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Podatki se še slabšajo
Epidemiološke razmere se še naj-
prej slabšajo, delež cepljenih proti 
covidu-19 narašča počasi. Predse-
dnik vlade Janez Janša je napove-
dal, da bo v primeru uvedbe sa-
motestiranja to veljalo za vse, ne 
le za šolnike. Družba Pfizer razvija 
zdravilo v obliki tablet.
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EKONOMIJA

Kampi so  
pokali po šivih
Vrhunec poletja in vroče vreme sta 
ljubitelje preživljanja počitnic v na-
ravi privabila v kampe, ki so bili 
konec tedna na Zgornjem Gorenj-
skem polno zasedeni. Turistični 
delavci ocenjujejo, da je letošnja 
sezona boljša od lanske.
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GG+

Tržičan maser  
Primoža Rogliča
Jernej Švab je od lanskega svetov-
nega prvenstva maser Primoža 
Rogliča, z njim je bil tudi na olim-
pijskih igrah. »Ko sem bil še kole-
sar, sem sanjal, da bi tekmoval na 
največjih dirkah, sedaj sem del 
njih, a v drugačni vlogi.«
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GG+

Kako reči  
drugače kot čudež
Ob občinskem prazniku bo Jože 
Cvetek postal častni občan Bohi-
nja. Bil je pobudnik in eden glav-
nih akterjev ustanovitve samostoj-
ne Občine Bohinj, motor turistič-
nega razvoja občine, sedem man-
datov član občinskega sveta ...
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VREME

Danes, jutri in v nedeljo 
bo pretežno jasno,  
predvsem v soboto popol-
dne bo kakšna vročinska 
nevihta.

12/28 °C
jutri: pretežno jasno

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Prilogi: jeseniške novice 
 deželne novice

Marjana Ahačič

Ribno – Že v začetku avgu-
sta so se v Ribnem pri Ble-
du odprla vrata Kolesarske 
vasi, slikovitega naselja le-
senih hišic, oblikovanih in 
izdelanih posebej z misli-
jo na kolesarje. Ta 1,7 mili-
jona evrov vredna investici-
ja v luksuzne hiške in narav-
ni bazen se osredotoča na 
kolesarje ter je vzorčni pri-
mer trajnostnega razvoja tu-
rizma, investitorja Katarina 
Strgar in Matija Blažič, ki 
sta tudi lastnika sosednjega 
družinskega hotela in glam-
pinga v Ribnem pri Bledu, 

pa pravita, da je to po njunih 
informacijah celo prvi tovr-
sten kolesarsko usmerjeni 
luksuzni glamping na svetu.

V Kolesarski vasi, kot so 
poimenovali naselje 17 lese-
nih hišk, je poskrbljeno vse, 
kar potrebujejo za aktiven 
kolesarski oddih, tudi servi-
sna delavnica in pralnica ko-
les. Na voljo je izposoja ko-
les in njihova hramba, tako 
v skupni kolesarnici kot tudi 
v posebnih kolesarnicah, ki 
jih imajo hiške, vsaka ponu-
ja tudi možnost polnjenja 
električnih koles.

Kolesarska vas združu-
je trajnost s petzvezdičnim 

doživetjem. Vsaka hiška ima 
infrardečo savno in na terasi 
leseno kad z vročo vodo, go-
stom pa je na voljo kopanje v 
naravnem bazenu. Hiške so 
iz lesa, lesena je tudi notra-
nja oprema, ki so jo izdelali v 
domači delavnici. Usmerje-
nost k naravi potrjujejo tudi 
s tem, da je Hotel Ribno že 
pred leti postal prvi sloven-
ski hotel brez odpadkov.

Kot sta povedala Strgarje-
va in Blažič, se uspeh inve-
sticije v novi glamping že 
kaže s tako rekoč polno za-
sedenostjo hišk vse od njiho-
vega odprtja. 

Luksuzno naselje lesenih hišk 
Ponudbo »kolesarskega« Hotela Ribno in Slovenske vasi v Ribnem sta 
lastnika dopolnila še z novo Kolesarsko vasjo, luksuznim naseljem lesenih 
hišic, postavljenih okoli ribnika, urejenim po meri ljubiteljev kolesarjenja.

Kolesarska vas v Ribnem, naselje 17 luksuznih hišic, narejenih z mislijo na ljubitelje 
kolesarjenja

Simon Šubic

Kranj – Po poročanju Uprave 
RS za zaščito in reševanje so 
bile v noči na torek, ko je tudi 
Gorenjsko zajelo neurje z 
močnimi sunki vetra in kra-
jevnimi nalivi, gasilske eno-
te na delu predvsem v obči-
nah Kranj, Šenčur, Cerklje, 
Naklo, Kranjska Gora, Ško-
fja Loka in Medvode. Podira-
lo je zlasti drevesa, odkritih 
je bilo več streh, nekaj ško-
de je nastalo tudi na infra-
strukturi.

Največ preglavic je zadnje 
neurje povzročilo na obmo-
čju mestne občine Kranj, 
kjer so bile gasilske enote na 
delu skoraj ves torek. 

Podiralo drevje in odkrivalo strehe
Neurje z močnimi sunki vetra in krajevnimi nalivi, ki je v noči na torek prešlo Slovenijo, je povzročilo 
obilo težav tudi na Gorenjskem. 

Močan sunek vetra je pločevinasto streho z večstanovanjske stavbe na Nazorjevi ulici 
v Kranju odpihnil na bližnji supermarket Spar. / Foto: Edo Hajdinjak

Jasna Paladin

Vodice – Občani Vodic, ki si 
že vse od leta 2011 aktivno 
in tudi s protesti prizadeva-
jo, da bi se promet skozi na-
selje razbremenil z gradnjo 
obvozne ceste, so se v začet-
ku tedna razveselili novice, 

da je Dars za projekt pri-
dobil gradbeno dovoljenje. 
Gradnjo bo sicer vodila Di-
rekcija za infrastrukturo, ki 
je za izvajalca 22. julija iz-
brala družbo KPL, ki je bila 
ena od petih družb, ki se je 
prijavila na razpis. 

Gradnja obvoznice 
se lahko začne
Gradnja vodiške obvoznice se bliža težko 
pričakovanemu začetku. Investitorji so te dni 
dobili gradbeno dovoljenje, ki pa mora še postati 
pravnomočno. Gradbeni stroji bodo predvidoma 
zabrneli v začetku oktobra.

49. stran

46. stran

43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CVETKA ŠTURM iz Žabnice.

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU
 

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po epošti malioglasi@gglas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                   avgust 2/21
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert na Gorenjski plaži v Tržiču

Če ste glasbeni užitkar, zagotovo ne boste zamudili sobotnega 
večera 28. avgusta, o katerem se bo govorilo še dolgo časa. 
Lahko ste oboževalec evergreenov Rolling Stonesov, mogoče 
vas pritegne Rokova frizura ter Jagode in čokolada, zagotovo 
pa bo cela ulica norela v Hotelu Modro nebo. Kingston, Rok 'n' 
Band in Like The Rolling Stones bodo obiskovalce pregrevali 
od 21. pa vse do 2. ure zjutraj. Letos smo za popoln večer do
dali še nekaj tržiških gostincev, tako da žejen in lačen zagotovo 
ne bo nihče. Vstopnico po 8 evrov, za študente, dijake in upo

kojence pa po 
5 evrov, dobite 
v TPIC Tržič. 
Na dan dogod
ka boste zanjo 
odšteli 10 
evrov. Za ude
ležence prire
ditev velja po
goj PCT, zato 
vas prosimo, 
da si ustrezna 

potrdila zagotovite že pred vhodom na prizorišče. Se vidimo 
na nepozabnem večeru, mi že komaj čakamo! 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte tri 
nastopajoče na koncertu na Grajski plaži v Tržiču 28. avgusta. 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 25. avgusta 
2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@gglas.si.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Epidemi-
ja covida-19 narašča s pod-
vojitvenim časom približno 
18 dni, po zadnji objavlje-
ni projekciji Instituta Jožef 
Stefan (IJS) bomo v drža-
vi rdeči fazi že konec avgu-
sta. Žal se veča tudi število 
hospitalizacij, 56 covidnih 
bolnikov je včeraj potrebo-
valo bolnišnično oskrbo, 
od tega jih je bilo deset v in-
tenzivni negi. Svet zavoda 
Univerzitetnega kliničnega 
centra (UKC) Ljubljana si-
cer ugotavlja, da je ta osre-
dnja zdravstvena ustanova 
pri nas, ki nosi največje bre-
me pri obravnavi covidnih 
bolnikov, glede na trenutno 
situacijo in napovedi prip-
ravljena na prihajajoči je-
sensko-zimski val epidemi-
je. Kljub temu ostaja eden 

glavnih ciljev zavoda izvaja-
nje rednega delovnega pro-
grama v največjem mož-
nem obsegu, saj je, kot po-
udarjajo, življenje covidnih 
in necovidnih bolnikov ena-
kovredno. Najšibkejša toč-
ka ostaja zagotavljanje za-
dostnega števila kadra s 
področja zdravstvene nege, 
kar ni samo problem UKC-
-ja. A če bomo tako nadalje-
vali z naraščanjem okužb 
s koronavirusom, bomo 

jeseni presegli drugi val epi-
demije v bolnišnicah, opo-
zarjajo na IJS. 

Kljub številnim pozivom 
k cepljenju delež cepljenih 
proti covidu-19 v državi le 
počasi narašča. Delež cep-
ljenih s prvim odmerkom 
cepiva je 46-odstoten, z vse-
mi odmerki 41-odstoten, 
Gorenjska je rahlo nad pov-
prečjem. »Verjetno bomo 
po zgledu nekaterih tujih 
držav in po najnovejših iz-
sledkih, kako se zmanjšuje 
učinkovitost cepiv, v nasled-
njih tednih v Sloveniji pris-
topili k širšemu priporočilu 
za tretji odmerek,« je v pogo-
voru za Odmeve na TV Slo-
venija pred nekaj dnevi po-
vedala prof. dr. Bojana Be-
ović, vodja svetovalne sku-
pine za cepljenje. V javnost 
je prišla tudi novica, da far-
macevtska družba Pfizer 

razvija zdravilo proti covi-
du-19, ki naj bi na trg prišlo 
konec leta. 

Samo v torek so s PCR-
-testi potrdili 385 novih 
okužb, delež pozitivnih iz-
vidov je bil 17,3-odstoten. V 
sredo je bilo potrjenih 381 
okužb, delež pozitivnih iz-
vidov je bil 17-odstoten. V 
dveh dneh je umrlo šest co-
vidnih bolnikov. Na Gorenj-
skem so največ novih okužb 
potrdili v občinah Kranj (v 
torek 19, v sredo 12), Jese-
nice (v torek 15, v sredo 5), 
Škofja Loka (v torek 9, v sre-
do 2) ... Število aktivnih pri-
merov v Sloveniji sicer zna-
ša nekaj čez 2800.

Včeraj do zaključka ča-
sopisne redakcije odločit-
ve vlade, ki je razpravljala 
o epidemioloških razme-
rah in nadaljnjih ukrepih, 
še ni bilo. Predsednik vlade 

Janez Janša pa je na svojem 
profilu na Twitterju zapisal, 
da bo »testiranje od 23. av-
gusta samoplačniško, razen 
za dejavnosti, kjer je PCT-
-pogoj za izvajalce oziroma 
zaposlene predpisan z od-
loki. Frekvenca se za zdaj 
ne bo spremenila. V pri-
meru uvedbe samotestira-
nja bo/bi to veljalo za vse in 
ne samo za šolnike.« Veljav-
nost hitrih testov torej osta-
ja 48 ur od odvzema brisa in 
za PCR-test 72 ur od odvze-
ma brisa. Državni sekretar 
na gospodarskem ministr-
stvu Simon Zajc pa je napo-
vedal poziv ministrstvu za 
zdravje k zagotovitvi mreže 
mest za testiranje po celot-
ni Sloveniji, in sicer na na-
čin, da bodo delovni procesi 
brez težav stekli že v pone-
deljek zjutraj – ne glede na 
kraj opravljanja dejavnosti.

Podatki se še slabšajo
Epidemiološke razmere v državi se še najprej slabšajo, delež cepljenih proti covidu19 narašča počasi. 
Predsednik vlade Janez Janša je napovedal, da bo v primeru uvedbe samotestiranja to veljalo za vse, ne 
le za šolnike. Družba Pfizer pa proti covidu19 razvija zdravilo v obliki tablet.

Hitro testiranje v Kranju utečeno poteka v prostorih nekdanjega Globusa. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Zadovoljni smo z 
doseženim v prvem polletju. 
Zavarovalno-tehnični rezul-
tati so zelo dobri, poslovanje 
na področju upravljanja pre-
moženja strank uspešno, 
rezultat iz donosa finanč-
nih naložb pa je pričakova-
no nižji zaradi stanja obre-
stnih mer,« je polletne re-
zultate poslovanja komenti-
ral Andrej Slapar, predse-
dnik uprave Zavarovalnice 
Triglav, ki na podlagi dose-
danjega poslovanja in ocene 
razmer do konca leta priča-
kuje letos od 85 do 95 milijo-
nov evrov dobička. 

Skupina Triglav je v prvem 
polletju ustvarila 56,2 milijo-
na evrov dobička pred obdav-
čitvijo, kar je skoraj dve pe-
tini več kot v primerljivem 
lanskem obdobju in dob-
ro tretjino več kot v enakem 
predlanskem obdobju, ko 
še ni bilo covida-19. S pre-
moženjskimi zavarovanji je 
ustvarila 42,6 milijona evrov 
dobička, pet milijonov evrov 
z življenjskimi in pokojnin-
skimi zavarovanji, 5,2 mili-
jona z zdravstvenimi zavaro-
vanji, preostalega pa s poslo-
vanjem v družbah, ki se ne 
ukvarjajo z zavarovanjem. 

V prvem polletju je ob-
računala devet odstotkov 

več kosmate premije kot v 
enakem lanskem obdob-
ju (731,1 milijona evrov). 
Premijsko rast je dosegla 
na vseh trgih – v Sloveniji 
7-odstotno in na trgih zunaj 
Slovenije 16-odstotno, prav 
tako tudi pri vseh vrstah za-
varovanja – pri premoženj-
skih zavarovanjih 10-od-
sotno rast, pri pokojninskih 
in življenjskih zavarovanjih 
9-odstotno in pri zdravstve-
nih enoodstotno. Za škode 
je namenila 347,6 milijona 
evrov, kar je bilo pet odstot-
kov več kot v enakem lan-
skem obdobju. 

Ob polletju je ime-
la za šest odstotkov več 

zavarovalno-tehničnih re-
zervacij kot ob koncu leta 
2020. Kot je pojasnil predse-
dnik uprave Andrej Slapar, 
so v letošnjem polletju zara-
di občasnih omejitev, pove-
zanih s covidom-19, ugotav-
ljali nižjo škodno pogostnost 
v posameznih zavarovalnih 
vrstah, na primer pri zdra-
vstvenih in avtomobilskih 
zavarovanjih, zato so obliko-
vali dodatne rezervacije. 

Pri upravljanju premože-
nja strank v vzajemnih skla-
dih in preko preko individu-
alnega upravljanja so obseg 
sredstev glede na konec lan-
skega leta povečali za petino, 
na 1,39 milijarde evrov.

Premijska rast in višji dobiček
Skupina Triglav je v prvem polletju ustvarila 56,2 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo.

Če bomo tako nadaljevali 
z naraščanjem okužb s 
koronavirusom, bomo 
jeseni presegli drugi val 
epidemije v bolnišnicah.
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Odpreš spletni portal 
Bolha, v iskalnik vtip-
kaš besedo artefakti in 

dobiš nekaj zadetkov. Večino-
ma knjige. Med njimi je bil celo 
oglas za prenosni računalnik 
starejšega datuma in pa zelo 
zelo star Gorenjev štedilnik. 
Če iščeš star nakit, tudi najdeš 
kar nekaj predmetov. Verižice, 
prstani, broške pa kakšne babi-
čine koralde iz rdečih koral. Ne 
manjka bižuterije. 

Poskusimo na eBayu. Tu 
pa je že druga zgodba. Trg je 
večji, prodaja se vse mogoče, 
nekatere stvari imajo fiksno 
ceno, pri nekaterih obstaja 
možnost dražbe, kar pomeni, 
da je izhodiščna cena določe-
na, potem pa pač po sistemu 
»kdo da več«. Čas je omejen. 
Če iščeš pod oznako starinsko 
in starinski nakit, je zadetkov 
več kot dva milijona.  

Gremo naprej. V iskalnik 
odtipkamo besede: muzej, sta-
ro, artefakt, zgodovina (v an-
gleškem jeziku) in spet lep kup 
zadetkov. Marsikje sicer piše 
zraven »new, handmade«, kar 
pomeni novo, ročno narejeno. 
Mimogrede nas spreleti misel, 
da če bi dovolj dolgo brskal, bi 
lahko (po nekem čudnem na-
ključju) naletel na kakšnega 
tujega prodajalca, ki bi mogoče 
posedoval original iz … recimo 
Gradišča nad Bašljem – vede 
ali nevede. V ameriškem tele-
vizijskem šovu Zastavljalni-
ca bi rekli, da gre za izjemen 
primerek, ki prihaja iz Evrope. 
Poznavalec bi v najboljšem pri-
meru omenil Balkan, povpra-

šal celo po izvoru in namignil, 
da stvar sodi v muzej. Mogoče 
se sliši rahlo znanstvenofanta-
stično, a včasih se stvari odvija-
jo dejansko pred našimi očmi, 
pa jih ne zaznamo, ker so še v 
mejah običajnega in ne vzbu-
jajo pozornosti. 

O tem, da nekdo brska po ar-
heološkem najdišču Gradišče 
nad Bašljem, smo v časopisu 
že pisali. Po spletu je zakrožilo 
opozorilo, da naj bi neznan-
ci nenadzorovano odtujevali 
žlahtne kovine in starine iz 
zemlje, zraven pa je bil poziv 
vsem, ki bi na tem območju 
zaznali kaj sumljivega, da o 
tem obvestijo policijo. Pristojne 
institucije so z dogajanjem na 
območju kulturnega spome-
nika državnega pomena sez-
nanjene. Gradišče naj bi bilo 
namreč eno najpomembnejših 
najdišč staroslovanske dobe v 
Sloveniji in misel na to, kakšne 
dragocenosti skriva v svojih 
nedrjih, očitno mami lovce na 
tovrstne zaklade. 

Tudi domači župan ne 
skriva ogorčenja nad krajami. 
Črni trg »prebavi« marsikaj, 
artefakti izginejo neznano 
kam, v bistvu pa za (nepošte-
nega) najditelja niti nimajo 
finančne vrednosti. Izkopani 
predmet ali njegov del ugleda 
luč sveta brez zgodbe, raziska-
ve, razmišlja župan. Zato je 
tudi urgentno apeliral na vse 
pristojne institucije, da se ak-
tivno vključijo in najdejo skup-
no rešitev. V tem času pa lahko 
edino trka na vest ljudi in upa 
na njihovo poštenost.

Hop, Cefizelj!

KOMENTAR
Alenka Brun

Mateja Rant

Kranj – Novo šolsko leto se 
bo po zagotovilih pristojnih 
začelo po modelu B, torej 
z učenci in dijaki v šolskih 
učilnicah. Ob tem je držav-
ni sekretar na ministrstvu za 
izobraževanje Damir Ore-
hovec poudaril, da si želijo, 
da bi tako ostalo čim dlje, saj 
si bodo po njegovih besedah 
prizadevali, da šol ne bi zapi-
rali, tudi če se bodo razme-
re v zvezi z epidemijo covi-
da-19 poslabšale. Ravnatelji 
pa so po srečanju poudari-
li, da še vedno ostaja nedore-
čenih veliko stvari tako gle-
de izpolnjevanja pogoja PCT 
pri zaposlenih ter učencih in 
dijakih kot same izvedbe pe-
dagoškega procesa v šolah.

Direktor Šolskega centra 
Kranj Jože Drenovec je po-
jasnil, da so na sestanku s pri-
stojnimi z ministrstev za izo-
braževanje in za zdravje ter 
NIJZ sicer dobili okvirne in-
formacije, kako naj bi se za-
čel pouk, natančnejša poja-
snila pa pričakujejo na kon-
ferenci ravnateljic in ravna-
teljev vzgojno-izobraževal-
nih zavodov v Republiki Slo-
veniji na Brdu v začetku pri-
hodnjega tedna. Odprto med 
drugim ostaja vprašanje iz-
polnjevanja pogoja PCT, pri 
čemer je tudi ministrstvo za 
izobraževanje predlagalo sa-
motestiranje učiteljev, do-
končno odločitev pa bosta 
sprejeli svetovalna skupina 
za covid-19 in vlada. Za sa-
motestiranje se zavzemajo 
tudi v Sindikatu vzgoje, izo-
braževanja, znanosti in kul-
ture Slovenije, kjer prav tako 
pozivajo, da mora dodatna 

sredstva za plačilo testiranj 
zagotoviti država. Tudi Dre-
novec je priznal, da bi jim sa-
motestiranje marsikaj olaj-
šalo, zlasti ker naj bi se testi-
ranje izvajala tako pogosto. 
Kot je poudaril, pa je sicer v 
njihovi šoli cepljenih že ok-
rog šestdeset odstotkov zapo-
slenih, kar je precej nad slo-
venskim povprečjem. »Gle-
de na to, da naj bi se šolali 
po modelu B in torej ostaja 
podoben sistem kot lani, pa 
nas začetek pouka sicer ne 
skrbi, saj je to že lani poteka-
lo dokaj utečeno.« Po njego-
vih besedah je ta čas edina te-
žava, da se že nekaj let pove-
čuje vpis v programe na nji-
hovi šoli in zato težko zagota-
vljajo pogoje dela v »mehurč-
kih«. Poudaril je, da se je si-
cer konec lanskega šolske-
ga leta šolanje po modelu B 

dobro obneslo in na šoli niso 
imeli veliko okužb. 

Tudi ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja iz Ško-
fje Loke Marko Primožič 
natančnejša pojasnila gle-
de začetka pouka pričaku-
je v začetku prihodnjega te-
dna. »Med ključnimi neod-
govorjenimi vprašanji osta-
jata uporaba mask v šolah 
ter testiranje oziroma sa-
motestiranje zaposlenih in 
učencev, ker za to ta čas ni 
ustrezne zakonske podla-
ge. Ravnatelji bi lahko po-
tem delali v nasprotju z za-
konodajo.« Želi si, da bi pri-
hodnji teden na Brdu dore-
kli tudi druge stvari, recimo 
kaj je s prisotnostjo staršev 
na roditeljskih sestankih v 
šolah, ali lahko oblikujejo 
manjše učne skupine, v ka-
terih bi se mešali učenci iz 

različnih razredov, kaj je z 
ekskurzijami oziroma pred-
vsem šolami v naravi ... Prav 
tako ta teden še ni dokonč-
no odločeno, kako bo z jutra-
njim varstvom in podaljša-
nim bivanjem. »Razumem, 
da pristojni vseh konkret-
nih odgovorov ta čas še niti 
ne morejo podati, glede na 
to, kako hitro se spreminja 
dinamika okužb. Me pa ve-
seli, da so nas pripravljeni 
slišati in nam pomagati,« 
je poudaril Primožič in do-
dal, da je direktor NIJZ Mi-
lan Krek celo predlagal usta-
novitev posebne skupine, v 
kateri bi bili tudi ravnatelji. 
»Naše predloge bi tako lahko 
skupaj uskladili in jih uved-
li v šole.« Po njegovem pa je 
skrb vzbujajoče, da vse več 
staršev izraža željo po šola-
nju svojih otrok na domu.

Učitelji bi se samotestirali
Tudi po sredinih pogovorih ravnateljev vrtcev ter osnovnih in srednjih šol s predstavniki ministrstev za 
izobraževanje in za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ostaja odprtih še veliko 
vprašanj glede začetka pouka prvega septembra.

Dober teden dni pred začetkom novega šolskega leta ostaja neodgovorjenih še veliko 
vprašanj glede začetka pouka. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

»V več kot petdesetih in-
tervencijah je sodelovalo 82 
gasilcev Gasilsko reševalne 
službe Kranj in sedmih pro-
stovoljnih gasilskih društev, 
ki so se na prve intervencije 
odpravili v torek okoli enih 
ponoči, delo pa končali oko-
li 21. ure. Glavnina interven-
cij je potekala zaradi podr-
tih dreves in odkritih streh, 
imeli pa smo tudi nekaj pri-
merov zalitih kleti,« je razlo-
žil Andraž Šifrer, poveljnik 
kranjskih poklicnih gasil-
cev. Največ škode je neurje 
povzročilo v pasu od Kokrice 
proti centru Kranja in Prim-
skovemu ter naprej proti 
Drulovki, je dodal. 

Policijska uprava Kranj je 
sporočila, da so policisti v 
noči na torek v več primerih 
posredovali zaradi podrte-
ga drevja in zapor cest ali 

oviranj prometa na Vršiču, 
v Kranju, na Bregu in Dru-
lovki, v Žabnici, na Prebače-
vem, Pokljuki, Podreči, v Vo-
klem, Vogljah, Predosljah, 

Podnartu in Virmašah. Več-
ja škoda ni nastala, v enem 
primeru pa je odlomljena 
veja poškodovala parkirano 
vozilo. 

Podiralo drevje in odkrivalo strehe
31. stran

Odstranjevanje podrtega drevesa z objekta na Župančičevi ulici v Kranju / Foto: GARS Kranj
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Urša Peternel

Jesenice – Pred natanko tre-
mi leti, sredi avgusta 2018, 
so na Jesenicah začeli ob-
navljati Ruardovo graščino, 
ki je osrednji objekt muzej-
skega območja Stara Sava, 
to pa je kulturni spomenik 
državnega pomena. Za iz-
vajalca je bilo izbrano pod-
jetje Kolektor Koling, pre-
novljeno graščino pa bi 
po načrtih morali odpreti 
že lani. A se to ni zgodilo, 
dela so se močno zavlekla 
in ne bodo zaključena niti 
do konca letošnjega leta. Po 
sedanjih načrtih naj bi bila 
obnova objekta, zgrajene-
ga v 16. stoletju, zaključena 
prihodnje leto, torej z več 
kot dveletno zamudo.

Občina Jesenice se je na-
mreč pri obnovi morala spo-
pasti s kar nekaj neprijetni-
mi presenečenji, med dru-
gim so se pokazale težave s 
statiko, potrebna pa je bila 
tudi celovita obnova ostreš-
ja. Na še večje težave pa so 
izvajalci naleteli konec lan-
skega leta, ko so ugotovili, 
da je objekt močno okužen 
z lesno gobo. Okuženi niso 
zgolj posamezni leseni deli, 

temveč celotna nosilna kon-
strukcija in tudi vsi ometi. 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine je zato prepovedal 

vsa nadaljnja dela v notranjo-
sti stavbe in zahteval sanaci-
jo žarišč lesne gobe. Tako je 
Občina Jesenice pred dnevi 

objavila razpis za izbiro izva-
jalca, ki bo izvedel zahtevno 
sanacijo. Kot so pojasnili, bo 
za odstranitev okuženih ele-
mentov potreben zahteven 
poseg v konstrukcijo, nujna 
pa bo tudi odstranitev vseh 
notranjih ometov. Ob tem 
bodo morali odstraniti tudi 
nekatere poslikave; tako je 
zdaj po zaključku sanacije 
lesne gobe predvidena tudi 
njihova rekonstrukcija. 

Graščina je okužena z lesno 
gobo, sanacija bo zahtevna
Občina Jesenice je ustavila obnovitvena dela Ruardove graščine. Potem ko so v objektu odkrili obsežna 
žarišča zelo nevarne lesne gobe, zdaj iščejo izvajalca, ki bo izvedel zahtevno sanacijo. 

Obnovitvena dela so ustavljena, ker je stavba okužena z lesno gobo, z razpisom pa zdaj 
iščejo izvajalca, ki bo izvedel sanacijo.

Urša Peternel

Jesenice – V času spomla-
danskega javnega vpisa so 
v Vrtcu Jesenice prejeli 262 
vlog staršev za vpis njihovih 
malčkov v vrtec. Kot je pove-
dala ravnateljica Vanja Kra-
mar, je v vrtcu na žalost na 
voljo manj prostih mest, kot 
je bilo oddanih vlog. Tako je 
posebna komisija, ki se se-
stane v takšnem primeru, 
na osnovi vnaprej določenih 
kriterijev pripravila predno-
stni seznam. Glede na pros-
ta mesta je na čakalni listi os-
talo 62 otrok, a med njimi je 
kar nekaj takšnih, ki 1. sep-
tembra še ne bodo dopolnili 
enajst mesecev starosti, kar 
je tudi pogoj za vpis v vrtec. 

Poleg tega je med čakajoči-
mi otroki večina takšnih, pri 
katerih je vsaj eden od star-
šev doma, torej v času vpisa 
ni bil zaposlen. 

Prav zaradi domnevno na-
pačnega navajanja podatkov 
o zaposlitvi obeh staršev pa 
je ob vpisu prišlo tudi do za-
pleta, saj so morali postopek 
glede sprejema otrok v vrtec 
obnoviti. 

»Razlog za obnovitev po-
stopka vpisa otrok v vrtec 
je bil ta, da je nekaj obča-
nov občini in vrtcu posredo-
valo informacije, da so ne-

kateri starši na vlogah laž-
no navajali podatke o svo-
jem zaposlitvenem statusu, 
da bi tako pridobili več točk 
na vpisu,« je povedala rav-
nateljica. A kot se je izkaza-
lo, do namernega navajanja 

napačnih podatkov ni priš-
lo. V postopku namreč niso 
ugotovili nobenega primera, 
da bi starši navedli, da sta za-
poslena tako oče kot mama, 
četudi naj bi bil eden od nji-
ju doma. Celo nasprotno, v 
postopku se je izkazalo, da je 
nekaj staršev pomotoma na-
vedlo, da niso zaposleni, in 
so s tem izgubili točke. Tako 
je komisija za sprejem otrok 
v vrtec vloge ponovno točkov-
ala, je pojasnila Kramarjeva.

In kakšne so možnosti, da bi 
otroke s čakalnega seznama v 
vrtec sprejeli med šolskim le-
tom? Po besedah ravnatelji-
ce bo to odvisno od sprostitve 
ustreznih mest v vrtcu.

Bodo pa v vsakem prime-
ru v enoti Julke Pibernik do-
datno odprli še en oddelek za 
otroke, ki s 1. septembrom 
še ne izpolnjujejo zakonske-
ga pogoja za vstop v vrtec. 
»Ker za vse starše še nima-
mo podatka o zaključku star-
ševskega dopusta, žal še ne 
moremo natančno povedati, 
kdaj bo oddelek začel delova-
ti,« je pojasnila ravnateljica.

V novem šolskem letu 
bodo sicer v Vrtcu Jesenice 
izvajali dnevni program in 
prilagojeni program za otro-
ke s posebnimi potrebami.

So starši ob vpisu res 
navajali napačne podatke
Na Jesenicah tudi v novem šolskem letu v vrtec ne bodo mogli sprejeti vseh 
otrok. Prišlo pa je tudi do zapleta: ker naj bi nekateri starši napačno navajali, 
da so zaposleni, da bi pridobili več točk, so postopek sprejema otrok v vrtec 
morali obnoviti. A nepravilnosti niso potrdili.

Prednost pri vpisu imajo otroci, ki imajo stalno 
prebivališče na Jesenicah, in otroci, ki se vpisujejo 
v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo. Več točk 
dobijo tudi družine, kjer sta oba starša zaposlena, in 
enostarševske družine. Skupaj bo jeseni vrtec tako 
obiskovalo 682 otrok.

Stroški obnove graščine so doslej znašali 3,2 milijona 
evrov, dodatna dela zaradi sanacije lesne gobe naj 
bi po ocenah lahko stala kar okrog milijon evrov. 
Občina Jesenice je sicer za obnovo pridobila sredstva 
sofinanciranja Evropske unije in države v višini nekaj 
več kot 623 tisoč evrov.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Obči-
na Bohinj svoj praznik za-
znamuje 26. avgusta. Pos-
večen je spominu na pohod 
štirih srčnih mož, ki so na ta 
dan leta 1778 prvič stopili na 
2864 metrov visok Triglav. 
Vsi štirje možje – Luka Koro-
šec, Matevž Kos, Štefan Ro-
žič in Lovrenc Willomitzer – 
so bili iz Bohinja. 

Tudi letos bodo v Bohinju, 
ob upoštevanju vseh pripo-
ročil Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje, pripra-
vili nekaj prireditev, so spo-
ročili z bohinjske občinske 
uprave. 

Že danes tako Planinsko 
društvo Srednja vas, Planin-
sko društvo Bohinjska Bi-
strica in Turistično društvo 
Bohinj ob 19. uri pri spome-
niku trem srčnim možem v 
Ribčevem Lazu pripravljajo 
Praznični planinski pozdrav 
Triglavu. Na prireditvi bodo 
med drugim podelili prizna-
nja za prehojeno bohinjsko 
planinsko pot.

V nedeljo bo ob 18. uri v 
Ceconijevem parku v Bo-
hinjski Bistrici koncert Lo-
vskih rogistov Bohinj, v to-
rek pa Županov dan zdrav-
ja, na katerem bo župan 
Jože Sodja pri Kulturnem 
domu Joža Ažmana v Bo-
hinjski Bistrici ob 17. uri 
podelil spominske znake 
za požrtvovalnost v boju 
proti covidu-19 Vlade Re-
publike Slovenije, prizna-
nja Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševa-
nje ter častnih znakov Ob-
čine Bohinj.

Osrednja prireditev ob 
občinskem prazniku pa bo 
na sam praznični dan v če-
trtek, 26. avgusta, pri Kul-
turnem domu Joža Ažmana 
Bohinjska Bistrica. Župan 
Jože Sodja bo ob tej prilož-
nosti podelil občinska pri-
znanja zaslužnim Bohinj-
cem. Po sklepu občinskega 
sveta bo Jože Cvetek častni 
občan Bohinja, posmrtno 
pa bodo naziv častni občan 
Bohinja podelili tudi nekda-
njemu dolgoletnemu župa-
nu in poslancu državnega 
zbora, letos spomladi pre-
minulemu Francu Kramar-
ju. Plakete Občine Bohinj 
bodo prejeli Planinsko dru-
štvo Srednja vas ter prosto-
voljna gasilska društva Sta-
ra Fužina, Srednja vas, Bo-
hinjska Češnjica in Gradi-
šče. Ana Soklič, Vojko Voj-
voda in Marko Kavčič bodo 
prejeli priznanje občine za 
posebne dosežke.

Prireditev, ki jo bo sprem-
ljal kulturni program in jo 
bo glasbeno popestrila za-
sedba Kranjci s pevko Štefi-
co Stipančević, se bo začela 
ob 18. uri.

Ob prazniku so v Knjižni-
ci A. T. Linharta Radovlji-
ca – Enota Bohinjska Bistri-
ca pripravili razstavo, posve-
čeno štirim srčnim možem; 
na ogled je do konca mese-
ca, na dan praznika pa bodo 
vsi muzeju v Bohinju, Mu-
zej Tomaža Godca, Opleno-
va hiša in Planšarski muzej, 
brezplačno odprli svoja vrata. 
Prav tako tudi cerkev sv. Jane-
za v Ribčevem Lazu, kjer za 
obiskovalce pripravljajo tudi 
organizirano vodenje.

Občinski praznik 
v Bohinju
Prve prireditve ob občinskem prazniku že ta 
konec tedna, osrednja slovesnost, na kateri bo 
župan Bohinja Jožeta Cvetka in posmrtno Franca 
Kramarja imenoval za častna občana, pa bo 
prihodnji četrtek.

Žirovnica – V žirovniški občini kljub poletju ne počivajo, zače-
njajo več projektov, med njimi je gradnja podvozov v Vrbi in 
na Selu ter manjšega parkirišča nad pokopališčem na Breznici. 
Po napovedi župana Leopolda Pogačarja septembra začenjajo 
tudi gradnjo parkirišča na Rodinah, postavili pa bodo tudi nov 
podzemni ekološki otok, prav tako na Rodinah. Na Občini 
Žirovnica nadaljujejo tudi priprave na začetek gradnje obvo-
znice mimo Vrbe, projektna naloga je že izdelana, pripravljajo 
dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo, 
sledila bo parcelacija in zatem odkupi zemljišč. Pripravljajo 
pa tudi celostno prometno strategija občine.

Projekti v žirovniški občini

Naklo – Občina Naklo bo letos prvič pristopila k največji evrop-
ski pobudi za spodbujanje trajnostne mobilnosti, k Evropske-
mu tednu mobilnosti. Ta letos praznuje že dvajset let svojih 
aktivnosti za več trajnostne mobilnosti po celotni Evropski 
uniji. S tem se je Občina Naklo pridružila tudi več kot osem-
deset drugim slovenskim občinam, ki bodo predvsem med 
16. in 22. septembrom sodelovale z različnimi izobraževalno-
-promocijskimi aktivnostmi.

Naklo se pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti
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Spoštovane stranke obveščam, 
da sem na naslovu Koroška cesta 21, 
4000 Kranj, v 3. nadstropju, 
odprla odvetniško pisarno.

Dobrodošli.

T: 040 169 088
M: petra@op-erzen.si 
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Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Na nedavnem 
posvetu v Slovenskem pla-
ninskem muzeju je pred-
sednik društva CIPRA Slo-
venija Matej Ogrin opozo-
ril, da so nosilne zmogljivo-
sti gora zelo omejene. Pred 
kratkim je v javnost prišla 
tudi novica o načrtih za ele-
ktrifikacijo Kredarice, a kot 
sporočajo organizatorji pos-
veta, gre za simptom veliko 
širše in vedno resnejše pro-
blematike, na katero naravo-
varstveniki opozarjajo že de-
setletja: »nižanje« gora ozi-
roma njihovo prilagajanje 
merilom, ki veljajo v niži-
nah. CIPRA Slovenija je zato 
v okviru letošnjega Ognja v 
Alpah odprla razpravo o iz-
zivih gorskega sveta. Gorski 
svet, kakršnega poznamo in 
kakršnega bi po veljavni za-
konodaji in sprejetih med-
narodnih dokumentih mo-
rali ohranjati, izginja. Temu 
v veliki meri botruje prilaga-
janje turistične ponudbe pri-
tiskom potrošniške družbe, 
so prepričani organizator-
ji posveta, Ogrin je opozo-
ril tudi na pomanjkanje ko-
lektivnega pristopa k reševa-
nju problematike in predla-
gal široko odprto nacional-
no razpravo o tem, kaj sploh 
sodi v gorski svet. 

Zmotno enačenje 
gorništva in pohodništva

Borut Peršolja iz društva 
CIPRA Slovenija je poudaril, 

da so danes gore lahko izraz 
prvinskosti le tam, kjer smo 
se tako odločili. Opozoril je 
na zmotno enačenje gorni-
štva in pohodništva, aktiv-
nosti, ki odražata povsem 
drugačno kulturo in vred-
note obiskovanja gora – do-
življanje gora pa ne sme biti 

le višinska manifestacija na-
šega početja v nižinah. V 
gorskem svetu je danes več 
kot sto različnih dejavnosti 
in vprašati se bo treba, kot je 
poudaril Peršolja, kaj nam ta 
prostor v resnici pomeni. 

Elektrifikacija Kredarice 

Vršilec dolžnosti general-
nega direktorja republiške 
agencije za okolje (ARSO) 
Joško Knez je predstavil na-
črte elektrifikacije Kredari-
ce, ki pa so ustavljeni. Kot je 
pojasnil, ARSO neprekinje-
ne meritve na Kredarici iz-
vaja od leta 1956, zaradi pre-
učevanja klimatske spre-
menljivosti bo to še naprej 
bistvenega pomena. Pou-
daril je, da bivanje na me-
teorološki postaji na Kre-
darici ni enostavno, brez 
posadke na postaji pa viso-
kih standardov meritev ne 
bi mogli zagotavljati. Elek-
trično energijo pridobivajo 

z dizelskimi agregati, sonč-
nimi paneli in vetrnicami. 
Akumulatorje morajo me-
njati na nekaj let, vetrnice 
so v pogosto ostrih vremen-
skih pogojih izpostavljene 
poškodbam. Knez je pove-
dal, da so se srečali z veliki-
mi težavami zagotavljanja 
razumnega standarda za 
delovanje meteorološke po-
staje, zato so začeli projekt 
njene prenove in širitve, v 
sklopu tega je tudi zagota-
vljanje električne energi-
je. Preverili so možnost iz-
vedbe elektrifikacije, kar 
bi bilo po njihovem mne-
nju ekološko sprejemlji-
vo. O tem je bila razprava 
s Planinsko zvezo Sloveni-
je (PZS) in Planinskim dru-
štvom (PD) Ljubljana Ma-
tica, ki upravlja planinski 
dom na Kredarici. Pri Elek-
tru Gorenjska so ocenili, da 
je možno izvesti elektrifi-
kacijo z vkopanim vodom 
iz Krme, kjer je že transfor-
matorska postaja. Projekt 
je bil ocenjen na 2,5 milijo-
na evrov, kar pa ekonomsko 
ni vzdržno, je sklenil Knez. 
Aktualna pa ostaja energet-
ska prenova postaje z ob-
stoječimi tehnologijami, za 
kar pridobivajo gradbeno 
dovoljenje. 

Prevladajo naj argumenti

... in strokovnost, ne zgolj 
odzivi »na prvo žogo«, pa je 
menil Miro Eržen, vodja Pro-
jektne pisarne PZS, kjer so 
elektrifikacijo na Kredarici 

z upoštevanjem vseh izku-
šenj, ki jih imajo, načelno 
podprli. Poleg tega je opo-
zoril, da se niti ne zaveda-
mo tega, s kakšnimi proble-
mi vse se srečujejo tudi oskr-
bniki planinskih koč in da 
vsi pač niso »neki požrešni 
kapitalisti«, ki gledajo samo 
na dobiček – tega sicer vrača-
jo v osnovno dejavnost. Ne-
katere planinske koče delajo 
samo, da preživijo. Zadaj je 
še cela vrsta predpisov, tudi 
prenormiranih, ki jih mora-
jo upoštevati oskrbniki koč, 
je dodal Eržen, ki je med 
drugim opozoril na neu-
strezno zakonodajo, ki ena-
či planinske koče z drugimi 
v dolini. Posledica je vedno 

manjši interes za oskrbni-
ško delo v planinskih kočah. 
Poudaril je še nekaj perečih 
problemov, za katere priča-
kuje, da bodo upoštevani in 
uravnoteženi pravočasno ob 
pripravi nove razvojne stra-
tegije turizma.

Družba je polna besed, 
kot so zeleno, trajnostno 

Svoj pogled so osvetlili 
še Jana Vidic iz Sektorja za 
ohranjanje narave na Mini-
strstvu za okolje in prostor, 
Sonja Rozman z Zavoda RS 
za varstvo narave, Saša Ro-
škar z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slove-
nije, Miro Kristan s Poso-
škega razvojnega centra in 

Aleš Zdešar z Javnega zavo-
da Triglavski narodni park 
(TNP). Vidičeva je spom-
nila, da se je družba že od-
ločila za varovanje gorske-
ga sveta z zakonom o TNP. 
Opozorila je, »da so to okvi-
ri, ki jim moramo prilagaja-
ti svoja ravnanja, ne obra-
tno – spreminjati že dogo-
vorjenega. Družba je polna 
besed, kot so zeleno, trajno-
stno, in čas je, da visokogor-
je postane vzorčni primer, 
kako te besede udejanja-
mo.« Če želimo visokogor-
je ohranjati, pa po besedah 
Rozmanove naslednji ko-
rak ne bo v smeri širitve po-
nudbe, temveč v smeri var-
čevanja in zmernosti. 

Posvet o izzivih gorskega sveta
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, je v okviru letošnjega Ognja v Alpah odprla razpravo o izzivih gorskega sveta. Kakšne so nosilne zmogljivosti 
gorskega prostora? Izhodišče nedavnega posveta pa je bil projekt elektrifikacije Kredarice, ki je za zdaj ustavljen.

Joško Knez o projektu elektrifikacije Kredarice

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Za Kamp Po-
dljubelj je glavna poletna tu-
ristična sezona od 15. julija 

do 15. avgusta, v tem času 
je bila zasedenost približno 
90-odstotna, v celotnem ju-
liju približno 70-odstotna. 
V Kampu imajo tudi nekaj 

lesenih alpskih hišic, tudi te 
so bile v glavni turistični se-
zoni zasedene okrog 95-od-
stotno. Kot je povedal Gre-
gor Premrl, najemnik tega 

manjšega, družinsko vo-
denega kampa, prevladuje-
jo gostje iz Češke, Nemči-
je, Slovenije in Nizozemske. 
»Gledano celotno povprečje 
gostje ostanejo od dva do tri 
dni, na račun dnevnih go-
stov, ki opravijo postanek na 
poti proti destinaciji, kjer po-
čitnikujejo, oziroma ob vra-
čanju domov. Drugi gostje v 
povprečju bivajo pri nas od 
štiri do pet dni. Največ je tis-
tih, ki radi preživljajo poči-
tnice aktivno (pohodništvo, 
gorsko kolesarstvo),« je po-
vedal Premrl. V Kampu Po-
dljubelj so poleg ponudbe 
z barom, manjše kuhinje 
s skupnim hladilnikom in 
jedilnimi mizami na voljo 
predvsem športne aktivno-
sti, kot so nogomet, odboj-
ka, košarka, imajo pa tudi 
otroška igrala in spust po 
jeklenici. Slovenski gostje 
pri njih lahko unovčijo turi-
stične bone.

V Kampu Podljubelj zadovoljni z obiskom

Prevladujejo gostje iz Češke, Nemčije, Slovenije in Nizozemske. / Foto: Tina Dokl

Matej Ogrin je predlagal 
široko odprto nacionalno 
razpravo o tem, kaj sploh 
sodi v gorski svet.

Šenčur – Občina Šenčur in Društvo upokojencev Šenčur vabita 
prostovoljce – voznike k projektu Prostofer, ki bo predvidoma 
konec septembra zaživel tudi v Šenčurju. Prostofer bo nudil 
brezplačne prevoze po nujnih opravkih za starejše občane. 
Avto je občina že kupila, do konca avgusta pa iščejo prosto-
voljce, ki bi prevoze lahko izvajali, pri čemer zanje ni posebnih 
pogojev. Vse interesente prosijo, da pokličejo predsednika 
DU Šenčur Cirila Sitarja na telefonsko številko 031 321 220. 

V Šenčurju bo zaživel projekt Prostofer



6 Gorenjski glas
petek, 20. avgusta 2021

info@g-glas.si

Alenka Brun

Jezersko – Tudi etnografsko 
obarvano dvomesečno do-
gajanje na Jezerskem, ki sli-
ši na isto ime kot igra, se po-
časi zaključuje. 

Letos so igro Jezerska što-
rija odigrali nekajkrat v ju-
liju kot tudi v avgustu v t. i. 
županovem kotu, v centru 
Jezerskega ter tradicional-
no v Jenkovi kasarni. Da-
nes ob 20. uri jo bodo odi-
grali zadnjič v tem poletju. 
Torej si v Jenkovi kasarni 
še tokrat lahko ogledate tri 
»štorije« iz življenja Jezer-
janov izpred mnogih let. V 
njih nastopajo člani domače 
amaterske igralske skupine, 
ki se z velikim veseljem pre-
levijo v pastirje, »furmane« 
in druge osebe iz zgodovi-
ne Jezerskega ter gledalcem 

predstavijo preteklo življe-
nje v pristni jezerski nareč-
ni govorici. 

Zanimive zgodbe je zbral 
in zapisal Andrej Karni-
čar, oče znamenitih alpini-
stov, v knjigi Jezerske što-

rije. »Nekaj let preden je 
umrl, je šel po jezerski do-
lini, k 'tastarim' gospodi-
njam, da so mu povedale 
različne anekdote, kaj vse 
so počeli ob zimskih veče-
rih v tistih časih – in nasta-
la je knjiga,« pojasnjuje obi-
skovalcem Jenkove kasarne 
in v pričakovanju igre Olga 
Tičar z Jenkove kmetije, ka-
mor spada tudi omenjena 
stavba, ki je v precej odda-
ljeni preteklosti služila to-
vornikom kot neke vrste 
»hospital«, izvemo. Kasne-
je so jo domačini zaradi nje-
ne višine začeli imenovati 

kasarna. Ker so se na ste-
nah v zgornjih prostorih 
stavbe ohranili napisi tovor-
nikov, je bila ta dovolj zani-
miva, da je takrat Zavod za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije ocenil, da se oh-

rani. V njej so kasneje ure-
dili še manjši muzej, z igro 
pa so Jenkovi kasarni dali še 
dodatno vrednost. 

Železni repertoar, a 
gledanost ne pada

Letos Jezersko štorijo igra-
jo že 19. leto, nadaljuje Ti-
čarjeva, medtem ko obisko-
valce popelje skozi pritličje 
stavbe, jim opisuje zgodovi-
no razstavljenih predmetov 
ter jih po stopnicah pospre-
mi v prvo nadstropje, kjer si v 
treh prostorih ogledajo tri iz-
brane »štorije«, ki so dožive-
le tudi odrsko predstavitev. 

Mija Murovec, ki igra v eni 
od njih, nam zaupa, da je v 
vseh teh letih igra presenet-
ljivo dobro obiskana. Jezer-
ska štorija spada v železni 
repertoar, saj od prvega dne 
igrajo tri enake zgodbe. Tok-

rat so poleg Tičarjeve, ki je 
skrbela za vezni tekst, in že 
omenjene Mije Murovec na-
stopili še Drejc Karničar, Su-
zana Rebolj in Brane ter Fi-
lip Žagar. 

Sicer smo ekipo povpraša-
li, kako je z vajami in ali be-
sedilo kaj osvežujejo, a smo 
namesto odgovora dobili ši-
rok nasmeh, Olga Tičar pa 
nam je postregla z naviha-
nim odgovorom, da bo pri-
hodnje leto že dvajset let, kar 
jo igrajo, in da se je odločila, 
da to obletnico še počaka, po-
tem pa ona odide od » štorij 
v penzjon«.

Prihodnje leto jih bo dvajset 
Jezersko štorijo bodo danes zvečer v Jenkovi kasarni na Zgornjem Jezerskem v tem poletju zaigrali 
zadnjič. Prihodnje leto bo že dvajset let, kar jo uprizarjajo.

Olga Tičar Brane ter Filip Žagar v prvi štorji

Rezervacije zelo dobro ka-
žejo do septembra, za nap-
rej pa še ne, saj vsi čakajo, 
kaj bo prinesla epidemija, je 
pojasnila Strgarjeva. Hiške, 
ki so izolirane in ogrevane, 
bodo sicer goste sprejemale 
celo leto.

»Vsa Slovenija se navdu-
šuje nad kolesarstvom. Mi 
to podpiramo in poudarja-
mo. To je šport, ki je trajno-
stno usmerjen, in tudi svoje 
goste vabimo, da Bled, kjer 
so parkirišča zlasti poleti 
polna, raziščejo s kolesom,« 
je poudarila Strgarjeva.

Njihovo usmeritev podpi-
rajo tudi na blejski občini in 
Turizmu Bled, kjer se, kot 
poudarjajo, vse bolj posveča-
jo razvoju ponudbe za aktiv-
nosti na prostem. »Kolesar-
stvo je v središču naših na-
porov in ga ne razvijamo le s 
kolesarskimi potmi, ampak 

tudi drugo infrastrukturo,« 
je povedal direktor Turizma 
Bled Tomaž Rogelj.

Z novim turističnim pro-
duktom v Ribnem je zadovo-
ljen tudi direktor blejske ob-
činske uprave Robert Klinar. 
»Ne le da nas navdaja z opti-
mizmom, ampak nam tudi 
daje smer in dodatni zagon 

za urejanje kolesarskih po-
vezav,« je poudaril.

Pojasnil je, da se turi-
zem, kakršen je bil v letu 
2019, znova počasi vrača, 
kar jih sicer veseli, a se za-
vedajo, da infrastruktura, 
ki bi omogočala večjo pre-
točnost, mobilnost in ne 
nazadnje tudi več varstva 

narave, nekoliko šepa. Upa, 
da se bodo jeseni na Betino-
vem klancu vendarle začela 
prva dela za južno obvozni-
co, za katero teče pridobiva-
nje vse potrebne dokumen-
tacije, in se veseli, da se bo 
kmalu začela tudi gradnja 
kolesarske povezave med 
Bledom in Bohinjem. 

Luksuzno naselje lesenih hišk 
31. stran

Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled, Robert Klinar, direktor blejske občinske uprave, Mitja 
Blažič in Katarina Strgar, lastnika Hotela Ribno in Kolesarske vasi, ter Eva Štravs Podlogar, 
direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Janez Kuhar

Lesce – Čebelarska zveza 
Gorenjske podeli laskavi na-
ziv naj župan tistemu župa-
nu, ki je v preteklem letu ali v 
obdobju več let največ pripo-
mogel k razvoju in napredku 
čebelarstva v lokalni skup-
nosti in na območju zveze. 
Na rednem občnem zboru 
Čebelarske zveze Gorenjske 
(ČZG), ki je v začetku avgu-
sta potekal v Čebelarskem 
razvojno-izobraževalnem 
centru v Lescah, so ta naziv 
za leto 2021 podelili županu 
Občine Cerklje na Gorenj-
skem Francu Čebulju, ob 
tem pa so se mu zahvalili za 
prispevek k ohranjanju slo-
venskega čebelarstva ter mu 
zaželeli, da bi to delo tako 
dobro opravljal še naprej.

Župan Franc Čebulj je 
aktiven član Čebelarske 

družine Cerklje od leta 
2004. Sedaj čebelari s 16 
čebeljimi družinami. Nje-
gov prispevek k napredku 
čebelarstva v domači obči-
ni se odraža v finančni in 
moralni podpori čebelarski 
družini, kar pozitivno vpli-
va na razvoj čebelarstva v 
občini. Njegov največji pri-
spevek v zadnjih štirih le-
tih je bila pomoč pri izgra-
dnji novega društvenega 
čebelnjaka, pomagal in so-
deloval pa je tudi pri aktiv-
nostih v zvezi s praznova-
njem stoletnice čebelarske 
družine, ki so jo v Cerkljah 
praznovali lani. Leta 2006 
je bil izvoljen za predsedni-
ka Čebelarske zveze Slo-
venije za mandat dveh let, 
in sicer po odstopu dolgo-
letnega predsednika Čebe-
larske zveze Slovenije Loj-
zeta Peterleta.

Čebulj naj župan 
čebelarske zveze
Cerkljanski župan Franc Čebulj si je prislužil naziv 
naj župan Čebelarske zveze Gorenjske za leto 2021.

Na sliki z leve proti desni: Anže Perčič, predsednik 
Čebelarske zveze Gorenjske (ČZG), Stanko Bohinc, 
Janez Kocijančič, župan Občine Cerklje Franc Čebulj in 
podpredsednik ČZG Lovro Legat / Foto: Tanja Magdič

Šmartno v Tuhinju – Občina Kamnik nadaljuje obnovo krajev-
nih domov po občini in to poletje dela potekajo v Šmartnem v 
Tuhinju. Rušitvena dela so že izvedli, prav tako strojne insta-
lacije in nekatera gradbena dela, sledi pa še izvedba ometov, 
polaganje keramike, montaža stavbnega pohištva, polaganje 
talnih oblog in montaža sanitarne opreme. Dela naj bi bila 
predvidoma zaključena v mesecu septembru.

Obnova Doma krajanov Šmartno v Tuhinju

Kranj – V nenavadnem času se v Kranju rojeva nov mednaro-
dni festival sodobne fotografije. Poimenovali so ga Kranj Foto 
Fest 2021. Začenja se 25. avgusta 2021. Njegov cilj je promoci-
ja fotografije, ki išče originalne oblike vizualne komunikacije. 
S festivalom želijo razstavljati, promovirati, podpirati in spod-
bujati ustvarjalnost slovenskih ter mednarodnih umetnikov in 
graditi močno in trajno stičišče sodobne fotografije. Program 
Kranj Foto Festa, ki ga je pripravila strokovna organizacijska 
skupina, vključuje razstave, pogovore, delavnice, mojstrske 
tečaje, projekcije in preglede portfoliov. Festival se bo zaključil 
s koncem septembra 2021.

Prihaja Kranj Foto Fest
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Žiri – Za zaključno magistr-
sko nalogo si je Nejc Skvar-
ča izbral prenovo Hiše klek-
ljanih čipk v Žireh, ki sto-
ji na obrobju starega dela 
Žirov. Hišo so zgradili leta 
1913 v secesijskem slogu in 
po Skvarčevih besedah še 
danes predstavlja pravi ar-
hitekturni dragulj v Žireh, 
zato je njena obnova oziro-
ma ohranitev po njegovem 

prepričanju velikega kul-
turnega pomena. V okviru 
prenove je v stavbi predvi-
del mešano rabo prostorov, 
v katerih prevladujejo stano-
vanja in prenočišča za turi-
ste. »Gre za tako imenovan 
sistem sobivanja, ki je že 
dobro ukoreninjen v skan-
dinavskih deželah, Veliki 
Britaniji in Združenih drža-
vah Amerike, pri nas pa še 
ni tako znan – v naši kultu-
ri so pogostejši ali programi 

izključno stalnega stano-
vanjskega bivanja ali pro-
grami začasnega turistične-
ga prenočevanja,« je ob tem 
poudaril Skvarča.

Kot je priznal, se je v kul-
turno dediščino »zaljubil« v 
času študija na fakulteti za 
arhitekturo, zato je za magi-
strsko nalogo izbral projekt 
Hiše klekljanih čipk, ki je 
sovpadel z njegovo selitvijo 
v Žiri. Odločil se je posvetiti 
žirovski kulturni dediščini, 

saj meni, da se v Žireh temu 
namenja premalo pozornos-
ti. Kot je spomnil, je prvi la-
stnik Hiše klekljanih čipk 
Anton Primožič leta 1888 
ustanovil klekljarsko šolo in 
podjetje, ki je danes najsta-
rejše družinsko podjetje, ki 
nadaljuje oziroma vzdržu-
je tradicijo klekljanih čipk 
na Slovenskem. Leta 1913 je 
Primožič zgradil hišo v Ži-
reh, ki je v vseh letih doslej 
doživela precej sprememb, 
največ v medvojnem času, 
ko je bila stavba nacionali-
zirana. »Kljub vsem pose-
gom pa ni bilo narejene veli-
ke škode, v celoti so se ohra-
nile tudi čudovite secesijske 
fasade,« je pojasnil Skvarča, 
ki obžaluje, da se niso ohra-
nili originalni načrti objekta. 
Zato se je pri pripravi magi-
strske naloge moral opreti 
predvsem na lastne meritve 
in posnetke objekta, s podat-
ki in informacijami so mu 
pomagali tudi lastniki hiše. 
Objekt danes sodi pod dva 
varstvena režima, stavbnega 
in naselbinskega, kar je upo-
števal tudi pri pripravi načr-
ta prenove. 

Hiša je sicer ostala v upo-
rabi vse do danes. »Lastniki 

si po najboljših močeh pri-
zadevajo za njeno ohrani-
tev, kljub temu pa jo je načel 
zob časa,« je poudaril Skvar-
ča in dodal, da so v notran-
josti stanovanjske dele po-
sodobili, ostali deli stavbe pa 
ponujajo še veliko možnos-
ti, saj kljub velikosti stavba 
ostaja neizkoriščena. Glede 
na to, da si v Žireh želijo tudi 
razvoja turizma, a primanj-
kuje prenočišč, si je zato v 
objektu poleg obstoječega 
programa zamislil tudi pre-
nočišča za turiste. »V prvih 
dveh nadstropjih bi tudi v 
prihodnje ohranili stanova-
nja, v pritličju pa bi bili med 

drugim galerija in recepci-
ja.« Največje spremembe je 
predvidel na podstrešju, ki je 
ta čas neizkoriščeno, kamor 
bi umestil prenočišča in tako 
ustvaril sobivanje različnih 
programov pod eno streho. 
Na mestu sedanje garaže, ki 
bi jo porušili, pa bi zgradili 
moderen paviljonski objekt 
za kavarno oziroma zajtrko-
valnico za goste prenočišč. 
»Tako ne gre več le za preno-
vo hiše, ampak projekt dobi 
sociološki pomen, ki ponuja 
razmislek o možnostih dru-
gačnega življenja,« je svo-
jo predstavitev sklenil Nejc 
Skvarča. 

Prenova v smeri sobivanja
V zaključni magistrski nalogi na fakulteti za arhitekturo je Nejc Skvarča izdelal idejno zasnovo prenove 
Hiše klekljanih čipk A. Primožič 1888 v Žireh. Žirovcem je omenjeno prenovo pred časom predstavil v 
okviru tamkajšnje muzejske noči.

Nejc Skvarča ob predstavitvi svoje magistrske naloge 

Hiša klekljanih čipk v Žireh / Foto: Tanja Mlinar
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Z današnjim 
nastopom DJ-a Umeka na 
Loškem gradu se v Škofji 
Loki začenja sedaj že tradi-
cionalni poletni festival Pi-
sana Loka. Različne priredi-
tve, ki so namenjene vsem 
generacijam, bodo poteka-
le do naslednje nedelje, 29. 
avgusta.

Kljub tradiciji pa festival 
letos ponuja kar nekaj no-
vosti. Ena pod njih je tako 
imenovani Dejt z razgle-
dom, s katerim bodo na 
edinstven način vsako-
dnevno obudili pozabljene 
kotičke Škofje Loke, ki po-
nujajo najlepše poglede. 
Kot pravijo organizatorji, 
bo zagotovo zanimivo, sve-
že in vredno udeležbe. 

Prav tako bodo letos Pisa-
no Loko začinili z zelo edin-
stveno razstavo. Na več loka-
cijah bodo na ogled tekstilne 
instalacije, ki bodo mimoi-
dočim vzbudile pozornost.

V okviru festivala se bos-
te lahko tudi posladkali. 

Turistično društvo Škofja 
Loka jutri med 9. in 14. uro 
pripravlja festival sladole-
da, na njem pa boste lahko 
pokusili tisoč in en okus sla-
doleda v kombinaciji s sad-
jem in različnimi prelivi pa 

tudi veganske, brez glutena 
in za diabetike. Poleg slado-
leda in ledenih slaščic bodo 
na voljo napitki, frapeji in le-
dene torte, posladkali pa se 
boste lahko tudi s »šmor-
nom«, palačinkami, piško-
ti in drugimi slaščicami lo-
kalnih ponudnikov. Slado-
ledni karneval bo prava paša 
za oči, za otroke in družine 
pa pripravljajo tudi bogat za-
bavni program.

Kot vsako leto bodo tudi 
letos na Pisani Loki poteka-
le različne delavnice. Med 

drugim se bo moč preizku-
siti v izdelovanju zapestnic 
iz džinsa na Cankarjevem 
trgu (ponedeljek ob 16. uri) 
in kreiranju cvetličnih kro-
nic pred Sanjskim šopkom 
(nedelja med 9. in 14. uro). 

Mlajše občinstvo se bo 
v soboto, 28. avgusta, lah-
ko razvedrilo z lutkovno 
predstavo Kužek in ptiček 
se igrata, za mlade po srcu 
pa bo poskrbljeno s filmsko 
projekcijo Časovnica življe-
nja (sreda, 25. avgusta, ob 
18. uri) in stand up večerom 
na trgu, ki bo poskrbel za 
obilico dobre volje in salve 
smeha. V četrtek, 26. avgu-
sta, ob 21. uri bodo na Can-
karjevem trgu nastopili Peri-
ca Jerković, Admir Baltić in 
Rok Škrlep.

Glasbeni program bos-
ta na Cankarjevem trgu to 
nedeljo, 22. avgusta, odpr-
li skupini 3TONE in Otto-
ne Pesante. V torek, 24. av-
gusta, se bo na isti lokaciji 
ob 19. uri predstavil Moon 
Time Quartet. V Grajski ka-
varni bo v ponedeljek, 23. av-
gusta, z začetkom ob 20. uri, 
moč uživati v umirjenih dže-
zovskih ritmih pod okriljem 
Žana Hauptmana, kar bo 
poslastica za glasbene sla-
dokusce. 

V soboto, 28. avgusta, se 
bo domačemu občinstvu 
pridružil dobro znan orke-
ster Amadeo, tokrat s solisti 
iz domače Škofje Loke. Kon-
cert, ki bo pravzaprav ne-
pozabno doživetje in se ga 
mnogi že veselijo, bo v Ka-
pucinski cerkvi v Škofji Loki.

Od letošnje izvedbe festi-
vala pa se bodo v nedeljo, 
29. avgusta, ljubitelji dobre 
glasbe poslovili s Siddhar-
to. Tako bodo s Škofjeloške-
ga gradu na kar najlepši na-
čin pomahali v slovo poletju. 
Koncert je že razprodan.

Pisana Loka bo letos tudi sladka
Od danes do naslednje nedelje bo v Škofji Loki potekal priljubljeni poletni festival Pisana Loka, ki se mu 
bo jutri pridružila še Sladka Loka. 

Ena od novosti je festival sladoleda, ki ga v Škofji Loki 
pripravljajo jutri, v soboto, pokusiti pa bo moč tisoč in 
en okus sladoleda v kombinaciji s sadjem in različnimi 
prelivi. Poleg sladoleda in ledenih slaščic bodo na voljo 
napitki, frapeji in ledene torte. 

Ljubljana – Na NIJZ so izdali publikacijo Zdravje v Sloveniji. 
Njen namen je bralcu ponuditi hiter pregled kazalnikov zdravja 
in zdravstvenega varstva, prikazati primerjave z Evropsko uni-
jo ter ga hkrati napotiti, da poišče več informacij na katerem 
od navedenih obsežnih portalov in publikacij.

Izšla publikacija Zdravje v Sloveniji

info@g-glas.si

NOV  MEDNARODNI  
FESTIVAL  SODOBNE  
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Maja Bertoncelj

Zbilje – V Medvodah zače-
njajo novo veliko investicijo 
v komunalno infrastruktu-
ro. Gradili jo bodo v Žejah, 
delu naselja Zbilje. S projek-
tom nadaljujejo komunal-
no opremljanje tega obmo-
čja, ki so ga začeli leta 2019 z 
izgradnjo glavnih komunal-
nih vodov na relaciji krožišče 
Zbilje–Žeje–obrtna cona.

»V sklopu projekta Izgra-
dnja sekundarne kanaliza-
cije, plinovoda ter obnova 
vodovoda v naselju Zbilje – 
Žeje – II. faza bomo zgradi-
li približno 1.500 metrov fe-
kalne kanalizacije s črpališ-
čem. Hkrati bo izvedena ob-
nova vodovoda, ki zajema 
zamenjavo obstoječih vodo-
vodnih cevi z novimi visoko 
kvalitetnimi cevmi v dolži-
ni približno 1.200 metrov. 
V sklopu obnove javnega vo-
dovoda se bodo obnavljali 
tudi obstoječi hišni priključ-
ki do posameznih objektov. 
Sočasno se bo gradila tudi 
preostala komunalna infra-
struktura: elektro omrežje, 
optika in kabelska televizi-
ja. Te trase v tem trenutku 
še niso dokončno določe-
ne, saj so odvisne od potreb 

posameznih ponudnikov in 
končnih uporabnikov stori-
tev,« pojasnjujejo na Občini 
Medvode. 

Kot pravijo, bo izvajalec 
najprej začel z deli na prvi 
trasi (Zbilje 7G–7L), zatem 
pa se bo postopoma premi-
kal v druge ulice. Gradnja 
bo vplivala na potek prome-
ta. V času del bo vzpostav-
ljena popolna zapora jav-
nih in zasebnih poti na tra-
sah gradnje. Hkrati bo spre-
menjen prometni režim na 

lokalni cesti Jeprca–Zbilje, 
ki bo enosmerna, promet pa 
bo mogoč le na relaciji Zbi-
lje–Žeje–Jeprca. Na polovici 
cestišča bodo stanovalci na-
mreč lahko parkirali svoja vo-
zila v času, ko ne bodo mog-
li dostopati do svojih objek-
tov. Vrednost celotne inve-
sticije je 1.074.836,90 evra, 
od tega bo 326.641,92 evra 
zagotovila Občina Medvode, 
110.721,82 evra za plinovod-
no omrežje Energetika Lju-
bljana in 637.473,16 evra za 

kanalizacijsko omrežje Jav-
no podjetje VOKA Snaga. 
Z javnim naročilom je bilo 
za izvedbo investicije izbra-
no podjetje HNG. Optično 
omrežje bo gradilo podjetje 
Telekom Slovenije, podjetje 
Elektro Gorenjska bo obno-
vilo električno omrežje, Ka-
belska televizija Medvode 
pa bo izvajala dela na svo-
jem omrežju. 

Celoten projekt bo predvi-
doma zaključen do prihod-
njega poletja.

Investicija v Zbiljah, vredna 
dober milijon evrov
Gradnja komunalne infrastrukture v Žejah, delu naselja Zbilje, bo vplivala tudi na prometno ureditev na 
tem območju. Celoten projekt bo predvidoma zaključen do poletja prihodnje leto.

V času gradnje bo spremenjen tudi prometni režim na lokalni cesti Jeprca–Zbilje. Cesta bo 
enosmerna, promet po njej pa bo mogoč le v smeri Zbilje–Žeje–Jeprca.

Ana Šubic

Železniki – Direkcija RS 
za vode (DRSV) je v okvi-
ru projekta Protipoplavna 
ureditev porečja Selške 
Sore minuli torek objavila 
odločitev o izbiri izvajalca 
za prvo fazo vodnogospo-
darskih ureditev v Železni-
kih. Z nekaj manj kot 9,5 
milijona evrov (brez DDV) 
vredno ponudbo je bil naju-
godnejši konzorcij podjetja 
Nivo Eko iz Žalca s partner-
ji: VGP Drava Ptuj ter pod-
jetjema Riko in Hidroteh-
nik, ki imata sedež v Lju-
bljani. Izbira še ni pravno-
močna, saj se rok za pritož-
be, ki znaša osem delovnih 
dni od objave odločitve, še 
ni iztekel. »Če ne bo pri-
tožb na razpisne postopke, 
bo pogodba podpisana zad-
nji teden avgusta ali prvi 
teden septembra. Gradbe-
na dela morajo biti izvede-
na v roku 720 dni po skle-
nitvi pogodbe,« so pojasni-
li na DRSV in dodali, da so 
gradbena dovoljenja trenu-
tno v fazi obravnave pritožb 
stranskih udeležencev.

Za posel so se sicer pote-
govali še trije konzorciji. Go-
renjska gradbena družba s 
partnerji je oddala dvesto ti-
soč evrov višjo ponudbo kot 
izbrani izvajalec, ponudba 
idrijskega Kolektor Kolinga 
in partnerjev je znašala 10,9 
milijona evrov, najvišjo v 
vrednosti 11,1 milijona evrov 
pa je oddalo ljubljansko pod-
jetje VG5 s partnerjem.

Konec julija pa je pravno-
močna postala odločitev o od-
daji javnega naročila za izgra-
dnjo obvoznice v Železnikih, 
ki jo nameravajo graditi ob 
načrtovanih protipoplavnih 
ureditvah Selške Sore. Kot 
smo že poročali, je naju-
godnejšo ponudbo oddala 
Gorenjska gradbena družba 
v sodelovanju z Mapri Pro-
asfaltom, in sicer slabih 3,4 
milijona evrov (brez DDV). 
Podpis pogodbe je v pristoj-
nosti investitorja obvoznice 
– Direkcije RS za infrastruk-
turo, a na DRSV verjamejo, 
da bo podpisana najkasneje 
zadnji teden avgusta ali prvi 
teden septembra. »Začetek 
pripravljalnih del je predvi-
den takoj po podpisu pogod-
be, začetek gradbenih del pa 
takoj po pridobitvi gradbene-
ga dovoljenja, predvidoma v 
oktobru 2021,« so razložili 
na DRSV.

DRSV je v začetku juni-
ja že podpisal 12,5 milijo-
na evrov vredno pogodbo 
za projektiranje in gradnjo 
suhega zadrževalnika pod 
Sušo, ki ga bo v okviru druge 
faze protipoplavnih ukrepov 
v Železnikih izvedlo pod-
jetje Kolektor Koling s par-
tnerjema, podjetjema Kos-
tak in RGP.

Vodne ureditve za zmanj-
šanje poplavne ogroženos-
ti bodo izvajali s pomoč-
jo evropskih kohezijskih 
sredstev, ki so odobrena od 
začetka predlanskega leta, in 
sicer v višini blizu 18 milijo-
nov evrov.

Izbrali izvajalca 
Za izvedbo prve faze protipoplavnih ukrepov 
Železnikov so med štirimi ponudniki na razpisu 
izbrali konzorcij žalskega podjetja Nivo Eko, ki je 
oddal 9,5 milijona evrov vredno ponudbo.

Maša Likosar

Cerklje – Projekt Oskrba s pi-
tno vodo na območju Zgor-
nje Save – 1. sklop, ki pove-
zuje pet občin, poleg vodil-
ne v projektu Cerklje na Go-
renjskem še občine Komen-
da, Kranj, Šenčur in Vodice, 
prinaša dolgoročno zaneslji-
vo in kakovostno oskrbo s pi-
tno vodo za skoraj trideset ti-
soč prebivalcev na območju 
teh občin. Gradnja se je za-
čela junija 2020 in bo konča-
na v prvi polovici leta 2022. 

Julija letos so izvajalci del 
nadaljevali gradnjo objek-
ta za pripravo pitne vode, 
ki nastaja ob cesti proti spo-
dnji postaji žičnice na Krva-
vec, gradbišča pa so bila od-
prta tudi na različnih loka-
cijah trase vodovoda v obči-
nah Cerklje na Gorenjskem 
in Vodice. Omenjeni objekt 
bo ključni objekt novega 
krvavškega vodovoda, kjer 

bodo vodo pred spustom v 
cevovodni sistem prečisti-
li po sodobnem sistemu ul-
trafiltracije. Julija je že dobil 
streho, zgrajeni so bili neka-
teri betonski podstavki, prav 
tako so se na objektu izvajala 
različna manjša tesarska, zi-
darska in betonska dela. Iz-
vajalci del so na izvedenem 
delu objekta postavili stre-
lovod ter kupili določeno 
opremo za njegovo delova-
nje, kot so strojne armature, 
prenosne črpalke, filtre ter 
opremo za dehidracijo. 

Cevovode so v juliju pola-
gali na odsekih med naselje-
ma Dvorje in Češnjevek ter 
med Češnjevkom in Veleso-
vim. Zaključevali so tudi od-
sek med naseljem Grad in 
novim objektom za pripra-
vo pitne vode ter polagali cevi 
med Nasovčami in Vodica-
mi. Skupaj so v tem mesecu 
položili dodatnih dobrih ti-
soč metrov novega cevovoda.

Nadaljujejo gradnjo

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – V 
okviru postopka priprave 
sprememb OPN so na ob-
čini obravnavali več kot 250 
pobud in pripomb, na osno-
vi katerih so v kartografski 
del namenske rabe vnesli 
več kot štiristo sprememb, 
so pojasnili na občini in do-
dali, da so to že druge spre-
membe tega temeljnega ur-
banističnega akta občine, 
ki je bil sprejet v letu 2010 
in prvič spremenjen v letu 
2016. 

»Občina je za spremem-
bo OPN izvedla dva kroga 
pridobivanja soglasij 24 ob-
veznih soglasodajalcev na 
ministrstvih, državnih za-
vodih in pri upravljavcih 

komunalne infrastrukture z 
vmesno javno razgrnitvijo,« 
so razložili na občini. Uve-
ljavili so tudi novosti določb 
v odloku o OPN, ki ima po 
novem tudi posebno prilo-
go z natančnejšimi obvezu-
jočimi določili za gradnjo na 

posameznih območjih obči-
ne, vključno z izrisi pozida-
ve pri obsežnejših širitvah 
stavbnih zemljišč. »Na ta 
način na slednjih ne bo tre-
ba sprejemati dodatnih ob-
činskih podrobnih prostor-
skih načrtov, ampak bodo 

lastniki gradbena dovolje-
nja lahko pridobivali že ne-
posredno na podlagi OPN.« 
Novi OPN sicer po pojasni-
lu občine prinaša 5,7 hek-
tarja novih zazidljivih ze-
mljišč, ki po novem obsega-
jo 3,22 odstotka stavbnih ze-

mljišč. »To je sicer le nekaj 
več kot poprej, ko je ta de-
lež znašal 3,18 odstotka, saj 
je bilo treba za vsako širitev 
stavbnega zemljišča zagoto-
viti zemljišča, ki so se iz stav-
bne prenesla nazaj v kmetij-
sko rabo.« Kot so dodali na 

občini, še vedno kar 67 od-
stotkov občine prekriva goz-
dna namenska raba. 

Ker je zaradi zapletenos-
ti predpisov postopek spre-
membe namembnosti dol-
gotrajen, pa bo Občina Gore-
nja vas - Poljane v septembru 
že začela zbirati nove po-
bude lastnikov zemljišč za 
spremembo namembnos-
ti. Pobude bo mogoče od-
dati do konca leta. »Po ve-
ljavnih predpisih od pripra-
ve osnutka sprememb OPN 
novih pobud ni več mogoče 
vključevati v obravnavo, zato 
vse zainteresirane pobudni-
ke vabimo, da pobude za 
spremembo namembnos-
ti vložijo do izteka navede-
nega roka,« so še pozvali na 
občini.

Pridobili so skoraj šest hektarjev 
novih zazidljivih zemljišč
Konec julija so začele veljati spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine 
Gorenja vas - Poljane. V septembru bodo že začeli zbirati nove pobude.

Ker je postopek spremembe namembnosti dolgotrajen, 
bo občina v septembru že začela zbirati nove pobude 
lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti. 
Pobude bo mogoče oddati do konca leta.
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Razpisna komisija, ki je bila imenovana s sklepom Sveta zavoda Lo-
kalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), dne 10. junija 2021, na 
podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska 
agencija Gorenjske (uradni list RS št. 27/2009, št. 37/2010, št. 50/2013 
in št. 8/2015) objavlja razpis za delovno mesto:

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž) 
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE (LEAG)

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih 
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
   univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziro-
ma magisterijem ali II. st. po bolonjskem programu; ekonomske,  
organizacijske, pravne ali naravoslovno-tehnične smeri, 

   vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju mreženja in odnosov 
z javnostmi, poznavanje strategij in programov na področju trajno-
stnega energetskega razvoja,

   vsaj 3 (tri) leta delovnih izkušenj na področju obnovljivih virov (OVE) 
in učinkovite rabe energije (URE),

   znanje slovenskega jezika na višji ravni (primerljiva z nivojem B2,  
če je kandidat tuj državljan), 

   znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2), 
   izkušnje z mednarodnimi projekti,
   organizacijske sposobnosti vodenja manjših ekip.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani www.leag.
si.  K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
morajo kandidati priložiti dokazila zahtevana po razpisu objavlje-
nem na spletni strani www.leag.si.

Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja s soglasjem ustanovite-
lja za dobo 4 (štirih) let. Nastop dela bo predvidoma 4. januarja 2022. 
Delo bo potekalo v poslovnih prostorih zavoda Lokalna energetska 
agencija Gorenjske, Stara cesta 5, 4000 Kranj. Po poteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo v pisni obliki v zaprti ovojnici 
priporočeno po pošti z označbo »Prijava na razpis – direktor javnega 
zavoda LEAG – NE ODPIRAJ« in sicer po objavi dne, 20. avgusta 2021, 
na Zavodu RS za zaposlovanje, območna enota Kranj, v Gorenjskem 
glasu, na spletni strani LEAG in Mestne občine Kranj.

Rok za oddajo prijave je 27. avgust 2021. Za pravočasno prijavo se 
šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom 
in poslana priporočeno na naslov: LEAG, Stara cesta 5, 4000 Kranj.

Razpisna komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. 
Kandidati, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo v roku 5 (petih) 
delovnih dni pozvani, da ustrezno dopolnijo vlogo. Rok za dopol-
nitev vloge je 3 (tri) dni. V kolikor kandidat vloge v določenem roku 
ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopek in bo s skle-
pom zavržena. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dne-
va objave razpisa. Kontaktna oseba za dodatne informacije o razpisu  
je ga. Tadeja Vodnik, tadeja.vodnik@leag.si, telefon 059 92 49 74.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za moške in ženske.

V Kranju, dne 20. 08. 2021 mag. Samo Cotelj, 
  predsednik razpisne komisije

Jasna Paladin

Kamnik – Direktor Zavoda 
za turizem in šport Kamnik 
(ZTŠK) Rok Jarc je minuli 
konec tedna novinarje sez-
nanil z velikimi izzivi, s ka-
terimi se srečujejo kot or-
ganizatorji prireditev. V Ka-
mniku bi že lansko leto mo-
rali pripraviti petdesete Dne-
ve narodnih noš in oblačilne 
dediščine, pa so prireditev 
zaradi epidemije odpovedali 
in prestavili na letošnje leto. 
Letošnja prireditev je načrto-
vana med 10. in 12. septem-
brom, a tudi tokrat ne kaže 
najbolje.

»Ta prireditev je po-
membna ne le za Kamnik, 
ampak za celo Slovenijo, saj 
z njo prvenstveno ohranja-
mo identiteto naroda, goji-
mo in spoštujemo dedišči-
no ter ohranjamo sloven-
ske običaje. A kot organi-
zatorji te mednarodne pri-
reditve, ki privabi na tisoče 
ljudi, se srečujemo z veliki-
mi težavami. V primeru, če 
se bo v naslednjem mesecu 
izkazalo, da so vladni ukre-
pi za zajezitev virusa SAR-
S-CoV-2 v skladu z ustavo 
Republike Slovenije, bo to 

za ZTŠK kot organizator-
ja te tradicionalne priredi-
tve, ki želi letos slavnostno 
obeležiti visok jubilej, pred-
stavljalo skorajda nepremo-
stljive izzive – tako v organi-
zacijskem kot tudi in pred-
vsem finančnem smislu. V 
grobi oceni to pomeni prak-
tično 15 tisoč evrov višji stro-
šek delovne sile, ker bo za 
preverjanje pogoja PCT tre-
ba najeti več varnostnikov 
in drugega osebja, dodatni 
strošek pa bi prinesle tudi 
dodatne varovalne ograje 

ter zapore cest, s katerimi 
bi zaradi preverjanja pogo-
ja PCT morali hermetično 
zapreti celotno prizorišče 
prireditve – kar v primeru 
tradicionalne nedeljske po-
vorke pomeni praktično ce-
lotno mestno jedro od kam-
niškega sodišča do konca 
Šutne ter celotno Ljubljan-
sko ulico od križišča pri 
Mercatorju (uvoz v Eto Ka-
mnik). To je za nas zares ve-
lik organizacijski in finanč-
ni zalogaj,« nam je povedal 
Rok Jarc in dodal, da bi za 

tovrstne stroške porabili kar 
četrtino ocenjenih stroškov 
celotne tridnevne priredi-
tve (ocenjeni stroški so 110 
tisoč evrov, ZTŠK pa ima iz 
občinskega proračuna za to 
prireditev zagotovljenih 55 
tisoč evrov). Kot organiza-
tor so za razliko do pokritja 
celotnih stroškov že pozva-
li potencialne kamniške po-
krovitelje.

»Če se bodo ukrepi PCT 
izkazali za ustavne, bomo 
imeli velike težave pri orga-
nizaciji te prireditve,« je še 
povedal direktor. Dokončna 
odločitev organizacijske-
ga odbora petdesetih Dne-
vov narodnih noš in obla-
čilne dediščine, ki ga sicer 
vodi podžupan Sandi Uršič, 
o tem, ali prireditev bo ali ne, 
bo padla v teh dneh.

Zavod za turizem in šport 
Kamnik vse napore v izved-
bo dogodka vlaga že od po-
mladi. Tik pred izidom je ju-
bilejni zbornik, katerega av-
tor je Bojan Knific, eden naj-
večjih poznavalcev oblačil-
ne dediščine pri nas, izdali 
so tudi že dve priložnostni 
znamki, s pomočjo Pošte 
pa bodo pripravili tudi prilo-
žnostni žig.

Organizatorji »Narodnih 
noš« pred velikim izzivom
Tradicionalna kamniška prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki bi morala biti letos 
zaradi petdesetletnice še posebno slovesna, je pod vprašajem, saj Zavod za turizem in šport Kamnik 
opozarja na težave in stroške zaradi pogoja PCT.

Direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Rok Jarc

KPL je za gradnjo 2,23 
kilometra dolgega odseka 
Žeje–Vodice  ponudil 6,95 
milijona evrov.

Kot nam je povedal vo-
diški župan Aco Franc Šu-
štar, bo pogodba z izvajal-
cem (podpisati jo mora-
jo Dars, Direkcija za infra-
strukturo in Občina Vodi-
ce, ki bo projekt sofinanci-
rala v deležu 6,39 odstotka) 
podpisana v teh dneh, prete-
či pa mora tudi tridesetdnev-
ni rok, da bo gradbeno dovo-
ljenje postalo pravnomočno. 
»Zadostiti moramo vsem bi-
rokratskim zahtevam in ro-
kom, tako da se bo obvozni-
ca najverjetneje začela gra-
diti v začetku oktobra. V Vo-
dicah si vsi želimo, da bi bilo 
to čim prej in da bi bila grad-
nja čim prej tudi zaključe-
na, saj je življenje ob Kam-
niški cesti in povsod drugod 
po kraju zaradi vsakodnevne 
gneče zares neznosno. Rok 

za dokončanje del je sicer 
štiristo dni,« nam je pojasnil 
župan, ki si želi, da bi država 
obvoznico v prihodnjih letih 
čim prej nadaljevala tudi v 
smeri Industrijske cone Ko-
menda in jo nato povezala z 

mengeško obvoznico, saj bo 
šele to dokončno rešilo vse 
težave na lokalnih cestah. 
Povprečni letni dnevni pro-
met na Kamniški cesti se po-
večuje in po ocenah občine 
šteje več kot deset tisoč vozil, 

od tega je približno 15 od-
stotkov tovornega prometa. 
Z obvoznico Vodice bo pro-
met pretočnejši in varnejši, 
manj bo tudi zastojev na go-
renjski avtocesti, zatrjujejo 
na Darsu.

Gradnja obvoznice se lahko začne
31. stran

V Vodicah nestrpno čakajo, da bo obvoznica tranzitni promet speljala mimo središča kraja. 
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Slope – Krajevni skupnosti Motnik in Špitalič svoj praznik 
praznujeta v spomin na dogodke iz druge svetovne vojne. 
Avgusta 1943 so namreč z območja Motnika in Špitaliča v kon-
centracijsko taborišče Dachau izgnali približno trideset ljudi in 
večina od njih se ni vrnila. Obe krajevni skupnosti imata zato 
v avgustu krajevni praznik, ki ga skupaj z Združenjem borcev 
za vrednote NOB Kamnik - Komenda vsako leto praznujejo ob 
spomeniku na Slopeh, kjer je pokopanih dvanajst partizanov.
Zbrane so pozdravili predsednika krajevnih skupnosti Motnik 
in Špitalič Marjan Semprimožnik in Marko Drolc ter podžupan 
Aleksander Uršič, slavnostni govornik pa je bil predsednik 
Združenja zveze borcev za vrednote NOB Ravne na Koroškem 
Maksimiljan Večko. Za kulturni program so poskrbeli člani 
Društva upokojencev Motnik - Špitalič, Tamburaška skupina 
Bisernica iz Reteč in Ljudske pevke Lipa.

Krajevni praznik v spomin na vojne grozote

Predsednika krajevnih skupnosti Marko Drolc in Marjan 
Semprimožnik ter podžupan Aleksander Uršič ob 
spomeniku, ki so ga obnovili v lanskem letu
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Vilma Stanovnik

Bled – Naslednji teden naše 
hokejiste čakajo olimpij-
ske kvalifikacije, vstopnico 
za Peking pa si bodo sku-
šali priboriti na kvalifikacij-
skem turnirju v Oslu. Selek-
tor Matjaž Kopitar je prejšnji 
teden pripravil širši seznam 
reprezentantov, ki so minu-
le dni večinoma še trenirali 
v svojih klubih, preostali pa 
se na novi izziv pripravlja-
jo na Bledu. Tako na Bledu 
trenirajo Anže Kopitar, Žiga 
Pavlin, Klemen Pretnar, Jan 
Drozg in Luka Maver. 

Z Anžetom Kopitarjem 
so samozavestnejši

»Lepo je biti spet na Ble-
du skupaj s fanti, s katerimi 
nismo bili kar nekaj časa. 
Nazadnje smo bili skupaj v 
Kazahstanu. Škoda, ker ni 
zbrana cela reprezentanca, 

vendar se pripravljamo po 
najboljših močeh. Upam, 
da nam bo šlo vse po načr-
tih,« je povedal Anže Kopi-
tar, ki se je v začetku meseca 

z družino vrnil iz Los Ange-
lesa in si bo z reprezentanco 
skušal priboriti nastop na še 
enih olimpijskih igrah. 

»Za vsakega slovenske-
ga športnika je navdih, ko 
smo videli uspešne sloven-
ske tekmovalke in tekmo-
valce, ki so se borili na po-
letnih olimpijskih igrah. 
Vem, da so se tudi košar-
karji za kvalifikacijski na-
stop pripravljali na Bledu. 
Torej smo pili enako vodo, 
jedli enako meso in upam, 
da uspe tudi nam,« je še po-
vedal Anže Kopitar in dodal, 
da so vsi nedavni uspehi na-
ših športnikov v Tokiu lep 
zagon tudi za hokejiste. 

»Treningi tukaj na Bledu 
so bili zadnja dva tedna na-
porni. Ker imamo pred se-
boj znan cilj, uvrstitev na 
olimpijske igre, pa smo tre-
nirali 120-odstotno,« je po-
vedal Klemen Pretnar, pritr-

dili pa so mu tudi ostali re-
prezentanti.

»Kljub temu da nas je tre-
nutno na ledu malo, pa je to 
tudi pozitivno, saj vsak od nas 

lahko napreduje in naredi še 
več za kondicijsko pripravlje-
nost. Ni prvič, da se tako prip-
ravljamo,« je povedal izkuše-
ni branilec Žiga Pavlin, ki je 
vesel, da imajo v ekipi hokej-
skega asa, kot je Anže Kopi-
tar. »Nanj gledamo podobno 
kot košarkarji na Luko Don-
čića. Anžetova kvaliteta ni 
zgolj to, da je boljši od nas 
ostalih, ampak tudi, da svo-

je soigralce naredi boljše in 
nam daje še prav posebno sa-
mozavest. Mislim, da smo z 
njim veliko močnejši,« je še 
dodal Pavlin. 

Vse za uspeh

»Treba je vedeti, da so 
nasprotniki spoštovanja 
vredne ekipe, mi pa imamo 
nekaj, s čimer se vedno lah-
ko pohvalimo. To je dobro 
vzdušje v moštvu – in ne dvo-
mim, da bo tudi tokrat tako. 
Je pa dejstvo, da avgustovski 
hokej ni na istem nivoju kot 
februarski. Vendar mi treni-
ramo in se pripravljamo in 
zagotovo bodo fantje naredi-
li vse, da bomo uspešni,« je 
poudaril selektor Matjaž Ko-
pitar in dodal, da je večina re-
prezentantov s širšega sezna-
ma zdravih, poškodovan je le 
Jurij Repe, ki na Norveško za-
gotovo ne bo odpotoval.

Slovenija si je na podob-
nih turnirjih že zagotovila 
nastopa na olimpijskih igrah 
v Sočiju 2014 in Pjongčangu 
2018. Za nastop v Pekingu 
2022 morajo na Norveškem 
zmagati. Njihovi nasprotni-
ki bodo Danska, Norveška 
in Južna Koreja. »Kako bodo 
moštva sestavljena, še ne 
vemo. Domov se lahko vrne-
mo s tremi zmagami, lahko 
pa se zgodi, da tudi s tremi 
porazi. Marsikaj bo odvisno 
od dnevne forme, a tudi od 
sreče. Vendar verjamem, da 
bomo dobra ekipa, treba pa 
bo trdo delati,« je še dodal 
Anže Kopitar.

Slovenska reprezentanca 
se bo v polni postavi zbra-
la šele v nedeljo, ko bo se-
lektor objavil dokončen se-
znam, nato pa bo odpotovala 
na Norveško. Tam bodo naši 
pred začetkom turnirja op-
ravili nekaj skupnih trenin-
gov, pripravljalnih tekem pa 
ne bodo imeli. 

Navdih so jim tudi košarkarji
Tako kot košarkarska se tudi naša hokejska reprezentanca za olimpijski kvalifikacijski turnir pripravlja 
na Bledu. Kljub temu da na treningih manjka kar precej izbrancev selektorja Matjaža Kopitarja, pa so 
prepričani, da bo eden njihovih najmočnejših adutov poleg zvezdnika NHL Anžeta Kopitarja tudi vedno 
izvrstno vzdušje v ekipi. 

Naši hokejski reprezentanti, ki trenirajo na Bledu, so načrte predstavili na sredini 
novinarski konferenci. / Foto: Tina Dokl

Selektor Matjaž Kopitar 

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Navdušeni 
tekači, rekreativni športniki 
in drugi, ki bi radi izboljša-
li svoje aktivno življenje, se 
pod vodstvom izkušenih tre-
nerjev na deveti Triglav tek, 
ki bo na Brdu pri Kranju po-
tekal 11. septembra, priprav-
ljajo v kar devetih slovenskih 
krajih. Na eni od brezplač-
nih vodenih tekaških vadb 
se jim bodo pridružili tudi 
košarkarji Edo Murić, 
Jaka Blažič, Žiga Dimec in 
Luka Rupnik. Navdušene 

rekreativne športnike bodo 
h gibanju spodbujali v so-
delovanju z nekdanjim dua-
tloncem in priznanim atlet-
skim trenerjem Klemnom 
Dolencem. 

Zbirno mesto za udeležbo 
na vadbi, ki bo v četrtek, 26. 
avgusta, ob 18. uri na Brdu 
pri Kranju, je pred prenov-
ljenim hotelom Elegans ho-
tel Brdo. Brezplačni tekaški 
trening je odprt za javnost. 
Vsi, ki se ga želijo udeležiti, 
se morajo nanj prijaviti na 
spletni strani https://www.
triglavtek.si/sl/vadbe.

Tekačem, ki se na izbra-
no tekaško preizkušnjo raje 
pripravljajo sami, je na sple-
tni strani triglavtek.si na vo-
ljo tudi koledar treningov za 
izvedbo samostojnih teka-
ških vadb. Na omenjenem 
spletnem mestu najdejo še 
številne nasvete strokovnja-
kov v obliki posnetkov digi-
talnih posvetov.

Ljubitelji rekreacije vseh 
generacij se lahko na deve-
ti Triglav tek po redni ceni 
prijavijo vse do 21. avgusta, 
medtem ko bodo pozne pri-
jave odprte do 3. septembra. 

Tekači lahko svojo prija-
vo oddajo na spletni strani 
https://www.triglavtek.si/
sl/prijava. 

Na dogodku se bodo lahko 
podali na polmaraton ali tek 
na deset kilometrov. S pri-
jatelji ali sodelavci se bodo 
lahko udeležili štafetne-
ga teka trojk na 3 × 3,4 kilo-
metra. Z družinskimi člani 
bodo lahko odtekli krog na 
družinskem teku, najmlajši 
pa se bodo lahko sami ali v 
spremstvu staršev podali na 
brezplačen otroški tek Kuža 
pazi (700 oz. 350 metrov).

Na Brdu bodo vadili za Triglav tek
Tekaški trening za deveti Triglav tek bo naslednji četrtek potekal tudi s košarkarji Edom Murićem, 
Jako Blažičem, Žigo Dimcem in Luko Rupnikom.

Vilma Stanovnik

Lučine – Sobotna tekma iz 
Todraža na Pasjo ravan je 
bila druga letošnja v točkov-
anju Pokala polanskih puk-
lov, kljub vročini pa je v cilj 
11,5 kilometra dolgega vzpo-
na prišlo 75 kolesark in ko-
lesarjev. Po zmagi Italijana 
Andrea Calza, ki je najhitre-
je premagal prvi »pukel«, 
vzpon na Stari vrh, je bil 
tudi na vzponu na Pasjo ra-
van najmočnejši italijanski 
kolesar. V cilju so namreč 
navijači najprej pozdravi-
li Elia Carta (Team General 
Store), ki je za progo pora-
bil 24 minut in 36 sekund. 
Dobrih 29 sekund je za njim 
zaostal Andrej Draksler (ŠD 
Koloka), tretji pa je bil Anže 
Glamočak. Absolutna zma-
govalka med ženskami je 
bila Tajda Glamočak s ča-
som 33 minut in 45 sekund. 
Drugo mesto je osvojila Joži 
Nastran (KD LPP) s časom 
37 minut in 49 sekund, tre-
tja pa je bila Regina Laznik 

(KK Zapravljivček). »Po-
leg tega, da je tekma štela 
za točkovanje Pokala polan-
skih puklov, je že šesto leto 
zapored štela tudi za Pokal 
kolesarskega društva LPP. 
Ob tej priložnosti bi se zah-
valil vsem, ki so kakorko-
li pomagali, da je prireditev 
lepo uspela,« je v imenu or-
ganizatorjev iz Športnega 
društva Špik Lučine povedal 
Blaž Oblak in dodal, da so 
jim pomagali zlasti KD LPP 
s podjetjem 4endurance, 
A2U, Etapa in Tedi Trans.

Že jutri, v soboto, pa bo v 
Todražu ob 10. uri start tret-
jega vzpona za Pokal polan-
skih puklov, ki ga priprav-
lja Športno društvo Sv. Ur-
ban. Tokrat se bodo kole-
sarke in kolesarji vzpenjali 
na Javorč. Proga je dolga de-
set kilometrov. Prijaviti se je 
mogoče še na dan prireditve 
od 8.00 do 9.45 na štartnem 
prostoru. Razglasitev rezul-
tatov in podelitev nagrad bo 
pred Lovsko kočo na Javorču 
ob 11.30.

Na Pasjo ravan najhitreje 
Carta in Glamočakova
Tudi na drugem vzponu za Pokal polanskih 
puklov je bil najhitrejši Italijan, tokrat Elia Carta, v 
ženski konkurenci pa je zmagala Tajda Glamočak.
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Čirče – To nedeljo, 22. avgusta, bo veslo na obnovljenem igri-
šču v Čirčah. Kot je v imenu centra športa Champ povedal 
Rok Klemenčič, gre za obnovo košarkarskega igrišča v okviru 
projekta Vesela košarka Jaka Blažič. Blažič se je namreč od-
ločil, da bo otrokom iz okolja, kjer je nekoč igral, vrnil nekaj 
košarkarskega. Prireditev se bo začela ob 17. uri z uradnim 
odprtjem igrišča, sledile pa bodo športne nagradne igre in 
nastop Roka Terkaja. Ob 18. uri bo predstavitev Vesele šole 
Jake Blažiča, ob 19. uri pa bo še tekma 5 na 5. Seveda se bo 
zbranim pridružil tudi reprezentant Jaka Blažič.

Košarka z Jako Blažičem

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach bodo konec 
tedna odigrali tekme šeste-
ga kroga. Začeli bodo že da-
nes ob 20.15, ko bodo tekmo 
v Kidričevem začeli nogo-
metaši Aluminija in Dom-
žal. V soboto bodo odigrali 
še dve tekmi. Ob 17. uri bodo 
tekmo na nogometnem igri-
šču športnega parka Domža-
le začeli nogometaši Kalcer-
ja Radomlje in ekipe Cher-
ryBox 24 Tabor Sežana.

Ekipe v drugi slovenski 
nogometni ligi bodo prav 
tako kot prvoligaši tekme če-
trtega kroga odigrale v treh 
dnevih. Jutri, v soboto, ob 
17. uri bodo tekmo v Beltin-
cih z ekipo Klima Tratnjek 
Beltinci začeli nogometaši 
kranjskega Triglava, ki vodi-
jo na tekmovalni lestvici. V 

nedeljo ob 17. uri bodo tek-
mo z Dravo Ptuj na nogome-
tnem igrišču Športnega par-
ka Dob začeli nogometaši 
Rolteka Dob, ki so drugi na 
lestvici.

Nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi – za-
hod pa bodo v soboto in ne-
deljo odigrali tekme dru-
gega kroga. Vsi predstav-
niki Gorenjske bodo tek-
me začeli v soboto ob 17. 
uri. V Škofji Loki na nogo-
metnem igrišču Puštal bo 
gorenjski derbi med nogo-
metaši Arola Škofja Loka in 
Savo Kranj. Na stadionu Po-
lje v Žireh pa bo še drugi go-
renjski obračun, saj se bosta 
pomerili ekipi Eksist Žiri in 
Tinex Šenčur. Na nogome-
tnem igrišču na Žagi v Les-
cah bodo nogometaši Šobca 
Lesce gostili ekipo ljubljan-
skega Slovana. 

Kalcer Radomlje že danes 
v Domžalah
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Marjana Ahačič

Bled, Bohinj, Gozd - Martu-
ljek, Lesce – »Razmere so 
presegle tiste iz predkoron-
skega leta 2019. Če je bila še 
prejšnjo nedeljo v kampu za-
sedena le dobra polovica ka-
pacitet, se je s ponedeljkom, 
ko se je vreme izboljšalo, vse 
spremenilo: že prvi dan v 
tednu smo bili polni do zad-
njega kotička in tako je osta-
lo vse do danes,« je v pone-
deljek dopoldan stanje opi-
sal vodja Kampa Špik v Goz-
du - Martuljku Rado Urevc. 

V največjem kampu v 
Zgornjesavski dolini to pole-
tje počitnikuje okoli petdeset 
odstotkov domačih gostov, 
med tujci je največ Nemcev, 
v kampu pa povprečno osta-
jajo od dva do tri dni. »Do se-
daj je sezona za približno 25 
odstotkov boljša kot lani,« je 
povedal Urevc. »Če bo lepo 
vreme, bo tako tudi v prihod-
njem tednu ali dveh, čeprav 
bi tudi v septembru lah-
ko beležili dober obisk. Kot 
vedno je v kampu vse odvis-
no od vremena, sedaj pa se-
veda tudi od epidemije.«

Podobno je v Bohinju, kjer 
je bil Kamp Danica v Bohinj-
ski Bistrici, ki lahko sprej-
me okoli tisoč gostov, do 
skrajnih zmogljivosti poln 
ves prejšnji teden. Četrtina, 
morda celo tretjina gostov 
je tujcev, med njimi prevla-
dujejo Nemci. Kot je povedal 

Boštjan Mencinger, predse-
dnik Turističnega društva 
Bohinj, številke kažejo, da 
je bila letošnja sezona za ka-
kih dvajset odstotkov boljša 
od lanske. »Na višku sezone 
smo lahko sprejemali samo 
goste z rezervacijami, sicer 
pa tudi za zadnji del sezone 

kaže dobro. Če nam bo šlo še 
vreme na roke, lahko računa-
mo na podaljšanje vse tja v 
september,« je optimističen.

Tudi v Kampingu Bled se 
v teh dneh komajda še najde 
prostor, na katerega bi lah-
ko postavili šotor ali priko-
lico, prav tako so zasedene 

vse glamping hiške. Kot je 
povedala Ana Praprotnik, 
osemdeset odstotkov njiho-
vih gostov prihaja iz okoliš-
kih držav, le dvajset odstot-
kov je domačinov. »Sezona 
je, kot kaže zdaj, primerlji-
va z lansko, in ocenjujemo, 
da se bo podobno nadaljeva-
la vse do konca poletja.«

V Kampu Šobec, kjer se 
tradicionalno radi ustavljajo 
tudi turisti na poti iz zahod-
ne Evrope proti hrvaški oba-
li in nazaj, so slednjim, uje-
tim v stoječe kolone vozil na 
slovenskih cestah, pomagali 
tako, da so zanje uredili do-
daten prostor v bližini kam-
pa, kjer so lahko prenočili, 
pri tem pa uporabljali sani-
tarije v kampu. 

»Že zadnjih deset dni smo 
polni do zadnjega kotička,« 
je povedal Uroš Ambro-
žič, direktor Kampa Šobec. 

Večina gostov, okoli osem-
deset odstotkov, je tujcev, je 
pojasnil, letošnja sezona pa 
neprimerljivo boljša kot lan-
ska. »Mislim, da se približu-
jemo številkam iz leta 2017, 
za glavni del, to je 14 dni na 
vrhuncu poletja, pa bi lahko 
celo rekli, da je po rezultatih 
najboljši do sedaj. Če se bo 
obdržalo lepo vreme in nas 
ne bodo omejevali ukrepi za 
preprečevanje širjenja epi-
demije, bi se letošnja sezo-
na lahko potegnila še v lep 
kos septembra, ne nazad-
nje imajo v nekaterih nem-
ških in nizozemskih pok-
rajinah počitnice vse do 5. 
septembra. Vsekakor ima-
mo v kampu do konca av-
gusta zasedena vsa mesta v 
delu kampa, ki je razdeljen 
na parcele, na območju, kjer 
parcel ni, pa je za zdaj še mo-
goče dobiti prostor.«

Kampi so pokali po šivih
Vrhunec poletja in vroče vreme sta številne ljubitelje preživljanja počitnic v naravi privabila v kampe, ki 
so bili pretekli konec tedna po vsej Zgornji Gorenjski polni do zadnjega kotička. Postavljeni ob rekah in 
jezerih so privabljali številne osvežitve željne domače in tuje goste. Turistični delavci ocenjujejo, da je 
letošnja sezona boljša od lanske, dobro kaže tudi za naprej. 

Takole so v Kampu Bohinj v Ukancu sporočali, da je kamp 
poln in da novih gostov ne sprejemajo več.

Vsi zgornjegorenjski kampi, tudi priljubljeni lani odprti River Camping Bled ob Savi Dolinki 
pod Lescami, so bili v prvi polovici meseca polni do zadnjega kotička, in kot kaže, bo 
podobno vse do konca poletja.

Simon Šubic

Kranj – Podjetje Četrta pot 
je pred dnevi postalo stood-
stotni lastnik podjetij Spin iz 
Naklega in Burdian iz Celja, 
so sporočili iz kranjskega vi-
sokotehnološkega podjetja. 
Z nakupom obeh podjetij so 
še okrepili svojo navzočnost 
na trgu kot podjetje, specia-
lizirano za razvoj, uvajanje 
in vzdrževanje poslovnih in-
formacijskih rešitev ter sve-
tovanje naročnikom na po-
dročju kadrovskih, registra-
cijskih, plačnih in identi-
fikacijskih informacijskih 
sistemov, poudarjajo v Četr-
ti poti, ki je lani praznovala 
tridesetletnico delovanja. 

»S prevzemom podjetja 
Burdian, ki se že več kot tri-
deset let ukvarja z razvojem 
programske opreme za ob-
račun plač za slovenska pod-
jetja, smo vsebinsko obo-
gatili portfelj rešitev na po-
dročju obračunavanja plač. 
S tem smo povečali in utr-
dili največjo konkurenčno 

prednost našega glavnega 
produkta KADRIS 4 – eno-
tne platforme programskih 
modulov za upravljanje ka-
drov, evidentiranje delov-
nega časa s kontrolo dosto-
pa in obračunavanje plač,« 
poudarja generalni direk-
tor Četrte poti Boris Šolar. 
Z vključitvijo ekipe infor-
matikov podjetja Spin, spe-
cializiranega za izdelavo 

programske opreme za ra-
čunovodske procese, obra-
čunavanje dohodkov in vo-
denje kadrovske evidence, 
pa so razširili nabor plat-
form za digitalizacijo kad-
rovskih procesov in obraču-
navanja plač, je dodal. »Naše 
programske rešitve so od se-
daj naprej na voljo tudi na 
platformi Microsoft Dyna-
mics 365 Business Central, 

tj. nekdanji Microsoft Dyna-
mics Navison,« je pojasnil 
Šolar.

V Četrti poti pravijo, da 
so z nakupoma obeh pod-
jetij postali edina program-
ska hiša v Sloveniji, ki na 
skupni platformi digitali-
zira tri tako velike segmen-
te poslovnih procesov. Po-
samezni sklop teh treh sis-
temov deluje samostojno ali 
kot povezana celota, hkrati 
pa omogoča postopno dog-
rajevanje skladno z želja-
mi naročnika. »Oba nakupa 
sta del poslovne in razvojne 
strategije možnosti izbire (t. 

i. power of choice) in konku-
renčnejših pogojev nakupa 
kadrovskega, registracijske-
ga in plačnega sistema. Z 
oblikovanjem ekipe več kot 
sto vrhunskih strokovnjakov 
smo vzpostavili kompetenč-
ni center za razvoj inovativ-
nih in uporabniku prijaznih 
programskih rešitev za pod-
jetja vseh velikosti ter aktivi-
rali svojo zmogljivost za na-
daljnjo rast in širitev v tuji-
no,« poudarja Šolar. 

Četrta pot je lani ustvarila 
5,4 milijona evrov prihodkov 
in pol milijona evrov čistega 
dobička. V lanskem letu so 

beležili 13-odstotno rast pro-
daje in povečanje dodane 
vrednosti na zaposlenega za 
22 odstotkov. V kranjskem 
podjetju ocenjujejo, da jim 
bo na račun nakupa podjetij 
Spin in Burdian uspelo zadr-
žati dvoštevilčno rast podje-
tja. Prevzeti podjetji bodo si-
cer sčasoma integrirali v po-
slovne procese podjetja Če-
trta pot, strankam pa bodo 
omogočili izbiro produktov 
glede na tehnične in vsebin-
ske potrebe naročnika, ki na 
trgu nastopajo pod skupno 
blagovno znamko KADRIS 
4, še napovedujejo. 

Kranjska Četrta pot se širi
Kranjsko podjetje Četrta pot je z nakupom podjetij Spin iz Naklega in 
Burdian iz Celja še okrepilo svoj položaj na trgu kadrovskih, registracijskih, 
plačnih in identifikacijskih informacijskih sistemov. 

Boris Šolar, generalni direktor podjetja Četrta pot / Foto: Tina Dokl

Podjetje Četrta pot je lani ustvarilo 5,4 milijona evrov prihodkov in pol milijona evrov 
čistega dobička. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – »Bom dala ekspres,« 
je v torek v veliki sodni dvo-
rani kranjskega okrožnega 
sodišča dejala Martina Zale-
tel iz Tupalič, ki jo okrožna 
državna tožilka Nadja Gas-
ser po spremenjeni obtožni-
ci obtožuje 21 kaznivih de-
janj goljufij, s katerimi naj 
bi od več deset posamezni-
kov izvabila za okoli sto ti-
soč evrov. Obtožena, ki zdaj 
živi v Švici in se je ta teden 
presenetljivo vendarle poja-
vila na kranjskem sodišču, 
je namreč kar sredi sodne 
dvorane pred sodnico Nino 
Prosen prek mobilne banke 
enemu od oškodovancev po-
vrnila petsto evrov, ki mu jih 
je dolgovala že več let. S tem 
je želela še dodatno podkre-
piti svojo zavezo, da bo oško-
dovancem najkasneje v dveh 
letih povrnila vso povzroče-
no škodo. Krivdo za očitana 
kazniva dejanja je namreč 
priznala, ob tem pa sodišču 
dokazala, da je oškodovan-
cem že začela vračati izpo-
sojen denar, tako da jim je 
dolžna skupno še okoli pet-
deset tisoč evrov. Da ima 
skesana Gorenjka resne na-
mene, verjameta tako tožil-
ka, ki je predlagala izrek po-
gojne kazni dveh let zapora 
s preizkusno dobo petih let, 
kot tudi sodnica, ki je tako 
kazen tudi izrekla. Ob tem 
je na predlog tožilke posta-
vila pogoj, da mora Zaletelo-
va preostalih petdeset tisoč 
evrov oškodovancem vrni-
ti v roku dveh let po pravno-
močnosti sodbe, sicer se bo 
zaporna kazen izvršila. 

»Začelo se je leta 2010, 
ko sem bila zaradi pogos-
te moževe odsotnosti veliko 
sama z dvema majhnima ot-
rokoma, in nekako, še zdaj 
ne vem, kako, sem zapadla 

v spletno igralništvo. Zače-
la sem si izposojati denar in 
obljubljala obresti, zneski 
so se podvajali in tako sem 
padla v začaran krog. Ko je 
bilo vsega preveč, sem šla na 
zdravljenje. S tem sem tedaj 
zaključila, a dolgovi so bili 
preveliki, zato sva z možem, 
zdaj že nekdanjim, iskala re-
šitev, kako jih povrniti. Če bi 
ostala v Sloveniji, ne bi bili 
ti zneski nikoli plačani, zato 
sva videla rešitev v delu v Av-
striji, da bi več zaslužila. A 
tam zaslužki niso bili do-
volj visoki, nato se je ponu-
dila priložnost v hotelu v Švi-
ci, kjer je plača enkrat višja, 
zdaj sem napredovala v me-
nedžerko, in od tedaj sem 
začela vračati denar,« je po 
priznanju krivde na sodišču 
pojasnjevala Zaletelova. 

»Vedno sem imela namen 
vrniti izposojeni denar,« je 
ponovno zatrdila in razloži-
la, da po dveh letih bivanja v 
Švici zdaj tam lahko najame 
tudi kredit v višini trideset 
tisoč evrov, kar bo pospešilo 

vračilo dolgov. Ob dobrih pet 
tisoč evrov, ki da ji mesečno 
ostanejo na računu po odbit-
ju življenjskih stroškov, zato 
ne dvomi, da ji bo preosta-
lih petdeset tisoč evrov dol-
ga uspelo izplačati v dveh le-
tih. Z nekdanjim možem, ki 
ji je dal pogoj, da uredi zade-
ve na sodišču, in otrokoma 
načrtuje skupno življenje v 
Švici, je še pojasnila sodišču. 

Tožilka Gasserjeva je v 
končni besedi poudarila, da 
se Zaletelovi v obtožnici res 
očita več goljufij, s katerimi 
je 21 oškodovancev oškodo-
vala za zneske od tristo evrov 
do tudi trideset tisoč evrov, 
vendar pa je treba pri odme-
ri kazni upoštevati tudi olaj-
ševalne okoliščine oziroma 
pojasnila obtoženke, da je 
v dolgove zapadla zaradi za-
svojenosti z igrami na sre-
čo, da se je zaradi odvisno-
sti zdravila in da je po prese-
litvi v Švico nastale dolgove v 
veliki meri že povrnila, pre-
ostanek pa namerava popla-
čati v dveh letih. Tožilka na 

podlagi vseh okoliščin in do-
kazil obtoženki verjame, da 
bo vračanje dolgov nadalje-
vala in bo obljubo sodišču 
v celoti izpolnila, zato je po 
njeni oceni kazenska sank-
cija opominjevalne narave 
(dve leti pogojnega zapora) 
primerna in zadostna. 

Kot smo že poročali, je so-
dišče na preteklih obravna-
vah zaslišalo tudi oškodo-
vance, ki so pojasnili, da je 
bila Zaletelova zelo spretna 
z besedami, ko jih je prepri-
čevala, naj ji posodijo velike 
vsote denarja. Ob tem naj bi 
jih prepričevala, da zanjo de-
nar ni problem in da jim bo 
vse vrnila skupaj z bogatimi 
nagradami. 

Po naših podatkih sicer 
zoper Zaletelovo, ki ima tre-
nutno prazno kazensko evi-
denco, na slovenskih so-
diščih poteka še več kazen-
skih postopkov zaradi isto-
vrstnih kaznivih dejanj, od 
tega ena tudi na kranjskem 
okrožnem sodišču in dve na 
okrajnem. 

Dolg poravnala kar s sodišča
Martino Zaletel iz Tupalič, ki zdaj živi v Švici, so v Kranju po priznanju krivde za 21 kaznivih dejanj 
goljufije izrekli pogojno kazen dve leti zapora. Oškodovancem je že vrnila približno polovico denarja. 

Martina Zaletel in njen zagovornik Žiga Peternel / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – Gorenjski poli-
cisti so v zadnjih dneh obrav-
navali več prepirov in nasil-
nih dejanj, med drugim pre-
verjajo celo prijavo streljanja 
v Škofji Loki. Prijavo o prepi-
ru med več osebami in streli 
na javnem kraju v srednjeve-
škem mestu so prejeli v sre-
do zvečer, so včeraj pojasni-
li na Policijski upravi Kranj. 
»Do sedaj ni bilo ugotovlje-
no, da je kdo poškodovan. 

Policisti izvajajo aktivno-
sti za razjasnitev dogodka 
in zbirajo obvestila o vple-
tenih osebah. Več informa-
cij bomo lahko posredova-
li po zaključenih aktivnos-
tih,« je povedal Bojan Kos, 
predstavnik za odnose z jav-
nostmi Policijske uprave 
Kranj. Policija lokacije stre-
ljanja včeraj (še) ni želela 
razkriti, po naših neuradnih 
informacijah pa naj bi strele 
slišali na območju Trate ozi-
roma železniške postaje. 

Priprt zaradi napada 

Prav tako škofjeloški po-
licisti so v sredo s kazensko 
ovadbo na Okrožno sodišče 
v Kranju privedli moškega, 
ki je osumljen kaznivega de-
janja zoper življenje in telo z 
napadom in povzročitvijo te-
lesnih poškodb oškodovan-
cu. Osumljenec naj bi v to-
rek znanca brez povoda na-
padel na javnem kraju in ga 
poškodoval po različnih de-
lih telesa. Osumljenca, ki so 

ga za nasilna dejanja v pre-
teklosti že večkrat obravna-
vali, so pridržali. Zaradi po-
novitvene nevarnosti je pre-
iskovani sodnik zoper njega 
odredil enomesečni pripor. 

Kranjski policisti pa so 
predvčerajšnjim obravnava-
li moškega, ki je občana iz-
zival k pretepu, ob prihodu 
policije pa je kraj poskušal 
zapustiti. Policisti so ga pri-
jeli in ga obravnavajo zara-
di kršitve javnega reda, po-
leg tega je odklonil preizkus 

alkoholiziranosti po vožnji s 
kolesom. Pridržali so ga. 

Jeseniški policisti pa 
obravnavajo moškega, ki je 
v gostinskem obratu z na-
silnim vedenjem do obča-
na kršil javni red in mir, pri 
njem pa preverjajo tudi ele-
mente kršitve predpisov o 
zaščiti živali zaradi spušče-
nega psa. Poškodovan sicer 
ni bil nihče. 

S Policijske uprave Kranj 
so še sporočili, da so policisti 
v ponedeljek v zasebnem 
prostoru obravnavali prepir 
med družinskimi člani in 
v intervenciji zasegli pišto-
lo, ki pa ni bila uporabljena. 
Kršitelju so izrekli prepoved 
približevanja. Več podrob-
nosti niso želeli razkriti. 

V Škofji Loki v sredo odjeknili streli
Policisti preverjajo prijavo streljanja v Škofji Loki, do katerega naj bi prišlo v sredo zvečer.  

Kranjska Gora – Na Prisojniku se je v torek popoldan poš-
kodovala tuja pohodnica, ki je zdrsnila na klinih in padla po 
melišču. Po podatkih policije je lažje poškodovana. Posre-
dovali so reševalci Gorske reševalne službe Kranjska Gora, 
dežurna ekipa za posredovanje v gorah z Brnika in posadka 
helikopterja Slovenske vojske. Poškodovanko so oskrbeli in s 
helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. 

Planinka padla po melišču

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti 
obravnavajo drzno tatvino, 
ki se je v torek zvečer zgodila 
v prodajalni na Maistrovem 
trgu v Kranju. Ko je proda-
jalka odprla blagajno, je sto-
rilec iz nje hitro vzel denar, 

jo odrinil in pobegnil. Po-
škodovan ni bil nihče, so 
sporočili policisti.

Po opisu prodajalke je sto-
rilec star okoli 45 let in visok 
okoli 160 centimetrov. Nosil 
je belo kapo s ščitkom, oble-
čen pa je bil v rdečo majico in 
bele hlače.

Iz blagajne ukradel denar

Kamnik – Na Usnjarski cesti v 
Kamniku so v sredo ob 23.20 
zaznali uhajanje plina iz zalo-
govnika. Gasilci PGD Kamnik 
so kraj dogodka zavarovali, 
omejili dostop na ulico, iz-
merili prisotnost nevarnih 
plinov in ugotovili, da uhaja 
tekoči dušik, kar so ustavili z 
zaprtjem ventila.

Uhajal tekoči dušik

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so v sredo do prihoda 
strokovnjakov Državne eno-
te za varstvo pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi 
Gorenjske in Ljubljanske 
regije zavarovali kraja najdb 
teh predmetov. 

Okoli 13. ure so v naselju 
Volaka v občini Gorenja vas 
- Poljane našli 299 nabojev 

iz druge svetovne vojne. V 
Retečah pa so ob 18.30 našli 
ročno bombo kalibra 60 mi-
limetrov. Najdeno strelivo in 
ročno granato so strokovnja-
ki uničili na kraju najdbe. 

Najdenih neeksplodira-
nih ubojnih sredstev se ne 
dotikajte, o najdbi pa čim 
prej obvestite klicni center 
112 ali policijo na 113, sve-
tujejo na Policijski upravi 
Kranj. 

Našli tristo nabojev  
in ročno granato

Meja – V naselju Meja na cesti Kranj–Medvode sta v torek 
ob 18.20 trčili osebni vozili. V enem od vozil je bila ukleščena 
nezavestna oseba, ki so jo iz zverižene pločevine s tehničnim 
posegom rešili kranjski poklicni gasilci in jo predali v nadaljnjo 
oskrbo reševalcem Nujne medicinske pomoči Kranj.

Na meji trčili vozili

Medvode, Jesenice – Neznani storilec je v torek v okolici 
Medvod vlomil v stanovanjsko hišo. Lastniki, ki pogrešajo 
moško kolo in vrtno kosilnico, so prijavili za okoli šeststo 
evrov škode. Na Jesenicah pa je v sredo nekdo iz delovnega 
stroja odtujil gorivo.

Ukradli tudi vrtno kosilnico

Bled – Blejski policisti so predvčerajšnjim obravnavali padec 
otroka z višine. Po podatkih policije je otrok, ki je padel med 
igro, lažje poškodovan. Tuja krivda je izključena.

Otrok padel z višine
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Mesarstvo Oblak d. o. o.

 Industrijska ulica 17,  4226 Žiri

Telefon:04/510 56 60

www.mesarstvo-oblak.si

ZLATA MEDALJA
Tatarski biftek

Prekajena šunka
Hrenovka v naravnem ovoju

Domača budjola

SREBRNA MEDALJA
Suhi ocvirki

Klobasa v zorenju
Prekajeni vrat

Poldetova klobasa
Posebnica

 BRONASTA MEDALJA
Zaseka gorenjska

Suha domača salama
Posebnica z vrtninami

Šunka Pica kraljica

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

POPRAVILA  

KARDANOV

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Čeprav bo 
letošnji sejem Agra za raz-
liko od lani spet potekal »v 
živo«, ga bodo zaznamovali 
ukrepi za zajezitev širjenja 
novega koronavirusa. Tako 
obiskovalci kot razstavljavci 
bodo morali pred vstopom 
na sejmišče dokazati, da 
izpolnjujejo pogoj PCT. Na 
zunanjem razstavišču ne bo 
obvezna uporaba zaščitne 
maske, v notranjih prostorih 
pa bo obvezna za razstavljav-
ce. Pred vstopom na sejmiš-
če bo v sodelovanju z Zdrav-
stvenim domom Gornja 
Radgona možno brezplačno 
testiranje, vsi, ki bodo želeli, 
pa se bodo lahko tudi cepili.

V »osebni izkaznici« 

letošnjega sejma piše, da se 
bo na skupaj 53.800 kvad-
ratnih metrih zunanjih in 
notranjih razstavnih povr-
šin predstavljalo 1100 raz-
stavljavcev iz 29 držav in da 
bo država partnerica sejma 
letos Francija. V sejemski 

ponudbi bo že po tradiciji 
največ kmetijske in gozdar-
ske mehanizacije in opre-
me, kmetijskega reproduk-
cijskega materiala in druge-
ga kmetijskega blaga. Ude-
ležba bo nekoliko okrnjena, 
večina članov Združenja 

proizvajalcev in uvoznikov 
kmetijske in gozdarske teh-
nologije je zaradi varnosti 
obiskovalcev in zaposlenih 
odpovedala udeležbo na sej-
mu, češ da je na prvem mes-
tu zdravje in da bo za sejme 
časa še dovolj. Na sejmu 

bodo sodelovale tudi vse 
najpomembnejše vladne in 
nevladne kmetijske ustano-
ve in organizacije, med nji-
mi ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehra-
no, zavod za gozdove, kme-
tijsko-gozdarska zbornica, 

zbornica kmetijskih in 
živilskih podjetij, zadruž-
na zveza, čebelarska zveza, 
konzorcij biotehniških šol 

in univerze, zveza sloven-
ske podeželske mladine ...

V času sejma bo tudi več 
razstav živali – slovenskih 

avtohtonih pasem doma-
čih živali, goved, konj, dro-
bnice ... V hlevu za prašiče 
zaradi afriške prašičje kuge 
ne bo živali, a bo kljub temu 
živahno – predstavljali bodo 
rejski program, organizira-

li posvete. V sejemskih vrto-
vih bodo poudarjali med-
narodno leto sadja in zele-
njave ter pomen medovitih 
rastlin, obiskovalci si bodo 
lahko ogledali tudi vzorč-
ni čebelnjak in gozdno-par-
kovni nasad. Veliko bo tudi 
strokovnih posvetov, preda-
vanj in predstavitev.

Sejem Agra »v živo«, a z omejitvami
Jutri se bo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni začel 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem bo potekal »v živo«, vendar bodo obiskovalci 
in razstavljavci lahko vstopali na sejmišče le ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Na sejmu bo že po tradiciji pestra ponudba traktorjev.

Sejem Agra bo jutri ob 
10. uri odprl predsednik 
države Borut Pahor.

Na sejem bo možno tudi z organiziranim avtobusnim 
prevozom; za prevoz iz Kranja, vodenje, vstopnino, 
topli obrok (dvakrat) in degustacije bo treba odšteti 39 
evrov, cena pa bo sicer odvisna od števila prijavljenih.

žitne sejalnice• 
vrtavkaste brane• 
podrahljači• 

Voklo 49, 4208 Šenčur
info: 041 208 568
euro-globtrade.si

žižižiž tntntnee e seseseejajjajajaalnlnlnl iciici ee•• • •• ••
k b

www.maschio.com
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ZA USPEŠNO

GOVEDOREJO

TRAVINJE

IN DOSEVKI

AGROSAAT

RWA Slovenija d. o. o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica, t: 01 514 00 70
Več informacij na prodajnih mestih, svetovalni službi Agrosaat in na:
www.agrosaat.si

Z dosevki

Agrosaat VITA

obudite življenje

v vaših tleh

Mnogocvetna ljuljka

HUNTER

Klasične travne

mešenice

AGROSAAT 1-9

Plus travne mešanice

AGROSAAT 1-5 PLUS

AGROSAAT 10 PLUS

Lucerna

EMILIANA

OSLAVA

Mesarija Hribar, proizvodnja in prodaja mesnih izdelkov
Marko Dolenc s.p., Predoslje 78, Kranj

041 608 763
mesarijahribar.predoslje@gmail.com

http://www.facebook.com/hribarpredoslje

Mesarija Hribar je ena izmed 13. certificiranih proizvajalcev Kranjske klobase v Sloveniji.

Mesarija Hribar se nahaja v vasi Predoslje,  
v neposredni bližini protokolarnega objekta Brdo.  

ZLATA MEDALJA
Hribarjeva klobasa

Želodček s kašo

BRONASTA MEDALJA
Hrenovka  

v naravnem ovoju
Telečja hrenovka  
v naravnem ovoju

SREBRNA MEDALJA
Boštarjeva klobasa

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Na med-
narodnem ocenjevanju mle-
ka in mlečnih izdelkov so 
ocenili 211 izdelkov, ki jih je 
na ocenjevanje dalo 22 pod-
jetij. Moji štruklji Sloveni-
je, Peter Vogelnik, iz Trži-
ča bodo dobili velike zlate 
medalje za skutne štruklje, 
borovničev štrukelj, štrukelj 
z belo čokolado in kokosom 
in za štrukelj s temno čoko-
lado in malinami.

Na ocenjevanju sokov, 
brezalkoholnih pijač in 
embaliranih vod je sode-
lovalo 39 podjetij iz petih 
držav s skupno 136 izdelki. 
Uspešni so bili tudi gorenj-
ski ponudniki. Družba Voda 
902 iz Podloma bo dobi-
la naziv šampion za vodo z 
okusom bezga, zlati medalji 
za vodo z okusom zelenega 
jabolka in z okusom breskve 
ter še štiri srebrne medalje, 

Artičoka – Ksenija Verbič iz 
Cerkelj veliki zlati medalji 
za bio napitek iz muškatne 
buče in jabolk in za bio napi-
tek iz jabolk in rdeče pese, 
družba BeLife iz Kamnika 
dve srebrni medalji, Dragica 
Štirn s Suhe pri Predosljah 
veliko zlato medaljo za nara-
vni zeliščni sirup Cojz in zla-
to medaljo za naravni zelišč-
ni sirup Kurkuma, Galavita 

iz Kamnika zlato medaljo za 
sok aronije, Vipi z Brezij eno 
srebrno medaljo. 

Na ocenjevanju mesa in 
mesnih izdelkov je sodelo-
valo 42 podjetij s 432 izdel-
ki. Družba Meso Kamnik 
bo dobila veliko zlato meda-
ljo za krvavice Anton, zla-
te medalje za klobase s 
sirom Anton, pečenice za 
žar Anton in za delikatesno 

plečko ter zlati medalji za 
tržno ponudbo kamniških 
odščipancev s sirom in kam-
niških odščipancev z mes-
nato slanino brez »E« ter še 
15 srebrnih medalj, Mesar-
stvo Oblak iz Žirov zlate 
medalje za tatarski biftek, 
prekajeno šunko, hrenov-
ko v naravnem ovoju in za 
domačo budjolo, poleg tega 
pa še šest srebrnih medalj in 

štiri bronaste, Mesarija Hri-
bar, Marko Dolenc, iz Pre-
doselj zlati medalji za želod-
ček s kašo in za Hribarjevo 
klobaso ter še eno srebrno 
in dve bronasti medalji, Gal-
jot – Adrijan Galjot NDDK iz 
Lahovč zlati medalji za piš-
čančji mesni sir in piščančji 
mesni sir z zelenjavo, zlato 
medaljo za tržno ponudbo 
svežega domačega piščan-
ca in še eno bronasto meda-
ljo, Mesnine Divjak, ProMe-
at, iz Kamnika zlati medalji 
za Pulled pork Divjak in za 
Beef jerky Divjak (original) 
ter še eno srebrno medaljo, 
Butik Gurman iz Gobovc pa 
eno srebrno medaljo.

Na ocenjevanju medu je 
sodelovalo 37 čebelarjev s 
skupno 47 vzorci medu. 
Dva gorenjska čebelar-
ja, Klemen Božnik iz Zvirč 
in Čebelarstvo Kimovec iz 
Šenčurja, bosta dobila sre-
brni medalji. 

Sejemske medalje za izdelke
V okviru priprav na kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni so potekala tudi mednarodna ocenjevanja kakovosti mlečnih 
in mesnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vina in medu. Več kot tristo proizvajalcev iz osmih držav je dalo na ocenjevanje 1406 
izdelkov. Medalje za kakovost jim bodo podelili na sejmu.

V okviru sejma so ocenjevali tudi mesne izdelke.

Gornja Radgona – Zavod za 
gozdove Slovenije je vsako 
leto na kmetijsko-živilskem 
sejmu Agra v Gornji Radgo-
ni organiziral državno seka-
ško tekmovanje za lastnike 
gozdov, letos pa bo zaradi 
spremenjenih okoliščin, ki 
so posledica epidemije covi-
da-19, organiziral le prikaz 
spretnosti lastnikov gozdov 
pri varnem delu z motorno 
žago. Prikaz, pri katerem bo 
sodelovalo štirinajst ekip iz 
vse Slovenije, bo v nedeljo, 
22. avgusta, na poligonu 
zavoda za gozdove. Obisko-
valci sejma se bodo lahko 
pogovorili tudi z gozdarskimi 
strokovnjaki za varno delo v 
gozdu, gozdarsko načrtova-
nje in ukrepe v gozdovih, si 
ogledali nove filme s področ-
ja gozdarstva ter razstavo na 
temo gojenja gozdov, podne-
bnih sprememb in oglarstva, 
z aktivnostmi gozdne peda-
gogike bo poskrbljeno tudi za 
predšolske in šolske otroke. 
V sodelovanju z Gozdarskim 
inštitutom Slovenije bodo na 
sejmu predstavili tudi digital-
ne storitve za lastnike goz-
dov, med drugim pregledo-
valnik podatkov o gozdovih 
za lastnike gozdov. 

Prikaz varnega dela 
z motorno žago
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v okviru nacional-
nega monitoringa ugotavlja-
nja navzočnosti virusa rjave 
grbančavosti plodov paradi-
žnika ugotovila prvi primer 
najdbe tega virusa v Sloveni-
ji, to so potrdili tudi rezultati 
analiz uradno odvzetih vzor-
cev, ki jih je opravil labora-
torij Nacionalnega inštituta 
za biologijo. Uprava je takoj 
po potrditvi virusa odredila 
prve ukrepe za preprečevan-
je nadaljnjega širjenja virusa.

Virus ToBRFV je nov in 
nevaren karantenski ras-
tlinski virus, ki ogroža pri-
delavo paradižnika in papri-
ke. Okuženi plodovi so drob-
nejši, imajo rumene ali rjave 
lise in so zgrbančeni, rastli-
ne zaradi okužbe lahko tudi 

propadejo. Zgrbančeni plo-
dovi niso primerni za pro-
dajo, posledica je velika gos-
podarska škoda. Za zdravje 
ljudi in živali virus ni neva-
ren, na daljše razdalje se pre-
naša s sadikami in seme-
nom plodov. Pred leti so ga 

z uvoženim semenom vne-
sli tudi na območje Evrop-
ske unije, Evropska komisi-
ja je tedaj predpisala ukrepe 
za preprečevanje vnosa viru-
sa v unijo in za širjenje zno-
traj unije. Virus je ne glede 
na to navzoč v več državah 

članicah unije. V Sloveniji 
so se že letos spomladi sre-
čali s tveganjem za vnos viru-
sa pri dobavi semena paprike 
iz Češke republike, ki je bilo 
sicer uvoženo iz Kitajske. Pri 
ponovnem testiranju seme-
na se je izkazalo, da je oku-
ženo, zato je uprava za varno 
hrano takoj ustavila nadalj-
nje trgovanje z njim ter odre-
dila uničenje okuženega 

semena in sadik, pridela-
nih iz okuženega semena, 
in obvezno izvajanje higien-
skih in drugih ukrepov. 

Virus se med nasadi in 
znotraj njih prenaša s stro-
ji, orodjem, embalažo, 
rokami, obleko pa tudi s 
kontakti med rastlinami in 
žuželkami. Širi se zelo hit-
ro, je tudi zelo obstojen, saj 
v ostankih in odpadkih oku-
ženih rastlin, v tleh ali ras-
tnem substratu, na strojih, 
orodju in opremi, obleki in 
embalaži lahko preživi tudi 
več mesecev.

Uprava opozarja pridelo-
valce paradižnika, paprike 
in feferonov, da redno pre-
gledujejo svoje nasade in da 
jo v primeru suma na navzo-
čnost bolezenskih znamenj 
takoj obvestijo. Pomembno 
je tudi, da izvajajo preventi-
vne higienske ukrepe.

Grbančavost plodov paradižnika
V Sloveniji so potrdili prvo najdbo virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV).

Paradižnik z lisami, značilnimi za rjavo grbančavost / Foto: EPP

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – Čebelar-
ska zveza Slovenije bo v pet-
ek, 27. avgusta, v Čebelar-
skem centru Slovenije na 
Brdu pri Lukovici predsta-
vila 3D kranjico, poučni in 
promocijski pripomoček, 
ki je nastal z uporabo najso-
dobnejših tehnologij 3D-tis-
ka. Kot so pojasnili na zve-
zi, je to model čebele v raz-
merju ena proti sto (velik 
poldrugi meter), ki je več 
kot 90-odstotno morfološ-
ko podoben resnični čebe-
li delavki. Model je na vrte-
či platformi in vgrajen v 
repliko čebelnjaka, vsebuje 

gibljive dele ter devet ani-
macij. K modelu spada tudi 
3D-tiskan model čebele za 
slepe in slabovidne v veliko-
sti dvajset centimetrov. 

Čebelarska zveza je na 
predstavitev 3D kranjice 
povabila veleposlanike v 
Sloveniji, poslance evrop-
skega in slovenskega par-
lamenta, župane ... Zbrane 
bosta nagovorila tudi mini-
ster za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano dr. Jože 
Podgoršek in etnolog prof. 
dr. Janez Bogataj z nagovo-
rom »Ali se še zgledujemo 
po čebelah? Kranjska sivka 
med čebelarsko dediščino 
in sodobnostjo«.

3D kranjica se predstavi

3D kranjica – poučni in promocijski pripomoček

Okuženi plodovi 
so drobnejši, imajo 
rumene ali rjave lise in 
so zgrbančeni, rastline 
zaradi okužbe lahko tudi 
propadejo. Zgrbančeni 
plodovi niso primerni 
za prodajo, posledica je 
lahko velika gospodarska 
škoda.

Gornja Radgona – V sredo 
bo na kmetijsko-živilskem 
sejmu Agra v Gornji Radgo-
ni sejemski dan zadružnikov. 
Zadružna zveza Slovenije bo 
ta dan že po tradiciji podelila 
priznanja zaslužnim zadruž-
nikom in zadružnim delav-
cem ter zadrugam in drugim 
organizacijam. Po slavnostni 
podelitvi bo posvet o vlogi 
kmetijskih zadrug pri krepitvi 
verig vrednosti.

Zadružna priznanja

Gornja Radgona – Zanimi-
vost letošnjega sejma Agra 
v Gornji Radgoni je tudi uče-
nje digitalizacije v kmetijstvu 
skozi igro. Mladi se bodo 
lahko učili kmetovanja na 
virtualni platformi Farming 
Simulator. Na sodobnih raču-
nalniških postajah se bodo 
postavili v vlogo naprednega 
kmetovalca in se z vso potre-
bno mehanizacijo, tehniko in 
sredstvi lotili kmetovanja v 
raznolikih okoljih. Pridelovali 
bodo rastline, redili govedo, 
se ukvarjali z gozdarstvom ...

Učenje kmetovanja na 
virtualni platformi

Kranj – Danes, v petek, bo na Brdu pri Kranju potekala med-
narodna ministrska konferenca Ženske in njihov položaj na 
podeželju. Kmetijski ministri iz držav Zahodnega Balkana 
in nekaterih držav članic Evropske unije bodo na konferenci 
poskušali odgovoriti na vprašanja, kakšni so ukrepi za pomoč 
ženskam na podeželju in kako bi bilo treba reševati njiho-
ve probleme na podeželju, predstavili pa bodo tudi primere 
dobrih praks. Konferenco bodo sklenili s sprejetjem skupne 
izjave, jutri, v soboto, pa se bodo udeležili tudi slovesnosti 
ob odprtju kmetijsko živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni.

Ženske in njihov položaj na podeželju

Dragica Štirn,
nosilka dop. dej. na kmetiji

Suha pri Predosljah 56
4000 Kranj

kmetija.stirn@gmail.com
www.kmetija-stirn.si

041 790 303

Za vas izdelujemo  
zeliščne sirupe in limonade,  

tudi brez dodanega sladkorja  
in še mnogo drugih  

dobrot ...

Uživaj drugače, jej in pij domače! 

Na kmetiji Štirn se ukvarjamo s pridelavo in pre-
delavo zdravilnih zelišč v okusne zeliščne siru-
pe in limonade. Izdelujemo jih po receptih naših 
babic iz naravnih sestavin brez konzervansov, 
barvil in umetnih arom. Lahko jih uporabimo 
za pripravo osvežilnih napitkov v vročih polet-
nih dneh ali pa toplih napitkov v mrzlih zimskih 
dneh, so pa tudi odličen dodatek različnim sla-
dicam in koktajlom.

Na letošnjem ocenjevanju AGRA v Gornji Rad-
goni je zeliščni sirup Cojz prejel veliko zlato 

medaljo, sirup Kurkuma brez dodanega sladkor-
ja pa zlato medaljo. Pridružila sta se našim nagra-
jenim izdelkom iz prejšnjih let: sirup ingver z in 
brez dodanega sladkorja,  sirup Zdravko,  sirup 
meta in  sirup bezeg.

Vse naše izdelke boste lahko okusili na naši 
stojnici na prireditvi Dnevi domačih dobrot, 
ki bo potekala 29. 8. 2021 med 10. in 16. uro 
v parku Brdo pri Kranju.

Lepo vabljeni!
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v času javne raz-
prave organiziralo devet jav-
nih posvetovanj po Sloveni-
ji, eno od teh je bilo tudi v 
Cerkljah na Gorenjskem, za 
dve je zagotovilo tudi nepo-
sredni prenos na YouTu-
bu, poleg tega je pripravilo 
še posebne predstavitve za 
predstavnike delovnih sku-
pin, kmetijske svetovalce in 
za sindikat kmetov. Udele-
ženci (vseh je bilo 370) so na 
posvetih največ razpravljali 

o predlaganem zmanjšanju 
zneska za neposredna plači-
la in o povečanju zneska za 
ukrepe iz programa razvo-
ja podeželja, o vavčerskem 
svetovanju, dobrobiti živa-
li, velikih zvereh, subven-
cijah za krave dojilje, mla-
dih kmetih, kapici in degre-
siji na območjih z omejeni-
mi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost, ekološkem kme-
tijstvu, integrirani pridela-
vi, shemi za okolje in pod-
nebje, kmetijsko-okoljskih 
in podnebnih plačilih, neus-
treznih merilih za naložbe ... 
Ustanove in zainteresirani 

posamezniki so lahko dali 
pripombe tudi s spletnim 
obrazcem oziroma na elek-
tronski naslov. Ministrstvo 
je po tej poti prejelo devetde-
set pripomb in pobud. Prve 
odzive na prejete pripom-
be in predloge bo predsta-
vilo v sredo na sejmu Agra 
v Gornji Radgoni, jeseni bo 
organiziralo še eno javno 
razpravo o celotnem strate-
škem načrtu, decembra naj 
bi načrt obravnavala vlada, 
še pred koncem leta pa naj 
bi ga posredovali Evropski 
komisiji v usklajevanje in 
potrditev.

Predsedniki štirih pomem-
bnih kmetijskih organizacij 
– Borut Florjančič (zadru-
žna zveza), Roman Žveglič 
(kmetijsko-gozdarska zbor-
nica), Anton Medved (sindi-
kat kmetov) in Anja Mager 
(zveza slovenske podežel-
ske mladine) bodo glavne 
pripombe na strateški načrt 
predstavili jutri, v soboto, na 
sejmu Agra. Poleg tega bodo 
predstavili še kritične raz-
mere v kmetijstvu, dali pre-
dloge za izboljšanje razmer 
in opozorili na potrebo po 
oblikovanju močnih kmetij-
sko-živilskih verig.

Veliko pripomb in predlogov
Sredi tega meseca se je končala več kot šest tednov trajajoča javna razprava o predlogu strateškega 
načrta skupne kmetijske politike v obdobju 2023–2027.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ptuju bo od od 
petka do nedelje, od 3. do 5. 
septembra, tradicionalni, že 
32. festival Dobrote sloven-
skih kmetij. Že pred odpr-
tjem festivala bo strokov-
ni posvet z naslovom Slo-
venska govedina v prehra-
ni in gastronomiji, na kate-
rem bodo predstavili tudi 
nov spletni portal Dobrote 
slovenskih kmetij, Sloveni-
jo kot evropsko gastronom-
sko regijo in primere dob-
re prakse ter ponudili tra-
dicionalne jedi iz slovenske 
govedine. Ob odprtju festi-
vala v petek, 3. septembra, 
opoldne bo kmete in druge 
udeležence nagovoril tudi 

minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano dr. Jože 
Podgoršek. Med festiva-
lom bodo podelili priznan-
ja kmečkim gospodarjem in 
gospodinjam - izdelovalcem 
najbolje ocenjenih kmečkih 
prehranskih dobrot ter pri-
pravili delavnice domačih 
obrti in praznik sira, na kate-
rem bodo predstavili posku-
sni projekt Izboljšanje prak-
se in procesov na področju 
sirarstva. Tridnevno dogaja-
nje bodo popestrili še s kul-
turnim programom, Odprto 
kuhno in predstavitvijo sta-
rodobnih traktorjev in kme-
tijske mehanizacije. V nede-
ljo, 5. septembra, ob 10. uri 
bo v cerkvi sv. Petra in Pavla 
tudi sveta maša.

Festival Dobrote 
slovenskih kmetij

LAVRIH, Rok Gartnar s.p., Srednje Brdo 6, 4224 Gorenja vas, 
T: +38641 315 297, E: info@lavrih.eu, I: www.lavrih.eu

Nove gorske cisterne za tekoča  
organska gnojila AlpStorm
Naše podjetje Lavrih se je po dolgoročnih testiranjih specializiralo za proizvodnjo široke palete gorskih cistern za tekoča 
organska gnojila. Cilj našega podjetja je ponuditi uporabniku celovito rešitev z robustnimi in izredno kakovostnimi izdelki, 
ki jih sistematično sestavimo in prilagodimo vsakemu kupcu.

To so nove gorske cisterne za tekoča organska gnojila Alp-
Storm, ki predstavljajo novi mejnik pri gnojenju strmin z 
organskimi gnojili. S svojimi izdelki želimo uporabnikom 
omogočiti, da delo opravijo hitro, kakovostno in varno, 
predvsem v gorskem svetu.
Naj vam predstavimo naš novi izdelek, to je gorska cis-
terna za tekoča organska gnojila AlpStorm. Izdelujemo 
enoosne cisterne za tekoča organska gnojila treh dimen-
zij: 2.700, 3.200 in 5.300 litrov. Izdelki prostornine 8.000 
in 10.000 litrov pa so grajeni na tandemskem podvozju s 
krmilno zadnjo osjo. Vse  imajo opcijo bočnega gnojenja 
strmin in ravnin, saj je v deževnem obdobju varneje gno-
jiti s poti, kot pa se s stroji voziti po strminah, ki so še kako 

nevarne. Vsi sodi cisterne so varjeni pod strogimi pogoji, 
saj sta kvaliteten zvar in njegova pravilna izvedba osnov-
na pogoja za kakovosten stroj.
Vsi sodi so vroče cinkani s pasivacijo. Sodi so izdelani tako, 
da so čim bolj prilagodljivi željam stranke, zato imajo mno-
go dodatne opreme, kot so hitri bočni sesalni priklopi, da 
lahko končni uporabnik sesalno cev priklopi v najkrajšem 
možnem času in takoj začne črpati gnojevko.
Z letnimi časi se dolžina dneva spreminja in je delo treba 
včasih opraviti tudi v večernih ali zgodnjih jutranjih urah, 
zato smo na stroj namestili dodatno osvetlitev, s katero 
ima uporabnik cisterne za tekoča organska gnojila čim 
boljši pregled nad strojem, ki ga upravlja. Vsi modeli imajo 

V-vlečni drog – in to z razlogom: da so med vožnjo v strmi-
ni, kjer je ekstremna obremenitev, izjemno stabilni.
Večje cisterne za tekoča organska gnojila so opremljena s 
hidravličnim dvigom vlečne rude, saj je pomembno, da se 
cisterna ob gnojenju popolnoma izprazni. V notranjosti se 
lahko vgradijo prekati.
Pomembno je, da med vožnjo in gnojenjem tekočina čim 
bolj miruje – ne glede na lego in hitrost premikanja. Le 
tako je namreč cisterna za tekoča organska gnojila varna 
na cesti med vožnjo in v strmini med uporabo. Z mnogo 
dodatne opreme, ki jo nudimo, lahko končnim uporabni-
kom zagotovimo popolnoma sistematičen sestav stroja, 
ki je prilagojen njihovim individualnim potrebam.

Lavrih obračalnik PROFI LINE 256

 

Lavrih cisterna AlpStorm 3200
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Podjetje Kip Kop kupcem 
zagotavlja kvalitetno in pes-
tro izbiro garažnih vrat lastne 
proizvodnje, pri kateri upo-
rabljajo visokokakovostna 
švicarska polnila Tecsedo in 
nizozemsko okovje FF. Zado-
voljijo lahko različne potre-
be kupcev, saj jim na izbiro 
ponujajo dvižna garažna vra-
ta, vrata z vgrajenim osebnim 
prehodom, rolo navojna vra-
ta, na voljo so tako dvokril-
na kot tudi enokrilna, vhodna 
stranska ali stranska sekcijska 
oz. stranska vrata. Poleg pes-
tre izbire, Kip Kop zagotavlja 
tudi dobavo in montažo vrat 
po vsej Sloveniji. 
Kip Kop vrata odlikuje zasno-
va, ki preprečuje vkleščenje in 
morebitne poškodbe ter zelo 
tiho delovanje. Upravljamo 
jih lahko daljinsko ali ročno. 
Vrata zelo dobro tesnijo, zato 
v prostoru ohranjajo notran-
jo temperaturo in garažo šči-
tijo pred prahom, listjem in 
dežjem. Posebnost Kip Kop 
vrat je, da na zunanji stra-
ni omogočajo digitalni tisk 
logotipov, fotografij ali različ-
nih vzorcev po izboru kupca.
Prav v tem času pa poteka 
akcija dvižnih garažnih vrat, 
v kateri za 719 evrov ponujajo 
komplet vrat največje dimen-
zije 289 centimetrov širine 
in 220 centimetrov višine, z 
dostavo in vgradnjo po vsej 
Sloveniji. Komplet vključuje 
motorni pogon ter dva dal-
jinska upravljavca, s katerima 
vrata lahko udobno odpremo 
kar iz avtomobila. Kupci lahko 
izbirajo med belo, srebrno ali 
rjavo barvo vrat.

Praktična rešitev za vsako garažo 
Sekcijska avtomatska garažna vrata so vse bolj priljubljena in zaradi praktičnosti nepogrešljiv del  
vsake garaže. V notranjosti ne jemljejo prostora, zato tudi za višja vozila ne predstavljajo ovire. Poleg tega  
so posebej primerna tudi pri kratkih dovoznih poteh in garažah pred pohodnimi potmi ali ob pločnikih. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Epidemija covida-19 
je v vseh pogledih zaznamo-
vala leto 2020, vplivala je tudi 
na obseg prometa z zemljiš-
či, vendar v manjši meri kot 
na promet s stavbami ozi-
roma z deli stavb, ugotavlja 
geodetska uprava v poročilu 
o slovenskem trgu nepremi-
čnin v letu 2020 in dodaja, 
da se je število kupoprodaj 
zazidljivih zemljišč lani celo 
povečalo, medtem ko je bil 
upad števila poslov s kmetij-
skimi in gozdnimi zemljišči 
manjši, kot je bil pri stano-
vanjskih in poslovnih nepre-
mičninah. Promet s kmetij-
skimi in gozdnimi zemljišči 
je upadel predvsem v prvem 
valu epidemije, to je po spo-
mladanski zaustavitvi jav-
nega življenja, medtem ko 
je bil v drugem valu upad 
bistveno manjši kot spom-
ladi. Lani je bilo v Sloveni-
ji 2845 kupoprodaj gozdnih 

zemljišč, v katerih je lastni-
ka zamenjalo 30.442 hek-
tarjev zemljišč. Na gorenj-
skem območju so beležili 
241 kupoprodaj, v katerih je 
bilo prodanih oziroma kup-
ljenih okrog 3600 hektarjev 
gozdnih zemljišč.

Cena gozdnih zemljišč, 
pri kateri so izločili četrti-
no najdražjih in četrtino 
najcenejših zemljišč, se je 
lani na ravni države gibala 
od 44 do 80 centov za kva-
dratni meter, srednja cena 
je bila 58 centov. Po cenah 
zemljišč že vrsto let pred-
njačijo Gorenjska, Štajer-
ska ter Obala, Kras in Gori-
ška brda. Na Gorenjskem 
se je lani cena gibala od 59 

centov do enega evra, sre-
dnja cena je bila 76 centov 
za kvadratni meter. Le malo 
nižja je bila cena na Štajer-
skem, kjer je bila v razponu 
od 58 centov do enega evra, 
srednja cena pa 74 centov. 
Na Obali, Krasu in v Goriš-

kih brdih se je gibala od 46 
centov do enega evra, sred-
nja cena je znašala 72 cen-
tov. Daleč najnižje so bile 
cene na območju severne 
Primorske in Notranjske, 
kjer je srednja cena znaša-
la 45 centov za kvadratni 
meter. »To območje, ki ima 
sicer največjo lesno zalogo, 
je bilo, kar zadeva naravne 
nesreče, v zadnjih letih med 
najbolj prizadetimi. Cene 

poškodovanih gozdov, ki jih 
je na tem območju razme-
roma veliko, pa so tudi do 15 
odstotkov nižje,« pojasnju-
jejo v geodetski upravi. 

Na državni ravni se je cena 
gozdnih zemljišč lani v pri-
merjavi s predlani zviša-
la za desetino, na posame-
znih analitičnih območjih 

pa dokaj različno – na šta-
jerskem območju skoraj za 
petino, na gorenjskem ter 
dolenjskem in kočevskem 
območju za 12 odstotkov, 
na območju Obale, Krasa in 
Goriških brd so ostale enake 

kot leto prej. V zadnjih pet-
ih letih so se na ravni drža-
ve zvišale za petino, na Šta-
jerskem za 28 odstotkov, na 
Dolenjskem in Kočevskem 
za 27 odstotkov, na Gorenj-
skem za 12 odstotkov, na 
območju Obale, Krasa in 
Goriških brd so se celo malo 
znižale.

Gorenjska na vrhu s cenami gozdnih zemljišč
Na Gorenjskem je lani srednja cena gozdnega zemljišča znašala 76 centov za kvadratni meter in je bila najvišja v primerjavi s cenami na preostalih osmih 
analitičnih območjih v Sloveniji.

Na Gorenjskem je lani lastnika zamenjalo okoli 3600 
hektarjev gozdnih zemljišč.

Na cene gozdnih zemljišč 
so vplivale tudi naravne 
ujme, ki so v zadnjih 
sedmih letih prizadele 
gozdove. Tržne cene 
poškodovanih gozdov 
so nižje kot cene 
nepoškodovanih.

Za trg gozdnih zemljišč na posameznih območjih 
so značilna velika nihanja glede prodane površine 
v posameznih letih, saj že ena ali dve veliki prodaji 
odločilno vplivata na skupno prodano površino.
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Maša Likosar

Kranj – Kranjčanka Petra 
Rant še ni bila na dopustu. 
»Naslednji teden gremo na 
Lošinj in upam, da ne bomo 
deležni problemov. Oba 
s parterjem sva cepljenja. 
Vem, da so pozivali, naj od 
15. avgusta ostanemo doma, 
zaradi česar sem se malen-
kost ustrašila, da bo podob-
no kot lansko leto, ko smo se 
morali dopustovanju na Hr-
vaškem odpovedati. Če bodo 
že pred našim odhodom na-
povedali karanteno ob vra-
čanju, potem tudi letos ne 
bomo šli, saj si tega ne mo-
remo privoščiti zaradi služ-
be,« je povedala Rantova in 
še dodala: »Bone smo skoraj 
v celoti unovčili, lani smo bili 
en teden v Mariboru, letos na 
turistični kmetiji v Pivki.«

Sabina P. iz Medvod je 
bila na Hrvaškem, kjer ima-
jo počitniški vikend. »Nega-
tivni izvidi testov za prehaja-
nje meje se mi zdijo malce 
nesmiselni, saj jih ne preg-
ledujejo. Nam so ga le enkrat 

pogledali, niti ne poskenira-
li. Jutranje vstajanje in testi-
ranje je zato izguba časa. Je 
pa na Hrvaškem zaznati bi-
stveno manj gneče, ukrepi 
so podobni kot pri nas, ma-
ske se nosijo le v trgovinah, 
sicer pa ne,« je dejala. 

»Dopustovali smo v Izo-
li, kjer smo bili že tretjič in 
letos je bila gneča podobna 
preteklim letom. Ni bilo opa-
ziti vpliva epidemije. Na Hr-
vaško najverjetneje ne bomo 
šli, raje bi šli v Grčijo ali kam 
dlje. Nisem cepljenja in se 

mi zdi, da sem vedno bolj 
omejena, tudi za obisk to-
plic ali enodnevni izleti se je 
treba testirati,« je strnila Sa-
bina Jenko iz Kranja.

Mihaela in Anton Blat-
nik iz Kranja si že več let 
privoščita krajši oddih ob 

slovenskem morju in jeze-
rih. »Letos in lani nisva bila 
v tujini. Tudi v Sloveniji sva 
bila previdnejša, redno se 
razkužujeva, uporabljava 
maske. Nisva bila popolno-
ma sproščena, ves čas je tre-
ba biti pazljiv, kar se nama 
sicer zdi prav,« sta pojasnila 
Blatnikova in dodala: »Pred 
epidemijo sva potovala tudi 
z letalom ali šla z ladjo na 
križarjenje, v teh razmerah 
pa se nama to ne zdi var-
no. V Sloveniji je veliko za-
nimivih krajev, zato nama 
ni hudega, če se odpove-
va dopustovanju v tujini. Je 
pa tudi v Sloveniji vzdušje 
drugačno, manj je turistov 
in dogajanja.« 

Janez Jenko s Spodnje-
ga Brnika odhaja na oddih 
na Šolto. »Zaradi koronavi-
rusa me ne skrbi, bolj me 
skrbijo gneče na mejnih 
prehodih, zato iščemo al-
ternative, kot so manjši ob-
mejni prehodi. Letos je gle-
de ukrepov podobno sta-
nje kot lansko leto, ko smo 
šli na dopust še kasneje, 

oktobra smo bili v Strunja-
nu,« je povedal Jenko. 

Kranjčan Andraž Bakač 
bo konec septembra unovčil 
bone v Portorožu. »Sem cep-
ljen, zato me pogoj PCT ne 
omejuje, se moram pa zara-
di službe vseeno vsak teden 
testirati. Delam v gostinstvu, 
kjer opažamo, da je tujih tu-
ristov bistveno manj. Zazna-
ti je le Čehe, ogromno Polja-
kov, lani je bilo veliko Nizo-
zemcev, ki jih letos sploh ni. 
So se pa gosti v gostinskih lo-
kalih precej razpustili, nihče 
več ne nosi maske,« je pou-
daril Bakač. 

Špela Zrim iz Žirovnice 
dopustuje na Pagu, kjer, kot 
pravi, se zdi, da koronavirus 
ne obstaja. »Opazila sem, 
da letos ni toliko Italijanov, 
ki jih je drugače avgusta og-
romno. Ko gremo s čolnom 
do odmaknjenih plaž, vidi-
mo maske, plavajo na mor-
ju, odvržene so vsepovsod 
po plažah. Žalostno je, da z 
njimi dodatno onesnažuje-
mo planet,« je še poudarila 
Zrimova. 

Drugo »koronsko« dopustovanje
Letos smo že drugič dopustovali v skladu s protikoronskimi ukrepi in omejitvami. Sogovorniki so nam zaupali izkušnje letošnjega poletnega oddiha. 

Sogovorniki na poletnem dopustu niso občutili izrazitejših vplivov protikoronskih ukrepov.  
Na otoku Pag (na fotografiji), kjer dopustuje Špela Zrim, se zdi, kot da covid-19 ne obstaja. 

Mateja Rant

Žiri – Šmarnično romanje je 
članom žirovskega društva 
že drugo leto zapored kroji-
la epidemija covida-19, zato 
so morali še bolj premišlje-
no izbrati čas, ko se lahko 
romarji kolikor toliko var-
no podajo na pot, je v imenu 
šmarničnih romarjev razlo-
žila Metka Bogataj. Roma-
nje je bilo tudi zato omeje-
no zgolj na tri dni, »a zato 
nič manj prijetno in dogo-
divščin polno«. Snovalci ro-
manja so se odločili, da le-
tos, ker je Jakobovo leto, po-
romajo k cerkvici svetega Ja-
koba nad Preddvorom. Da 
pa pot ne bi bila prekratka, 
so se do tja podali čez malo 
višje hribe, je pojasnila Met-
ka Bogataj.

Zadnji dan v juliju je 22 ro-
marjev na pot izpred cerkve 
svetega Martina v Žireh z 
blagoslovom in spodbudni-
mi besedami pospremil ži-
rovski kaplan Anže Cunk. 
»Otovorjeni s prtljago smo 
kar takoj zagrizli v klanec 
proti Mrzlemu vrhu,« je 
razložila Metka Bogataj. Po 
klancih, gozdnih in poljskih 
poteh ter strmih vzponih in 

spustih so prispeli na Bev-
kov vrh, kjer so se okrepča-
li na kmetiji Na Ravan, nato 
pa pot nadaljevali mimo 
Škofja do Robidnice in nap-
rej proti Blegošu. »Spanje v 
koči in napolnjeni želodčki 
so nam dali moč za nov po-
hodni dan.« Odpravili so se 

proti Javorjam, kjer sta jih 
pri Jelovčanovih čakala sla-
dek prigrizek in »šilce moč-
nega«, je pojasnila Metka 
Bogataj. Po poti jih je nato 
spremljal močan naliv, tako 
da so do Breznice pod Lub-
nikom prispeli povsem 
premočeni. »V prijetnem 

okolju in ob dobri hrani 
smo se nekoliko ogreli in 
pot nadaljevali proti Škofji 
Loki. Na nebu nas je poz-
dravila celo mavrica, ki je 
naznanila, da nam bo vre-
me končno bolj naklonje-
no.« Prespali so v kapucin-
skem samostanu, kjer jih 
je prijazno sprejel in gostil 
žirovski rojak Pavle Košir. 
Naslednje jutro so že zgo-
daj krenili dalje proti nji-
hovemu cilju. Pot jih po be-
sedah Metke Bogataj ni več 
vodila po strminah, a je bila 
zaradi močnega sonca vse-
eno utrujajoča. »Dobro, da 
so ob poti tudi dobrotniki. 

Prvi so bili že kar pri Sve-
tem Duhu. Tam namreč kot 
duhovnik službuje žirovski 
rojak Franci Alič. Gosto-
ljubnosti in bogati postrež-
bi se lahko samo prikloni-
mo in zaploskamo.« Od 
Škofje Loke dalje je vodstve-
no palico od Francija Teme-
lja prevzel Janez Urh in po 
še nekaj kratkih postankih v 
Kranju so v daljavi že lahko 
opazili svoj letošnji cilj, cer-
kvico svetega Jakoba visoko 
na hribu. 

»V Preddvoru so se nam 
pridružili tudi avtobusni ro-
marji in skupaj smo zagriz-
li v še zadnji klanec, ki nam 
je pospešil srčni utrip, a vse-
eno postregel z neizmerno 
lepoto narave, ptičjega pe-
tja in miru okoli nas.« Zad-
nji del poti je z njimi preho-
dil kaplan Anže Cunk, ki je 
v cerkvi tudi daroval sveto 
mašo. »Blagoslov je končal 
naše letošnje romanje, sle-
dilo pa je še druženje v bliž-
nji koči, spust do avtobusa 
in kočerja – nekaj med ko-
silom in večerjo – v gostil-
ni v Preddvoru. Tam smo še 
zadnjič obujali lepe spomi-
ne na druženje, ki je bilo po 
eni strani romanje, po dru-
gi pa pot druženja in spozna-
vanja drug drugega, izme-
njavanje misli, doživetij, ži-
vljenjskih preizkušenj in de-
litev spodbudnih misli drug 
drugemu,« je končala Metka 
Bogataj, ki je priznala, da so 
bili kot ena velika družina, ki 
jo druži vse, kar je lepo, skro-
mno in navdihujoče.

Tokrat je bil cilj Sveti Jakob
Člani romarskega društva ŠmaR iz Žirov se vsako leto odpravijo tudi na 
daljše večdnevno romanje. Ker je Jakobovo leto, so letos romali do cerkve 
svetega Jakoba nad Preddvorom.

Žirovski šmarnični romarji so si letos za cilj izbrali Sveti Jakob. / Foto: arhiv društva

Zgornje Duplje – Center za 
trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj v okviru programa 
Podeželsko razvojno jedro 
vabi na Družinska gozdna 
doživetja v Udin borštu. 
Spoznavali boste značilnosti 
in skrivnosti gozdnih živali 
ter tudi lutkarsko-ustvarjal-
no doživljali naravo. Z vami 
bosta lutkarica, klovnesa in 
lajnarica Alja Kump Ankrst in 
inženir gozdarstva in lovstva, 
član LD Udenboršt Boštjan 
Baligač. Pridružite se jima v 
soboto, 21. avgusta, ob 9.30. 
Po zboru pri cerkvi v Zgornjih 
Dupljah bo pohod do Rokov-
njaškega tabora in Krive jelke 
ter do jezerca Race po zboru 
v Udin borštu. Udeležba je 
brezplačna, obvezna pa je pri-
java, saj je število udeležen-
cev zaradi kvalitete izvedbe 
omejeno. Prednost pri prijavi 
imajo družine. Več informacij 
dobite na info@ctrp-kranj.si, 
telefonskih številkah 040 303 
752, 040 733 344 in na strani 
Centra za trajnostni razvoj po-
deželja Kranj na Facebooku.  

Družinska gozdna 
doživetja

Tržič – Tudi letos bo Občina 
Tržič v decembru ob občin-
skem prazniku podelila pri-
znanja. Predloge za preje-
mnike priznanj Občine Tržič 
za leto 2021 občinska Komi-
sija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja zbira 
do 1. oktobra.

Predlagate lahko 
občinske nagrajence
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AKTUALNO
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Kultura
Plesno-vizualna uprizoritev z 
naslovom VELIKANI _ plastične 
krajine ... Stran 22

Pogovor
Ob občinskem prazniku bo 
Jože Cvetek postal častni občan 
Bohinja. Stran 23

Zgodbe
Osamosvojitvene zgodbe Vojka 
Freliha iz Ljubnega: Trzin prvič, 
Trzin drugič, Brnik ... Stran 24

Maja Bertoncelj

V soboto se je začela Dir-
ka po Španiji, na kateri na-
stopajo štirje slovenski kole-
sarji: Primož Roglič (Jumbo 
- Visma), Jan Polanc (UAE 
Team Emirates), Luka Me-
zgec (BikeExchange) in Jan 
Tratnik (Bahrain Victorio-
us). Roglič je eden izmed 
glavnih favoritov za skupno 
zmago, pomemben del nje-
gove ekipe pa je maser Jer-
nej Švab z Brezij pri Tržiču. 
Njuno sodelovanje se je za-
čelo na lanskem svetovnem 
prvenstvu. 

Letos postal del ekipe

»Na prvenstvo sem bil po-
vabljen s strani reprezentan-
ce, s katero sem sodeloval že 
leta 2019. Pred tem sem bil 
v vlogi maserja pri Adrii Mo-
bil, še pred tem pa v Kolesar-
skem klubu Kranj. Na sve-
tovnem prvenstvu sva s Pri-
možem poskusila nekaj raz-
ličnih tehnik masaže, pre-
verjala, kaj bi mu najbolj 
ustrezalo. Bil je v ne ravno 
zavidljivem stanju. Opravi-
la sva dobro delo. Nato me 
je povabil na dirko Liege–
Bastogne–Liege, na kateri je 
zmagal. Najino sodelovanje 
se je nadaljevalo. Letos so 
me sprejeli v ekipo, s katero 
že celo leto sodelujem. Na 
Vuelti masiram le njega, na 
ostalih dirkah pa odvisno od 

števila maserjev. Na pripra-
vah sem masiral tudi druge 
kolesarje,« je pojasnil 26-le-
tni Tržičan. Nekaj dodatnih 
besed je namenil tudi sami 
tehniki masaže, ki jo upo-
rablja pri Rogliču: »Osnova 
je tehnika med športno in te-
rapevtsko masažo. Če je tre-
ba, dopolnjujem še z ma-
nipulacijo sklepov, njihovo 
mobilizacijo, z visceralno 
manipulacijo ... Sproti vidi-
va, kaj bi bilo smiselno nare-
diti.« Očitno je, da jima dob-
ro uspeva. Po padcu in po-
sledično odstopu na letoš-
njem Touru se je Roglič hit-
ro pobral in na olimpijskih 
igrah v vožnji na čas prikole-
saril do zlate medalje. Tudi 
v Tokiu je bil ob njem Jer-
nej Švab. »Na njegovo zma-
go na olimpijskih igrah gle-
dam kot na nekaj največjega, 
kar mu je uspelo doseči. Nje-
govo telo po Touru ni bilo v 
najboljšem stanju. Bilo je 
kar nekaj dela. Največ ga je 
opravil sam, jaz mu lahko le 
pomagam, svetujem. Na To-
uru sicer nisem bil z njim,« 
pojasni. 

Letos je veliko od doma. 
»Letošnje leto je zame res 
pestro z veliko novih izku-
šenj. Trenutno sem na Vu-
elti, za kar smo se dogovori-
li šele na olimpijskih igrah. 
Zelo se veselim tudi tega. 
Urnik je kar poln. Sem v 
vlogi maserja. Skrbim pa 

tudi za druge stvari, kot je 
priprava hrane, pijače, de-
ljenje hrane na točkah ... 
Nekje od sedme ure zjutraj 
do enajste zvečer sem v po-
gonu,« je dejal ob začetku 
Dirke po Španiji. 

Zanj sanjska služba

Jernej Švab prihaja iz zna-
ne kolesarske družine. Vsi 
trije bratje, poleg njega še 

Gašper in Anže, so bili ko-
lesarji v kranjskem klubu, 
s kolesom veliko kilome-
trov naredita tudi oče Vin-
ko in mama Lili. »Da sem 
bil kolesar, je z vidika ma-
serja v tem športu prednost, 
ker vem, kaj kolesar potre-
buje, kakšne so njegove te-
žave. Masiram pa tudi dru-
ge športnike, rekreativce 
in tudi ljudi, ki niso fizično 

aktivni. Imam masažni sa-
lon Dotik v Kranju, in ko 
sem doma, delam tam. Sem 
zadovoljen. Lahko bi rekel, 
da je to trenutno moja sanj-
ska služba. Kot kolesar sem 
sanjal, da bi kdaj nastopal na 
največjih dirkah na svetu. 
Sedaj sem del njih, a v drugi 
vlogi, v kateri prav tako zelo 
uživam. Kombiniram tisto, 
kar sem delal celo življenje, 

na malce drugačen način in 
doma razvijam svoje podje-
tje v pravo smer. V vsako ma-
sažo dam sto odstotkov, po-
skušam z novimi tehnikami 
in uspeh potem ne izosta-
ne,« še dodaja. 

Masirati je začel pri 
dvanajstih letih

Za vse to je potrebnega ve-
liko znanja. Masaže so ga za-
nimale že od nekdaj. »Masi-
rati sem začel pri dvanajstih 
letih. Brat Gašper je bil zelo 
dober kolesar in sem šel do-
stikrat z njim na masažo, da 
sem gledal, kako vse sku-
paj poteka. Imel sem ve-
liko srečo, da je bilo tako. 
Ko sem bil še sam kolesar, 
ni bilo priložnosti, da bi se 
podal v to, vedno pa je bila 
v meni želja postati poklic-
ni maser, se ukvarjati samo 
s tem. Izbral sem fakulteto, 
da sem se lahko razvijal v tej 
smeri. Potegnilo me je v te-
rapevtske vode. Naredil sem 
tudi strokovne tečaje in se-
minarje manualne terapije. 
Znanje so mi predajali sve-
tovno priznani osteopati. Ni-
koli ne veš vsega in ves čas je 
treba biti pripravljen na pri-
dobivanje novih znanj. Vsa-
ko telo je drugačno, tako da 
je vsaka masaža izziv, prila-
gajanje,« je še povedal za ko-
nec pogovora, nato pa odhi-
tel naprej k svojim obvezno-
stim na Vuelti.

Tržičan Jernej Švab je maser 
kolesarja Primoža Rogliča
Jernej Švab je od lanskega svetovnega prvenstva maser Primoža Rogliča. Z njim je bil tudi na olimpijskih igrah, trenutno pa je na Dirki po Španiji. »Ko sem 
bil še kolesar, sem sanjal, da bi kdaj tekmoval na največjih dirkah na svetu, sedaj sem del njih, a v drugačni vlogi, v kateri prav tako zelo uživam,« pravi 
26-letnik z Brezij pri Tržiču.

Gorenjec Jernej Švab s Primožem Rogličem sodeluje od lanskega svetovnega  
prvenstva. / Foto: osebni arhiv
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Od petka do petka

Simon Šubic

Opozicija bi interpelirala 
tri ministre

V opozicijskih strankah 
SD, LMŠ, Levica in SAB na-
povedujejo vložitev novih in-
terpelacij treh ministrov ak-
tualne vlade, ki jo vodi Ja-
nez Janša. SD je najprej v 
torek napovedal interpela-
cijo šolske ministrice Si-
mone Kustec, zatem so še v 
LMŠ razkrili, da so pripravi-
li predlog interpelacij okolj-
skega ministra Andreja Viz-
jaka in pravosodnega mini-
stra Marjana Dikaučiča. Po 
besedah vodje poslancev 
LMŠ Braneta Goluboviča 
sta za njihovo stranko v prvi 
fazi pomembni interpelaciji 
Vizjaka in Kustečeve, ki bos-
ta vloženi, ko se bodo v opo-
ziciji o tem dogovorili, med-
tem ko se o interpelaciji Di-
kaučiča v opoziciji še pogo-
varjajo. Vizjaku med dru-
gim očitajo, da je »pri prip-
ravi zakona o vodah kršil 
ustavo, zakonodajo in med-
narodne sporazume ter za-
vestno ignoriral temeljna 
okoljska načela in izključe-
val strokovno javnost iz raz-
prave«, medtem ko se je Di-
kaučič po oceni LMŠ kot 
pravosodni minister izkazal 
za izredno slabega varuha 
pravne države. Predsedni-
ca SD Tanja Fajon pa je ob 
najavi interpelacije Kusteče-
ve kot glavni očitek navedla, 

da 14 dni pred začetkom no-
vega šolskega leta še vedno 
ni bilo jasno, kako bo pote-
kal pouk. V koaliciji načrto-
vane poteze opozicije vidi-
jo le željo po rušenju vlade. 
Vodja poslancev SDS Dani-
jel Krivec je tako na Facebo-
oku zapisal: »Pred nami so 
novi izzivi: rast okužb s co-
vidom-19, nemirne situaci-
je v Afganistanu in na Bli-
žnjem vzhodu, skrb za dob-
robit Slovenije, ohranjanje 
delovnih mest in učinkovit 
razvoj gospodarstva. Žal pa 
leva opozicija ponovno kot 
edini izziv vidi le rušenje vla-
de.« Premier Janša pa je ob 
najavi interpelacije Kusteče-
ve ocenil, da je to žal vse, kar 
v SD zmorejo: »Rušijo ukre-
pe vlade zoper covid-19, za 
posledice pa okrivijo tiste, ki 
si že 17 mesecev prizadeva-
jo za čim bolj normalno živ-
ljenje. Kustečeva je za varno 
šolo naredila veliko, SD pa le 
pobalinsko nagaja.«

Reševanje ujetih v 
nemirnem Afganistanu

Po umiku zveze Nato iz 
Afganistana in ekspresnega 
vkorakanja talibanov v pre-
stolnico Kabul ter njihove-
ga prevzema oblasti je bila 
Slovenija postavljena pred 
velik izziv, kako iz Afgani-
stana, kjer vladajo kaotične 
razmere, spraviti slovenske 
državljane in domačine, ki 
so sodelovali s slovenskimi 

vojaki. V ponedeljek so bili 
namreč v Afganistanu po 
podatkih zunanjega mini-
strstva še trije slovenski dr-
žavljani, eden je pa je državo 
do tedaj že zapustil. Dva dr-
žavljana naj bi se nato v noči 
na torek vkrcala na letalo v 
Kabulu, ki je vzletelo v sme-
ri Katarja, še en slovenski dr-
žavljan pa je ostal v Afgani-
stanu, kjer skrbi za varnost 
delegacije EU in bo v drža-
vi ostal, dokler ne bo poskr-
bel za evakuacijo sodelavcev. 
V strahu pred maščevanjem 
talibanov so se na Slovenijo 
za pomoč pri evakuaciji obr-
nili tudi afganistanski drža-
vljani, ki so sodelovali s Slo-
vensko vojsko, ki je sicer Af-
ganistan zapustila že maja. 
Obrambni minister Matej 
Tonin je v ponedeljek pojas-
nil, da gre za nekaj manj kot 
dvajset afganistanskih drža-
vljanov. Afganistanski sode-
lavci slovenske vojske so že 
imeli možnost, da se skupaj 
s svojimi družinami umak-
nejo na varno skupaj z itali-
jansko vojsko, kar da je ve-
lika večina izkoristila. Neka-
teri pa so še ostali v Afgani-
stanu in Slovenija v zadnjih 
dneh intenzivno ureja logi-
stične podrobnosti, da bi jim 
omogočila varen umik iz dr-
žave, je še dejal Tonin. Gre 
za dva sodelavca Slovenske 
vojske z družinama, skupno 
14 ljudi. Slovenija bo sicer 
ob teh dveh družinah spre-
jela še do pet Afganistancev, 

ki so sodelovali in pomaga-
li Evropski uniji, je sporočil 
zunanji minister Anže Lo-
gar, naša država pa se je tudi 
pridružila mednarodnemu 
pozivu talibanom, naj omo-
gočijo varen odhod vsem tu-
jim državljanom in Afgani-
stancem, ki želijo zapustiti 
državo. 

Dan združitve 
prekmurskih Slovencev

V torek, 17. avgusta, smo 
praznovali dan združitve 
prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. Osre-
dnja regijska slovesnost je 
že v ponedeljek potekala v 
Beltincih, kjer so položili ve-
nec na spominsko obelež-
je narodnim buditeljem pri 
cerkvi svetega Ladislava. Slo-
vesnosti se je kot slavnostni 
govornik udeležil tudi pred-
sednik republike Borut Pa-
hor, ki je pred tem obiskal še 
Črenšovce, kjer je v skladu s 
tradicijo položil venec pred 
spomenikom Jožefa Klek-
la. »Misel, da nekdo lahko 
uspe samo, če je drugi pora-
žen, je najbolj zaskrbljujo-
ča utvara tega težkega časa. 
Nekdo bo pravi zmagovalec 
zato, ker bo skupnost pote-
gnil skupaj, ne zato, ker bo 
porazil nasprotno stran,« je 
v slavnostnem nagovoru po-
vedal predsednik Pahor, ki 
je na državni praznik prip-
ravil tudi dan odprtih vrat v 
predsedniški palači. 

Opozicija napoveduje tri 
nove interpelacije

Zoper ministrico za izobraževanje Simono Kustec bo 
interpelacija zagotovo vložena, poudarjajo v opoziciji.

Tudi Slovenija bo sprejela nekaj afganistanskih državljanov, 
ki bežijo pred talibani, ki so znova prevzeli oblast v 
Afganistanu, je napovedal zunanji minister Anže Logar. 

Na dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom je v predsedniški palači potekal dan odprtih vrat. 

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (812)

Glasba in literatura na Hemini gori
Na predvečer velikega 

šmarna leta 2000 so kitarist 
in glasbeni pedagog Janez 
Gregorič, likovni umetnik 
Rudi Benetik in že pokoj-
ni pesnik in prevajalec Fab-
jan Hafner v sodelovanju s 
Slovenskim kulturnim dru-
štvom Globasnica na Gori 
svete Heme – tako ji reče-
jo na Koroškem – ali svete 
Eme po naše prvič organizi-
rali prireditev Trivium – Tri 
poti – Drei Wege. Na njej so 
strnili tri veje umetnosti: li-
kovno, glasbeno in literarno. 
Odločitev treh kulturnih za-
nesenjakov se je izkazala kot 
dobra in prireditev na Emi-
ni gori je postala stalnica ko-
roškega kulturnega poletja. 

Letos je Trivium stopil v 
tretje desetletje. Njegovo or-
ganizacijo so prevzeli mla-
di. Janez Gregorič je vode-
nje glasbenega dela predal 

svojima hčerkama Miri in 
Sari, literarni del poti je 
prevzel literarni zgodovi-
nar in pisatelj Dominik Sri-
enc, za likovni del pa je skr-
bela Lisa Huber. Janez Gre-
gorič je zadovoljen z opra-
vljenim delom. Za slovenski 
program ORF je povedal, da 
je začetek tretjega desetletja 
prireditve pravi čas, da zač-
nejo za njeno organizacijo 
skrbeti mlajši, prireditve v 
preteklih dvajsetih letih pa 
so dokumentirane na zgoš-
čenkah in v filmih. 

Letošnja prireditev na so-
botni večer pred veliko šma-
rensko nedeljo je poteka-
la pod geslom Z veseljem – 
Mit Freunde«. Literarni zgo-
dovinar in pisatelj Domi-
nik Srienc je ob tem pove-
dal, da je geslo letošnje pri-
reditve dobro izbrano. Prire-
ditveni prostor na gori nad 

Globasnico navdaja obisko-
valca z veseljem in svobodo, 
literatura, glasba in likov-
na umetnost pa skupaj laž-
je premagujejo meje. 

Zanimiv kulturni in dru-
žabni dogodek je načrtovan 
za jutri, 21. avgusta. V po-
častitev 110. obletnice usta-
novitve Kulturnega društva 
Drava iz Žvabeka v obči-
ni Suha/Neuhaus v Podju-
ni bo jutri ob 14. uri izpred 
doma kulture v Žvabeku 
krenil turistični vlak, ki bo 
goste popeljal na Suho in v 
sosednje vasi v občini in tudi 
čez državno mejo v Libeliče 
v Sloveniji. Med postanki 
vlaka bodo nastopile kultur-
ne skupine, poskrbljeno pa 
bo tudi za spoznavanje ku-
linaričnih posebnosti kra-
jev. V kulturnem društvu 
poudarjajo, da bo prireditev 
tudi manifestacija sožitja 

in medsebojnega upošteva-
nja ter spoštovanja različno 
govorečih, vendar drug ob 
drugem bivajočih narodov. 
Počastitev jubileja bo tudi 
prispevek k praznovanju 

30-letnice Republike Slo-
venije in lanske stote oble-
tnice koroškega plebisci-
ta, ki je postavil mejo med 
Slovenci v Avstriji in v novi 
državi Jugoslaviji. 

Mladi ustvarjalci letošnjega Triviuma ob vhodu v cerkev na 
Gori svete Eme nad Globasnico v Podjuni 
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Miha Naglič

»Zadružni dom je večna-
menska javna stavba, pravi-
loma postavljena na podeže-
lje, v njej pa se izvajajo raz-
lične upravne, gospodarske, 
društvene in kulturne dejav-
nosti. Zadružni dom je spe-
cifična arhitekturna tipo-
logija, hibridna stavba, ki 
združuje različne funkci-
je. V svoji osnovi ta tipolo-
gija ni novost. Domovi kul-
ture ali delavski domovi so 
nastajali po vsej Evropi od 
19. stoletja dalje, na Sloven-
skem na primer kot kultur-
ni, narodni, sokolski, pros-
vetni, vaški, katoliški, kas-
neje kolektivni domovi, do-
movi borcev itd. Hibridnost 
in javna uporaba jih druži-
ta z zadružnim domom, ki 

pa se od stavb podobne tipo-
logije vseeno razlikuje – po 
načinu načrtovanja in grad-
nje, po prostorski shemi in 
po okolju, ki mu je name-
njen. Specifike zadružnih 
domov so njihova dodana 
namembnost (poleg druž-
bene, kulturne in izobra-
ževalne ima tudi kmetijsko 
oziroma gospodarsko dejav-
nost), njihov način gradnje 
(udarniško in prostovolj-
no), lokacija (predvsem na 
podeželju) in tipskost oziro-
ma kataloškost zasnove. Ar-
hitekti in inženirji niso pro-
jektirali posameznih zadru-
žnih domov, temveč so iz-
delali katalog tipskih načr-
tov za domove različnih ve-
likosti, kmetijskih panog in 
regij, sodelovali so pri raz-
misleku o primerni lokaciji 

zadružnega doma v kraju, 
pri risanju detajlov ali pa 
pri podajanju napotkov za 
izvedbo odrske konstruk-
cije in odrske scenografi-
je. Pri teh splošnih usme-
ritvah se je arhitektovo delo 
končalo. Načrtovanje in iz-
vedba posameznega zadru-
žnega doma sta bila izključ-
no v rokah lokalne skupnos-
ti. Gradnja zadružnih do-
mov je bila eden od največ-
jih zveznih projektov Jugo-
slavije, ki je v času povoj-
ne rekonstrukcije in splo-
šne družbene modernizaci-
je arhitekturi podelila ključ-
no vlogo v izgradnji socializ-
ma. Zadružni domovi naj bi 
bili materialni dokaz, da se 
dogaja nekaj novega. Biti bi 
morali lepši in boljši od vseh 
ostalih stavb, zgraditi pa bi 

jih bilo treba tam, kjer bi z 
gradnjo najbolj posegli v za-
ostalost kraja in okolice …« 
(str. 103–104)

Ta knjiga je monografija 
o slovenskih zadružnih do-
movih in hkrati katalog raz-
stave, s katero so ti domovi 
predstavljeni na letošnjem 
arhitekturnem bienalu v Be-
netkah. Avtorji publikaci-
je in razstave so evidentira-
li 330 domov. Od gorenjskih 
sta izpostavljena žirovski in 
sovodenjski. Zadružni dom 
Žiri je veljal za največjega 
v Sloveniji, a naj bi bil tisti 
v Zadobrovi (Ljubljana) še 
malo večji. Sicer pa: Benet-
ke niso daleč, bienale je od-
prt do 29. novembra 2021. 
Me prav zanima, kako se ti 
naši domovi znajdejo v mes-
tu na vodi …

Nove knjige (601)

Skupno v skupnosti

Skupno v skupnosti, več avtorjev, Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje (MAO), Ljubljana, 2021, 256 strani

Miha Naglič

Kdo so talibani?

Da bi bolje razumeli doga-
janje, je treba najprej vede-
ti, kdo in kaj talibani so. »Ta-
libani so sunitsko islamsko 
fundamentalistično politič-
no gibanje in vojaška orga-
nizacija v Afganistanu, ki se 
bojuje v afganistanski vojni 
(uporniška skupina ali dži-
had). Od leta 2016 je njihov 
vodja Hibatula Ahundzada. 
V letih od 1996 do 2001 so 
talibani obvladovali okoli tri 
četrtine Afganistana in iz-
vajali strogo šeriatsko pra-
vo. Nastali so leta 1994 kot 
ena od vidnejših frakcij v af-
ganistanski državljanski voj-
ni (1992–1996) večinoma iz 
učencev (talib) s paštunskih 
območij vzhodnega in juž-
nega Afganistana, ki so se 
izobraževali v tradicionalnih 
islamskih šolah in borili v 
sovjetsko-afganistanski voj-
ni. Pod vodstvom Mohame-
da Omarja se je gibanje raz-
širilo po večini Afganistana 
in začelo jemati moč mudža-
hidskim vojnim poglavar-
jem. Leta 1996 so ustano-
vili totalitarni Islamski emi-
rat Afganistan, prestolnico 
pa preselili v Kandahar. Na 
njenem vrhuncu so taliban-
sko vlado diplomatsko priz-
navale tri države: Pakistan, 
Saudova Arabija in Združe-
ni arabski emirati. Emirat 
je nadziral večino države, 

dokler ga ni decembra 2001 
zrušila invazija na Afgani-
stan pod vodstvom ZDA. 
Skupina se je nato preobli-
kovala v uporniško gibanje 
proti predsedovanju Hami-
da Karzaija z ameriško pod-
poro in proti Natovi Med-
narodni varnostni podpor-
ni sili (ISAF) v afganistanski 
vojni. Talibane je mednaro-
dna skupnost obsojala za-
radi grobega izvajanja svo-
je razlage šeriatskega pra-
va, posledica katerega je bilo 
surovo ravnanje s številni-
mi Afganistanci, predvsem 
z ženskami. Med svojo vla-
davino od 1996 do 2001 so 
talibani z zavezniki izvrševa-
li poboje civilnega prebival-
stva, 160.000 stradajočim 
prebivalcem zavrnili preskr-
bo s hrano od Združenih na-
rodov in izvajali politiko po-
žiganja zemlje, zaradi kate-
re so požgali velika območja 
plodne zemlje in uničili de-
settisoče domov. Prepove-
dali so konjičke in dejavno-
sti, kot sta spuščanje zma-
jev in lastništvo ptic kot hi-
šnih ljubljenčkov, diskrimi-
nirali številne narodnostne 
manjšine, vključno s šiitski-
mi muslimani, medtem ko 
so njihovo označevanje hin-
dujcev z značkami nekate-
ri primerjali z judovsko po-
litiko nacistične Nemčije. 
Po navedbah Organizacije 
združenih narodov so bili 
talibani in njihovi zavezni-
ki odgovorni za 76 % smrti 

afganistanskih civilistov leta 
2010, 80 % leta 2011 in 80 % 
leta 2012. Prav tako so taliba-
ni izvajali kulturni genocid z 
uničevanjem mnoge kultur-
ne dediščine, na primer sve-
tovno znanih Bud iz Bami-
jana. Ideologija talibanov 
se je opisovala kot mešani-
ca 'inovativne' oblike šeriat-
skega prava, temelječega na 
deobandskem fundamenta-
lizmu, ter militantnega isla-
mizma in salafističnega dži-
hadizma Osame bin Ladna s 
paštunskimi družbenimi in 
kulturnimi normami, zna-
nimi kot paštunvali, saj je ve-
čina talibanov pripadnikov 
paštunskih plemen. Med-
narodna skupnost in afga-
nistanska vlada za podpira-
nje talibanov pri njihovem 
nastanku, vladavini in upor-
ništvu obtožujeta pakistan-
sko obveščevalno službo In-
ter-Services Intelligence in 
oborožene sile. Pakistan na 
obtožbe odgovarja, da je tali-
banom v celoti odrekel pod-
poro po terorističnih napa-
dih 11. septembra 2001. Leta 
2001 naj bi se za talibane bo-
rilo 2500 Arabcev pod vod-
stvom Osame bin Ladna …« 
(Vir: Wikipedija)

Po ZDA Kitajska in 
Rusija?

Se bo po umiku ZDA Af-
ganistan znašel v prime-
žu med Kitajsko in Rusi-
jo? To možnost razloži prof. 

Bogomir Ferfila. »Afganis-
tan je zelo bogat z nafto, pli-
nom, železom in bakrom. 
Indija in Kitajska sta vložili 
milijarde dolarjev in si zago-
tovili pravice črpanja rudnih 
virov. Prav tako je Kitajska 
zainteresirana, da prek Af-
ganistana nadaljuje svojo 
svileno pot v Evropo. Svoje 
interese ima tudi Rusija, ki 
takoj zapolni prostor, kjer se 
zahod umakne. Obe državi 
bosta skušali pritisniti na ta-
libane, da ne bi širili islam-
skega ekstremizma v obe 
državi, saj sta zelo občutlji-
vi za islamski radikalizem. 
To ne bo večji problem, saj 
drugače od islamistov ta-
libani niso zainteresirani 
za izvoz režima, želijo na-
mreč mirno vladati Afgani-
stanu. Toda vladati po svo-
je – po šeriatskem pravu, ki 
ženskam krati mnoge pravi-
ce, predvideva smrtne kazni 
za prešuštvo, homoseksual-
nost in tako dalje … Soočeni 
bomo z enim najbolj trdoro-
kih režimov.«

Beg pred talibani

»To je tako, kot če bi slo-
venska vlada 25. junija 1991 
pobegnila v Avstrijo.« Tako 
je beg proameriške afganis-
tanske vlade komentiral prvi 
slovenski zunanji minister 
Dimitrij Rupel. To drži. Res 
pa je tudi, da jugoslovanski 
talibani niso bili tako hudi 
kot afganistanski …

Spet ti talibani!
Po umiku ZDA in zaveznikov iz Afganistana se dogaja prav tisto, kar so poznavalci predvidevali: da 
bodo talibani spet prevzeli oblast v tej gorati državi pod Hindukušem. Njihova ofenziva je strašna …

Ko so bili talibani še ameriški zavezniki v boju proti 
Sovjetom, jih je v Beli hiši sprejel predsednik Ronald 
Reagan, 2. 2. 1983. / Foto: Wikipedija

Pogled na mesto Kandahar v južnem Afganistanu, kjer so 
se talibani najprej pojavili. / Foto: Wikipedija

Pogled na Kabul, glavno mesto Afganistana, ki je zdaj spet 
v rokah talibanov. / Foto: Wikipedija
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Uprizoritev VELIKANI _ 
plastične krajine je navduši-
la prisotne že na minuli če-
trtkovi generalki, premiera 
v petek pa je bila pričakova-
no razprodana. Predstava je 
nastala v produkciji Zavoda 
Odprti predali Kranj s pod-
poro Mestne občine Kranj 
ter v koprodukciji s Hišo ot-
rok in umetnosti Ljubljana 
in Zavodom Carnica, ki vodi 
Layerjevo hišo v Kranju. Je-
seni VELIKANI _ plastične 
krajine načrtujejo gostova-
nje v Ljubljani. 

Za koncept, oblikovanje 
prostora, kostumografijo, 
koreografijo in režijo pred-
stave je poskrbela Ajda To-
mazin, v soustvarjanju in 
s plesom se je izkazala pe-
dagoginja in plesalka Špela 
Premelč, glasba je avtorsko 
delo Drejca Pogačnika in 
Saša Tepine, risana anima-
cija pa ilustratorja in ustvar-
jalca računalniških igric 
Martina Mejaka. 

Plesno-vizualna uprizo-
ritev VELIKANI _ plastične 

krajine je namenjena različ-
nim generacijam, zanimi-
vo pa je videti, kako se nanjo 
odzovejo otroci – sicer pre-
senetljivo dobro. Publiki je 
predstavljena v zanimivem 
formatu, saj vsi, od plesal-
ke do poslušalcev oziroma 

gledalcev, sodelujejo v sve-
tu »silent disca«, kjer slušal-
ke predstavljajo stik z glas-
bo oziroma performansom. 
To ustvarja določeno intimo 
v sicer javnem prostoru. Ko 
bi ne bili v časih prisotnosti 
covida-19, bi bila predstava 

lahko precej bolj interaktiv-
na, kar začutimo pri dogaja-
nju na odru.

Skozi predstavo, ki je eko-
loško kritična in trajnostno 
naravnana, spoznamo ve-
likane plastične krajine, ki 
so »sešiti« iz recikliranih 

plastičnih vrečk: človeka, 
oblak in ledeno goro; ter 
kako imajo naša dejanja 
posledice v prihodnosti na 
drugem koncu našega pla-
neta prek relacije vzroka 
in posledice – teorije učin-
ka metulja. Velikani pred-
stavljajo metaforo za za-
vedno in nezavedno delo-
vanje človeka. Skozi poetič-
no plesno-vizualno zgodbo 
publika spozna, kako odvr-
žen odpadek pripomore k 
lomljenju ledene gore, pod-
nebnim spremembam ali 
nastanku otokov plastike v 
oceanu. 

Velikani imajo korenine 
v avtorskem delu Ajde To-
mazin z umetniško študi-
jo Net in Work v Frankfur-
tu v Nemčiji (2011–2014), 
leta 2020 je razvila plesno 
instalacijo s slušalkami ICE-
BERG _ the giant v javnem 
prostoru, ki je bila del Festi-
vala Ukrep ter Festivala Re-
ciklart v Ljubljani; v Kranju 
pa v okviru festivalov Kalej-
doskop in BIEN Kranj. 

V Nemčiji je Ajda To-
mazin magistrirala iz 

koreografije in performan-
sa. Sedaj je samozaposlena 
kot koreografinja in obliko-
valka. Deluje doma in v tu-
jini. Že kar lep čas se posve-
ča plesnim predstavam za 
otroke, mlade in starostni-
ke. Zlasti pri otrocih se ji zdi 
zelo pomembno, da ti dobi-
jo izkušnjo abstraktnega že v 
mladosti, ker to pomeni, da 
bodo kasneje hodili v galeri-
je, gledališča. »Sodobno av-
torsko gledališče je priho-
dnost in se mi zdi v tem pri-
meru zelo pomembno vztra-
jati,« pove ustvarjalka.

Nosi predstava kakšno po-
sebno sporočilo, povpraša-
mo. Tomazinova ne olepšu-
je. Upa, da se res zavemo, kaj 
vse odlagamo in spoznamo, 
kakšna bo prihodnost. Ne 
gre za predstavo s srečnim 
koncem. Pravzaprav niti ne 
vemo, kakšen bo konec, pra-
vi. Nadaljuje, da iz neke poe-
tike ta gledalca zagotovo vrže 
v grobo realnost (plastike), 
ki pa je ustvarjena zavestno. 
Avtorica poudari še pomen 
atmosfere, ki jo predstava 
kot taka ustvarja. 

Velikani plastične krajine
Med 26. majem in 14. avgustom 2021 je Kranj gostil BIEN 2021 – Bienale tekstilne umetnosti. Njegov zaključek je napovedala tudi premiera plesno-vizualne 
uprizoritve za vso družino v tretjem nadstropju nekdanjega Globusa z naslovom VELIKANI _ plastične krajine.

VELIKANI _ plastične krajine je ekološko kritično in trajnostno naravnana plesno-vizualna 
predstava.

Maša Likosar

Mednarodni cikel koncer-
tov 2021, ki je v Škofji Loki 
letos potekal že dvanajstič, 
tokrat v organizaciji Javne-
ga zavoda 973, so oblikova-
li uveljavljeni domači in tuji 
ustvarjalci, ki so za to pri-
ložnost združili moči in na 
edinstven način predstavi-
li raznolik nabor mednaro-
dne glasbe. 

Kot prva sta nastopila sa-
ksofonist Cene Resnik in 
kontrabasist Robert Jukič, 
ki je nadomestil prvotne-
ga nastopajočega Phillippa 
Zarfla iz Avstrije, saj ta za-
radi zdravstvenih težav ni 
mogel pripotovati v Slove-
nijo. Izkušena improviza-
torja v igranju ustvarjalne in 
svobodomiselne džezovske 
glasbe sta prvi koncertni ve-
čer ponudila klasičen džez-
ovski repertoar. »Publika je 
pogrešala druženje in ned-
vomno tudi glasbo, ki je del 
socialnega življenja. Zdi se 
mi, da je koncertno dogaja-
nje to poletje lepo zaživelo, a 

glasbenikom se obetata ne-
predvidljivi jesen in zlasti 
zima, zato je težko napove-
dovati, ali bomo lahko tudi 
v prihodnje obiskovalcem 
ponujali podobna glasbe-
na doživetja,« je dejal Cene 
Resnik. 

Sledil je nastop moj-
strov klasične glasbe orke-
stra Amadeo z gosti, ki je 
predstavil klasično glasbo 
v poletni in živahni preob-
leki. Glavni namen sestava, 
ki deluje pod umetniškim 
vodstvom dirigenta Tilna 
Drakslerja, je poustvarja-
nje kakovostne glasbe veli-
kih mojstrov v navezavi na 
druge umetnostne veje, ki 
dvigujejo človeškega duha 
in obenem predstavlja-
jo iztočnico mladim pro-
fesionalnim glasbenikom 
pri udejstvovanju znotraj 
meja slovenskega kultur-
nega prostora in zunaj njih. 
V njem igrajo študentje in 
diplomanti Akademije za 
glasbo v Ljubljani, Viso-
ke šole za glasbo v Gradcu, 
Deželnega konservatorija 

za glasbo iz Celovca, Viso-
ke šole za glasbo v Detmol-
du, Akademije za glasbo v 
Zagrebu, člani Simfonič-
nega orkestra RTV Sloveni-
ja. Tokrat se jim je pridru-
žil solist na violi Petar Nje-
govan iz Hrvaške. »V Škofji 
Loki kot kulturno zasnova-
nem mestu, je prisotna tes-
na prepletenost umetnikov, 
ki smo deležni velike občin-
ske podpore, zato je še več-
ji užitek deliti ustvarjalnost 
na dogodkih, kot je Medna-
rodni cikel koncertov,« je 
povedal Tilen Draksler. 

Sklepni koncert se je zgo-
dil minuli ponedeljek, ko so 
nastopili violinistki Ida Me-
idell Blylod iz Švedske in 
Škofjeločanka Barja Drnov-
šek ter Bojan Cvetrežnik na 
violini in brenkalih, ki pri-
haja iz Maribora. Pridruži-
lo se jim je pet glasbenih 
gostov. Ida Meidell Blylod 
je baročna in folk violinist-
ka, ki jo zanima raznolikost 
evropskih violinskih tradi-
cij, njeno občutljivo igra-
nje pa razkriva resnično 

sposobnost, da vsak nastop 
naredi edinstven. Nedavni 
koncert v Škofji Loki je bil 
sestavljen iz Idinega baroč-
no-ljudskega programa za 

violino solo, nastopa Terra-
folk dua ter skupnega mu-
ziciranja vseh treh glas-
benikov z gosti. Skupaj so 
obiskovalce popeljali na 

spontano, energično in bar-
vito potovanje po spremi-
njajočih se glasbenih pokra-
jinah severnoevropske ljud-
ske glasbe. 

Koncertni večeri poletnih ritmov
Trije koncertni večeri Mednarodnega cikla koncertov 2021 so Cankarjev trg v Škofji Loki odeli v poletne in razigrane ritme raznolikih glasbenih zvrsti. 
Uvodnemu koncertu džezovskega dua, ki ga sestavljata Cene Resnik in Robert Jukič, je sledil nastop orkestra Amadeo z gostom, virtuozom na violi Petrom 
Njegovanom, ter sklepni koncert tria folk glasbe z violinistkama Ido Meidell Blylod in Barjo Drnovšek ter Bojanom Cvetrežnikom na violini in brenkalih.

Saksofonist Cene Resnik in kontrabasist Robert Jukič sta izkušena improvizatorja v igranju 
ustvarjalne in svobodomiselne džezovske glasbe. / Foto: Primož Pičulin
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Marjana Ahačič

Ko se zdaj, ko je upokojen, 
ozira na prehojeno pot, pra-
vi, da se sam sebi ne zdi neki 
pomemben človek. »Samo 
v situacijah, v katerih sem 
se znašel, sem vedno sku-
šal narediti tako, kot sem 
bil iskreno prepričan, da je 
prav.«

Rodil se je kmalu po kon-
cu druge svetovne vojne, v 
kmečki družini pr' Ukcu 
pod Studorom. Gimnazijo 
je obiskoval na Jesenicah, 
na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani pa diplomiral iz geo-
grafije in zgodovine. Vrsto 
let je na domači osnovni šoli 
v Bohinjski Bistrici poučeval 
geografijo – še danes pravi, 
da je bil to poklic, ki ga je od 
vseh najraje opravljal – in 
nato šolo vodil kot ravnatelj.

Ko se je v osemdesetih v 
Sloveniji začelo močno de-
mokratično gibanje, se mu 
je aktivno pridružil. V Bo-
hinju je pomagal ustanoviti 
stranko Slovenski krščanski 
demokrati – SKD. Na prvih 
demokratičnih volitvah leta 
1990 je bil izvoljen v teda-
nji Izvršni svet Občine Ra-
dovljica. Takoj je začel prip-
ravljati vse potrebno za usta-
novitev samostojne Občine 
Bohinj, v kateri je bil že po 
prvih lokalnih volitvah ime-
novan za predsednika, nato 
pa na vseh naslednjih za čla-
na občinskega sveta. Vse do 
zadnjih lokalnih volitev leta 
2018, na katerih pa ni več 
kandidiral na začetku liste.

V času svojega delovanja v 
občinskem svetu je bil akti-
ven in se zavzemal za dob-
robit občanov Bohinja in za 
Bohinj, lahko preberemo v 
uradni utemeljitvi podelitve 
naziva častni občan, sam pa 
skromno pravi, da je te čas-
ti seveda zelo vesel, da pa je 
prepričan, da je v Bohinju še 
precej ljudi, ki si naziv zaslu-
žijo vsaj toliko kot on, če ne 
še bolj.

Zdaj kot aktiven upokoje-
nec živi v domačem Ukan-
cu, kjer si je dom postavil v 
začetku sedemdesetih. In če 
mu je v pestrih časih, ko je 
bil družbeno aktiven, včasih 
zmanjkalo časa za družino, 
zdaj toliko bolj uživa s šesti-
mi vnuki, otroki svojih dveh 
sinov.

Politika ga še vedno zani-
ma, zadovoljen je s trenu-
tno vlado, želi pa si bolj dos-
tojanstveno opozicijo, pravi. 
Optimističen je tudi glede 
mladih, za katere verjame, 
da bodo našo mlado državo 
dobro peljali naprej.

Od kod ste vsa ta leta jema-
li energijo za aktivnosti na 
tako številnih področjih?

Saj veste, da sem veren 
človek. Sem kristjan, katoli-
čan. Zato verjamem, da gre 
življenje po načelu, da se, če 
dobro misliš in dobro hočeš, 
tisto, kar želiš, tudi uresni-
či. Vedno sem mislil na to, 
da bi kaj dobrega naredil za 
Bohinj, na različnih pod-
ročjih. Najprej pri preho-
du lastninjenja: videl sem, 
kako so se organizirali v Av-
striji, kjer so ponekod na pri-
mer vsi, ki so delali v turiz-
mu, tudi lastniki manjših 
hotelov, ustanovili svojo za-
drugo. Vedel sem, kako bo 
pri nas potekala privatizaci-
ja, zato sem želel, da bi se po-
dobno kot v avstrijskem Bad 
Kleinkirchheimu organizi-
rali tudi v Bohinju. Pridobil 
sem že 120 ljudi iz vseh bo-
hinjskih vasi, ki so se strinja-
li s tem, da bi svoje certifika-
te vložili v turistično zadru-
go in skupaj z drugimi Bo-
hinjci ter z zaposlenimi v 
podjetjih Alpinum in Zlato-
rog prevzeli hotele. Še danes 
sem prepričan, da bi bil tu-
ristični razvoj Bohinja pre-
cej drugačen, kot je nato de-
jansko bil po osamosvojitvi.

Zakaj se vaša ideja ni ures-
ničila?

Prišlo je do spremem-
be politike in interesa za to 
ni bilo več. Do zakona, ki se 
je imenoval Zakon o lastni-
njenju v TNP, je sicer prišlo, 
ampak v njem ni bilo več pre-
dlaganih odločb, po katerih 
bi imeli občani, ki živijo na 
območju parka, prednostno 
pravico nakupa delnic. V 

Bohinj je prišel gospod Pač-
nik in kupil vse hotele; kaj se 
je zgodilo z njimi, pa vemo. 

Kako pa spremljate trenu-
tno dogajanje, aktivne obno-
ve hotelov v Bohinju? 
Vesel sem, da je nekdo prip-
ravljen vložiti denar v propa-
dajoče bohinjske hotele. Če 
prav vem, je gospod Merlak 
počitnikoval nedaleč od tod, 
samo čez Savico, in videl je, 
kako lepo je pri nas. In čeprav 
zdaj živi kdo ve na katerem 
otoku, mu je ostal spomin na 
tale naš Bohinj. Slišim, da je 
v njegovem obnovljenem ho-
telu v Ribčevem Lazu, nekda-
njem Hotelu Kompas, zapo-
slenih veliko domačinov. To 
je zagotovo prava odločitev, 
kajti ljudje dajo hiši pravi 
utrip, zaradi njih gost ve, da 
je prišel v Bohinj. 

Letos praznujemo 30. oble-
tnico osamosvojitve Sloveni-
je. Kako danes gledate na tis-
to prelomno obdobje?

Meni se zdi, da je to Bož-
ji in Marijin čudež. Da De-
mos zmaga, da Lojze Peter-
le postane predsednik nove 
države Republike Slovenije, 
da ob podpori kolegov, prav 
tako kot on in jaz krščanskih 
demokratov, Helmuta Koh-
la v Nemčiji, Aloisa Mocka v 
Avstriji, Margaret Thatcher 
v Veliki Britaniji doseže, da 
Slovenijo kot samostojno dr-
žavo prizna ves svet – in prvi 
med državami sam Vatikan 
… Kako naj temu rečem dru-
gače kot čudež? Ob tem, da 
imamo Slovenci, ki nas je 
samo dva milijona, svojo sa-
mostojno državo, lahko re-
čem samo: Bogu hvala.

Niste bili nikoli v dilemi, ali 
je to, za kar se zavzemate, za-
res prava stvar?

Oh, pogosto sem bil zelo 
v stiski. Spomnim se, kako 
sem se takrat, ko je šlo za bo-
hinjske hotele, peljal v Lju-
bljano na soočenje na tele-
viziji. Ko sem povedal, kar 
sem misli – da gre za divje 
lastninjenje – so me napa-
dali, kaj da se grem, ker sem 
hotel, da se tu ustvari nekaj, 
kar bo imelo korenine v Bo-
hinju. Težko je bilo, seveda, 
ampak sam pri sebi sem re-
kel: ljubi Bog, ti veš, kako je 
prav. S tem sem se po eni 
strani razbremenil teže od-
ločitve in po drugi strani do-
bil moč, da sem iskreno po-
vedal tisto, za kar sem bil 
prepričan, da je prav. 

Kako da ste že takrat vede-
li, da mora Bohinj ohraniti 
lastno identiteto?

Enostavno. Vedel sem, da 
neki pokrajini dajejo zna-
čilnost predvsem ljudje, ne 
objekti. Turizem, ki bo šel 
v smeri manjših hotelov in 
družinskih penzionov, bo 
omogočal, da ostanemo gos-
podarji in lastniki, ki bodo 
gosta sprejeli ponosni, da so 
tu doma. Gost pa bo zado-
voljen, ko bo videl, da je pri-
šel k domačinu. Zato sem 
tudi nasprotoval načrtovani 
gradnji hotela s petsto pos-
teljami v Stari Fužini pred 
leti. Verjamem, da je prav, 
da razvoj turizma temelji na 
manjših objektih, ki so jih 
zmožni zgraditi domačini. 
Da bi to dokazal, sem enega 
naredil kar sam. Zaslužka ni 
veliko, a ostajamo tukaj, v so-
žitju z domačini in gosti.

Ena zadnjih vaših skupnih 
zgodb je bila tudi reševanje 
bohinjske sirarne …

Tri leta je bila zaprta, ko 
so se na javni razpis za pro-
dajo premoženja podjetja v 
stečaju javili interesenti, za 
katere smo izvedeli, da želi-
jo stavbo podreti in na nje-
nem mestu zgraditi večji 
apartmajski objekt za proda-
jo stanovanj turistom. Takoj 
sem vedel, da to pomeni ko-
nec proizvodnje tradicional-
nih velikih hlebov sira v Bo-
hinju. Sem šel kar v akcijo, 
navezal stike s stečajnim up-
raviteljem, med sorodniki 
zbral dovolj denarja, da smo 
se z banko lahko dogovorili 
za posojilo, in smo kupili si-
rarno … Ko smo začeli, me 
je najbolj skrbelo, kaj bodo 
rekli domačini. A se je na 
odprtju zbralo veliko ljudi, 
ki so nam izrazili podporo. 

Danes je v sirarni, ki jo vodi 
moj sin Primož, enajst zapo-
slenih, kmetje so ohranili ži-
vino, polja so obdelana, bo-
hinjski sir pa prodajamo po 
vsej Sloveniji.

Od kod ideja, da gre Bohinj 
na svoje, in kaj je bil razlog, 
da ste si to želeli in izpeljali?

Bom povedal po pravici: v 
nekdanji veliki občini Rado-
vljica smo delali dobro, a ko 
so se oblikovale nove obči-
ne, smo se vsi strinjali, da se 
radovljiška razdeli na Rado-
vljico, Bled in Bohinj. Tudi 
kot geograf in zgodovinar 
lahko rečem, da v Sloveni-
ji skoraj ni bolj naravno za-
okrožene občine, kot je Bo-
hinj. Smo idealen primer 
evropske občine!

Ne morete si predstavljati 
mojega presenečenja in ža-
losti, ko je bila nato v Bohi-
nju na posvetovalnem refe-
rendumu ideja o samostoj-
ni občini zavrnjena! K sre-
či je o občinah odločal dr-
žavni zbor. Sestavil sem do-
pis z argumenti za samos-
tojno občino, poklical te-
danjega predsednika vla-
de Lojzeta Peterleta, ki se 
je, tudi kot geograf, strinjal 
z mano, da je Bohinj šolski 
primer območja, ki bi mo-
ralo biti samostojna občina. 
Vprašal me je le, kako naj se 
imenuje – Bohinjska Bistri-
ca? Ne, sem rekel, imenuje 
naj se Občina Bohinj s se-
dežem v Bohinjski Bistrici. 
Stranka slovenskih krščan-
skih demokratov je v parla-
ment vložila predlog, držav-
ni zbor pa ga je potrdil.

Kako to, da ste se na zadnjih 
volitvah odločili, da ne kan-
didirate več?

Enostavno sem začutil, da 
je dovolj in da moram delo 
prepustiti mladim. Tudi 
zdravja sem bil vedno šib-
kejšega. Ko sem bil star se-
dem let, smo imeli ob moji 
postelji že prižgane sveče, 
doma so se pripravljali na 
mojo smrt. In poglejte, kar 
naenkrat sem kot po čudežu 
star skoraj 75 let pa še zme-
raj živ … In kaj vse se je zgo-
dilo vmes! Ne bi si mogel za-
misliti lepšega življenja, pa 
čeprav je bilo v njem tudi ve-
liko hudega. Najbolj takrat, 
ko nam je umrla devet let in 
pol stara hčerka Barbara. A 
tudi v tistem težkem obdob-
ju me je pokonci držala vera, 
zavedanje, da je nekje Bog, 
na katerega se lahko naslo-
niš. Hči je zdaj angelček, ki 
v nebesih pazi na nas, mi pa 
na tem svetu molimo zanjo.

Kako reči drugače kot čudež
Prihodnji četrtek bo ob občinskem prazniku, ki ga v Bohinju praznujejo na dan, ko so se štirje srčni možje prvič povzpeli na 
Triglav, Jože Cvetek postal častni občan Bohinja. Bil je pobudnik in eden od glavnih akterjev ustanovitve samostojne Občine 
Bohinj, motor turističnega razvoja občine, sedem mandatov član občinskega sveta.

Jože Cvetek, novi častni občan občine Bohinj

Jože Cvetek

»Ko sem bil 
star sedem let, 
smo imeli ob 
moji postelji 
že prižgane 
sveče, doma so 
se pripravljali 
na mojo smrt. 
In poglejte, kar 
naenkrat sem 
kot po čudežu 
star skoraj 75 let 
pa še zmeraj živ 
… In kaj vse se 
je zgodilo vmes! 
Ne bi si mogel 
zamisliti lepšega 
življenja, pa 
čeprav je bilo v 
njem tudi veliko 
hudega.«
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Marjana Ahačič

Na smrt ranjeni pripa-
dnik Teritorialne obrambe, 
mrtev vojak, ki v mlaki krvi 
leži tik pred njim na cesti, 
štirje prestrašeni, lačni in 
prezebli mladi fantje, pripa-
dniki jugoslovanske arma-
de, ki so se predali, in zadnji 
pogled na dva tuja vojna po-
ročevalca, ki sta le nekaj mi-
nut za tem izgubila življe-
nje v eksploziji svojega av-
tomobila na brniškem leta-
lišču ... Koliko strašnega na-
enkrat za človeka, ki je šel v 
četrtek, 27. junija 1991, z vla-
kom v službo v Ljubljano, ne 
da bi za trenutek pomislil, da 
bo tisti dan kaj drugačen od 
vseh, ki jih je preživel v sicer 
pestrem in raznolikem pok-
licu radijskega tonskega teh-
nika na Radiu Slovenija, tak-
rat še Radiu Ljubljana.

Trzin, prvič: groza ob 
smrti Eda Peperka

»Moje naloge v studiu so 
se v trenutku spremenile v 
delo terenskega tehnika z re-
portažnim avtomobilom. Z 
novinarjem Jožetom Bončo 
sva bila takoj poslana v Tr-
zin, da nejasne informacije 
raziščeva neposredno na bo-
jišču. Naenkrat sva bila kot v 
filmu, ko so se nekaj sto me-
trov pred nama za gorečo ba-
rikado videli in slišali rafali. 
Že naslednji hip sva se zna-
šla med teritorialci, ki so pri-
nesli Eda Peperka, hudo ra-
njenega v prsi. Kljub temu 
da je takoj zatem prispel re-
šilni avtomobil, je 26-letni 
Edo, oče dveh otrok, umrl 
med vožnjo v bolnišnico. Še 
danes vidim izraz na obra-
zu njegovega soborca, ki so 
ga kolegi razorožili, ker je v 

šoku ves besen vpil: »Grem 
dol in vse bom pobil!« pripo-
veduje Frelih.

Trzin, drugič: predaja 
krvavih, strganih in 
prestrašenih

Istega dne pozno večer je 
bil, tokrat z urednikom Da-
retom Miličem, spet na poti 
na prizorišče bitke. »Razlo-
žil sem mu, kaj vse sem ta 
dan že doživel, a imel obču-
tek, da se mu zdi, da preti-
ravam. Kljub strahu sem ga 
nejevoljno ubogal, ko sva v 
dežju in popolni temi vozi-
la po odprtem cestišču. Us-
tavil naju je šele zadimljen 
avtobus na cesti, za katerim 
je še vedno gorela cisterna, 
ki je kot v peklu osvetljeva-
la prestreljena samohodna 
vozila. Nato pa šok! Na asfal-
tu je ležal v boju ubit vojak, 
skoraj pohodila sva ga. Bil je 
napol pokrit s šotorskim kri-
lom, izpod katerega je dež 
spiral kri.«

Hitro sta zapustila prizori-
šče in nato ob cesti prehitela 
štiri vojake, oborožene, kot 
so običajno posadke v oklep-
nikih. Takoj, pravi, jima je 
postalo jasno, da to niso te-
ritorialci. Policistom, ki so 
bili le nekaj sto metrov nap-
rej, sta poročala, da se jim 
bližajo štirje oboroženi voja-
ki JLA, takoj so zavzeli polo-
žaje in napeto čakali, dokler 
se izza žive meje ni dvignil 
prvi vojak.

»Takrat se je pokazala 
profesionalnost policistov, 
ki so iskali kritje in glasno 
pozivali k predaji. Zavladala 
je taka napetost, da sva bila 
z Daretom prepričana, da 
bo počilo. Pa ni! Pokazali so 
se še preostali trije in drug 
za drugim na cesto metali 

oborožitev in naboje. Bili so 
prestrašeni, povsem mokri, 
krvavih in zamazanih obra-
zov, saj so malo pred tem 
doživljali pekel za barika-
do. Puškine cevi so se pove-
sile in razpoloženje smrtne 
groze se je prelevilo v druže-
nje. Ljudje iz sosednjih hiš, 
ki so skozi zastrta okna vse 
to opazovali, so pristopili z 
ogrinjali in pijačo. Takega 
preobrata ni moč videti niti 
v filmih!«

Brnik, drugi dan

Po nemirni in neprespa-
ni noči se je naslednji dan 
na teren odpravil z Marja-
nom Jermanom; tokrat na 
Brnik. Z letališča se je že va-
lil gost dim, ki ga je povzro-
čil napad dveh letal. »Na par-
kirišču je vladalo razdejanje, 
nekaj ljudi je panično teka-
lo sem ter tja in iskalo zak-
lone. Sirena je zlovešče tuli-
la in pilot v uniformi nam je 
zavpil, da so radarji zaznali 
bližajoča se letala in naj zbe-
žimo. Terenskemu avtu s tu-
jima novinarjema, ki je pred 
nami begal od ene zaporni-
ce do druge, smo kriče ma-
hali, da je izhod z letališča na 
drugi strani, a sta med tem, 
ko smo mi odhajali, dvignila 
zapornico in odbrzela na pri-
stajalno stezo. Danes mi je 
jasno, zakaj: kot vojna dopi-
snika sta želela s kamero po-
sneti napad letal s čistine.«

Takoj ko so našli malo za-
vetja, so se oglasili neposred-
no v radijski program. »Jer-
man je ravno opisoval stanje 
na letališču in omenil zlo-
veščo možnost ponovnega 
napada, ko je nad nami v niz-
kem preletu švignilo vojaš-
ko letalo. V slušalkah nama 
je zahrumelo, neposredno 

v oddajo, skupaj z Marjano-
vim »Gremo!« Z eno pote-
zo sem ugasnil oddajnik in 
s tem povzročil dodaten pok 
v program. In že smo hiteli 
proti Mostam,« opisuje na-
pete trenutke.

Oglasite se, če ste živi!

Bili so olajšani, da je bil 
prelet letala le izvidniški, a 
so z dramatičnim oglaša-
njem pri poslušalcih in ra-
dijskih kolegih ustvarili pov-
sem drugačen vtis. Ko so 
kasneje med vožnjo poslu-
šali »svoj« prvi radijski pro-
gram, namreč zaslišijo na-
povedovalko, ki poziva eki-
po na terenu z dramatičnim 
sporočilom: »Oglasite se, če 
ste še živi!«

»Spogledali smo se, z 
nama je bil po naključju še 
tedanji poslanec Franček 
Rudolf, ugotovili, da kličejo 
nas, se ustavili in potolaži-
li kolege na programu. Nih-
če pa ni potolažil mojih do-
mačih, ki so vedeli, kakšna je 
moja služba, in so mi sledili 
po radijskem sprejemniku. 
Oglasil sem se jim lahko šele 
ob vrnitvi v radijsko hišo. Žal 
smo med vračanjem po ra-
diu poslušali oglašanje De-
lovega novinarja z letališča, 
ki je poročal, da sta bila na 
vzletni stezi na Brniku v te-
renskem avtomobilu ubita 
nemški in avstrijski novinar. 
Njun avto, ki smo mu le ne-
kaj trenutkov, preden smo 

zapustili letališče, skušali 
dopovedati, naj se umakne 
na varno, je bil obdan s po-
sodami za gorivo, vozila pa 
sta naravnost proti vojakom 
JLA, ki so ju imeli za vojaka 
in avto prerešetali z rafalom 
iz tankovskega mitraljeza.«

Dogodki, ki pustijo sledi

Dogodki, ki jim je bil pri-
ča, so v Vojku Frelihu pusti-
li sledi za zmeraj. Za zme-
raj se ga je dotaknila usoda 
pilota Tonija Mrlaka, s kate-
rim sta se leto prej spozna-
la na enem od letov s Trigla-

va, in čigar helikopter, tak-
rat naložen s kruhom, je 
raztreščen ležal pred njim v 
Rožni dolini. Tudi poka nad 
Ljubljano, ko je vojaška avi-
acija strašila ljudi s prebija-
njem zvočnega zidu, dolgo 
ni pozabil. Še danes sovraži 
pokanje petard.

»Ta izkušnja vojne mi je 
dala zavedanje, da so za vsak 
napredek, za demokracijo, 
za svobodo potrebne žrtve,« 
razmišlja danes. Nič ne pri-
de kar samo od sebe. »Bolj 
ko se tisti čas oddaljuje, bolj 

neprecenljivo se mi zdi to, 
kar se je zgodilo. Sploh ob 
zavedanju, kaj se je po kon-
cu vojne za samostojno Slo-
venijo zgodilo na Balkanu. 
Čemu smo ušli, kakšne mo-
rije so se dogajale! Včasih se 
zdi, kot da so nekateri poza-
bili, kako so ljudje trpeli za-
radi te pokvarjene miselno-
sti, iz katere smo mi še pravi 
čas izšli. Kot da nočejo ceniti 
tega, kar nam je prinesel tis-
ti izjemen, nenavaden čas ... 
Vse generacije bi se morali 
zavedati, kaj je bilo takrat do-
seženega. Da demokracija 

ni nekaj, kar bi bilo kar dano; 
in da ni dano enkrat za zme-
raj. Zato bodimo spoštljivi 
do trenutka, ki je bil zares 
izjemen, in ki je žal zahteval 
svoje žrtve. K sreči ne veliko, 
a vsaka šteje. Vsaka. 

Zelo smo ponosni na svo-
je športnike, na gospodarske 
dosežke, na znanstvenike. 
In prav je tako. A da so taki 
dosežki mogoči, morajo biti 
zagotovljeni določeni pogo-
ji. Te smo mi, Slovenci, s ču-
dežem osamosvojitve ustva-
rili pred tridesetimi leti. 

Še danes sovraži pokanje petard
Vojko Frelih iz Ljubnega se še trideset let kasneje natančno spomni, kako začuden je bil 27. junija 1991 ob prihodu na delo, kjer ga je receptor v radijski avli 
začudeno spraševal, kako mu je sploh uspelo priti do službe. Kar je sledilo, se zdi danes kot v nočni mori.

Vojko Frelih, vse poklicno življenje tonski tehnik na Radiu Slovenija, na vrtu domače hiše  
v Ljubnem / Foto: Tina Dokl

Čelada, ki jo je na bojišču v Trzinu pobral v tisti dan, ko je prvič spremljal vojno za 
Slovenijo, in kipec kot priznanje, ki ga je za svoje tedanje požrtvovalno delo dobil na RTV 
Slovenija. Vojko Frelih ima tudi status vojnega veterana. / Foto: Tina Dokl

»Bili so prestrašeni, povsem mokri, krvavih in 
zamazanih obrazov ... Puškine cevi so se povesile in 
razpoloženje smrtne groze se je prelevilo v druženje. 
Ljudje iz sosednjih hiš, ki so skozi zastrta okna vse to 
opazovali, so pristopili z ogrinjali in pijačo. Takega 
preobrata ni moč videti niti v filmih!«
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Požar in Kocbekov dom na Korošici
Če človek po pomoti neho-

te namesto vode segreva pe-
trolej, mora priti do hudih 
posledic. Dne 20. oktobra 
2017 je zaradi tega do teme-
ljev pogorel Kocbekov dom 
na Korošici na višini 1808 
metrov ob južnem vznožju 
Ojstrice. Požar naj bi bil pos-
ledica zmote 41-letne na hr-
vaškem živeče Poljakinje, ki 
se je usodnega večera z dve-
ma otrokoma zatekla v zim-
sko sobo Kocbekovega doma. 
Dom je bil sicer zaradi zim-
skega režima delovanja tak-
rat že zaprt. V zimski sobi je, 
po pojasnilu policije, želela 
skuhati čaj, vendar je names-
to vode začela greti petrolej. 
Izbruhnil je ogenj, ki se je iz 
zimske sobe razširil na celot-
no stavbo in popolnoma uni-
čil Kocbekov dom. Otroka in 
gospa so k sreči preživeli.

Prvo kočo je ob južnem 
vznožju Ojstrice nad prostra-
no zeleno kotlino Korošice 

že leta 1876 postavilo Nem-
ško-avstrijsko planinsko 
društvo. Leta 1881 je pogore-
la, naslednje leto so zgradili 
novo. Po prvi svetovni vojni 
je nemško kočo prevzela sa-
vinjska podružnica Sloven-
skega planinskega društva, 
ki je kočo na Molički plani-
ni predala Ferijalni zvezi. 
Leta 1929 so kočo nadzida-
li in obnovili. Ob odprtju 17. 
avgusta 1930 so kočo poime-
novali Kocbekov dom, in si-
cer v spomin na prvega na-
čelnika savinjske podružni-
ce SPD. Bil je človek, ki je 
imel velike zasluge za razvoj 
planinstva v Savinjski doli-
ni. Pozneje so dom prezida-
li in povečali, preurejenega 
pa odprli 15. septembra 1935. 

Med okupacijo je kočo za-
segla nemška planinska or-
ganizacija. Po vojni so jo 
prevzeli celjski planinci in jo 
že leta 1945 odprli. PD Celje 
je dom večkrat popravljalo, 

večjo adaptacijo pa so opra-
vili v letih 1969–1973. Od-
prtje je bilo 16. septembra 
1973. Leta 1990 so začeli 
dom postopoma posodablja-
ti. Leta 1993 so vključili mo-
bitel. Ko je oktobra leta 2017 
koča pogorela, se je društvo 
takoj lotilo postavitve nove, 
sodobne planinske koče. 

V novem domu je v gostin-
skem prostoru osemdeset 
sedežev in točilni pult. V šti-
rih sobah je 32 postelj, v dveh 
večjih pa še 69 skupnih lež-
išč. Zimska soba ima deset 
ležišč. V gostinskem prosto-
ru je kmečka peč. Za elek-
triko skrbi fotovoltaični sis-
tem, povečan leta 2001 s po-
močjo sredstev programa 
Phare, pomožno se uporab-
lja še agregat.

Izpred doma je lep razgled 
na vrhove, planote in zele-
no pokrajino Kamniških in 
Savinjskih Alp. Na vzho-
du je obširna Dleskovška 

planota z najvišjimi vrhovi 
Veliki vrh, Tolsti vrh, Dle-
skovec in Črni vrh; na jugu 
sta v bližini Koroški vrh in 
Lučki Dedec. Med njima je 
Prag (1910 m n. m.), na za-
hodu pa se nad Petkovimi 

njivami dviga skalni svet 
Lučke Babe (2.244 m), za 
Petkovimi njivami pa vidi-
mo greben Zeleniških špic 
in južna pobočja Planjave. 
Na severni strani doma so 
južna pobočja Ojstrice.

Monika Rogelj

Na začetku devetdesetih 
let je bila Gorenjska razde-
ljena v pet družbenopolitič-
nih skupnosti oziroma ob-
čin s središči v mestih Kranj, 
Tržič, Radovljica, Jesenice 
in Škofja Loka. V novi državi 
so bile oblikovane teritorial-
no manjše občine, v katerih 
prebivalce v večji meri pove-
zujejo skupni interesi in pot-
rebe, hkrati pa se lažje zago-
tavljajo pogoji in javne sto-
ritve za njihovo zadovolje-
vanje. Naloga občine je tako 
urejanje področij komuna-
le, prostora, šolstva, social-
nega varstva in drugih lo-
kalnih zadev, kot je skrb za 
požarno varnost, javni red, 
okolje, reševanje ekoloških 
vprašanj itd. Župani in čla-
ni občinskih svetov se voli-
jo neposredno, za štiriletni 
mandat. Prve lokalne volitve 
so bile decembra 1994 in z 
začetkom naslednjega leta 
so nove občine dejansko za-
čele delovati. Hkrati so bile 
za opravljanje nalog države 
na lokalni ravni reorganizi-
rane upravne enote, ki so te-
ritorialno obsegale območja 
prejšnjih velikih občin in jih 
je na Gorenjskem pet.

Pred ustanavljanjem no-
vih občin je bil 29. maja 1994 
izveden referendum, na ka-
terem se je ugotavljala volja 
prebivalcev o načrtovanih 

novih občinskih mejah. Na 
Gorenjskem je bilo določe-
nih 26 referendumskih ob-
močij, v tedanji občini Jese-
nice pet, v Kranju in Rado-
vljici sedem in v Škofji Loki 
šest, Tržič pa je še naprej os-
tal enotno območje. S pre-
dlogom za novo občino so se 
strinjali prebivalci na obmo-
čjih Rateče - Planica, Jezer-
sko, Radovljica in Tržič. Pre-
cej visoka je bila tudi podpo-
ra v Kranjski Gori, Kranju, 
Kropi in Železnikih. Drugje 
pa ljudje niso bili tako naklo-
njeni vključitvi v manjše ob-
čine. Državni zbor je 3. ok-
tobra 1994 sprejel zakon o 
ustanovitvi novih občin, s 
katerim je bil določen nji-
hov obseg, pri čemer pa ni 
bila vedno upoštevana na re-
ferendumih izglasovana vo-
lja prebivalcev. V statistični 

regiji Gorenjska, ki predsta-
vlja desetino ozemlja Slove-
nije, je bilo sprva ustanovlje-
nih 15 občin, med katerimi je 
status mestne občine imel le 
Kranj. V naslednjih letih je 
prišlo do več pobud in refe-
rendumov za izločitev neka-
terih naselij in ustanovitev 
novih občin, kar je bilo ure-
sničeno s kasnejšimi spre-
membami zakonodaje. 

V novo občino Jesenice 
je bilo vključenih 21 naselij 
s 26.260 prebivalci, kar je 
bila velika večina (83 odstot-
kov) nekdanje velike jeseni-
ške občine. Vendar je bilo že 
leta 1998 izločenih deset na-
selij s skoraj štiri tisoč pre-
bivalci in je bila oblikovana 
nova občina Žirovnica. Kraji 
v Zgornjesavski dolini so bili 
povezani v občino Kranjska 
Gora, ki je z 256 kvadratnimi 

kilometri po površini druga 
največja gorenjska občina, 
vendar je z okrog 5300 pre-
bivalci med najredkeje po-
seljenimi. Hkrati pa ima kot 
turistično območje veliko 
občasnih stanovalcev in obi-
skovalcev. 

Občina Tržič z novo ob-
činsko ureditvijo ni dožive-
la teritorialnih sprememb. 
Obsega 35 naselij na dobrih 
155 kvadratnih kilometrih. 
V zadnjem desetletju se je 
število prebivalcev rahlo 
zmanjšalo na okrog 14.880.

V mestno občino Kranj 
je bilo vključeno območje 
mesta in 47 okoliških nase-
lij z 51.600 prebivalci, kar je 
predstavljalo tretjino ozem-
lja in skoraj tri četrt prebi-
valcev nekdanje velike kranj-
ske občine. V širšem zaled-
ju Kranja so se okrog večjih 

podeželskih središč obliko-
vale občine Naklo, Šenčur, 
Preddvor in Cerklje na Go-
renjskem. Zaradi ugodnih 
prometnih povezav in bliži-
ne mesta se hitro urbanizi-
rajo, tako da ves čas beležijo 
rast števila prebivalcev, tudi 
na račun priseljevanja. Leta 
1998 je prišlo do spremem-
be v občini Preddvor, ko je 
Jezersko, skupaj z naseljem 
Kokra postalo samostojna 
občina. Z 69 kvadratnimi 
kilometri in okrog 640 pre-
bivalci je najredkeje poselje-
na gorenjska občina.

V novo občino Radovlji-
ca je bila vključena petina 
ozemlja nekdanje velike ra-
dovljiške občine in danes 
šteje dobrih 19 tisoč prebi-
valcev. Nova občina Bohinj 
je s skoraj 334 kvadratnimi 
kilometri največja občina na 
Gorenjskem, vendar je to ve-
činoma gorski svet, šteje pa 
dobrih pet tisoč prebivalcev. 
Občina Bled je najprej obse-
gala 22 naselij. Leta 2006 se 
je za več kot polovico zmanj-
šala, ko je bila z izločitvijo 
12 naselij ustanovljena nova 
občina Gorje. 

Na škofjeloškem so bile 
leta 1994 oblikovane obči-
ne Škofja Loka, Železniki v 
Selški dolini ter Gorenja vas 
- Poljane in Žiri v Poljan-
ski dolini. Do manjših spre-
memb je prišlo leta 2002, 
ko je bilo naselje Bukov Vrh 

izločeno iz občine Škofja 
Loka in priključeno občini 
Gorenja vas - Poljane, med-
tem ko je naselje Sveti Le-
nart iz občine Železniki priš-
lo pod škofjeloško občino.

Gorenjsko statistično re-
gijo danes sestavlja 18 lo-
kalnih skupnosti z 206.620 
prebivalci, vendar v zgodo-
vinskem kontekstu h Go-
renjski prištevamo tudi ob-
čine na jugovzhodu, ki so 
del osrednjeslovenske sta-
tistične regije. Na južnem 
delu Kranjsko-Sorškega po-
lja sta bili na novo ustano-
vljeni občini Medvode in 
Vodice. Občina Kamnik je 
sprva obdržala enak terito-
rialni obseg, nato pa je bila 
leta 1998 z izločitvijo 14 na-
selij ustanovljena občina 
Komenda. Nekdanja veli-
ka domžalska občina je bila 
razdeljena na občine Dom-
žale, Mengeš, Moravče in 
Lukovica in nato leta 1998 
še občino Trzin. 

V vseh občinah so v dveh 
desetletjih in pol izpeljali 
številne gradnje infrastruk-
ture in javnih objektov, v 
veliki meri tudi s pomočjo 
evropskih sredstev, kar je bi-
stveno dvignilo kakovost živ-
ljenja občanov. Predvsem 
pa se je med prebivalstvom 
močno okrepila lokalna za-
vest in so se okrepile pove-
zave manjših krajev z novi-
mi občinskimi središči.

Oblikovanje novih gorenjskih občin
Po osamosvojitvi Slovenije in sprejetju ustave se je na novo vzpostavilo avtonomno delovanje lokalne samouprave, kar je najbolj neposredno vplivalo 
na vsakdanje življenje ljudi.

Kranj je edina občina, ki ima na Gorenjskem status mestne občine 

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Kamni Gorici se je 16. 8. 1880 rodil slovenski 

politik Lovro Pogačnik. V Narodni vladi leta 1918 je 
vodil oddelek za narodno obrambo. 

   V Kranju se je 19. 8. 1862 rodil pravnik Franc Gei-
ger. Pravo je študiral na Dunaju. Leta 1887 je dobil 
službo koncipienta pri finančnem ravnateljstvu v 
Trstu, leta 1888 pa v Ljubljani. Leta 1889 je delal na 
mestu davčnega referenta v Radovljici. 

   V vasi Sv. Tomaž v Selški dolini se je 18. 8. 1819 ro-
dil Jernej Pintar. Bil je znamenit sadjar. Po Selški 
dolini so ga prištevali med »štiri sadjarske evange-
liste na Gorenjskem«. 

   Na Visokem pri Kranju se je 19. 8. 1872 rodil urar 
Janez Eržen. Bil je urar v Cerkljah in prvi načelnik 
čebelarske podružnice v Cerkljah, ki jo je vodil 18 let.
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Razgledi

Vaš razgled

Ob 170. obletnici rojstva Ivana 
Tavčarja objavljamo odlomke 
iz knjige Ivana Sivca Visoški 
gospod.

Bilo je takole!
Pri Slovenskem narodu 

sem se med drugim srečal 
s prav prijetnim možicem, 
ki sem ga poznal po literar-
nem udejstvovanju že prej. 
To je bil gospod Janez Men-
cinger, pisatelj, ki je bil od 
mene skoraj trinajst let sta-
rejši, najboljše pa je dal od 
sebe šele po srečanju z me-
noj. Pravzaprav sva v pisa-
nju v nekem pogledu po-
zneje med seboj celo tek-
movala, pri tem pa nisva 
bila prav nič ljubosumna 
drug na drugega.

Rodil se je na Brodu pri Bo-
hinjski Bistrici, podobno kot 
jaz – v družini kot najstarej-
ši otrok. Do petega razreda 
je živel tudi on v Alojzevišču, 

na Dunaju pa je najprej štu-
diral jezikoslovje, pozneje 
pa je presedlal na pravo. Ko 
sva se srečala, je imel v Kra-
nju že kar nekaj let, men-
da od leta 1871 naprej, svojo 
odvetniško pisarno. Ko sem 
mu med pogovorom mimo-
grede omenil, da se pri svo-
jemu nadrejenemu počutim 
bolj tako-tako, mi je kar na-
ravnost dejal:

»Pa pridi k meni v Kranj!«
»Kako to mislite?« Vse do 

konca njegovega življenja 
sem ga namreč tako spošto-
val, da sem ga vikal.

»Kot sem rekel. Pravkar 
iščem primernega priprav-
nika.«

Ko sem kolebal, mi je še 
rekel:

»Kranj je prijetno meste-
ce. No, gnezdece! Ravno toli-
ko veliko, seveda z vsem svo-
jim okolišem, da je dela več 

kot dovolj, in ravno toliko 
majhno, da svoj položaj lah-
ko odlično obvladuješ. Pa še 
lepe frajle imamo tam …«

Še danes ne vem, ali so mi 
v glavi ostale tiste lepe fraj-
le ali pa samo gospodova 
neskončna prijaznost. A na 
koncu se je zgodilo, da sem 
res odšel v Kranj. Iz Ljublja-
ne v Kranj. Zavedal sem se, 
da sem s tem v nekem pog-
ledu precej izgubil, ker Lju-
bljana je le Ljubljana, polo-
žaj v mestu pod gradom pa 
sem že v vseh pogledih ob-
vladoval. Po drugi strani pa 
me je gospod Mencinger 
prepričal tudi z naslednjimi 
besedami:

»V Kranju boš imel več 
miru za pisanje. Dopoldne 
boš delal v pisarni, popol-
dne in zvečer pa bova oba 
tako vneto pisala povesti, da 
se bo kar kadilo!« 

Naj k temu dodam še to, 
da je bil gospod Mencin-
ger vedno hudomušne vo-
lje, nikoli mi ni rekel žal 
besede, plačan sem bil bo-
lje kot v Ljubljani, možnos-
ti za pisanje daljših besedil 
pa sem res imel pri njemu 
precej več. 

Ko sem se že odločil, da se 
res preselim v Kranj – navse-
zadnje je gorenjska železni-
ca delovala brezhibno in je 
bila torej povezava z Ljublja-
no odlično – me je zaskrbe-
lo glede stanovanja. Pa mi je 
gospod Janez povedal:

»O tebi vem več, kot si ti 
misliš. Tudi do tvoje Emili-
je, plave potočnice, sem se 
dokopal preko tvojega pisa-
nja z lahkoto. Verjetno tudi 
veš, da je tvoj nesojeni tast 
Fidelis Terpinc pred dvema 
letoma, leta 1875, za ved-
no zapustil ta svet. In glej, 
čudo! Prav pri Terpinčevi 
sorodnici v Kranju je prosta 
lepa samska sobica. Tako se 
boš tam lahko veliko pogo-
voril z njo o – tvoji mili po-
točnici!«

To je sodu dokončno iz-
bilo dno. In tako sem se res 
16. januarja leta 1877 zna-
šel v Kranju, na stanovanju 
pri Terpinčevi sorodnici in v 
službi pri gospodu Mencin-
gerju. Za menoj sta bila tudi 
dva pomembna odvetni-
ška izpita oziroma rigoroza. 
Prvega sem opravil petega 
februarja, drugega pa pete-
ga julija leta 1876. Kar pa za-
deva Emilijo, mojo plavo po-
točnico, je tedaj še živela, a 
bila je gospa Baugartnerjeva 
s tremi hčerami, tako da ni-
sem nameraval stopiti z njo 
v stik. Po drugi strani pa me 
je vendarle silno zanimalo, 
ali je tedaj, ko sem vasoval 
pri njej, tudi ona tako trpe-
la zaradi mene kot jaz. Na-
sploh sem nameraval z go-
spodinjo najprej vzpostavi-
ti zaupnost, potem pa iz nje 
izvleči kako zanimivo pod-
robnost – pa četudi bi bila 
še tako brez haska za tedanji 
položaj.

V Kranju sem se, re-
čeno na kratko, poču-
til izvrstno. Po eni strani 

zaradi dobrosrčnega gos-
poda Mencingerja, po dru-
gi pa zaradi prijetnega me-
ščanskega okolja, kjer smo 
se vsi poznali, se veliko po-
govarjali in se nasploh radi 
družili. Ljubljana je bila 
nekoliko lažno vzvišena, 
Kranj pa sem občutil kot 
prijazno gnezdece ob veli-
ki reki Savi. Moram priz-
nati, da sem se prav zara-
di milega Mencingerjeve-
ga značaja in Kranjčanov  – 
še posebej pa Kranjčank – v 
tem mestu precej umiril, se 
ugladil in v ljubezenskem 
pogledu – razbohotil!

Glede slednjega nisem 
bil prav vse kriv sam, tem-
več v resnici veliko bolj 
ženske same. Ko sem prišel 
v Kranj, so začele tako bren-
čati okoli mene kot pred pa-
njem čebelice. Večkrat sem 
si rekel:

»Po eni strani so pridne 
kot Janševe kranjske sivke, 
po drugi strani pa tako živah-
ne, da niti zvečer ne priletijo 
v domači panj.«

(Se nadaljuje)

Ivan Sivec: Visoški gospod (3)

Odvetnik

Gorazd Stariha

Ob prebiranju vseh teh 
primerov prijavljenih posil-
stev je očitno, da se je »in-
štitut posilstva« zlorabljal 
za tudi očitno lažne prijave. 
Pojavi pa se tudi vprašanje, 
ali so domnevne žrtve same 
vedele, kaj naj bi posilstvo 
pravzaprav bilo. In ne na-
zadnje, ali bi morale žrtve 
razmišljati v tedanjem duhu 
dobe ali v današnjem, vseka-
kor bolj tankočutnem?

Kaj se je zares dogajalo, 
lahko ob prijavi, ki so jo je-
seniški orožniki posredovali 
deželnemu sodišču v začet-
ku septembra 1857, le ugiba-
mo. Sedemnajstletna hči po-
sestnika z Jesenic Margareta 
Razinger je takrat prijavila, 
da jo je na poti domov posilil 
kmet Jakob Vellach. Vendar 
ko so jo malo bolje zaslišali, 
je povsem naravno in naiv-
no predstavila dogodek tako, 
da so videli, da je šlo le za po-
nesrečen poskus nespodob-
nega ljubezenskega predlo-
ga, ne za posilstvo. Postopek 
so zato ustavili.

Tako tudi za naslednje 
spolno občevanje, ki je bilo 
prijavljeno šele, ko se je o 
njem raznesel glas, ne mo-
remo reči, za kakšno »stop-
njo« posilstva je v resnici 
šlo. Da je bila posiljena, je 
sredi novembra 1844 prija-
vila 26-letna (rojena 6. sep-
tembra 1818) Marija Pesjak 
iz Krope, ki je sicer živela pri 
starših.

Tretjega oktobra je bila na 
poti domov z Otoka, kjer je 
bila pri teti na obisku. Med 
potjo se ji je pridružila bera-
čica, po domače Rakovca iz 
Krope. Med hojo domov sta 
ju ustavila slugi varnostne 
straže in ju zasliševala glede 
beračenja. Marija je poveda-
la, da gre od tete z Otoka do-
mov, vendar ji nista verjela. 
Eden od njiju jo je zgrabil za 
roki in rekel, da naj se use-
de z njim, a se mu je uprla 

rekoč, da gre naprej, nakar 
ji je zagrozil, da bo morala z 
njima v Radovljico, česar pa 
tudi ni hotela.

Tedaj je začel govoriti na-
ravnost gnusno, iz česar je 
razbrala, da se ji ne piše nič 
dobrega, a ker jo je držal za 
roki, se mu ni mogla odteg-
niti. Drugi sluga je medtem 
odšel dalje proti Radovljici 
in pri tem nemško rekel, naj 
jo vendar pusti, saj vidi, da je 
le revna (in ne beračica).

Medtem ko je ta dru-
gi sluga odhajal, je berači-
ca Rakovca onemu, ki jo je 
držal za roki, s tem da je po-
ložila roko na usta, pokaza-
la, da bo tiho, in pohitela 
naprej. Marija ji je zaklica-
la, da naj je ne zapusti, ven-
dar se beračica ni obrnila. 
Sluga je nato Marijo odvle-
kel v bližnje grmovje in jo 
porinil na tla. Prosila ga je, 
naj jo pusti pri miru, se bra-
nila z rokami in nogami in 
vpila na pomoč. Ker je se-
deče ni mogel obvladati, jo 
je porinil na hrbet. Nogi je 
držala navzkriž, vendar jo 
je prijel za gležnja in pote-
gnil narazen, ji porinil ko-
leno med nogi, tako da se ni 
mogla več premikati in se je 
vdala. In jo je zlorabljal, kot 
se ji je zdelo, kake četrt ure. 
Ko je opravil in vstal, jo je 
vprašal, ali ji je toplo, in de-
jal, naj ženski o tem nič ne 
govori. Vrgel ji je še tri hru-
ške in eno jabolko ter odšel 
svojo pot.

Skrb za izgubljeno 
čast, nosečnosti

spolnost  
in nasilje

Z rojstvom Elvisa Presleyja je 8. januarja 1935 v glasbenem vesolju zažarela zvezda, ki sije 
še dandanes in nikoli ne bo obledela. Njena svetloba prevzame vsakogar, ki jo opazi. Člani 
skupine Sam's Fever obujajo spomine na to legendarno zvezdo, pred dnevi so navdušili v 
Preddvoru. Kralj rokenrola še živi! S. L. / Foto: Tina Dokl

Kot trdijo izkušeni tekaški veterani, bi tradicionalno Kranjskogorsko 10ko lahko poimenovali 
kar alpski tek – pa ne zaradi vzponov, ki jih sicer na tej progi ne boste pretekli prav veliko, 
temveč zaradi družbe čarobnih Julijcev. Po pretečenem teku pa se le redkokdo odpravi 
domov, kajti na glavnem trgu je vedno prijetno vzdušje, na cilju letošnje še posebej vroče 
10ke pa je bila osvežitev več kot dobrodošla. S. L. / Foto: Tina Dokl
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_66
NALOGA

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

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

7 9 5 2
1 6 8 4

4 3 5 1
sudoku_LAZJI_21_66

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_21_66
NALOGA

4 6 7 2
9 6

5 9 6
6 5 9

8 7 2
3 1 7
5 9 6

3 9
7 8 1 3

sudoku_TEZJI_21_66

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_21_66
NALOGA

43769
9268
5813

49162
54
26437

7952
1684

4351
sudoku_LAZJI_21_66

REŠITEV

412387695
397256418
658194237
784915362
539762184
261843759
876439521
125678943
943521876

Rešitev:

sudoku_TEZJI_21_66
NALOGA

4672
96

596
659

872
317
596

39
7813

sudoku_TEZJI_21_66

REŠITEV

463851972
972436185
815927364
647283591
598174236
231695847
354719628
126348759
789562413

Babica na avtobusu 
Pride babica iz Komende v Ljubljano. Ker nima drobiža za 
mestni avtobus, vpraša šoferja: »Gospod šofer, a lahko 
vožnjo do tržnice plačam z enim jajcem?«
»Lahko. Dajte, stopite že gor,« odvrne šofer.
Naslednji dan ponovno: »Gospod šofer, a lahko vožnjo 
plačam z enim jajcem?«
»Spet vi, babica. Seveda lahko. Le skočite gor,« je spet 
prijazen šofer.
Po petih dneh ima šofer babice in jajc dovolj: »Babica, 
dovolj je teh jajc, ne nosite jih več.«
Naslednje jutro se babica prikaže z živo kokošjo in reče 
šoferju: »Gospod šofer, sem vam prinesla kar mesečno 
vozovnico.«

Občni zbor
Lev, kralj živali, je sklical občni zbor za vse živali.
Vse so prišle točno ob uri, razen stonoge, ki je deset minut 
zamudila.
Lev jo jezen vpraša: »Zakaj si zamudila?«
»Zakaj? Na vratih je pisalo, da se je treba sezuti,« mirno 
odvrne stonoga.

Lukec gre spet v šolo
»Kako je bilo prvi dan v šoli?« mama vpraša Lukca.
»Dobro. Vse je v redu. Učiteljica je simpatična, ampak 
mislim, da ni preveč pametna.«
»Kako to misliš?«
»Ja, stalno nas nekaj sprašuje.«

Rop v banki 
Vpraša policist blagajnika banke, ki je bila že tretjič oropa-
na: »Ste na napadalcu opazili kaj posebnega?«
»Sem. Vsakič ima na sebi dražjo obleko.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V stalnem hitenju ne smete pozabiti na druge stvari, ki so 
ravno tako pomembne. Na koncu se bo vse uredilo in ne 
bo nobenih težav. Nekdo vam pripravlja presenečenje, kar 
mu bo tudi v celoti uspelo. Prepustili se boste in uživali.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Bolj boste premišljevali, slabše bo, saj s tem ne rešite 
čisto nič, le še bolj se vam lahko zaplete. Na delovnem 
področju boste postavljeni pred izziv, kar vam prinese 
same dobre spremembe. Končno se boste lahko izkazali.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vsaka stvar, tudi kakšna slabša, se na koncu izkaže za 
dobro. Zato vas ne smejo potreti manjše zagate, ki se v 
vsakem primeru obrnejo dobro za vas. Ker si znate raz-
porediti urnik, vas čaka še kar nekaj dopusta. Veselo bo 
in zanimivo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Še največ se vam bo v tem tednu dogajalo na področju 
čustev in ljubezni. Preživeli boste kar nekaj lepih trenutkov 
in se predali vsemu lepemu. Seveda pa delo ne čaka in 
tudi tukaj boste naredili vse, kar je v načrtu. Dobra volja 
vam ne uide.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Morda boste imeli občutek, da vam ne gre nič tako, kot ste 
si zamislili, a na koncu boste več kot zadovoljni. Znašli se 
boste v situaciji, ko bo vaše mnenje zelo pomembno, kar 
vam bo močno odgovarjalo za samopotrditev.

Devica (24. 8.–23. 9.)
V življenju je vedno več poti in še več vrat. Poti se menjajo 
in spreminjajo, ko se ena vrata zaprejo, se druga odpre-
jo. Bodite pozorni bolj kot običajno, saj se vam bo veliko 
dogajalo in čakajo vas presenečenja. Dobre novice.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Opravili boste večji nakup, s katerim boste tudi na dol-
gi rok zelo zadovoljni. Na splošno se boste v prihodnosti 
lažje odločali, saj se boste zavedeli, česa si res želite, in 
potem ni nič težko. V domačem okolju boste blesteli.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Čeprav je glavni dopust že za vami, si boste v tem tednu 
omislili še malo počitnic. Le zakaj ne, saj si morate še 
malo napolniti baterije. Družba, ki vas bo obkrožala, vam 
bo odgovarjala in vse se bo odvilo tako, da bo najboljše. 
Veseli boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Nič ni težko, ko človek ve, kaj hoče. In vi boste vedeli. 
Noben napor, vložen v določen projekt, vam ne bo odveč, 
le še bolj se boste potrudili. Pomoči, ki vam bo ponuje-
na, ne smete zavrniti, saj več glav več ve. Vsi nasveti so 
dobrodošli.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Za vsakim dežjem vedno posije sonce, in če je oboje hkra-
ti, nastane mavrica. V mavrici pa se skrivajo presenečenja, 
ki jih v teh dneh ne bo malo. Vsak dan sproti se boste 
veselili trenutkov, ki jih še dolgo ne boste pozabili. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
So ljudje, ki nas razočarajo, in so ljudje, ki nam vedno sto-
jijo ob strani. Odnose je treba stalno graditi in si zanje 
vzeti čas, ki je namenjen le temu. Znate biti prijatelj, zato 
to pričakujete tudi od drugih, kar je edino prav.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Še čisto malo vam manjka, da dosežete zeleno vejo pri 
financah. Potem bo vse lažje in preprostejše. V ljubezni se 
vam obetajo spremembe, ki jih sicer pričakujete, ampak 
boste vseeno presenečeni. Sobota bo vaš dober dan.
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 
2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
1. septembra 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

www.gorenjskiglas.si  
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI IZOLA: 25. 8., TURISTIČNI BONI, PRIJAVE ZA 
JESENSKE TERMINE: STRUNJAN, BERNARDIN, BANOV-
CI, ŠMARJEŠKE TOPLICE, DOLENJSKE TOPLICE, RADENCI,  
MORAVSKE TOPLICE. MORJE: DALMACIJA – LASTOVO: 
11.–19. 9., OREBIČ: 6.–13. 9., 2.–9. 9. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE

Neizsanjane sanje izgubljajo moč
Trzin – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 
in Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin vabita v četrtek, 
26. avgusta, ob 16. uri na literarni večer Neizsanjane sanje 
izgubljajo moč v Dvorano Marjance Ručigaj v Trzinu. Na-
stopili bodo avtorji in avtorice, ki so poslali svoja besedila 
na 12. literarni natečaj PZDU Gorenjske iz 16 gorenjskih 
društev upokojencev ter glasbeniki, citrarka Neli Zidar Kos, 
harmonikar Dejan Klopčič in Mešani pevski zbor Žerjavčki 
Trzin pod vodstvom Neli Zidar Kos. Prireditev bo vodila 
Slavica Bučan.

Poletne delavnice vokalne glasbe
Kranj – Komorni pevski zbor Mysterium vabi vse ljubite-
lje petja, da se udeležijo devetih Poletnih delavnic vokalne 
glasbe. Začele se bodo v nedeljo, 22. avgusta, ob 18.30 v 
avli Mestne občine Kranj. Tema letošnjih delavnic so sklad-
be iz muzikalov. Delavnice bodo potekale vsak večer do 
petka, v soboto, 28. avgusta, ob 10. uri pa bo pred avlo 
zaključni koncert udeležencev. Več o Poletnih delavnicah 
lahko preberete na spletni strani https://mysterium.si/. 
Pevsko znanje za sodelovanje na delavnicah ni potrebno, 
obvezen pa je pogoj PCT. 

Odprto prvenstvo Kranja 2021
Smlednik – Golf & Country klub Kranj vabi igralce golfa z 
urejenim statusom aktivnega igralca za tekoče leto na 14. 
Odprto prvenstvo Kranja 2021, ki bo v nedeljo, 29. avgusta, 
na igrišču Cubo Golf Ljubljana v Smledniku z začetkom ob 
10. uri. Sledil bo pester spremljevalni program s srečelo-
vom, podelitev bogatih nagrad zmagovalcem in pogostitev 
v Restavraciji Cubo golf. Prijave sprejemajo do petka, 27. av-
gusta, do 13. ure po elektronski pošti turnir@cubogolf.com, 
osebno na recepciji Cubo golf igrišča Ljubljana in na telefon-
sko številko 041 903 555. 

V nedeljo semenj na Krvavcu
Krvavec – V visokogorskem smučarskem središču Krvavec 
bo v nedeljo, 22. avgusta, tradicionalno žegnanje oziroma 
semenj. Ob 10. uri bo sveto mašo v kapelici Marije Snežne 
na Krvavcu daroval cerkljanski župnik Jernej Marenk. Ob le-
pem vremenu pričakujejo na Krvavcu veliko ljudi, med njimi 
številne krajane vasi pod Krvavcem, planince in pohodnike. 

IZLETI

Četrta etapa Juliana Trail Begunje–Bled 
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 28. 
avgusta 2021, pohod po 4. etapi Juliane Trail Begunje–Bled, 
ki bo na relaciji Begunje–Zgoša–Dvorska vas–Zgornji Otok–
Gorica–Vrbnje–Radovljica–Šobec–Koritno–Bled. Skupne 
zmerne hoje bo na 17 kilometrov dolgi poti štiri do pet ur. 
Možna bo tudi krajša varianta. Informacije in prijave zbira 
do četrtka, 26. avgusta 2021, Franci Erzin na telefonsko šte-
vilko 041 875 812.

Planinski izlet v Zahodne Julijske Alpe
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 28. 
avgusta, v Zahodne Julijske Alpe, na Špik Hude police. Od-
hod z 20-sedežnim avtobusom bo ob 5. uri s parkirišča 

pri Mercator centru Primskovo v Kranju. Na turo vzemite 
čelado, ki je obvezna, dobro planinsko obutev s čvrstim 
rebrastim podplatom, obleko za visokogorje, pohodne pa-
lice, hrano in pijačo iz nahrbtnika, zaščito proti vremen-
skim pojavom, osebno prvo pomoč, osebni dokument 
zaradi prestopa državne meje, veljavno potrdilo PCT in 
potrjeno planinsko izkaznico za 2021. Rok prijav do srede, 
25. avgusta, oziroma do zasedbe mest v avtobusu. Infor-
macije, prijave, vplačila: Klemen Ručigaj (tel. 051 693 294, 
klemen.rucigaj@gmail.com) in Nejc Košnik (tel. 031 846 
583, kosnikn@gmail.com). Vplačila v pisarni društva ob 
sredah med 17. in 18. uro ali na TRR društva. Predpisi NIJZ 
zahtevajo evidentiranje kriterija PCT (prebolel, cepljen, te-
stiran), zato je ob prijavi treba vodniku sporočiti, katerega 
od teh pogojev izpolnjujete. Strošek izleta je za člane PD 
Iskra Kranj 25 evrov. 

PREDAVANJA

Predavanje o sodobnih zvezdnih lepoticah proze
Mentorica in pisateljica Nina Kosmač vabi na poletno preda-
vanje o sodobnih zvezdnih lepoticah proze, ki bo v soboto, 
21. avgusta, ob 19. uri na Zoom povezavi https://us02web.
zoom.us/j/82218077016. Pogovarjali se boste o Gillian 
Flynn, avtorici Ostrih predmetov in Temnih krajev, o Fran-
cozinji Tristane Banon, Avstralki Kate Morton, o prostaškem 
pisanju rjavolase Rusinje Irine Denežkine ter o Iranki Sahar 
Delijani, katere dela so prevedena v več jezikov. Poudarek bo 
na Pulitzerjevi nagrajenki in pisateljici kratkih zgodb Jhumpi 
Lahiri in Karen Russel, ki ji je omenjena nagrada za las ušla. 
Govora bo tudi o skorajda modni ikoni avtorici del Strup na 
vodi in Usodni valček Tashi Alexander in o sporni lepi politi-
čarki in feministki Naomi Wolf.

KONCERTI

Brelova glasba in poezija
Tržič – Festival, ki ga že sedmo leto zapored pripravlja Tržiški 
muzej skupaj s programsko vodjo Romano Krajnčan, bodo 
zaključili z Brelovo glasbo in poezijo v imenitnem prevodu 
in interpretaciji igralca, režiserja, šansonjerja in glasbenika 
Branka Završana ter vrhunskimi glasbeniki: kontrabasistom 
Žigo Golobom, kitaristom Urošem Rakovcem in bobnarjem 
Krunoslavom Levačićem. Zadnji glasbeni večer bo v petek, 
20. avgusta, ob 20.30 na vrtu Tržiškega muzeja. V primeru 
slabega vremena bo koncert v Kulturnem centru Tržič. Re-
zervacije: (04 53 15 500) in (trziski.muzej@guest.arnes.si). 
Cena vstopnice je 12 evrov.

Podpisniki poziva k mojemu 
odstopu s položaja predsednika 
ZDUS imajo zelo kratek spo-
min, saj mi očitajo, vsaj prvop-
odpisana, to, kar je (so) nekoč 
počeli sami. Namreč, skupaj z 
večino podpisnikov so pozabili, 
v kakšnem stanju so zapustili 
ZDUS leta 2015 pred volitva-
mi, zato naj osvežim spomin: 
Volitve novega vodstva so bile 
24. 6. 2015. Takrat je bila 
vodstvu in organom podana 
razrešnica in za predsednika 
ZDUS je bil izvoljen Anton 
Donko, za podpredsednika 
pa Vera Pečnik in jaz, Janez 
Sušnik.
Na volilnem zboru dne 15. 12. 
2016 sem bil izvoljen za pred-
sednika za preostali mandat 
2015–2019 ter na volilnem zbo-
ru 20. 6. 2019 tudi za mandat 
2019–2023. Ko sem prevzel vo-
denje ZDUS, smo potrebovali 
veliko časa in precej zagonske 
energije, da smo ZDUS utirili 
v pravo smer. Ker peremo uma-
zano perilo s prenizko tempe-
raturo (prek medijev), naj 
pripomnim, da sem v juniju 
2016 kot novoizvoljeni predse-
dnik začel nemudoma urejati 
pomembne zadeve, ki jih je 
prejšnje vodstvo – milo rečeno 
– pometalo pod preprogo. Naj 
navedem le najpomembnejše:
– Postopna blažitev nepopra-
vljive škode za upokojence, ker 
v času od 2010. do 2015. leta 
ni bilo ne rednih ne izrednih 
usklajevanj pokojnin. Škoda, 
ki je nastala pri izplačilih po-
kojnin, je bila 8,6 odstotka in 
še danes je 3,5 odstotka dolga 
do upokojencev, predlog za 
izplačilo pa je že v Državnem 
zboru RS.
– Korak za korakom smo 
dvigovali sredstva za letni do-
datek, ki je bil v preteklosti iz-
plačan le najnujnejšim upra-
vičencem (tistim z najnižjimi 
pokojninami.) Žal po ZiPRS 
in ne po sistemskem zakonu 
95. člena ZPIZ-2.
– Zveza se je pod vodstvom 
prvopodpisane pri sprejemu 
Zakona ZPIZ-2, ki je začel 
veljati 1. 1. 2013, zavila v molk 

Odgovor na 
poziv k odstopu!

in ekonomsko-socialni polo-
žaj upokojencev se je še bolj 
zamajal, da o nepopravljivi 
škodi ob sprejemu ZPIZ-1 
sploh ne izgubljam besed. Pa 
smo popravili tudi to! ZDUS 
je bila pobudnica, da se po-
kojnina za 40-letno delo brez 
dokupa dvigne s 442 na 550 
evrov, a uspelo nam je »iztr-
žiti« zgolj dvig na 500 evrov. 
Danes to pomeni 620 evrov, 
kar je seveda še vedno sramot-
no nizko. (ZDUS je decembra 
2017 predlagala postopen dvig 
odmernega odstotka s 57,25 
na 63,5 odstotka, kar je vlada 
kasneje tudi sprejela.
Nekdanja predsednica po-
zablja, da je zaradi plačilne 
nesposobnosti Zveze prenesla 
precejšen del finančnih obve-
znosti ZDUS na naslednje 
leto, zato je bilo potrebnega 
veliko truda za ponovno vzpo-
stavitev finančnega reda in 
likvidnosti. Za tekoče potrebe 
ZDUS se je kar brez pogodb 
zadolževala pri Vzajemnem 
posmrtninskem skladu, ki pa 
je denar fizičnih oseb! Primo-
rani smo bili podpisati poso-
jilne pogodbe za petletno ob-
dobje (VPS – ZDUS) v višini 
97.391,22 evra, zadnji obrok 
pa bomo odplačali čez štiri 
mesece, točneje 28. 12. 2021.
Očitajo mi, podpisniki na-
mreč, da sodelujem(o) s politi-
ko. Ja, sodelujem! Tako sodelo-
vanje je potrebno, in to z vsako 
vlado in vsakokratnim sklicem 
Državnega zbora, ki pride na 
oblast. ZDUS za uresničitev 
svojih dejavnosti potrebuje na 
letni ravni okoli milijon evrov 
in zgolj s članarino 0,50 evra 
letno in donatorskimi sredstvi 
je uresničevanje naših progra-
mov neizvedljivo. 
Navedel sem zgolj nekaj ove-
lih cvetk iz poslovanja Zveze 
iz časa, ko je bila večina pod-
pisnikov na vidnih položajih 
organov ZDUS. Če bi sam 
zagrešil zgolj eno od nave-
denih traparij, podpisniki 
ne bi zahtevali zgolj mojega 
odstopa, ampak javen linč, 
za vsak primer pa še sežig na 
grmadi!

Janez Sušnik,  
predsednik ZDUS

PISMA, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Železniki – Muzejsko društvo Železniki bo jutri pripravilo pri-
kaz taljenja železove rude po starodobnih postopkih. Tako kot 
v preteklih letih si ga bo možno ogledati na lokaciji pri pošti 
na Češnjici. Člani društva bodo že v zgodnjih jutranjih urah 
začeli postavljati dve glineni peči, taljenja naj bi se lotili ob 
13. uri, še posebno zanimivo pa bo okoli 19. ure, ko načrtujejo 
podiranje peči, izvlek »volka« (zmes železa, oglja in žlindre) 
in prvo kovanje. 

Taljenje železa po starem

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Društvo sv. 
Jakoba Kamnik vabita na pripovedovalski večer z ljudskimi 
pravljicami, povedkami, anekdotami in spomini z naslovom 
Zgodbe od Kamnika do Motnika, ki bo v petek, 27. avgusta, 
ob 20. uri na dvorišču Frančiškanskega samostana v Kamni-
ku. Zgodbe bodo pripovedovali Tone Ftičar, Anže Slana, Ma-
tic Maček, Zdenka Čebašek Travnik, Barbara Zonta, Verena 
Perko in Breda Podbrežnik Vukmir, v glasbenem programu 
pa bodo nastopili mezzosopranistka Darja Resnik Debevc in 
baritonist Urban Križaj ob spremljavi pianistke Mateje Grašič.

Zgodbe od Kamnika do Motnika
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GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, Kidričeva 24 v Kranju in pro-
dam pralni stroj Gorenje in Beko, tel.: 
031/549-008 21001912

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Panda 4 x 4, 1.3 dizel, l. 2006, 
120.000 km, klima, zelena barve, tel.: 
041/227-338 21001900

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504 21001773

ODKUPIMO  karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 21001765

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DOBRO ohranjen šivalni stroj Pfaff, na 
enofazni tok, tel.: 041/374-201 21001906

OBŽAGOVALNIK desk, dolg 5 m in 
elektro motor, tel.: 031/771-915 
 21001920

VITEL Krpan 8EH, v brezhibnem sta-
nju, tel.: 031/309-747 21001899

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

5 m3 suhih smrekovih desk in česen, 
tel.: 031/372-504 21001924

PODARIM

120 kom., 8 m2 strešnikov, rdeče bar-
ve, tel.: 041/605-660 21001896

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

2 kom. nova lesena termopan okna, 
126 x 157, dvokrilna, cena po dogovo-
ru, tel.: 04/51-46-244, 031/545-085  
 21001929

NEPREMIČNINE
POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO parcelo za gradnjo dru-
žinske hiše. Lokacija sever Kranja: 
Mlaka, Kokrica, Bobovek, Predoslje, 
Britof in podobno. Velikost 1.000 - 
2.000 m2. Takojšnje plačilo. Prosim, 
kličite samo resni lastniki zemljišč, tel.: 
040/214-911 21001881

VEČJE gospodarsko poslopje z 2 HA 
travnika na mirni , ravni lokaciji, za za-
vetišče za konje. Zaželjeno ob gozdu, 
tel.: 041/677-792 21001915

30 Gorenjski glas
petek, 20. avgusta 2021MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

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

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

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

Nagradna križanka,  ki je bila 
objavljena v Gorenjskem 
glasu, 6. avgusta 2021, je bila 
vezana na 19. gorsko hitro-
stno preizkušnjo v Lučinah. 
Za pravilne rešitve je spon-
zor namenil tri spominske 
majice. Izžrebani so bili: Ka-
rel Mravlje z Jesenic, Ve-
sna Stare iz Medvod in Sla-
vi Jenko iz Kranja. Nagrajen-
ci bodo nagrado prejeli po 
pošti. Čestitamo!

Rezultati 66. kroga – 18. avgust 2021
3, 16, 20, 25, 26, 33, 38 in 24

Loto PLUS: 11, 16, 22, 33, 35, 37, 39 in 15
Lotko: 5 8 2 8 8 5

Sklad 67. kroga za Sedmico: 450.000 EUR
Sklad 67. kroga za PLUS: 140.000 EUR
Sklad 67. kroga za Lotka: 180.000 EUR

LOTO

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.

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 21001766

SUHA bukova drva, tel.: 041/652-
801 21001864

SUHA bukova drva, metrska ali razža-
gana, možnost dostave, cena 60 EUR/
m3, tel.: 030/601-414 21001889

SUHA bukova mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621 21001893

SUHA bukova drva, lahko že razreza-
na, možna dostava, tel.: 031/309-747 
 21001898

SUHA jesenova in javorjeva drva, tel.: 
031/271-151 21001908

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MASAŽNO banjo s polkrožno tuš kabi-
no, odlično ohranjeno, tel.: 041/571-
150 21001895

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

VREČKOVO peč za centralno ogreva-
nje, na trda goriva, tel.: 031/411-957 
 21001888

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

EL - kolo Crussic, motor Bapang 400, 
baterija 630 Wk, cena 2.200 EUR, 
tel.: 070/596-009 21001914

KOMPLET lesen športni lok Victory 
za 60 EUR in sobno kolo za 80 EUR. 
Oboje malo rabljeno, tel.: 040/129-
077 21001922

TURIZEM
PRODAM

KAMP prikolico z vso opremo, za 5 - 
6 oseb, na Krku, mirna lokacija, nujno 
prodam, tel.: 031/584-796 21001869

ODDAM

V Barbarigi pri Puli oddam apart-
ma za letovanje. Več informacij, tel.: 
041/680-201, Sonja 21001909

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 21001771

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

STOKKE otroški voziček, vsa oprema, 
odlično ohranjen, ogled v Kranju, tel.: 
031/325-326 21001901

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

BIO magnetno terapijo, podlogo za 
posteljo, dobro ohranjeno, še v garan-
ciji, tel.: 051/253-303 21001907

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

PASJE mladičke Posavski gonič, tel.: 
040/659-799 21001880

TRI mesece staro psičko, pasme istr-
ski kratkodlaki gonič, tel.: 040/624-
078 21001918

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO Europa 17, delujoči 
mulčar Tehnos Žalec, prednji in zadnji 
priklop, tel.: 041/547-994  
 21001928

KUPIM

TRAKTOR in vse traktorske priključke, 
tel.: 041/529-684 21001887

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

PRIDELKI
PRODAM

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

RDEČO peso, tel.: 031/622-360  
 21001921

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 dni starega bikca ČB, tel.: 04/25-
51-705, 031/616-647 21001919

10 dni starega bikca simentalca, tel.: 
041/608-686 21001923

14 dni starega bikca, ČB/RJ, tel.: 
041/254-717 21001927

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

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
250 kg, pašen, tel.: 04/57-69-220, 
040/345-275 
 21001868

BIKCA simentalca, pašen, približ-
no 250 kg, tel.: 04/57-69-220, 
040/345-275 21001892

BIKCA sivca, starega tri mesece, tel.: 
031/378-946 21001902

BIKCA ČB starega 14 dni, tel.: 
041/418-616 21001910

KRAVO simentalko brejo 9. mesecev 
in kupim teleta, mesne pasme, teža 
nad 200 kg, tel.: 041/481-588 
 21001911
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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

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

V knjigi je 
veliko receptov 
prikazanih s 
fotografijami korak 
za korakom, z 
nasveti in namigi. 
Tu so jedi, 
kakršne imajo 
otroci najraje, 
od receptov, 
ob katerih smo 
odraščali že njihovi 
starši in stari straši, 
do domiselnih 
sodobnih receptov 
– za zajtrk in 
malico, za kosilo 
in večerjo, za 
piknik in zabavo, 
za sladkanje in za 
praznike. 

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

4 DNEVNI FESTIVAL
PREDOSLJE PRI KRANJU

26.–29. avgust 2021

Vstopnice v prodaji: Eventim, Petrol, Tišler bar
in na telefon 031 332 800

Četrtek

KVATROPIRCI & BAND
BEČO & NEJC
Petek

SIDDHARTA  “ŠTROM”
Sobota

MIRAN RUDAN NOVI DESIGN
DEJAN DOGAJA BAND
Nedelja  (vstop prost)

ZVITA FELTNA
VILI RESNIK & BAND
Dnevi domačih dobrot, družinski dan
(Predoslje - Brdo)

9,9 €

14,9 €

5 €
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CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 21. 8.
16.10, 20.20  
POTOVANJE SKOZI SPOMINE
14.40, 18.40, 20.00, 21.50  
SOBA POBEGA 2: BREZ IZHODA
20.50 STILLWATER
13.40, 14.30, 16.20, 18.10  
TAČKE NA PATRULJI: FILM, sinhro.
19.50 ODRED ODPISANIH: NOVA MISIJA
20.30 GLAVNI JUNAK
14.20, 16.30 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.

18.20 KRIŽARJENJE SKOZI DŽUNGLO
13.50, 15.50, 17.50 LUKA, sinhro.
15.30 KRUDOVI: NOVA DOBA, sinhro.
17.30 HITRI IN DRZNI 9

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 20. 8., in sobota, 21. 8.
18.00 ŠKRATKI, sinhro.
20.00 ANNETTE

Nedelja, 22. 8.
18.00 ŠKRATKI, sinhro.

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Velika planina – Jamarsko društvo Kamnik ob sodelovanju z 
Občino Kamnik ter jamarji od drugod vabi na organizirano 
čiščenje jam Kofce in Male Kofce na Veliki planini, ki bo v so-
boto, 21. avgusta, od 9. ure dalje. Kofce, ki so znane tudi kot 
Veternica pod Njivico oziroma Brezno v Kofci, so znamenita 
jama velikoplaninske planote, ki v dolžino meri več kot kilome-
ter v globino pa več kot sto metrov in s tem sodi med večje na 
Veliki planini. Vhod leži pod potjo med Domžalskim domom 
in planšarskim naseljem, vanjo pa so pastirji in bajtarji vrsto 
let odmetavali vse, česar na planini niso več potrebovali. V 
lanskoletni čistilni akciji so jamarji iz jame že odstranili sedem 
kubičnih metrov raznovrstnih odpadkov, preostanek pa bodo 
ob pomoči drugih najavljenih prostovoljcev poskušali izvleči 
letos. Odpadki namreč vplivajo na vodne vire v dolini, ki si jih 
jamarji prizadevajo ohraniti.

Čiščenje Kofc in Malih Kofc na Veliki planini
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ZAHVALA
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

30. julija 2021 se je od nas poslovila draga žena, mami, mama

Anka Kovač
rojena Cegnar

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in sosedom za njihovo bližino, vsem prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, za sveče in darove za svete maše. Hvala gospodu župniku iz 
Stare Loke, duhovnikom, ki so skupaj z njim vodili pogrebni obred, pevcem, ki so s svojo 
pesmijo olajšali slovo, Mariji za čutečo besedo, s katero je predstavila Ankino življenje, ter 

pogrebnemu podjetju Akris za rahločutno spremstvo ob slovesu. Zahvaljujemo se dr. Tadeji 
Demšar in osebju zdravstvenega doma v Škofji Loki za njihovo zdravstveno pomoč, ki so jo 

nudili Anki v obdobju težke bolezni, patru Pavlu pa za duhovno podporo in zadnji blagoslov.

Vsi njeni
Škofja Loka, 17. avgust 2021

ZAHVALA

Ob slovesu dragega ata, brata, starega ata, pradedka, tasta in strica

Iva Šmida
Beštrovega ata iz Dražgoš

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za iz-
rečena sožalja, podarjene sveče in rože, župniku Tinetu Skoku za 
lep pogrebni obred, pogrebni službi Akris, pevcem za poslovilne 
pesmi in organizaciji Zveze borcev.
Hvala vsem, ki ste ata pospremili na zadnjo pot.

Vsi njegovi
12. avgusta 2021

ZAHVALA

V 84. letu starosti se je po težki bolezni za vedno poslovil

dr. Metod Vojvoda
6. 3. 1937–9. 8. 2021
iz Bohinjske Bistrice

Iskreno se zahvaljujemo osebju Zavoda sv. Martina iz Srednje 
vasi v Bohinju za vso skrb in dobro počutje in osebju Splošne bol-
nišnice Jesenice za zdravstveno nego ob njegovem odhodu.

Žalujoči: vsi sorodniki, prijatelji in znanci
Bohinjska Bistrica, avgust 2021

ZAHVALA

V 65. letu se je poslovil naš dragi mož, ati in ata

Filip Kavčič
iz Dražgoš

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, nekdanjim sodelavcem 
iz Domela, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in maše. 

Zahvala gospodu župniku Tinetu Skoku in duhovniku Robiju Friškovcu za lepo opravljen 
obred, Mihu Jelencu in Juretu Pfajfarju za poslovilne besede in pevcem cerkvenega pev-
skega zbora Dražgoše. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na zadnji 

poti. Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: žena Milena, sinova Matjaž in Aleš ter hči Mateja z družino

V SPOMIN

Vsem, ki postojite ob njunem grobu in se ju spominjate s cvetjem,  
svečko ali lepo mislijo, iskrena hvala.

Vsi njuni

Damjan Jalen
4. 8. 2001

Franci Jalen
22. 8. 2020

ZAHVALA

V 87. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica in 
prababica

Kristina Bohnec
iz Stražišča

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena 
sožalja, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se žu-
pniku Bojanu Likarju, pevcem in negovalkam Doma upokojencev 
Kranj za vso skrb. Ohranimo jo v lepem spominu.

Hčeri Kristina in Jožica ter sinova Darko in Ivan z družinami

Zapel je zvon
tebi v slovo,
poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...
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KRAVO simentalko brejo 7 mesecev in 
tri bikce simentalce, cena po dogovo-
ru, tel.: 031/450-229  
 21001913

MLADE bele purane za nadaljnjo rejo, 
tel.: 031/499-143  
 21001903

MLADE kokoši jarkice - rjave kokoši v 
začetku nesnosti, lastna vzreja. Dosta-
vljamo po Gorenjski. Kmetija Šraj, Ro-
bert Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane, 
tel.: 031/751-675  
 21001904

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

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje, Stanonik, Log 9, Škofja Loka, 
tel.: 04/51-85-580, 041/694-285  
 21001891

TELIČKO simentalko, staro 7 mese-
cev, tel.: 040/878-848 
 21001917

TRI mesece starega bikca, sive pa-
sme, tel.: 04/59-61-069, 040/613-
705  
 21001894

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 21001768

OSTALO
PRODAM

KOPALNO roko, komplet s priključkom 
ter belo in črno grozdje, tel.: 031/665-
974  
 21001831

SENO in otavo v balah, Poljanska doli-
na, tel.: 051/415-039 21001890

SENO v kockah, letošnje, tel.: 
031/309-747 21001897

SLAMO in seno v velikih kvadratnih ba-
lah, tel.: 041/623-449 21001905

KUPIM

NJIVO v Šenčurju in sejalnico žita, 
dobro ohranjeno, tel.: 041/851-862 
 21001925

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V domu oddiha slepih in slabovidnih na 
Okroglem pri Naklem iščemo upravnika 
in kuharja, lahko tudi v pokoju, delo je 
pretežno ob vikendih. Informacije: info@
zveza-slepih.si, suzana.bevk@zveza-sle-
pih.si ali 01/47-00-211. ZDSSS, Gro-
harjeva 2, Ljubljana 21001882

DELAVCA s poznavanjem trgovskega 
blaga in izkušnjami v skladišču ali trgo-
vini, zaposlimo v Kranju, Savska loka 
21, Intertrend d.o.o., za pripravo in 
razvoz blaga. Delo je fizično zahtevno, 
določen čas 3-h mesecev, možnost 
podaljšanja. Info. med 9. in 10. uro, 
tel.: 040/745-538, pisarna@inter-
trend.si 21001916

IŠČEM

IŠČEM DELO - duo Santa igra in poje 
na vaših zabavah, tel.: 030/242-695  
 21001829

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 21001767

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

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

PEČARSTVO, l ončene peči, zidani 
kamini, kmečke peči, obnova, popravi-
lo, izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš 
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Ra-
dovljica, tel.: 040/364-636  
 21001594

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 21001593

RAZNO
PRODAM

HLOD oreha, zidno opeko in podarim 
mlade mucke, tel.: 041/851-862 
 21001926

V knjigi je 
zbranih več 
kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 

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

246 strani, trda vezava EUR
1499
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vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

13/26 oC

10/24 oC

15/31 oC

15/29 oC

14/28 oC

11/27 oC

16/32 oC

19/31 oC

12/27 oC

14/28 oC

12/27oC

12/26 oC
14/27 oC

13/27 oC

12/28 °C 13/29 °C10/26 °C

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

Danes, jutri in v nedeljo bo pretežno jasno, predvsem v soboto 
popoldne bo kakšna vročinska nevihta.

Ana Šubic

Kranj – »Letos je zanimi-
va sezona: maj je bil razme-
roma hladen, v gorah je po-
gosto snežilo, ploh in neviht 
niti ni bilo, začele so se ne-
koliko kasneje. Junija je bilo 
malo padavin, bilo je nekaj 
neviht, a niti ne tako silovi-
tih. Šele v drugi polovici juli-
ja in sedaj v avgustu pa so ne-
urja kar pogosta: vsak teden 
ali pa celo večkrat na teden 
so ponekod po Sloveniji,« je 
pojasnil Blaž Šter, meteoro-
log na Agenciji RS za oko-
lje. Nevihte z debelo točo, 
ki so bile doslej bolj značil-
ne za severovzhod države, so 
divjale tudi ponekod na Go-
renjskem. Šter pričakuje, da 
bodo določeni deli Gorenj-
ske, še zlasti Ljubljanska ko-
tlina in škofjeloško obmo-
čje, tudi v prihodnje na uda-
ru. »Že sicer se bosta verje-
tnost za točo pa tudi njena 
velikost precej povečali, saj 
se ozračje segreva in bo na 
voljo vedno več energije,« je 
povedal.

Idealni pogoji za nevihte

Kot je pojasnil, je v leto-
šnjem poletju na obmo-
čju Alp, Srednje Evrope in 
tudi Južne Evrope zelo iz-
razit veter, kar je prvi pogoj 
za nastanek močnejših ne-
viht. »Junija so bile izrazi-
te fronte bolj nad Srednjo 
Evropo, julija in avgusta pa 
so prehajale čez Slovenijo, 
imeli smo kar izrazite pre-
hode. Pogoji so bili ideal-
ni več tednov zapored: ime-
li smo pregreto oz. nesta-
bilno ozračje, temperature 
nad 30 stopinj Celzija, do-
volj vlage, in ko pride ohla-
ditev v višinah, nastajajo ne-
vihte, ki zaradi močnih vi-
šinskih vetrov lahko prepo-
tujejo tudi daljše razdalje, 
so dolgožive, zelo močne in 
prinašajo točo.«

Na Gorenjskem je bilo 
prvo večje neurje s točo na 
zadnji dan julija. »Sistem 
se je razvijal nad Italijo, po-
toval nad Bovško in čez Bo-
hinj proti škofjeloškim hri-
bom, po prihodu nad Sorško 
polje in Ljubljansko kotlino 
pa se je nevihta še okrepila in 
prinesla tudi debelo točo,« 
je razložil in spomnil, da so 
že dober teden dni kasneje 
nad hribi zahodne Sloveni-
je znova nastajale nevihte, 
se okrepile nad Škofjo Loko, 
najhuje pa je bilo na obmo-
čju Komende, Most, Kamni-
ka, kjer je prav tako klestila 
debela toča … »V tem delu 
Slovenije so dobri pogoji za 
nastanek takih neviht – kot 
vemo, je bila tudi lani toča 
okoli Domžal in Most. Ta 
del je večkrat na udaru; po 
prihodu nad ravnino se ne-
vihte razvijejo tako zelo, da 
povzročajo škodo. Na nasta-
nek neviht pomembno vpli-
va tudi smer vetrov pri tleh, 
zato je nemogoče vnaprej 
natančno določiti lokacijo 
pasov, kjer bo toča,« je po-
jasnil Šter.

Nevihte so se razbesne-
le tudi v začetku tega tedna 

– v noči s ponedeljka na to-
rek, a so po pričakovanjih 
meteorologov največ težav 
povzročali močni sunki ve-
tra. Avtomatska meteorolo-
ška postaja v Ratečah je, de-
nimo, poleg močnega nali-
va zabeležila tudi močan su-
nek vetra (70 km/h). Moč-
nejši nalivi in viharni sunki 
vetra (nad 62 km/h) so se po-
javljali tudi v spodnjem delu 
Gorenjske: na Krvavcu so 
dosegli 113 km/h, Borštu pri 
Gorenji vasi 80 km/h in na 
brniškem letališču 70 km/h. 
»Nevihtni sistem so sprem-
ljale tudi številne razelek-
tritve, ki so bile večinoma 
znotraj oblačnosti,« je do-
dal Šter.

Poletja še ni konec

Zadnje dni nas spremlja 
stabilno vreme. Nevarnost 
za nevihte bo po napove-
dih našega sogovornika mi-
nimalna vsaj do ponedelj-
ka. »Močnejših ne pričaku-
jemo, kakšna lahko nasta-
ne predvsem v gorskem sve-
tu. Poletja sicer še ni konec, 
bliža se konkretna otoplitev, 
temperature bodo spet oko-
li 30 stopinj, le jutra bodo še 

sveža. V ponedeljek nas zno-
va najverjetneje čaka burnej-
ši dan s padavinami, tudi ne-
vihtami.«

Brez rekordnih 
temperatur

Pred dnevi se je končal av-
gustovski vročinski val. Mi-
nuli konec tedna so bile iz-
merjene najvišje letošnje 
temperature. Najbolj se je 
ogrelo v Cerkljah ob Krki in 
Črnomlju – do 37 stopinj. 
Vroče je bilo tudi na Gorenj-
skem – živo srebro se je naj-
višje povzpelo na brniškem 
letališču, kjer je bilo 33,6 sto-
pinje. »Tudi v Kranjski Gori 
in Bohinju je bilo nad 30 
stopinj, na Jezerskem pa ne. 
Tam je bila ena redkih po-
staj, kjer je bila temperatura 
nižja od 30 stopinj Celzija,« 
je povedal Šter. Temperatur-
nih rekordov niso zabeleži-
li, kljub temu pa bo po nje-
govem letošnje poletje eno 
zelo toplih. Na Siciliji so si-
cer pred dnevi izmerili nov 
evropski temperaturni re-
kord – 48,8 stopinje Celzi-
ja (uradno ga mora še potr-
diti svetovna meteorološka 
organizacija).

Začetek poletja je bil si-
cer v znamenju suše. »Junij 
je bil zelo sušen, marsikje je 
padla manj kot tretjina obi-
čajne količine padavin. Juli-
ja je bilo že nekaj več dežja, 
a še vedno pod povprečjem, 
avgust pa bo verjetno nad-
povprečno namočen oz. vsaj 
okoli povprečja, tako da suša 
na srečo ni bila dolgotraj-
na,« je še razložil.

Toča bo vse pogostejša
Letošnje poletje so poleg vročinskih valov zaznamovala neurja z viharnimi sunki vetra in točo, ki je 
klestila tudi na Gorenjskem. »Verjetnost za točo pa tudi njena velikost se bosta precej povečali, saj se 
ozračje segreva,« pravi meteorolog Blaž Šter.

Meteorolog Blaž Šter / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah se 
je začela druga faza obno-
ve Ceste Franceta Prešer-
na mimo Dinosa. V sklo-
pu projekta bodo obnovili 
tristo metrov ceste in ploč-
nik, obnovljen pa bo tudi 
vodovod in urejeno od-
vodnjavanje. 

Za izvajalca je bilo izbra-
no podjetje Inkaing, pogod-
bena vrednost znaša 280 ti-
soč evrov, dela pa naj bi bila 
zaključena v prvi polovici ok-
tobra, so povedali na Občini 
Jesenice. 

Gre za nadaljevanje pro-
jekta, katerega prva faza je 
bila izvedena lani in je obse-
gala sanacijska dela močno 
poškodovanega cestišča na 
odseku od konca območja 
podjetja Dinos do križišča s 

cesto Spodnji Plavž v dolžini 
630 metrov. 

Vrednost obeh faz znaša 
nekaj več kot milijon evrov, 
od tega je Občina Jesenice z 
uspešno kandidaturo na Do-
govoru za razvoj regij pre-
jela nekaj več kot 873 tisoč 
evrov sofinanciranja s strani 
Evropske unije in državnega 
proračuna.

Cesta Franceta Prešer-
na je vzporedna glavni ces-
ti skozi Jesenice in jo vozni-
ki v času zapor in gneče upo-
rabljajo kot obvozno cesto. 
Ker je zdaj zaprta, ves pro-
met poteka po glavni regio-
nalni cesti skozi mesto. Ta 
pa je še dodatno obreme-
njena v času turistične se-
zone, saj jo za obvoz upora-
bljajo številni vozniki, da se 
izognejo zastoju na avtocesti 
pred predorom Karavanke.

Cesta Franceta 
Prešerna je zaprta
Zaradi obnove je Cesta Franceta Prešerna, ki je 
edina vzporedna povezava skozi Jesenice, zaprta.

Cesta Franceta Prešerna je na odseku od Dinosa do 
Gradisa zaradi obnove zaprta. To je sicer vzporedna 
prometna povezava skozi Jesenice, ves promet je tako zdaj 
skoncentriran na glavno cesto skozi Jesenice.

Pri nas temperaturnih 
rekordov niso zabeležili, 
kljub temu pa bo letošnje 
poletje eno zelo toplih, 
pravi meteorolog Blaž 
Šter.

Preddvor – Šolska ulica v Preddvoru se počasi vrača v življenje. 
Kot so zapisali na spletni strani Občine Preddvor, so gradbena 
dela v zaključni fazi. V prihodnjem tednu (predvidoma v pone-
deljek ali torek) bodo začeli asfaltirati, v zadnjih dneh avgusta 
pa načrtujejo še ureditev prometne signalizacije, znakov in 
talnih označb. Promet naj bi po Šolski ulici tako stekel prvega 
septembra 2021, kot so tudi že ob začetku del predvideli.

Promet naj bi stekel prvega septembra

Kranj – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje (RKS OZ) 
Kranj vsako leto zbere sredstva in z njimi kupi šolske potreb-
ščine, ki jih razdeli svojim uporabnikom. Tako bodo tudi letos 
kar 383 otrokom od prvega do devetega razreda osnovne šole 
razdelili šolske potrebščine. Gre za otroke iz socialno ogrože-
nih družin, katerih starši so sicer uporabniki socialnih storitev 
Rdečega križa Kranj. Osemnajst deklic in devetnajst dečkov, 
ki jih bodo opremili tudi s šolskimi nahrbtniki, bo letos prvič 
prestopilo šolski prag. Razdeljevanje šolskih potrebščin bo v 
torek, 24., in v sredo, 25. avgusta, za zamudnike pa vse do kon-
ca avgusta. »Uporabnike smo predhodno obvestili o terminih 
delitve šolskih potrebščin, tako da bo ta potekala skladno z 
navodili NIJZ pri tovrstnih projektih,« še dodajajo na RKS OZ 
Kranj. Gre sicer za humanitarni projekt, ki je finančno precej 
zahteven, saj so zanj namenili skoraj tri tisoč evrov.

Brezplačne šolske potrebščine za 383 otrok


