: 441077

Sklad 54. kroga za Sedmico: 3.920.000 EUR
Sklad 54. kroga za PLUS: 260.000 EUR
Sklad 54. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

23Gorenjski glas
torek, 6. julija 2021 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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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

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

 V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisala 
rejo ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc in 
koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme za 
zimo, posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

Avtor, Kranjčan, 
dr. Drago Papler 
v svojih pesmih 
razmišlja o 
vsem, kar mu je 
blizu: narava, 
dom, umetnost, 
prijateljstvo, Bog, 
znanost in
energija, s katero 
je povezan 
poklicno. 
Spoznali boste 
avtorjev pogled
na življenje ter 
minljivost le-
tega.
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Pesniško zbirko 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
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EUR

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 jeklena platišča za masterja, 215 65 
16 col, z zimskimi gumami, v rabi 1 zimo, 
cena 100 EUR, tel.: 040/129-077  
 21001618

OHRANJEN dvojni sedež za kombi, za 
vgradnjo v avtodom, počitek na terasi, 
cena 30 EUR, tel.: 040/129-077  
 21001619

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo) dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene). SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596  
 21001570

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO prodam rabljeno pohiš-
tvo za spalnico, lahko po delih, tel.: 
041/353-689  
 21001620

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŠPORTNO uro Suunto 5, novo, še z 
zaščitno folijo. Je multisport GPS ura, 
namenjena vsem navdušenim rekrea-
tivnim športnikom in avanturistom, tel.: 
051/370-928  
 21001625

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
srebrnino, slike, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293  
 21001621

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

ZGODBE Sv. pisma, komplet 18 sno-
pičev, 1899–1916, cena 7.500 EUR, 
tel.: 040/567-544  
 21001610

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različni motivi, 
velikosti in cene, tel.: 040/567-544 
 21001611

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

PRIKLJUČKE, traktor in terensko vo-
zilo 4 x 4, suzuki Jimny ali Vitara ali 
Toyota Rav, tel.: 041/680-684  
 21001624

TRAKTOR, motokultivator in kiper 
 prikolico, lahko v okvari, tel.: 031/500-
933 21001572

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE češnje, hrustavke, integrira-
ne pridelave, izbrana kakovost, dnev-
no sveže nabrane, ugodno. Kmetija 
Princ, Hudo 1 pri  Kovorju, Tržič, tel.: 
041/747-623 21001557

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 
 21001598

OVCO in 2 jagnjeti, tel.: 041/910-234 
 21001622

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001591

KUPIM

BIKCA simentalca ali druge mesne pa-
sme, starega do 10 dni, tel.: 031/347-
099  
 21001615

BIKCA simentalca, mesne pasme, sta-
rega 7 dni, tel.: 068/607-942  
 21001623

Zapustila nas je 

Marija Draškovič
upokojena profesorica slovenščine in knjižničarka Gimnazije Škofja Loka 

Kot zavzeto, predano, strokovno in požrtvovalno pedagoško delavko jo bomo ohranili  
v trajnem in spoštljivem spominu.

Kolektiv Gimnazije Škofja Loka
Škofja Loka, 2. julija 2021

Blagor ženskam, 
ki ne umrejo, 
samo izginejo 
kot kruh na mizi.

Nenadoma ga zmanjka 
in nihče od živih 
ni ostal lačen.
(Alenka Rebula)

CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 7. 7.
20.00 ČRNA VDOVA
16.20, 21.00 OČIŠČENJE ZA VEDNO
18.30, 20.40 PRIKLICANO ZLO 3: KRIV 
JE SATAN
18.50 SEDMI DAN

18.40 VARUJ MI ŽENO
16.00, 18.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 
sinhro.
16.40 KRUDOVI: NOVA DOBA, 3D, sinhro.
16.50, 20.50 TIHO MESTO 2
17.30, 20.20 HITRI IN DRZNI 9

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

KONCERTI

Anja Strajnar in Akordika
Tržič – V petek, 9. julija, se ob 20.30 na vrtu Tržiškega muzeja 
lahko prepustite zvokom glasbe. Zopet bo na vrsti glasbeni 
večer, tokrat z Anjo Strajnar in Akordiko. Svojo pevsko pot je 
Anja Strajnar začela s sodelovanjem v različnih zborovskih 
sestavih in z učenjem klasičnega načina petja. Že deset let je 
umetniška vodja in glavni vokal zasedbe Akordika.

RAZSTAVE

Obsijani s soncem
Škofja Loka – V četrtek, 8. julija, bo ob 18. uri v Galeriji Ivana 
Groharja druženje ob skorajšnjem zaprtju slikarske razsta-
ve Obsijani s soncem likovne ustvarjalke Barbare Demšar iz 
Škofje Loke.

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, letošnje, kvalitetno, 
tel.: 031/309-747  
 21001538

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

FRIMAG, d.o.o., Hrastje 52j, Kranj, 
zaposli serviserja transportnih hladil-
nih naprav. Zaželena izobrazba me-
hanik, mehatronik ali elektronik. Delo 
v Hrastju pri Kranju, vsak delavnik od 
8. do 16. ure. Več informacij na tel.: 
051/631-795, Maja 21001603

STORITVE
NUDIM

BARVANJE fasad, nadstreškov, ograj 
in druga slikopleskarska dela. Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 21001529

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 21001601

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 21001599

IZDELAVA omar in kuhinj. Mizarstvo 
Boštjan Mrak, s.p., Hotemaže 20, 
Preddvor, tel.: 041/613-727 21001616

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 21001475

Zahvale,  
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice ali 
zahvale v različnih velikostih.

Vaše želje sprejemamo po 
e-pošti na malioglasi@g-glas.si 
ali po navadni pošti  
na naslov Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

14/30 oC

10/28 oC

17/32 oC

19/32 oC

16/32 oC

14/30 oC

13/29 oC

21/32 oC

15/32 oC

17/32 oC

14/31 oC

13/29 oC

15/30 oC

15/31 oC

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

14/32 °C 15/34 °C14/30 °C

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Pikčasta majica 
za najboljšega kolesarja na 
gorskih ciljih, ki jo je Tadej 
Pogačar lani osvojil na fran-
coskem Touru, je od sobote, 
3. julija, na ogled v Sloven-
skem planinskem muzeju 
v Mojstrani. Pobudnica za 
obisk ene najbolj opaznih 
majic s te prestižne kolesar-
ske dirke je Saša Mesec, ku-
stodinja za planinstvo, ki je 
med drugim v prostem času 
tudi velika kolesarska nav-
dušenka. 

Dogovori za obisk pikčaste 
majice so se začeli konec ju-
nija na državnem prvenstvu 
v vožnji na čas v Kopru, ko je 

kustodinja Saša Mesec obi-
skala stojnico Tadeja Poga-
čarja in izrazila željo po tem. 
Pogovori so stekli kmalu za-
tem in ekipa sodelavcev Slo-
venskega planinskega mu-
zeja je z navdušenjem sode-
lovala pri organizaciji, je po-
vedala Saša Mesec, ki si želi, 
da bi po koncu letošnje Dir-
ke po Franciji muzej obiska-
la tudi lastnik pikčaste maji-
ce in njegova družina. Maji-
ca bo v muzeju na ogled celo 
poletje in se je z njo mogo-
če fotografirati. V muzeju si 
želijo, da bi majico v nadalje-

vanju trajno umestili na stal-
no razstavo, s čimer bo dobi-
la tudi status premične kul-
turne dediščine.

Pikčasta majica na 
ogled v muzeju
Mojstrano je obiskala ena od dragocenosti Dirke 
po Franciji.

Kustodinja Saša Mesec s pikčasto majico Tadeja Pogačarja 

Bašelj – Poznamo »pikčasti« Šenčur, Pogačarjevo »rumeno« 
Komendo, tabla na fotografiji z imenom naselja pa je ena od 
dveh, kjer se rekreativni kolesarji v Bašlju radi fotografirajo. 
Nedavno smo na njej opazili zanimiv napis: Venezuela. Nihče 
pravzaprav ne ve, zakaj. Mogoče se je nekdo res potrudil s 
pisavo in preroško zapisal ime košarkarjev iz omenjene drža-
ve, ki so se pred nekaj dnevi pomerili s Slovenci in izgubili ... 
Ampak potemtakem bi bilo bolj logično, da bi tovrsten napis 
dobila tabla, ki bi namigovala na imena obeh moštev. A pri 
pisanju na takšno tablo, bi »tisti nekdo« težko ostal neopa-
žen. »Mehki« vandal bi s težavo ušel roki pravice, četudi bi 
se samo šalil. Tako rekoč na polju, kjer ni nikjer nikogar, pa si 
lahko privoščiš tudi tropski pridih pogleda na Storžič – in to 
pač napišeš. Četudi le iz golega dolgočasja.

Tropska dežela pod Storžičem
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Alenka Brun

Predoslje – Prvi julij 2021 je 
bil za več kot 40-člansko ku-
harsko ekipo Javnega gospo-
darskega zavoda Protokolar-
ne storitve RS – JGZ Brdo 
uspešen, po besedah glav-
nega brdskega kuharskega 
mojstra, sicer Štajerca, Ja-
neza Šetine, ki se je v prete-
klosti s podobnimi kulina-
ričnimi izzivi, predvsem kar 
se tiče tudi tovrstne logisti-
ke, že srečal. Celo s še večjim 
številom ljudi, ki jih je bilo 
treba postreči, izvemo. 

Tokrat so prisotne streg-
li na več lokacijah na Brdu, 
potem pa še na Bledu, na-
tančneje v Vili Bled, kjer 
je bil po končani baletni 
predstavi na Blejskem jeze-
ru tudi večerni sprejem. Bili 
so zadolženi za vse: od zaj-
trka in odmorov s kavo in 
prigrizkov do znamenitega 
delovnega kosila ob sreča-
nju naše vlade s kolegijem 
Evropske komisije v Kon-
gresnem centru na Brdu, 
katerega trihodni meni je že 
zakrožil po medijih. Tu je 
na mizo najprej prišla pita z 
mlado špinačo, skuto s Po-
ličarjeve kmetije in črnimi 
tartufi. Sledila je glavna jed: 
telečji hrbet z medeno oma-
ko, mlad pečen krompir z 
zelišči, karameliziran pasti-
nak in brokoli. Za sladico pa 
so postregli brdsko čokola-
dno tortico z domačim ma-
linovim sladoledom. Pred-
jed in glavno jed sta pospre-
mili tudi vini iz Goriških 
brd – Chardonney 2016 Ale-
ša Kristančiča in Duet 2017 
Edija Simčiča. V Vili Bled pa 
je zvečer sledila bolj pogosti-
tev ob druženju z vinarji – 
novodobno »minglanje«, 
kot temu pravijo v žargonu 
družabnih kronik.

Šetina, ki sicer vrti kuhal-
nico že najmanj 25 let, delal 
pa je tudi v tujini, nadaljuje, 

da je bil zadnji teden priprav 
res nekoliko hektičen, ven-
dar smeje pojasni, da se bo v 
podobnem tempu za njego-
vo ekipo nadaljevalo. Morda 

bo malce okrnjeno število 
ljudi. Na prvi dan so na pri-
mer imeli na enem dogod-
ku dvesto ljudi, na drugem 
260; bo pa zato v prihodnje 
verjetno več manjših, bolj 
»VIP-pogostitev« pove. 

Zadnji mesec se je v po-
vezavi s kulinaričnimi 

pripravami na Brdu omenja-
lo tudi z Michelinovo zvezdi-
co nagrajenega kuharskega 
mojstra Tomaža Kavčiča iz 
Gostilne pri Lojzetu v Dvor-

cu Zemono v Vipavi. Šetina 
namreč bdi nad preostalimi 
kuharskimi mojstri, ki so za-
dolženi za svoje ekipe, Kav-
čič pa je tisti, ki tokrat nasto-
pa predvsem v vlogi svetoval-
ca. Pred časom smo tudi že 
izvedeli, da bo sodelovanje v 
tej smeri večletno. Da pa je 

Slovenija prva evropska dr-
žava, kjer bo v času predse-
dovanja Svetu Evropske uni-
je na vseh dogodkih najvišje 
ravni za kulinariko poskrbel 
kuharski mojster z Micheli-
novo zvezdico, je pred krat-
kim poudaril že tudi direk-
tor JGZ Brdo Marjan Hri-
bar. Slednji tudi ni skrival 
zadovoljstva, da je Tomaž 
Kavčič postal vodja kulinari-
ke. »V naboru vseh oblik so-
delovanja smo definirali ob-
seg in smo veseli, da bo boga-
te izkušnje prenašal na mlaj-
še, tudi že afirmirane kadre. 
Njegova vloga je tako sveto-
valna kot operativna na glav-
nih, ključnih dogodkih. Ven-
dar gospod Kavčič v svoji pre-
govorni skromnosti daje ved-
no v ospredje celotno ekipo. 
Prepričani smo, da bo to dol-
goročno sodelovanje, ki smo 
ga podpisali za pet let, seve-
da obrodilo sadove,« nam 
je takrat še pojasnil. Tomaž 
Kavčič pa je v zvezi s predse-
dovanjem omenil slovensko 
gastronomijo na najvišji rav-
ni, ki si seveda zasluži odlič-
nost. Tudi on je v vsem videl 
velik izziv, ki se mu nikakor 
ni zdel neizvedljiv. Stremel 
bo k temu, da bo pot od nji-
ve do krožnika najkrajša, je 
povedal. Povezoval se bo z lo-
kalnim okoljem, kar je osno-
va slovenske kulinarike, je pa 
res, da drugače sploh ne zna, 
nam je še pred časom v pogo-
voru smeje priznal.

In kako je strnil vtise ku-
linarične zgodbe prvega dne 
predsedovanja direktor Hri-
bar? »V prvi vrsti je bilo zelo 
veliko izzivov. Imeli smo čez 
tisoč dvesto krožnikov, če se 
izrazim v gostinskem žargo-
nu; sicer pa mislim, da smo 
se pokazali v najboljši mo-
žni luči – tako na Brdu kot 
zvečer na Bledu, na pogosti-
tvi po baletni predstavi. Gle-
de tega so odzivi dobri in za-
dovoljstva ne manjka.«

Brdska čokoladna tortica
Od 1. julija 2021 in do zadnjega dne letošnjega decembra bo Slovenija predsedovala Svetu Evropske 
unije. Na vrtiljak predsedovanja je istočasno stopila tudi kuharska in strežna ekipa JGZ Brdo in že prvi 
dan predsedovanja uspešno pripravila in postregla več kot tisoč obrokov.

Vodja kulinarike kuharski mojster Tomaž Kavčič in direktor 
JGZ Brdo Marjan Hribar

Na mizo je najprej prišla pita z mlado špinačo, skuto 
s Poličarjeve kmetije in črnimi tartufi. Sledila je 
glavna jed: telečji hrbet z medeno omako, mlad pečen 
krompir z zelišči, karameliziran pastinak in brokoli. 
Za sladico pa so postregli brdsko čokoladno tortico z 
domačim malinovim sladoledom.

Večinoma bo jasno in vroče. Danes zjutraj bo v dolinah in 
kotlinah nastalo nekaj kratkotrajne megle. V četrtek popoldne 
v gorskem svetu ni izključena kakšna vročinska nevihta.


