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AKTUALNO

Pravo poletje šele  
avgusta 
»Vročinskega vala, kot kaže, do 
konca julija ne bomo dočakali,« 
pravi meteorolog Branko Gregor-
čič. Temperature v tem tednu višje 
kot v minulem, pričakujemo lahko 
tudi nekaj več neviht.

3

ŠPORT

Zelena luč  
za kranjsko dirko 
Organizatorji tradicionalne kole-
sarske prireditve Kolesarskega klu-
ba Kranj so dobili zeleno luč za 
sobotni kriterij in nedeljsko dirko 
Velika nagrada Kranja – Memorial 
Filipa Majcna. 

13

KRONIKA

Ta teden nadzirajo  
poklicne voznike 
Ta teden poteka nacionalna pre-
ventivna akcija za večjo varnost 
voznikov tovornih vozil in avtobu-
sov, usklajena s policijami iz dru-
gih evropskih držav. 

16

ZADNJA

Vojaško življenje  
te spravi v red 
Na širšem območju Bohinjske 
Bele je drugi in tretji teden v juliju 
potekal 21. vojaški tabor, ki se ga 
je udeležilo 85 polnoletnih dijakov 
in študentov, od tega 19 deklet in 
66 fantov. 

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo pretežno 
oblačno s krajevnimi  
padavinami. V četrtek bo 
vreme še nestanovitno.

14/24 °C
jutri: pretežno oblačno

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo sredo so se 
v prostorih kranjske občine 
na tretji letošnji seji sesta
li gorenjski župani. Kot so 
sporočili iz Regionalne ra
zvojne agencije Gorenjske, 
so se župani dogovorili o iz
vedbi tretje dopolnitve Do
govora za razvoj gorenjske 
regije, v katero bodo vklju
čili nove projektne predloge 
in bistvene spremembe pro
jektov. V podpisanem dogo
voru ima Gorenjska dvajset 
projektov v skupni vrednosti 
sofinanciranja 25,9 milijona 
evrov. Od vključenih projek
tov so štirje že prejeli odloči
tev o podpori s strani Službe 
Vlade Republike Slovenije 

za razvoj in evropsko kohe
zijsko politiko, v tretjo do
polnitev dogovora pa bodo 
vključeni novi projekti Mes
tne občine Kranj in nekate
re bistvene spremembe pro
jektov, ki so v podpisani Do
govor za razvoj gorenjske re
gije že vključeni.

Predsednik Razvojnega 
sveta gorenjske regije Stani
slav Bobnar je podal informa
cije o začetku postopka ime
novanja članov Razvojnega 
sveta gorenjske regije za ob
dobje 2021–2027. Povedal je, 
da aktualnim članom poteče 
mandat s koncem tega pro
gramskega obdobja, in pred
stavil korake do oblikovanja 
nove sestave sveta. 

Imajo nove projekte
Svet gorenjske regije je sprejel dopolnitev 
Dogovora za razvoj gorenjske regije z regijskimi 
projekti in njihovimi spremembami.

45. stran

Urša Peternel

Kranj – Vlada za avgust na
poveduje zagon aplikacije 
za sledenje okužbam z no
vim koronavirusom. Apli
kacija bo narejena po vzoru 
nemške, za prilagoditev pa 
je bilo minuli teden izbra
no podjetje RSteam iz Men
gša. To bo aplikacijo za slo
venske uporabnike prilago
dilo do 1. avgusta, prilagodi
tev pa bo državo stala 4026 
evrov. Na uradu vlade za ko
municiranje poudarjajo, da 
bomo z aplikacijo pomagali 
preprečiti širjenje bolezni z 
malo napora in s kar največ 
varstva podatkov. 

Kako bo delovala nova aplikacija
Ob srečanju drugega uporabnika bosta pametna telefona samodejno izmenjala naključno šifrirani kodi. 
Kodi telefonu sporočita le, da sta se dve osebi srečali, za koliko časa in kakšna je bila razdalja med 
njima. Kodi ne razkrijeta niti imena niti lokacije. 

Na Gorenjskem so v zadnjih dneh nove okužbe potrdili v petih občinah, in sicer v Kranju, 
Domžalah, Radovljici, Šenčurju in Mengšu. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Aleš Senožetnik

Ljubljana, Kranj – Gre za za
časni ukrep, ki je bil spre
jet že v tretjem protikoron
skem paketu in rešuje zate
čeno stanje iz preteklih let in 
v letošnjem letu. 

Spomnimo, da je decem
bra lani upravno sodišče od
pravilo spremembe okolje
varstvenih dovoljenj druž
bam za ravnanje z odpadno 
embalažo (DROE), ki jih je z 
interventnim zakonom izda
la agencija za okolje. Ker em
balažnina ni plačana za okoli 
53 odstotkov zbrane embala
že, DROE ne prevzemajo več 

presežnih količin, ki se tako 
nabirajo na dvoriščih komu
nalnih podjetij. Tako so na 
Zbornici komunalnega go
spodarstva pri Gospodarski 
zbornici Slovenije že v za
četku leta opozorili na skrb 
vzbujajoče stanje, saj se je 
do konca januarja nakopiči
lo 16.400 ton odpadne em
balaže, količine pa naj bi se 
po njihovih izračunih vsak 
mesec povečale za dodatnih 
5.700 ton. Po začasni rešitvi, 
ki jo sedaj uvajajo tripartitne 
pogodbe, bodo odpadno em
balažo najprej presortirali na 
posamezne frakcije materi
alov, nato bodo reciklabilni 

deli odpadkov poslani v po
stopke končne predelave, 
nereciklabilni del pa bo pre
težno prepeljan v postopke 
termične obdelave. 

Kot so nam sporočili z mi
nistrstva za okolje in pro
stor, so do konca prejšnje
ga tedna sklenili 57 pogodb 
v skupni vrednosti skoraj 
5,2 milijona evrov, s kateri
mi bo prevzetih 33 tisoč ton 
komunalne odpadne emba
laže. Embalažo bo prevzelo 
deset podjetij, največji delež 
pa Družba Kostak (12 tisoč 
ton), Surovina (6500 ton) in 
Simbio (5200 ton). 

Odpadke znova odvažajo
Država v teh dneh s komunalnimi podjetji in izvajalci, ki se ukvarjajo z 
obdelavo odpadkov, sklepa tripartitne pogodbe, s čimer omogoča takojšen 
odvoz odpadne embalaže, ki se kopiči na smetiščih po državi.

V številnih zbirnih centrih nakopičene odpadke embalirajo, s čimer poskušajo preprečiti 
emisije v okolje. 43. stran
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Urša Peternel

Gozd - Martuljek – Robert 
Plavčak iz Gozda - Martulj-
ka je postal novi predsednik 
Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Gorenjske. Je 
mladi upokojenec, tako po 
letih kot po stažu, saj se je 
upokojil šele pred dobrim le-
tom dni. Dejaven je na raz-
ličnih področjih: je predse-
dnik PGD Gozd Martuljek 
in Občinske gasilske zveze 
Kranjska Gora, predsednik 
Športnega društva v Kranj-
ski Gori, učitelj smučanja, 
navdušen tenisač … 

Kaj vas je vodilo pri odloči-
tvi, da prevzamete vodenje 
pokrajinske zveze društev 
upokojencev?

»Postati predsednik po-
krajinske zveze je vseka-
kor izziv. Člani naše zve-
ze delujejo v 49 društvih 
na območju Gorenjske in 
vseh članov je skoraj 30 ti-
soč. Smo torej največja po-
krajinska zveza v Sloveniji. 
Naj povem, da gre za častno 
in prostovoljno funkcijo, ki 
jo bom odgovorno in vestno 
izvajal. Ključna je bila pred-
vsem odločitev prejšnjega 
predsednika in seveda nje-
govo povabilo, da bi sodelo-
val na področju pokrajinske 
zveze upokojencev. Sprejel 
sem izziv, se prijavil na raz-
pis in bil izvoljen. Vso svo-
jo poklicno kariero sem de-
lal z ljudmi. Zelo rad po-
magam in predvsem v lju-
deh iščem vse dobro in čim 
boljše rešitve, in ne proble-
mov, teh je že tako preveč. 
Verjamem, da lahko s svo-
jim znanjem in izkušnjami 
veliko pripomorem k delu 
in vodenju zveze. Poskrbel 
bom za to, da bomo upoko-
jenci bolj slišani. Že v nas-
lednjih dneh se namreč sre-
čam z županom Mestne 
občine Kranj, ki mu želim 
predstaviti delo in proble-
matiko naše zveze. Nato sle-
dijo obiski še po preostalih 
občinah, kjer delujejo člani-
ce naše zveze. 

Boste uvedli kakšne spre-
membe pri vodenju pokra-
jinske zveze ali boste nada-
ljevali zastavljeno delo?

Delo na zvezi je zastav-
ljeno zelo dobro. Aktivno-
sti potekajo na vseh ravneh 
in podpredsednika ter pred-
sedniki posameznih ko-
misij in drugi organi zveze 
zelo dobro opravljajo svoje 
delo. Vsekakor pa si želim 

še boljše povezave med Zve-
zo društev upokojencev Slo-
venije in našimi članicami. 
Zato bomo najprej nekoli-
ko prenovili in osvežili naše 
spletne strani in skušali iz-
boljšati medsebojno sode-
lovanje in obveščanje naših 
članov.

  
Kaj je po vašem mnenju naj-
večji problem generacije se-
danjih upokojencev? 

Verjetno osamljenost in 
občutek, da nismo več do-
volj koristni za našo družbo. 

Pokojnine so nizke in pre-
hod iz enega stanja v dru-
go je stresen. Zato se mar-
sikdo zapre vase in se po-
čuti manjvrednega in neko-
ristnega. Marsikdo si želi še 
kaj doživeti, kam potovati in 
biti koristen, za kar prej ni 

bilo dovolj časa, volje ali de-
narja. Tu pa nastopijo naša 
društva in naši programi, ki 
so primerni za vse starosti in 
udeležence. 

Pokrajinska zveza je dejavna 
na več področjih, športnem, 
kulturnem, humanitarnem, 
zelo uspešen je program Sta-
rejši za starejše. Boste kate-
remu od teh področij name-
nili še večjo pozornost?

Zagotovo si vsa področ-
ja zaslužijo pozornost. Ne-
kateri namreč čutijo potre-

be po druženju, drugi po gi-
banju, tretji po sociali in po-
moči drugim. Zato se znot-
raj naših programov lah-
ko najde prav vsak, ki si to 
želi. Zagotovo pa si bom 
na zvezi prizadeval pred-
vsem za medgeneracijsko 

sodelovanje in sožitje ter 
delovanje v korist naših čla-
nic in članov.

  
Zakaj je po vašem mnenju 
pomembno, da se upokojen-
ci združujejo v društvih upo-
kojencev? 

Gre za aktivno sodelo-
vanje starejših in njiho-
vo vključevanje v vse oblike 
družbenega dialoga, odloča-
nja in soodločanja, ki naj v 
čim večji meri izkoristi nji-
hove delovne in življenjske 
izkušnje ter znanje. Slednje 
je eden od temeljnih ciljev 
delovanja naše zveze. Gre 
seveda za prostovoljno dru-
ženje. Ljudje smo družabna 
bitja in želimo si druženje 
v takšni ali drugačni obliki. 
Vse to pa ponujajo posame-
zna društva in naše ni prav 
nič drugačno. 

Kako je epidemija vplivala 
na delo društev in zveze?

Slabo, kot na vse druge, 
saj smo z vidika virusa še 
bolj ogrožena kategorija. 
No, kljub temu delo v zvezi 
in društvih ni zastalo. Naše 
programe delovanja smo 
prilagodili danim okolišči-
nam. Zato si na zvezi pred-
vsem prizadevamo, da naše 
člane pravočasno in aktiv-
no obveščamo, kako ravna-
ti v posameznih primerih, 
saj je vprašanj veliko. Dej-
stvo pa je, da se bomo mora-
li naučiti živeti s tem. Očitno 
je, da nikoli več ne bo, kot je 
bilo, zato je dobra obvešče-
nost ključna za naše delo in 
delovanje.

Mnogi upokojenci imajo 
občutek, da niso več koristni
Pogovarjali smo se z novim predsednikom Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Robertom 
Plavčakom, ki je nasledil dosedanjega predsednika Zdravka Malnarja.

Robert Plavčak: »Ker sem v pokoju in imam sedaj več časa kot prej, mi ostane še dovolj 
energije za preostale aktivnosti oziroma za delovanje v društvih. Seveda pa brez rekreacije 
in tenisa ne zdržim prav dolgo.« / Foto: Gorazd Kavčič

Robert Plavčak je po izobrazbi univerzitetni 
diplomirani pravnik. Začel je kot policist, a že kmalu 
diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. V policiji 
je preživel dvajset let, napredoval je od policista do 
vodilnih in vodstvenih del. Zadnjih 19 let je deloval v 
civilni sferi in občinah Zgornje Gorenjske, predvsem 
kot vodja pravne službe ali direktor občinske uprave. 
»Pri tem sem si pridobil neprecenljive izkušnje, 
ki pridejo še kako prav pri vodenju katerega koli 
društva,« pravi. V kranjskogorski občini, kjer živi, 
je bil dva mandata tudi občinski svetnik na svoji 
neodvisni listi Za našo dolino gre. »V občini, kjer 
živim, sem se vseskozi zavzemal in si prizadeval za 
boljše pogoje in bivanje vseh občank in občanov,« 
pravi. Z ženo živita v lastni hiši v Gozdu - Martuljku, 
kjer dela nikoli ne zmanjka, v veselje pa so jima trije 
vnuki.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zaradi izbruha viru-
sa in preventivnih ukrepov 
za zajezitev nadaljnjega šir-
jenja so se gospodarske raz-
mere marca zelo zaostrile in 
aprila dosegle dno. Pozneje 
so se začeli kazati spodbud-
nejši znaki, obeti pa ostaja-
jo ugodnejši. Te okoliščine 
so se po pričakovanjih od-
razile tudi v aktivnosti bank. 
Marca je stopil v veljavo za-
kon, ki omogoča odlog pla-
čila obveznosti kreditoje-
malcev. Do sedaj so banke 
prejele 23.100 vlog kredito-
jemalcev za odobritev odlo-
gov plačil; skupni obseg teh 
kreditov znaša 2,5 milijar-
de evrov, znesek odloženih 
plačil za odobrene vloge pa 
333 milijonov evrov. Veliko 

večino, kar tri četrtine vseh 
doslej prejetih vlog, so ban-
ke prejele v prvem mesecu 
veljave zakona. Banke so ve-
čino vlog že odobrile.

Po aprila sprejetem zako-
nu, ki omogoča kreditiranje 
podjetij z jamstvom države, 
v Banki Slovenije ugotavlja-
jo, da so banke sklenile prva 
posojila z državno jamstve-
no shemo. Poročajo o treh 
poslih v vrednosti 16,5 mili-
jonov evrov. »Ob tem pa po-
udarjamo, da so v tem času 
banke prejele tudi 1200 vlog 
podjetij za nova likvidnostna 
posojila, povezana s korona-
virusom, pri čemer so jih po-
lovico že odobrile. Ocenjuje-
mo, da bo tudi del teh poso-
jil naknadno preoblikovan v 
posojila z jamstvom države,« 
sporočajo iz Banke Slovenije. 

Kreditirajo z 
jamstvom države
Banke podeljujejo kredite podjetjem za namene 
soočanja s koronakrizo. Prva posojila tudi po 
jamstveni shemi.

Kranj – Na zasedanju državnega zbora pred parlamentarni-
mi počitnicami je bila tudi druga obravnava predloga nove-
le zakona o trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah in 
dela prostih dneh zaprte. Izjeme bodo manjše trgovine na 
posebnih območjih in manjše trgovine podjetnikov ali pravnih 
oseb. Stranka SMC je predlagala dopolnilo, po katerem bi v 
teh trgovinah ob nedeljah lahko delali tudi dijaki in študentje. 
Sprejetje dopolnila je obravnavo zakonskega predloga odložilo 
na jesensko zasedanje državnega zbora, nad čemer so bili še 
posebej ogorčeni v stranki levica. Po predlogu bodo morale 
biti trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, izjema 
bodo prodajalne do 200 kvadratnih metrov na bencinskih 
servisih, avtobusnih in železniških postajah, letališčih, v pri-
staniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih 
ter v bolnišnicah. 

O nedeljskem zaprtju trgovin jeseni

Kranj – Včeraj so se na slovenski obali začela vsakoletna leto-
vanja Slovenske karitas za socialno ogrožene otroke in mla-
dostnike. Na letovanjih, ki nosijo naslov Počitnice biserov, bo 
v sedmih tednih letovalo 220 otrok in mladostnikov. Otroke 
izberejo in posredujejo župnijske Karitas iz vse Slovenije. Z 
otroki bo več kot osemdeset mladih prostovoljcev in anima-
torjev. V tem času poletja v Portorožu v Sončni hiši v devetih 
tednih potekajo tudi letovanja vreč kot petdeset socialno ogro-
ženih družin z otroki. Tako Slovenska karitas vsako leto od 
maja do septembra v različnih programih omogoči teden ali 
vsaj nekaj dni morja več kot petsto socialno ogroženim ose-
bam. Število udeležencev je glede na prejšnja leta primerljivo, 
le pri letovanju družin bo letos teh manj, saj so morali zaradi 
epidemije zmanjšati kapacitete v hiši, kjer letujejo, da so na ta 
način omogočili varno razdaljo. Prav tako v spomladanskem 
delu niso organizirali letovanj za starejše. Upoštevanje ukre-
pov pa je zmanjšalo tudi število otrok na skupino. Upoštevajo 
pa seveda vse predpisane standarde in navodila NIJZ glede 
razkuževanja, higiene rok, nošenja mask, prezračevanja pro-
storov in avtobusnih prevozov.

Začele so se Počitnice biserov
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V Sloveniji se že več let 
srečujemo s kaotič-
nim stanjem v panogi 

ravnanja z odpadno embala-
žo, ki je eskaliralo, potem ko 
so se zaradi zaprtja kitajskih 
trgov v Evropi začeli kopičiti 
presežki odpadnih materia-
lov in smo se bili v precej večji 
meri kot doslej z odpadki pri-
morani soočiti sami. V mi-
nulih mesecih smo bili tako 
priča več požarom na smetiš-
čih, zaradi ostankov hrane in 
pijač so se zaredile žuželke in 
glodavci, embalažo raznaša-
jo ptice in veter … 

Situacijo država rešuje z 
interventnimi zakoni. A de-
cembra lani je upravno so-
dišče odpravilo spremembe 
okoljevarstvenih dovoljenj 
družbam za ravnanje z od-
padno embalažo (DROE), 
ki jih je z interventnim za-
konom leto prej izdala agen-
cija za okolje. DROE tako ne 
prevzemajo več skoraj polovice 
odpadne embalaže, za katero 
ni plačana embalažnina. Na 
dvoriščih komunalnih podjetij 
so se tako po novem letu po-
leg kupov iz preteklih let spet 
začeli kopičiti tudi novi kupi 
odpadne embalaže. 

Prav v teh dneh so se kupi 
znova pričeli zmanjševati. 
Država je namreč začela 
sklepati tripartitne pogodbe, 
po katerih bodo ta lahko od-
padno embalažo, ki je niso 
prevzele DROE, oddala izva-
jalcem obdelave, račun pa bo 

plačala država. Gre za inter-
ventni ukrep, sprejet v drugem 
protikoronskem paketu, po 
katerem je do minulega tedna 
država sklenila 57 pogodb v 
vrednosti dobrih pet milijo-
nov evrov. Za ukrep je sicer 
do konca maja namenjenih 
7,8 milijona evrov, nato pa še 
dodaten milijon za vsak nas-
lednji mesec. Na ta način se 
bodo tudi gorenjska komunal-
na podjetja rešila stotin ton 
odpadne embalaže.

Interventni ukrep je nujen 
in več kot dobrodošel, saj se po 
državi (po izračunih Zborni-
ce komunalnega gospodarstva 
pri GZS) vsak mesec nakopiči 
dodatnih 5700 ton odpadne 
embalaže. A kot je bilo večkrat 
slišati s strani različnih akter-
jev v panogi, gasi požar, ne 
ureja pa kaotičnega stanja. 
Zato je potrebna sistemska 
rešitev, ki si jo želijo tako ko-
munalna podjetja kot DROE. 
Eno poglavitnih novosti naj 
bi prinesla predlagana spre-
memba uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno emba-
lažo, ki predvideva ukinitev 
praga za zavezance, ki so op-
roščeni plačevanja embalaž-
nine, s čimer bi to dajatev uve-
ljavili tudi za pravne subjekte, 
ki proizvedejo manj kot 15 ton 
embalaže na leto. A za učin-
kovito in transparentno delo-
vanje sistema zgolj to ne bo 
dovolj, menijo tako v družbah 
za prevzem odpadne embala-
že kot komunalnih podjetjih.

Čakanje na sistemsko 
rešitev

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Med komunalnimi pod-
jetji, ki so sklenila pogod-
be za odvoz odpadkov, so 
tudi podjetja iz Gorenjske 
oz. podjetja, ki to javno go-
spodarsko službo opravljajo 
na območju Gorenjske. Gre 
za družbe JEKO, Komunala 
Kranjska Gora, Komunala 
Kranj, Komunala Radovlji-
ca, Komunala Tržič, Loška 
komunala, Občina Gorenja 
vas - Poljane, Prodnik, Pu-
blikus in JP Voka – Snaga.

Kakšno je trenutno stanje 
glede nakopičene odpadne 
embalaže, smo poizvedeli 
tudi pri večjih komunalnih 
podjetjih na območju širše 
Gorenjske. 

Kot so nam sporoči-
li iz podjetja Publikus, ki 
upravlja odlagališče na ob-
močju Suhadol, so že ko-
nec maja uspešno izved-
li javni razpis za prevzem 
nakopičene mešane komu-
nalne embalaže in tako naš-
li prevzemnika za vse nako-
pičene količine odpadkov 
tako v Suhadolah kot na od-
lagališču Stara vas v Postoj-
ni. V Suhadolah skladišči-
jo 3.900 ton odpadne em-
balaže, ki jo je prevzemnik 
že začel odvažati, in kot ra-
čunajo v Publikusu, bo vsa 
embalaža odpeljana do 
konca leta.

V Komunali Kranj trenu-
tno skladiščijo okoli tris-
to ton odpadne embala-
že iz lanskega leta in doda-
tnih sedemdeset ton iz le-
tošnjega, na skladiščenju 
pri družbi Kostak, s katero 
so tudi sklenili pogodbo za 
odvoz, pa imajo še dodatnih 
1.100 ton. Predvidevajo, da 
bodo do konca leta odda-
li vso začasno skladiščeno 

odpadno embalažo, tudi tis-
to v Krškem.

V jeseniškem podjetju 
JEKO so s Surovino skleni-
li pogodbo za odvoz 216 ton 
odpadne embalaže, sicer pa 
trenutno skladiščijo 350 ton 
embalaže, od tega 110 ton še 
iz lanskega leta.

V vseh družbah interven-
tni ukrep pozdravljajo kot 
nujnega in dobrodošlega, 
a poudarjajo, da težav ne 
rešuje na sistemski ravni. 
Trenutno je v javni obrav-
navi že tudi osnutek Ured-
be o spremembah in dopol-
nitvah Uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno em-
balažo, ki določene spre-
membe že uvaja. Med naj-
pomembnejšimi je gotovo 
ukinitev praga za zavezan-
ce, ki so oproščeni plače-
vanja embalažnine. Po se-
danji ureditvi namreč prav-
nim subjektom, ki porabijo 
manj kot 15 ton embalaže, 
ni treba plačevati embalaž-
nine, kar po mnenju DROE 
in komunalnih podjetij 

predstavlja enega od večjih 
problemov sedanje uredi-
tve. Kot so nam denimo po-
vedali v Publikusu, bi spre-
jete rešitve stabilizirale sis-
tem ravnanja z mešano ko-

munalno odpadno embala-
žo, menijo pa, da bodo pot-
rebne še dodatne varovalke, 
da v prihodnje do takšnega 
kopičenja odpadkov ne bi 
več prihajalo. Osnutek spre-
membe uredbe pozdravlja-
jo tudi na Komunali Kranj, 
kjer pa se sprašujejo, kako 
bo s kopičenjem embalaže 
do konca leta, saj naj bi nova 
uredba v veljavo stopila šele 
prihodnje leto.

Odpadke znova odvažajo
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Do konca prejšnjega 
tedna je bilo sklenjenih 
57 pogodb v skupni 
vrednosti skoraj 5,2 
milijona evrov, s katerimi 
bo prevzetih 33 tisoč ton 
komunalne odpadne 
embalaže.

Kot poudarjajo v 
komunalnih podjetjih, je 
interventni ukrep nujen 
in dobrodošel, a težav ne 
rešuje na sistemski ravni.

Ana Šubic

Kranj – Čeprav letošnje po-
letje še ni prineslo izrazite 
oziroma dolgotrajne vroči-
ne, pa po navedbah meteo-
rologa Branka Gregorčiča v 
resnici ni prav nič hladno, če 
ga primerjamo s klimatolo-
škim obdobjem 1981–2010. 
»Res pa je, da je bila sredina 
tega meseca, gre za obdob-
je med 11. in 19. julijem, raz-
meroma hladna. Značilnost 
zadnjega meseca so tempe-
raturna nihanja s periodo 
štiri do pet dni. Vremenske 
fronte namreč redno preha-
jajo Slovenijo, vedno zno-
va prinesejo dež in ohladi-
jo ozračje, vendar so sre-
dnje dnevne temperature 
30-dnevnega obdobja zelo 
blizu dolgoletnega povpre-
čja,« je povedal.

Razlog za tak potek vre-
mena je v pogostih prodorih 
razmeroma hladnega in vla-
žnega atlantskega zraka pro-
ti srednji Evropi in Alpam. 
Hkrati pa vroč zrak iznad se-
verne Afrike doseže le Iber-
ski polotok, ne pa tudi sever-
nega Sredozemlja, kot je bil 
to v preteklih letih dokaj po-
gost pojav, je pojasnil. »Dob-
ra stran takega vremena je, 
da doslej ni bilo niti suše niti 
močnejših neurij.«

Pogled na graf poteka tem-
peratur v Kranju nam sicer 
pove, da smo imeli tri dni s 

temperaturo nad 30 stopinj 
Celzija že v juniju in še tri 
dni v prvi polovici julija. »To 
je kar skladno s klimatskimi 
vrednostmi. Ker so bila zad-
nja poletja izstopajoče preto-
pla, je bilo hladneje kot letos 
nazadnje julija 2014,« je raz-
ložil Gregorčič.

Kot je napovedal, bodo 
temperature v tem tednu 
višje kot v minulem in pove-
čini blizu ali malo nad pov-
prečjem. Pričakujemo lahko 
tudi nekaj več neviht. »Vro-
činskega vala, kot kaže, do 
konca julija ne bomo doča-
kali. Možnost stopnjevanja 

vročine se nakazuje v začet-
ku avgusta. Vroč afriški zrak 
bo predvidoma najprej zajel 
zahodni del Evrope, možno 
pa je, da bo z nekajdnevnim 
zamikom dosegel tudi sre-
dnjo Evropo in Alpe. Ker pa 
napovedi za več kot deset dni 
vnaprej žal niso zelo zanes-
ljive, bomo morali še poča-
kati na novejše izračune me-
teoroloških modelov.«

Temperatura Blejskega 
jezera se sicer ta mesec ve-
činoma giba med 22 in 23 
stopinjami, kar je po bese-
dah Gregorčiča dokaj nor-
malno za ta čas. »Bohinjsko 

jezero je hladnejše, ima od 
19 do 20 stopinj, saj je pre-
cej bolj pretočno in se ob-
čutneje segreje le ob dalj-
šem vročem in sušnem ob-
dobju, ki pa ga letos še ni 
bilo.« Temperatura mor-
ja ob slovenski obali je ko-
nec junija dosegla že 28 sto-
pinj, v juliju pa je ob vsaki 
burji padla na okoli 20 sto-
pinj. Trenutno je z okoli 
24 stopinjami malenkost 
pod povprečjem za ta čas, a 
Gregorčič pričakuje, da se 
bo predvidoma že v prvi po-
lovici tega tedna približala 
normalnim vrednostim.

Pravo poletje šele avgusta
»Vročinskega vala, kot kaže, do konca julija ne bomo dočakali,« pravi meteorolog Branko Gregorčič.

Temperatura Blejskega jezera se ta mesec večinoma giba med 22 in 23 stopinjami, kar je po 
besedah Branka Gregorčiča dokaj normalno za ta čas. / Foto: Tina Dokl
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Kot poudarjajo v vla-
dnem uradu za komunici-
ranje, aplikacija Corona-
-warn-app uporabnika ne 
pozna, ga pa spremlja, da 
lahko bolje zaščiti sebe in 
ljudi okoli njega. Ob sre-
čanju drugega uporabni-
ka bosta pametna telefona 
samodejno izmenjala na-
ključno šifrirani kodi. 

»Kodi telefonu sporoči-
ta le, da sta se dve osebi sre-
čali, za koliko časa in kakšna 
je bila razdalja med njima. 
Kodi ne razkrijeta niti ime-
na niti lokacije. Drugi upo-
rabnik ne bo nikoli izvedel, 
da je njegov telefon izme-
njal kodo z vašim. Vaša iden-
titeta bo ostala skrita. Kode 
se s telefona izbrišejo po 14 
dneh,« poudarjajo. V Nem-
čiji aplikacija stik zabeleži 

pri razdalji med telefonoma, 
manjši od metra in pol, ter 
v času, daljšem od 15 minut; 
za kakšno razdaljo in čas sti-
ka se bodo odločili pri nas, še 
ni znano.

»Če je pri uporabniku po-
trjena okužba, se lahko sam 
odloči, da anonimno posre-
duje svojo naključno kodo 

na voljo vsem uporabnikom 
in tako tudi vam. Vaša apli-
kacija najde kodo, ki jo je 
vaš telefon izmenjal s telefo-
nom okužene osebe, in vas 
obvesti, da ste z njo prišli v 
stik. Hkrati vam aplikacija 
da jasna navodila, kako rav-
nati. Ves čas boste ostali ano-
nimni,« izhaja iz posnetka. 

Kako bo delovala nova aplikacija
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Včeraj je začel veljati nov odlok, po katerem lahko 
osebe, ki jim bo odrejena karantena, v Slovenijo 
vstopajo na katerem koli mejnem prehodu s Hrvaško. 
Za vročanje odločb so po novem zadolženi policisti. 
Policist ob prihodu posameznika na mejni prehod 
optično posname njegov osebni dokument, zatem je 
samodejno oblikovana predpripravljena karantenska 
odločba, ki je poslana ministrstvu za zdravje, kjer jo 
pooblaščena oseba podpiše in v nekaj minutah vrne 
na mejni prehod. Karantensko odločbo nato osebi 
vroči policist. Policija bo organizirala posebno vstopno 
kolono za tiste, ki vedo, da jih čaka izdaja karantenske 
odločbe. Število novookuženih v državi je bilo v zadnjih dneh 

19, 24, 6 in 7. Nižji številki v soboto in nedeljo gre 
bržkone pripisati tudi nižjemu številu opravljenih 
testiranj. Okužbe so razpršene po različnih občinah, 
obolevajo pa zlasti mlajši. Na Gorenjskem so od 
četrtka zabeležili deset novih okužb, in sicer pet 
v Kranju, dve v Domžalah, po eno pa v Mengšu, 
Radovljici in Šenčurju. Največ okuženih je ta čas v 
občini Kranj, kjer imajo dvanajst aktivnih okužb (od 
začetka epidemije pa skupaj 38).

Urša Peternel

Koroška Bela – Izbrani izva-
jalec Kovinar - Gradnje ST 
je prejšnji teden začel izva-
jati dela na strehi starejše-
ga dela Osnovne šole Koro-
ška Bela (t. i. 70-letne oziro-
ma NOB šole), kjer so učil-
nice razrednega pouka. Za-
menjali bodo obstoječo be-
tonsko strešno kritino ter 

žlebove, odtočne cevi ter 
kapne obloge, hkrati pa to-
plotno izolirali tudi neizko-
riščeno podstrešje. Projekt, 
vreden 100 tisoč evrov, fi-
nancira Občina Jesenice.

Kot poudarjajo na obči-
ni, obsežnejša investicij-
ska vlaganja Občina Jese-
nice v sodelovanju z OŠ 
Koroška Bela izvaja že od 
leta 2006. Doslej so uredili 

mansardo v t. i. novi šoli z 
nabavo vse opreme, zame-
njali streho nad jedilnico in 
kuhinjo, uredili pritličje t. i. 
nove šole, kar je vključeva-
lo sanacijo žlindre, uredi-
tev knjižnice, učilnic, kabi-
netov, preselitev uprave ter 
nabavo opreme za vse pro-
store. Lotili so se tudi ener-
getske sanacije, del katere je 
tudi omenjena zamenjava 

strehe. Je pa lani šola prek 
dobrodelne akcije zbrala de-
nar za zamenjavo dela oken 
na t. i. novi šoli.

Skupna vrednost doslej 
izvedenih del, ki jih je fi-
nancirala Občina Jesenice 
iz svojega proračuna (brez 
investicije v menjavo dela 
strehe), znaša čez 1,3 mili-
jona evrov, so povedali na 
Občini Jesenice.

Menjava šolske strehe

Obnova strehe na Osnovni šoli Koroška Bela

Bled – Minuli konec tedna so na Bledu načrtovali tradicional-
ne Blejske dneve, ki pa so jih morali tako kot številne druge 
letošnje prireditve zaradi epidemije covida-19 odpovedati. 
Posebno atrakcijo vsako leto predstavljajo lučke na gladini 

Blejskega jezera, ki jih iz jajčnih lupin izdeluje domačin Andrej 
Vidic. Izdelal jih je tudi letos, a v primerjavi s preteklimi leti 
veliko manj, saj je imel zaradi dvomesečne karantene na voljo 
precej manj jajčnih lupin, so pojasnili na Turizmu Bled, kjer 
so se odločili, da bodo lučke minulo soboto vseeno spustili v 
vodo. Po gladini jezera jih je zaplavalo okrog 1500, medtem 
ko jih je bilo v minulih letih tudi do 15 tisoč, so razložili v Tu-
rizmu Bled, kjer so še dodali: »Letošnje lučke smo posvetili 
zdravstvenemu osebju, spominu na epidemijo in virus, ki še 
vedno močno vpliva na naša življenja.« 

Lučke letos posvetili medicinskemu osebju
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Marjana Ahačič

Radovljica – Konec tedna 
so začeli z rušenjem zad-
njih nekaj let prazne stav-
be na robu Oble gorice, na 
vrhu grička med radovlji-
škim zdravstvenim domom 
in osnovno šolo, v neposre-
dni bližini vrtca. Še pred ne-
davnim so bili v njej prosto-
ri uprave Vrtca Radovljica, 
nekaj let pred tem se je od 
tam nove prostore dokonč-
no preselil Center za soci-
alno delo, instituciji, ki sta 
v prostorih na Kopališki 10 
delovali od sredine petdese-
tih let. 

Pred tem je bil od dru-
ge svetovne vojne naprej v 
stavbi zdravstveni dom, kjer 

so ambulante radovljiških 
zdravnikov delovale vse do 
sredine sedemdesetih, ko 
so le malo naprej blizu baze-
na zgradili novega. V osno-
vi je bila sicer stavba zgraje-
na med drugo svetovno voj-
no kot hiša nemškega okraj-
nega načelnika. Po vojni so 
jo tedanje oblasti zaplenile 
in adaptirale oziroma uredi-
le tako, da je bila primerna 
za izvajanje zdravstvene de-
javnosti. V takratnem zdra-
vstvenem domu je delovala 
tudi zobozdravstvena ambu-
lanta.

Objekt je bil v zadnjem 
obdobju v lasti Občine Ra-
dovljica, kjer so ugotovi-
li, da ne izpolnjuje bistve-
nih zahtev, ki jih določa 

gradbeni zakon. Brez več-
jih rekonstrukcijskih pose-
gov, ki bi zahtevali tudi sta-
tično protipotresno sanaci-
jo, ni več primeren za daljšo 
uporabo, zato so se pristojni 
odločili za rušitev.

Na objektu so bili vgraje-
ni portali iz tufa iz sedem-
najstega stoletja. Te so še 
pred rušitvijo stavbe skrbno 
odstranili in shranili. Celot-
no območje se bo po rušit-
vi objekta zatravilo, prostor 
pa bo namenjen za nadalj-
nje potrebe vrtca, so še po-
jasnili na radovljiški občin-
ski upravi.

Stavbo nekdanje uprave 
vrtca so v soboto porušili
Konec tedna so porušili stavbo, v kateri so bili še pred nekaj leti upravni prostori radovljiškega vrtca 
in centra za socialno delo, do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa zdravstveni dom.

Skoraj osemdeset let staro stavbo ob radovljiškem vrtcu, 
ki je bila v osnovi zgrajena kot stanovanjska vila, po drugi 
svetovni vojni pa je bil v njej zdravstveni dom ter kasneje 
center za socialno delo in uprava vrtca, so v soboto 
porušili. / Foto: Andrej Sedej

Portale iz 17. stoletja so s stavbe pred rušenjem odstranili in jih shranili, območje pa bo v 
nadaljevanju zatravljeno in namenjeno potrebam vrtca.

Tržič – Občina Tržič je že petnajsto leto zapored pripravila 
javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, 
zdravstvenih in humanitarnih programov humanitarnih in 
invalidskih društev. Nanj se je letos prijavilo kar trideset pri-
javiteljev, kar je največ doslej. Gre za nevladna, neprofitna 
humanitarna in invalidska društva in organizacije ter župnij-
ske karitas z območja občine Tržič ali izven nje, ki pa v svoje 
programe vključujejo tudi uporabnike s stalnim prebivališčem 
v občini Tržič. Vsem prijavam je bilo ugodeno, glede na po-
večano število prijav pa so povečali tudi sredstva, in sicer je 
bilo med domača društva razdeljenih 7500 evrov, med tuja 
pa nekaj več kot 4950 evrov.

Denar za humanitarna in invalidska društva
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Izbirajte med več kot 150 
bencinskimi servisi po Sloveniji za 
dostavo svoje paketne pošiljke.
Za več informacij o možnosti 
prevzema in dostave paketnih pošiljk 
poskenirajte QR kodo ali obiščite 
www.posta.si/mdmi.

Ker se mi
zmeraj mudi!

Moja dostava – moja izbira

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjska občina je 
svoje strateške usmeritve 
opredelila v Trajnostni ur-
bani strategiji do leta 2030, 
hkrati pa se odgovorni zave-
dajo, da vsesplošna digitali-
zacija ni samo trend, ki se 
mu je treba prilagoditi, am-
pak tudi priložnost za pospe-
šen razvoj občine. Da bi za-
gotovili tudi urejeno infor-
macijsko okolje z jasno ko-
ordinacijo razvoja, poveza-
nimi procesi in platforma-
mi, razumljivimi in dostop-
nimi podatki ter zmogljivo 
infrastrukturo, so pripravili 
še Strategijo digitalnega ra-
zvoja. Ta bo služila kot učin-
kovita podpora vsem pro-
cesom v lokalni skupnosti, 
njihovemu povezovanju, iz-
menjavi podatkov, okolju za 
hiter razvoj novih storitev 
za občane in za sodelova-
nje vseh deležnikov v mes-
tu tudi pri oblikovanju digi-
talne podobe Kranja. 

»Učinkovita uporaba mož-
nosti digitalnih tehnologij 

bo prispevala k večjemu za-
dovoljstvu občank in obča-
nov, k večji učinkovitosti lo-
kalnega gospodarstva, in to 
ob spoštovanju načel trajno-
stnega razvoja, ki omogoča-
jo tudi dolgoročno premi-
šljeno in nenehno izboljše-
vanje bivanjskega in delov-
nega okolja v Kranju. Hkra-

ti želi mesto tudi s pomoč-
jo premišljene digitalizaci-
je okrepiti svojo regional-
no vlogo in krepiti identite-
to sodobne vzorčne lokalne 
skupnosti, katere zgledom 
bodo sledila tudi druga oko-
lja,« pojasnjujejo na kranj-
ski občini in dodajajo, da v 
javno razpravo dajejo osnu-
tek strategije, saj želijo pri-
dobiti in upoštevati mnenja 
prebivalcev, gospodarstva in 

stroke za razvoj skupnega 
digitalnega okolja. 

Z osnutkom se je že sez-
nanil Strateški svet za pame-
tno mesto in pametno skup-
nost Kranj, predvidoma do 
konca leta ga bo obravna-
val tudi mestni svet. Doku-
ment, ki je objavljen na sple-
tni strani občine, oprede-

ljuje splošna načela razvoja, 
pa vendar tudi zelo konkre-
tno določa vsebinska pod-
ročja delovanja ter predlaga 
konkretne konceptualne re-
šitve informacijskega okolja. 
Na kranjski občini k sodelo-
vanju tako vabijo občanke 
in občane, podjetja, zavode, 
nevladne organizacije, laike 
in strokovnjake na področju 
digitalizacije. Predloge spre-
jemajo do 21. septembra.

Učinkovita uporaba tehnologij
Mestna občina Kranj je na svoji spletni strani odprla javno razpravo o 
osnutku Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Kranja.

Na kranjski občini vabijo občanke in občane, podjetja, 
zavode, nevladne organizacije, laike in strokovnjake na 
področju digitalizacije, da se seznanijo s predlogom 
strategije in posredujejo komentarje, kritike, 
predvsem pa dodatne predloge za izboljšanje.

Predstavnik Mestne obči-
ne Kranj Tomaž Lanišek, ki 
vodi postopek izbora Regio-
nalne razvojne agencije Go-
renjske za programsko ob-
dobje 2021–2027, je župa-
nom predstavil predlog jav-
nega razpisa. Zakon o spod-
bujanju skladnega regional-
nega razvoja določa, da re-
gionalno razvojno agenci-
jo za opravljanje splošnih 

razvojnih nalog v regiji za 
programsko obdobje izbe-
re svet regije z javnim raz-
pisom. Župani so se sezna-
nili z nadaljnjimi postopki 
izbora Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske.

Župan Mestne občine 
Kranj in predsednik Sveta 
gorenjske regije Matjaž Ra-
kovec je dal predlog zame-
njave člana in nadomestne-
ga člana Razvojnega sveta 
kohezijske regije Zahodna 

Slovenija, direktor Razvoj-
ne agencije Zgornje Go-
renjske Mark Toplak pa je 
podal informacijo o predlo-
gu letnega financiranja de-
javnosti Gorenjske palia-
tivne mreže. Društvo Pali-
as s povezovanjem različ-
nih institucij v regiji poča-
si gradi gorenjsko paliativ-
no mrežo, ki bo omogočala 
kakovostno izvajanje palia-
tivne oskrbe in njen razvoj 
na vseh nivojih. 

Imajo nove projekte
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot so pojasnili na 
Komunali Kranj, je poglavi-
tni razlog za podražitev inve-
sticijska dinamika vseh ob-
čin, ki v zadnjem obdobju po-
spešeno in z izdatnimi sred-
stvi gradijo ali obnavljajo svo-
jo infrastrukturo. Sočasno v 
izvedbi Komunale Kranj po-
tekajo tudi obnove starejših 
vodovodnih priključkov.

Neposredni strošek obno-
ve vodovodnih priključkov je 
država z uredbo naložila iz-
vajalcem javne službe, po-
sredno pa prek omrežnine 
bremeni končne uporabni-
ke. Tako zbrana omrežnina 
je na letni ravni v Komunali 
Kranj pri dosedanjih cenah 
zadoščala za obnovo naj-
več petsto priključkov. Že v 
lanskem letu so jih obnovi-
li 836, zaradi česar je nasta-
la izguba v višini šeststo ti-
soč evrov, letos pa jih bodo 
po podatkih občin od 750 do 

800 in bi se izguba ponovila.
Drugi pomemben dejav-

nik pri dvigu omrežnine so 
menjave vodomerov, ki jih 
je zopet na podlagi državne-
ga predpisa treba zamenjati 
vsakih pet let, v primeru po-
novnega umerjanja pa jim 
je možno življenjsko dobo 
podaljšati do deset let. Tudi 
na tem področju je dinami-
ka med leti neuravnotežena. 
Tako je bilo lani zamenjanih 
dobrih dva tisoč vodomerov, 
leto pa skoraj štiri tisoč.

Tretjo komponento pred-
stavlja amortizacija vodo-
vodne infrastrukture v las-
ti občin, v višini katere naj-
večji del zbrane omrežni-
ne prejmejo občine nazaj v 
svoje proračune v obliki na-
jemnine. Te naj bi bilo letos 
kar 1,75 milijona evrov oziro-
ma 45 odstotkov vsega zbra-
nega denarja. Praviloma ob-
čine ta sredstva namenja-
jo za nadaljnje obnove in iz-
boljšave na sistemu.

»Na podlagi potrditev 
enotnega elaborata na vseh 
sedmih občinskih oziro-
ma mestnem svetu je Ko-
munala Kranj s 1. julijem 
uveljavila nove cene oskr-
be s pitno vodo. V občinah 
Cerklje na Gorenjskem, Je-
zersko in Preddvor je soča-
sno predlagala tudi nove 
cene za odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda. Na Je-
zerskem, kjer bodo neko-
liko nižje, in v Preddvoru, 
kjer bodo višje, so elabora-
ta potrdili, v Cerkljah pa ne. 
Elaborati za odvajanje in 
čiščenje se pripravljajo za 
vsako občino posebej in so 
si med seboj različni glede 
na posebnosti občin. Zato 
zavrnitev v Cerkljah nima 
posebnega vpliva niti na 
preostale občine, še manj 
pa na ceno oskrbe s pitno 
vodo,« je nekatere dvome 
glede novih cen pojasnil 
direktor Komunale Kranj 
Matjaž Berčon.

Voda je dražja zaradi 
investicij
Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo 
zagotavlja Komunala Kranj, je potrdilo nove elaborate o oblikovanju enotnih 
cen, ki veljajo od začetka tega meseca.

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenski nogometni 
reprezentant in član italijan-
skega prvoligaša Atalanta B. 
C. Josip Iličić je pred kratkim 
z Mestno občino Kranj sklenil 
donatorsko pogodbo za ure-
ditev enega od javnih špor-
tno-otroških igrišč na Plani-
ni. Igrišče je na zelenici med 
večstanovanjskimi stavbami 
na območju Krajevne skup-
nosti Bratov Smuk na Plani-
ni. »Na njem smo kot otro-
ci preživeli ure in ure in to so 
bile zagotovo dobro preživete 

ure: v gibanju, na svežem zra-
ku, v dobri družbi, skratka 
zdrav duh v zdravem telesu, 
kar je vsekakor dobra popot-
nica za življenje in želim si, da 
bi ta koncept zasledovalo tudi 
čim več današnjih otrok. Če 
bodo imeli na voljo dovolj po-
vršin za igro, sem prepričan, 
da bodo tudi lažje odložili mo-
bilne telefone in se raje zapo-
dili za žogo,« je razlog za fi-
nančno podporo prenovi igri-
šča pojasnil nogometni repre-
zentant Josip Iličić.

Kot so tudi sporočili s 
kranjske občine, je vrednost 

donacije trideset tisoč evrov, 
dela so se že začela in pred-
vidoma v dobrem mesecu 
bo igrišče dobilo svežo po-
dobo in novo opremo. 

Mestna občina Kranj, ki 
je lastnica omenjenih povr-
šin, je Iličiću pri tem nudi-
la strokovno pomoč in ko-
ordinirala vse v zvezi s pro-
jektom. Pozneje bo skr-
bela tudi za upravljanje in 
vzdrževanje Parka Jojo, ki 
bo nosil ime po nogome-
taševem vzdevku. Po načr-
tih naj bi zaživel že do kon-
ca avgusta.

Iličić podprl obnovo igrišča
Igrišče na Planini bodo obnovili s finančno podporo nogometaša Josipa Iličića.

info@g-glas.si
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Ana Šubic

Preddvor – »Najhujša suša v 
zadnjih letih je bila verjetno 
leta 2003, če pa govorimo 
o pomanjkanju vode, sploh 
na zemljiščih, ki so izrazi-
to prodnata, to je tudi spo-
dnji in zgornji del Tupalič in 
Breško polje, je pa odcednost 
vode in s tem njena nedosto-
pnost v najbolj pomembnih 
vegetacijskih fazah za rastli-
ne izredno problematična. 
In če želimo ustvariti, da bo 
kmet dostojno živel od svoje-
ga dela in da bo tveganja, kar 
se tiče vode, odpravil, je edi-
na pot namakalni sistem,« je 
preddvorski župan Rok Ro-
blek minuli četrtek nagovo-
ril udeležence delavnice, ki 
so jo v sodelovanju s podje-
tjem 2KM Consulting, izva-
jalcem študije preveritve in-
teresa, pripravili za lastnike 
kmetijskih zemljišč z juž-
nega dela njihove občine, 
kjer želijo urediti namaka-
nje. Gre za skupni projekt z 
Občino Šenčur, ki namakal-
ni sistem načrtuje v sever-
nem delu. Še preden pa bos-
ta k projektu resno pristopi-
li, želita občini preveriti inte-
res lastnikov zemljišč. Poleg 
delavnice, ki je dan prej pote-
kala tudi v šenčurski občini, 
so zanje pripravili še anketo, 
za katero upajo, da bodo na-
njo odgovorili v čim večjem 

številu, da bodo podatki čim 
bolj zanesljivi. Ankete bodo 
po besedah Boštjana Kosa iz 
omenjenega podjetja spreje-
mali vsaj do konca julija.

Na voljo evropski denar

Z namakalnim sistemom 
bi pokrili območje od Tupa-
lič, Hotemaž, Visokega, Ol-
ševka in Luž do Velesovega. 
Predlog zajema 238 hekta-
rov površin, od tega večji del 
oz. 204 hektare v šenčurski 
občini. Več kot 70 odstot-
kov je njivskih površin, osta-
lo pa večinoma trajno travi-
nje. Na celotnem območju je 
63 kmetijskih gospodarstev 
z Gerki (grafične enote rabe 
kmetijskih zemljišč), 533 ka-
tastrskih parcel in 154 zaseb-
nih lastnikov, od tega 108 v 
Šenčurju in 46 v Preddvoru. 
Projekt je po besedah Kosa 
kompleksen in zahteven, 
ker je veliko udeležencev. 
»Take iniciative, kot sta jo 
dali vaši občini, niso prav po-
goste in jo je treba izkoristiti. 
Poleg tega so na voljo evrop-
ska sredstva za take projek-
te, ki so financirani stoodsto-
tno,« je pojasnil.

Po izračunih, ki jih je na 
podlagi obstoječih namakal-
nih sistemov pripravil ptu-
jski kmetijsko-gozdarski za-
vod, bi pri porabi tisoč kubič-
nih metrov vode na hektar 
strošek energije znašal od 

80 do 100 evrov, fiksni stro-
šek upravljanja in vzdrževa-
nja namakalnega sistema pa 
bi bil 20–40 evrov na hektar 
na leto. Za izvedbo projekta 
morajo imeti soglasja lastni-
kov za dve tretjini površin, je 
razložil Kos. Ob zadostnem 
interesu bo sicer naslednji 
korak izdelava študije o pri-
mernem vodnem viru, za 
kar naj bi poskrbeli ministr-
stvi za kmetijstvo in okolje.

V Preddvoru dvom v 
smiselnost namakanja

V razpravi so se udeležen-
ci, v Preddvoru jih je bilo 
enajst, spraševali o smisel-
nosti namakanja svojih po-
vršin, ki so pokrite prete-
žno s travinjem in koru-
zo. Razmišljali so, da mora 
biti namakan tržno zani-
miv produkt in da bodo za 
namakanje bolj zainteresi-
rani na območjih z zelenja-
darstvom, za kar pa nima-
jo dobrih pogojev. Župan je 
ob tem spomnil na nepred-
vidljivost vremena in segre-
vanje ozračja ter dodal, da 
se v naslednjih desetletjih 
zna zgoditi, da bo voda za 
kmetijstvo izredno omeje-
na. Zaradi projekta večjih 
posegov na zemljiščih ne 
bi smelo biti. Zainteresira-
nim bodo do njive pripeljali 
hidrant, naknadno priklju-
čevanje v sistem bo težko, 

saj ga načrtujejo kot celo-
to, je opozoril župan. Za ra-
zvode po njivi bo sicer pos-
krbel uporabnik. V vsakem 
primeru, tudi če ne bo na-
makal, bo kril fiksni stro-
šek. Udeleženci so opozo-
rili, da so izračuni odvis-
ni tudi od vodnega vira, ki 
pa v tej fazi še ni določen, 
zato bi bili stroški lahko viš-
ji od predstavljenih. Sliša-
ti je bilo tudi, da bo izved-
ba precej odvisna od odlo-
čitve dveh kmetov, ki imata 
v najemu velik del površin v 
Tupaličah. 

Župan je povedal, da pred-
videno območje glede na in-
teres lahko prilagodijo v 

manjši kompleks in da se v 
Šenčurju, kjer je načrtovani 
sistem precej večji, tega lah-
ko lotijo brez Preddvora, ta 
pa brez sosednje občine ne 
more v projekt.

V Šenčurju večina 
naklonjena projektu

Andrej Medved, prav tako 
iz podjetja 2KM Consulting, 
je na kratko povzel razmi-
šljanja z delavnice na Olšev-
ku, na kateri je bilo 19 ude-
ležencev. Po njegovih bese-
dah je bila večina naklonje-
na projektu, a se odpira tudi 
vprašanje, kako vključiti še 
lastnike, ki jih namakalni 
sistem za zdaj ne zanima. 

Ugotavljali so, da je naložba 
zelo ugodna z vidika zago-
tavljanja finančnih sredstev, 
a pri izvedbi pričakujejo kar 
nekaj težav oz. izzivov pred-
vsem glede soglasij in do-
voljenj. Številna vprašanja 
so bila glede vodnega vira. 
»Ugotavljali so tudi, da je v 
občini Šenčur predvideno 
območje zelo kompleksno, 
saj obstajajo različni tipi 
prsti in so zato najbrž pri-
merne različne tehnologi-
je namakanja. Zanimalo jih 
je, kje in kako bodo poteka-
li vodi ter kateri sistem na-
makanja bo identificiran kot 
najbolj primeren,« je pojas-
nil Medved.

Načrtujejo skupni namakalni sistem
Kmetijska zemljišča v severnem delu Šenčurja in jugu Preddvora želijo opremiti z namakalnim sistemom, zato obe občini že preverjata, kakšen je interes 
lastnikov za njegovo vzpostavitev.

S preddvorske delavnice ob predstavitvi študije preveritve interesa za vzpostavitev 
namakalnega sistema / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kokra – »V kokrški dolini so 
se zgodili eni najbolj kru-
tih okupatorskih zločinov. 
Nemški okupator je 20. ju-
lija 1942 požgal vas Kokra, 
med drugim domačije, go-
stilniške hiše, mežnarijo in 
župnišče. Otroke in ženske 
so odpeljali in izselil V Nem-
čijo, na tisti dan pa so postre-
lili 13 domačinov. Deset dni 
prej so ob kokrški cesti ustre-
lili tudi slovenske domolju-
be, ker so v kranjskih gesta-
povskih zaporih prepevali 
slovenske pesmi,« je pojas-
nil predsednik krajevnega 
združenja za vrednote NOB 
Preddvor Franci Ekar in do-
dal: »Da je bilo okupatorsko 
krvavo nasilje popolno, so 
štiri dni po požigu vasi iz be-
gunjskih zaporov pripeljali 
še 11 talcev ter jih na predelu, 
imenovanem Celarjeva stru-
ga, ustrelili. To okupatorsko 

krvoločno divjanje po doli-
ni Kokre je neizbrisen spo-
min, kaj vse je moral napa-
deni slovenski narod pretr-
peti, se žrtvovati, da je ljudo-
žerski fašizem in nacizem 
bil s svetovnimi zavezniški-
mi silami premagan.« 

Zbrane sta na spomin-
ski slovesnosti nagovorila 
še župan Občine Preddvor 
Rok Roblek in predsednik 
združenja za vrednote NOB 
Kranj Božo Janež. »Tukaj 
smo, da ohranjamo in bra-
nimo zgodovinsko resni-
co. Spoštljivo se spomnimo 
vseh, ki so za sanje o svo-
bodi in pravičnejši družbi 
žrtvovali lastno življenje ali 
jim ga je okupator na nasilen 
način odvzel,« je dejal Janež 
in nadaljeval: »Večina nas, 
ki smo rojeni po koncu dru-
ge svetovne vojne, si želi, kar 
so želeli naši pogumni pred-
niki – svobodo, mir in člove-
ka vredno življenje. Vse to 

pa je danes ogroženo. Naš 
in prihodnji rodovi bomo 
lahko pogumneje stopali 
negotovi prihodnosti nap-
roti, če bomo ob spominu 
na vse trpljenje pod okupa-
torskimi oblastmi ponosni 
na partizanske borce in vse, 
ki so podpirali NOB, krepili 

svojo ustvarjalnost, požrtvo-
valnost, tovarištvo in svobo-
doljubnost.« Žrtvam so se 
s polaganjem venca poklo-
nili Vanda Arnež, Fani Ko-
der in Stane Povšnar, slove-
snost pa sta s kulturnim pro-
gramom obogatili Anica Ce-
lar Gorza in Mirjana Črnac.

Spomin na trpljenje naroda
Pri spomeniku NOB v Kokri so minulo soboto s slovesnostjo obeležili 78. obletnico požiga vasi Kokra 
in se spomnili vseh žrtev nemškega okupatorja ter deportiranih v koncentracijska taborišča.

Pri spomeniku NOB v Kokri so Vanda Arnež, Fani Koder in 
Stane Povšnar položili venec. / Foto: Tina Dokl 

Jasna Paladin

Kranj – Na Planinski zve-
zi Slovenije opozarjajo, da 
v teh dneh potekajo dela na 
poti čez Plemenice na Tri-
glav, občasno bo zaradi del 
zaprta tudi pot od Planike na 
Mali Triglav, poškodovanih 
je tudi nekaj metrov jekleni-
ce na Hanzovi poti na Malo 
Mojstrovko. Če se torej odp-
ravljate na Triglav, preverite, 
kakšno je stanje planinskih 
poti – kar sicer velja vselej pri 
načrtovanju planinskih tur.

Matjaž Šerkezi, strokovni 
sodelavec PZS za področje 
preventive in usposabljanj, 
opozarja, da se je za vsako 
planinsko pot treba pripra-
viti. »Planinska pot, ozna-
čena s Knafelčevo marka-
cijo, pomeni le, da smo na 
pravi poti in da se moramo 
nanjo podati pripravljeni in 
primerno opremljeni. Ko-
renine, razrahljano kame-
nje, gamsje stečine, ki kot 

morske deklice s svojim pet-
jem vabijo v globine, pa bodo 
še vedno ostale. Tega z mar-
kacijo ne moremo odstrani-
ti,« poudarja.

»Izkušeni planinci, ko na-
letijo na poškodovani odsek 
poti, znajo oceniti, ali je var-
no območje prečiti ali ne, 
in v primeru, da ne, obrne-
jo. Če teh izkušenj nimamo, 
potem je treba obrniti vsa-
kič. Poškodbo moramo ja-
viti na e-naslov poskodbe.
poti@pzs.si, na spletni stra-
ni www.stanje-poti.pzs.si pa 
so zbrane vse informacije o 
stanju planinskih poti. Del 
načrtovanja planinskega iz-
leta je tudi informacija o pla-
ninski poti, na katero se po-
dajamo, in če je ta poškodo-
vana ali pa zaradi del zaprta, 
izberemo drugo. Enako sto-
rimo, ko se odpravljamo na 
morje in preverimo stanje 
cest. Če tega ne storimo, se 
lahko zgodi, da bomo čaka-
li v koloni,« dodaja Šerkezi.

Obnavljajo poti 
na Triglav
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Hamburg na severu države je 
ukradel srce že marsikateremu 
mlademu popotniku. Morje s 

svojim posebnim čarom, futuristične 
zgradbe na Elbi, alternativne in malce 
čudaške soseske, kot je St. Pauli, 
nakupovalni raj na Jungfernstiegu 
in sprehodi po znamenitem 
Speicherstadtu z odličnimi lokacijami 
za fotografiranje in instagramske 
zgodbe poskrbijo, da je to 
hanzeatsko mesto pravi magnet za 
mlade turiste.  

Potem pa je tu še zahod države, ki 
v ničemer ne zaostaja za preostalo 
Nemčijo: Obisk belgijske četrti v Kölnu 
in brskanje po tamkajšnjih izjemnih 
butikih se da odlično združiti s plesom 
do jutra v Bootshausu, ki velja za 
najboljši klub v Nemčiji. Izplača se 
podati tudi na kulinarično in kulturno 
potovanje skozi düsseldorfski 
Japantown, ki je dom ene največjih 
japonskih skupnosti v Evropi. Bonn 
ni le nekdanja nemška prestolnica, 
ampak tudi rojstni kraj najslavnejšega 

skladatelja na svetu, avtorja evropske 
himne, vizionarja in genija – 
Ludwiga van Beethovna. V letu 2020 
praznujemo 250. obletnico njegovega 
rojstva. Lonely Planet je za leto 2020 
izbral Bonn kot eno od 10 najbolj 
obiska vrednih mest na svetu, ki se v 
svoji najlepši podobi pokaže zlasti v 
času cvetočih češenj, ponuja pa tudi 
vznemirljive dogodke, kot je Rhein in 
Flammen (Ren v plamenih), čudovit 
svetlobni spektakel na reki Ren. 
Jug Nemčije slovi kot meka za 
oboževalce dogodkov na prostem 
– kaj pravite na novo avanturo 
pod milim nebom, ki je obenem 
še kulinarično obarvana? To južni 
Nemčiji ponujajo številni pivski 
pohodi (Bierwanderungen), na primer 
v frankovski Juri (fränkische Jura) pri 
Bambergu. Tu je pohodna pot, ki 
vodi skozi čudovito krajino, mimo 
kulturnih in naravnih znamenitosti ter 
številnih pivovarn, v katerih se boste 
lahko odžejali z gornjefrankovskimi 
pivovarskimi specialitetami. Za 
ljubitelje piva je to popoln dodatek 
k potovanju! Prav pivo (med drugimi 
tudi dimljeno pivo) je eden od 
zaščitnih znakov Bamberga. 
Nemčija je s svojo slikovitostjo pravi 
raj tudi za tiste, ki želijo polepšati 
svoj Instagram profil ali preprosto 
narediti nekaj izvrstnih fotografij in 
instragramskih zgodb. Obiskovalce 
z vsega sveta navdušujejo 

most Rakotzbrücke na Saškem, 
romantična četrt Schnoorviertel v 
Bremnu in impozantni grad Eltz v 
Porenje-Pfalškem. Se vam ne ljubi 
potovati?  Odlične fotografije lahko 
posnamete tudi v enem od številnih 
instagramskih pup-up muzejev! V 
muzeju Bee Yourself v Michelstadtu 
vas do konca junija 2020 čakajo 
zanimivosti, kot so zlata straniščna 
školjka, pisarna v slogu pop arta in 
bar s tropskimi rastlinami; muzej Cali 
Dreams v Düsseldorfu obiskovalce do 
konca julija 2020 vabi, da si ogledajo 
in preizkusijo bazen iz rožnatih žogic, 

limonadno steno in rožnati cadillac; 
muzej Supercandy v Kölnu pa do 
oktobra 2020 med drugim ponuja 
starošolsko bencinsko črpalko, 
rožnato zaporniško celico in retro 
diner.  
Veliko smeha in super fotografij  
vam ne uide! 
Nemčija je izjemno raznolika 
počitniška destinacija. Ne glede 
na to, kaj vas zanima, ali potujete 
sami ali s prijatelji ... mladim 
popotnikom Nemčija ponuja 
pester program, ki vas ne bo pustil 
ravnodušnih. DZT

Magdeburg, urbano kolesarjenje © DZT, Foto: Felix Meyer

Nakupovanje © Westend61

V vseh 16 nemških zveznih deželah obstajajo različne točke, ki privabljajo mladostnike in mlade 
odrasle. Na vrhu potovalnih seznamov mnogih mladih turistov zaradi svoje strpnosti, odprtosti 
in živahnega mestnega utripa kraljuje prestolnica – Berlin. Sodobna umetnost, medkulturnost, 
raznolika kulinarična ponudba in zanimiva zgodovina so le nekatere privlačne lastnosti Berlina. 
Sprehodi skozi okrožja, kot sta Prenzlauer Berg ali Kreuzberg, ki se ponašata z velikim številom 
mladih prebivalcev, so kot potovanje skozi svet ulične umetnosti: Poleg slavne galerije East Side 
se v Berlinu skriva še veliko stenskih poslikav s pop artom ali političnimi sporočili. Tisti, ki cenijo 
alternativno kulturo, se lahko ustavijo v enem od številnih berlinskih muzejev, denimo v Muzeju 
ne(za)slišanih stvari ali Muzeju vohunstva SpyMuseum Berlin. 
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#Urbana in hipsterska počitniška destinacija za mladostnike

Alenka Brun

Bašelj – Ko sem se odpra-
vljala do cerkve sv. Lovren-
ca nad Bašljem, zadnja leta 
precej priljubljene poho-
dniške točke, sem izbira-
la med Gamsovo potjo in 
med tistimi, ki se jih spom-
nim iz preteklosti, ko poi-
menovanj še ni bilo. Odlo-
čila sem se za eno od sle-
dnjih in se v počasnem rit-
mu koraka zabavala že na 
poti od Bašlja do Laškega, 
od koder sem nadaljeva-
la po makadamski cesti do 
znanega ovinka, ko zaviješ 
na Sv. Lovrenc. Izbrala sem 
gozdno pot do priljubljene 
cerkvice, ki ob obisku nag-
radi z izjemnim panoram-
skim razgledom. Kadar je 
nebo brez oblačka, niti ne 
veš, kam vse ti nese pogled. 
Za hrbtom cerkve pa kot da 
bi iz gozda ven zrasel mo-
gočni Storžič …

Kasneje pri Domu izvem, 
da se pohodniki lahko po-
leg krožne Gamsove poti 
iz Bašlja z izhodiščem pri 
TD Bašelj, kjer je tudi ure-
jeno parkirišče, odločijo še 
za Pot pod Storžičem. Dom 
namreč meji na dve občini: 
preddvorsko in kranjsko. 
Stoji na nadmorski višini 

845 metrov, cerkvica pa na 
892 – nekaj minutk na poti 
do cerkve ali od nje, na poti 
nazaj v dolino.

Drugo leto bo dvajset let, 
kar je dom v lasti družine 
Ančimer. Pred tem je bil v 
lasti Tobačne, pravzaprav je 
bil to njihov počitniški dom. 
Temeljito so ga prenovili, 

zdaj pa je dobri dve leti ozi-
roma teče že tretja sezona, 
ugotavljata mama in hči, kar 
so začeli tudi oddajati sobe 
turistom.

Odprti so vse leto ob kon-
cih tedna, turistom so na-
menjena poletja. Letos spre-
jemajo tudi turistične bone, 
bo pa sezona precej drugač-
na od preteklih, se strinjata 
Ančimerjevi.

Večinoma so v preteklosti 
gostili tuje turiste. Tudi se-
daj nekaj rezervacij imajo, 
a se do zadnjega ne ve, kaj 
se bo zgodilo, ker se situa-
cija okoli covida-19 kar nap-
rej spreminja, ni nič kaj op-
timistična Mojca. »Pri števi-
lu nočitev se bo korona zago-
tovo poznala,« meni Anka.

Veliko je pohodnikov, ki 
Dom na Lovrencu obiščejo 
zaradi knjige vpisov. Letos 
je cilj 51 vpisov, ker ima TD 
Bašelj 51 let, izvemo, pome-
ni pa to 51 obiskov Lovrenca. 

»Vpisuje se jih okoli šestde-
set, 44 pa jih je že doseglo 
število 51,« še povesta. Ne-
kateri so številko »ujeli« že 
pred koronaobdobjem in jo 
do danes tudi krepko pre-
segli. Sploh pa se jima zdi, 
da je vpisna knjiga privlač-
na najmlajšim, saj jih vpis 
motivira za naslednji obisk 
– in na koncu jih čaka še na-
grada.

Beseda še enkrat nanese 
na krofe, tiste z marmela-
do ali brez nje, z res lepimi 

»kranceljni«. Anka je sicer 
izučena kuharica, vendar 
kuhalnico že predaja naprej. 
»Mojca zna že vse pripravi-
ti. Štruklje, krofe ...« našte-
va, ko nam Mojca zaupa, da 
jo je štruklje in tudi pripravo 
ajdovih krapov učila Tonka 
Zadnikar, legendarna oskr-
bnica planinskih koč. Poleg 
tega pa lahko v Domu po-
jeste tudi kaj domačega na 
žlico, pa še kakšna gorenjska 
dobrota se najde – takšna, da 
si oblizneš vseh deset prstov.

K Anki na krofe
Roblekova Anka ali Vaškarjeva Anka, kakor jo še vedno kličejo domačini, kljub temu da se je vmes 
omožila v Predoslje in se sedaj piše Ančimer, že devetnajst let uspešno vodi Dom na Lovrencu nad 
Bašljem. Počasi vajeti prevzema hči Mojca.

Mojca in Anka Ančimer / Foto: A. B.

Dom na Lovrencu / Foto: A. B.
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Kot je povedala gene-
ralna sekretarka Združenja 
zgodovinskih mest Sloveni-
je Mateja Hafner Dolenc, v 
digitalni kampanji sodelu-
jejo z nagradno igro #moje-
mesto, ki so jo sklenili sre-
di julija, in promocijo ponu-
dnikov nastanitev in zanimi-
vih doživetij v zgodovinskih 
mestih, ki so jo oblikovali v 
turistične pakete in je nji-
hov namen povabilo k obi-
sku zgodovinskih mest in 
turističnih ponudnikov. Z 
odzivom v prvem delu kam-
panje so zadovoljni, v nagra-
dni igri podeljujejo naziv 
ambasador, zlati in srebr-
ni ter bronasti obiskovalec. 
Osem je ambasadorjev, ki 
so v dveh tednih obiskali vsa 
slovenska zgodovinska mes-
ta. Dober odziv pričakujejo 
tudi v drugem delu, ki traja 
do konca julija, predstavlja-
jo pa skoraj sto različnih tu-
rističnih paketov v zgodo-
vinskih mestih, kjer kot do-
datno ponudbo ponujajo 
mnoga doživetja od različ-
nih tematskih izletov v nara-
vo do adrenalinskih dožive-
tij in izvrstne kulinarike pri-
znanih kuharskih mojstrov.

»To je sto razlogov, zakaj 
obiskati slovenska zgodo-
vinska mesta,« v duhu kam-
panje pravi Mateja Hafner 

Dolenc. »V zgodovinska 
mesta smo sicer že prej ved-
no vabili domače goste, ki 
smo jih privabljali tudi z raz-
ličnimi dogodki, a te je čas 
korona krize zavrl. Današnje 
razmere predstavljajo nov iz-
ziv, ko je čas za prevetritev 
zavedanja o zgodovinskih 
mestih in za nove priložnos-
ti, kako izboljšati njihovo po-
nudbo, da bo privlačna za do-
mače obiskovalce.«

Opravili so anketo v vseh 
17 članicah združenja, kjer 
ugotavljajo, da so turistične 
zmogljivosti letos zasedene 
zgolj do 30 odstotkov. Bolje 
je zasedeno podeželje. Naša 
mesta so majhna in zgolj me-
stna ponudba (s poudarkom 

na kulturi in dediščini) obi-
skovalcem ni dovolj, kjer pa 
jo povezujejo z bližnjo okoli-
co, z naravo, različnimi doži-
vetji in kulinariko in kjer po-
nudijo večjo kakovost, lahko 
uspešno zaokrožijo turistič-
no zgodbo. Tako dobre re-
zultate opažajo denimo v Ce-
lju ali na Gorenjskem v Tr-
žiču, kjer je dokaz, da kako-
vost vleče, dobra zasedenost 
tamkajšnjega novega glam-
pinga, pove sogovornica. Kaj 
denimo domači turist lahko 
doživi na Jesenicah, ki tudi 
sodi med slovenska zgodo-
vinska mesta? Hafner Dolen-
čeva pove, da so na Jesenicah 
res vselej beležili zlasti obisk 
tranzitnih gostov, ki so se tu 

ustavljali na poti na morje, a 
mesto ponuja več kot zgolj 
možnost postanka na poti. 
Počitnice pri Alenki Dovž-
an, aktivne počitnice, eno-
dnevni izleti v naravo, zlasti 
v okoliške gore, kolesarjenje, 
obisk bližnjih atrakcij (Bled, 
Vintgar), stari del mesta Sta-
ra Sava je le nekaj drobcev, ki 
jih iz ponudbe navaja sogo-
vornica. Podobno velja tudi 
za Tržič, Radovljico, Kranj, 
Kamnik in njeno domačo 
Škofjo Loko, ki so članice slo-
venskega združenja zgodo-
vinskih mest. V času, ko nam 
je daljni svet manj dosegljiv, 
je priložnost, da bolje spoz-
namo domovino, tudi nam 
najbližja mesta.   

Vabijo v zgodovinska mesta
Slovenija je v turistični sezoni dobro zasedena, najslabše pa je v mestih, kjer so nastanitve običajno 
zasedali gostje iz tujine. Slovenska turistična organizacija in Združenje zgodovinskih mest Slovenije 
zato s posebno kampanjo Zdaj je čas vabita domače goste. 

Tudi v zgodovinski Škofji Loki je letos manj prenočitev / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tudi letošnje 
poletje na vrtu Sokolskega 
doma Škofja Loka poteka 
Bralnica, in sicer od 7. julija 
do 25. avgusta. Poleg pestre-
ga nabora knjig in revij, ki 
jih posodi Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka in jih 
obiskovalci lahko prebirajo 
vsak dan od 17. do 20. ure, 
so organizatorji poskrbeli 
tudi za zanimiv spremljeval-
ni program, ki ga Sokolski 
dom Škofja Loka pripravlja v 
sodelovanju z društvi, zavo-
di in posamezniki. Ti dogod-
ki so vsak torek ob 18. uri, za-
radi ukrepov v zvezi z omeji-
tvijo širjenja covida-19 so ne-
koliko manj množični. 

Prejšnji teden sta Zavod 
Familija in MDC Blok prip-
ravila mednarodni literar-
ni večer z naslovom Jeziki 

ločujejo, poezija združuje. 
Sodelovali so mladi prosto-
voljci evropske solidarno-
stne enote iz sedmih držav. 
Pred pretežno mladim ob-
činstvom je vsak v svojem 
jeziku prebral pesem, ki 

ga navdihuje, prevode pa 
so prebirali in prostovoljce 
na kratko predstavili fan-
tje in dekleta iz dnevnega 
centra MDC Blok. Slišali 
smo pesmi v francoščini, 
češčini, poljščini, ruščini, 

flamščini, irščini in lat-
vijščini. 

Današnji dogodek, ki bo 
ob 18. uri, bo predstavil knji-
go Trije spomini: med Haj-
fo, Alepom in Ljubljano, o 
njej se bosta pomenkova-
la avtor Andraž Rožman in 
sirski pesnik Mohamed Al 
Munem. 

Velik del programa letoš-
nje Bralnice je namenjen naj-
mlajšim (delavnica Spomini 
na drugačno pomlad, plesno-
gibalna pripoved Žirafa Cve-
ta in njena zgodba, premier-
na bralna izvedba pravljice 
Svinjska štorija) in mladim 
(druženje z mladimi literati, 
predstavitev romanov na ma-
turi). Če bodo epidemiološki 
pogoji to dovoljevali, bodo se-
zono sklenili 25. avgusta na 
Trgu pod gradom s koncer-
tom Nece Falk Maček Muri 
in Muca Maca.  

Jeziki so različni, povezuje poezija
Jeziki ločujejo, poezija združuje so naslovili mednarodni literarni večer, ki je minuli teden potekal 
v Bralnici na vrtu Sokolskega doma. Nov dogodek bo danes ob 18. uri.

Mladi so brali pesmi v sedmih jezikih, prisluhnili smo tudi 
prevodom v slovenščino. / Foto: Tina Dokl

Železniki – Obnova starejše stavbe ob Vrtcu Železniki, ki jo je 
občina kupila predlani za potrebe njegove širitve, je končana. 
Kot je pojasnil občinski svetovalec za investicije Peter Košir, 
pripravljajo le še dokumentacijo za tehnični pregled in prido-
bitev uporabnega dovoljenja. V letošnji, tretji fazi prenove so 
se lotili izdelave fasadnega ovoja, terase, vgradnje dvigala in 
ureditve zunanje okolice. Investicijo, vredno 140 tisoč evrov, 
je izvajalo podjetje GPS Grad. Z dodatnim objektom so v Vrt-
cu Železniki pridobili prostor za dve skupini otrok. Košir je 
tudi povedal, da bodo te dni začeli investicijo v dražgoški 
podružnični šoli, kjer bodo prestavili kuhinjo ter uredili je-
dilnico, sanitarije, shrambo in garderobo. Izbrani izvajalec, 
Les 3 plus, naj bi dela, ki bodo stala slabih 93 tisoč evrov, 
končal v treh mesecih. V kratkem se bo začela še zamenjava 
dotrajane strešne kritine na podružnični šoli v Sorici. Izbrani 
izvajalec, Kleparstvo Dejan Kosem, se bo 24 tisoč evrov vredne 
investicije lotil zadnji teden julija in jo končal predvidoma do 
sredine avgusta.

Končali obnovo dodatnega vrtčevskega objekta

Dodatni objekt Vrtca Železniki je letos dobil še novo 
zunanjo podobo. 

Kranj – Morske počitnice so za otroka nekaj nepozabnega. 
A iz leta v leto je več družin, ki svojim najmlajšim ne morejo 
omogočiti brezskrbne igre z vrstniki ob obalah morja. Prav 
zato so v Tušu ponosni, da so v enem največjih dobrodelnih 
projektov v Sloveniji Pričarajmo nasmeh v 18 letih že skoraj 
devet tisoč otrokom omogočili nepozabne morske trenutke 
v Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa Slove-
nije (RKS) na Debelem rtiču. V okviru projekta bodo letos 
še štiristo otrokom zagotovili šolske potrebščine, ki jih bodo 
potrebovali septembra.

Čarajo nasmehe na obrazih otrok

Vesna Mikuž, predsednica RKS, in Andraž Tuš, Generalni 
direktor Skupine Tuš / Foto: Tuš

S projektom Pričarajmo nasmeh otroci na morju 
brezskrbno uživajo, plavajo in ustvarjajo. / Foto: Tuš
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v pollakovem salonu ali na vrtu muzeja.

GLASBENI VEČERI V 
TRŽIŠKEM MUZEJU 2020

TINKARA KOVAČ 
akustično

24. JULIJ 
OB 20:30

ANA BEZJAK, LANA PETROVIČ, ŽIGAN KRAJNČAN
Marko Črnčec - klavir, Miha Koren - bas, Kristijan Krajnčan - bobni

7. AVGUST 
OB 20:30
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Jasna Paladin

Kamnik – V občini Kamnik 
so v prvi polovici letošnjega 
leta že izvedli semaforizacijo 
križišča v Šmarci, dokončali 

so 2,6 milijona evrov vred-
no sekundarno kanalizacijo 
v Tuhinjski dolini, pred dne-
vi so zaključili asfaltiranje 
dela ceste med Tunjicami in 
Cerkljansko Dobravo, česar 

so se lotili v sodelovanju z 
Občino Cerklje, zamenjali so 
kar nekaj kilometrov vodo-
vodnih cevi, vzpostavili prvo 
parkirišče P+R v občini na 
Grabnu, v skladu z načrti as-
faltirati kar največ hribovitih 
makadamskih odsekov cest, 
ki zahtevajo največ dragega 
vzdrževanja, so letos že asfal-
tirali odseka Žaga–Podstude-
nec in Laniše–Stolnik.

Dela pa se s polno paro 
nadaljujejo tudi v teh pole-
tnih dneh. »V torek, 14. ju-
lija, smo začeli investicijo 
v Stahovici, kjer bomo s se-
maforji uredili zdaj nevarno 
in nepregledno križišče pri 
Calcitu na razcepu v Kam-
niško Bistrico in na Črni-
vec, hkrati pa bomo z grad-
njo pločnika, z javno razsvet-
ljavo in novimi prehodi za 
pešce poskrbeli za varno 

šolsko pot in varnost vseh 
drugih pešcev,« poudarja 
župan Matej Slapar. Hkrati 
bodo obnovili tudi vodovod 
in kanalizacijo na tem delu, 
za to naložbo pa so že febru-
arja podpisali pogodbo o so-
financiranju z Direkcijo RS 
za infrastrukturo, saj gre za 
državni cesti. Vrednost inve-
sticije znaša 345 tisoč evrov, 
delavci izbranega izvajal-
ca iz Komunalnega podje-
tja Kamnik pa morajo dela 
zaključiti do konca novem-
bra. Promet je urejen s po-
lovično zaporo in semaforji, 
zato je ob lepih dneh, ko se 
številni odpravljajo v Kam-
niško Bistrico in na Veliko 
planino, pričakovati zastoje.

V fazi pogajanj in izbire iz-
vajalca sta te dni dva projek-
ta – asfaltiranje 650 metrov 
dolgega odseka ceste proti 

Studencam in asfaltiranje 
ceste proti Brišam. Prva in-
vesticija je ocenjena na 150 
tisočakov, druga pa na 80 ti-
soč evrov. »Verjamem in že-
lim si, da se bodo med po-
gajanji ti zneski še zniža-
li,« je optimističen župan. 
Nekaj podobnega jim je le-
tos že uspelo pri projektu 
gradnje pločnika Markovo–
Vir ob glavni cesti v Tuhinj-
ski dolini, ki pravkar pote-
ka. Ta investicija je vredna 
170 tisoč evrov. Letos nato 
sledi še asfaltiranje ceste 

Motnik–Zgornji Motnik. 
Gre za hribovito cesto, ki jo 
je občina po delih začela ure-
jati že leta 2008, z letošnjo 
investicijo pa bodo asfalti-
rali še zadnji odsek v vred-
nosti 48 tisoč evrov. Uredi-
li bodo še varno šolsko pot v 
Nevljah v vrednosti 50 tisoč 
evrov, nadaljujejo pa se tudi 
pogajanja z državo za ure-
ditev protipoplavnih ukre-
pov na Kamniški Bistrici v 
južnem delu občine, kamor 
bodo vložili predvidoma dva 
milijona evrov.

Gradnje v polnem teku
V dobrem letu in pol mandata kamniškega župana Mateja Slaparja se je nabralo kar nekaj že izvedenih 
gradbenih projektov, razveseljivo pa je, da gradbeni stroji delajo tudi to poletje. Le gneče na cestah je 
zato žal nekoliko več …

V Markovem ob državni cesti skozi Tuhinjsko dolino gradijo 
pločnik; promet je urejen s semaforjem.

Kamniški župan Matej Slapar na novinarski konferenci

Aleš Senožetnik

Mengeš – Občinski praznik 
v Mengšu sicer praznujejo 
29. maja, ob rojstnem dnevu 
Janeza Trdine. Zaradi raz-
mer, povezanih z epidemijo 
covida-19, pa so tokratno ob-
činsko praznovanje združi-
li s praznovanjem dneva dr-
žavnosti. Na slavnostni seji, 
ki je tokrat namesto na tra-
dicionalni lokaciji v Domu 
kulture Mengeš potekala na 
Dobenu, kjer sicer prav tako 
tradicionalno ob zaključku 
vsakoletnega pohoda po ob-
čini na predvečer dneva dr-
žavnosti pripravijo občinsko 
slovesnost. 

Vrhunec prireditve, ki so 
jo popestrili s kulturnim 
programom, je bila podeli-
tev občinskih priznanj. Le-
tošnje najvišje, zlato prizna-
nje je šlo v roke Stanislavu 
Šimencu za več kot šestde-
setletno prostovoljno delo v 
PGD Mengeš. Srebrno pri-
znanje pa je za več kot tri-
desetletno delo v Avto-moto 
društvu Mengeš prejel Re-
nato Osolnik. Bronasta pri-
znanja so podelili Mariji Re-
panšek, Branku Urbancu in 
Andreju Šinku. Repanškova 
in Urbanc sta priznanje pre-
jela za več kot dvajsetletno 
oz. 15-letno delo v PGD Loka 
pri Mengšu, Šink pa za več 
kot 15-letno delo in dosežke 
v Balinarskem klubu.

Med drugimi nagradami 
so podelili tudi znak obči-
ne, ki ga je prejela perspek-
tivna glasbenica klarinetist-
ka Kika Szomi Kralj. Trdino-
ve nagrade, ki jih vsako leto 
podeljujejo dijakom in štu-
dentom za prizadevanja ali 
uspehe, s katerimi prispeva-
jo k delovanju lokalnih dru-
štev, ali za projektne in razi-
skovalne naloge, ki se dotika-
jo lokalnega okolja, sta preje-
la Zala Pezdirc in Tim Jane-
žič. Zala Pezdirc je nagrado 
prejela za diplomsko nalogo, 
v kateri se loteva analize kul-
turne dediščine v Mengšu in 

Kamniku ter možnosti razvo-
ja novih turističnih progra-
mov, ter raziskovalno nalogo 
z naslovom Vizija mladin-
skega razvoja občine Men-
geš. Tudi Janežič si je nagra-
do prislužil za diplomsko na-
logo, v kateri se je lotil zgodo-
vine Planinskega društva Ja-
neza Trdine Mengeš med le-
toma 1952 in 2012.

Tokrat so podelili tudi zah-
vale prostovoljcem za pomoč 
in sodelovanje v času epide-
mije. Občina Mengeš in Ci-
vilna zaščita Občine Mengeš 
sta namreč med trajanjem 
epidemije covida-19 povabila 

prostovoljce k sodelovanju, 
vendar na srečo njihova po-
moč ni bila potrebna. 

Zahvalo prostovoljcem za 
prostovoljno in požrtvoval-
no delo so prejeli Borut Tr-
ček in Žan Avbelj za oskr-
bo ranljivih skupin občanov 
in zaščito njihovega zdrav-
ja, Jure Reven in Blaž Slaba-
nja za pomoč pri dostavi to-
plih obrokov za oskrbovan-
ce Doma počitka Mengeš ter 
Sašo Jenčič, Slavko Sedelj-
šak in Boštjan Čebulj za po-
moč pri nadzoru gibanja in 
ozaveščanju prebivalstva v 
času epidemije.

Tudi v Mengšu podelili priznanja
Z zakasnitvijo, ki jo je povzročila epidemija covida-19, so tudi v Občini Mengeš podelili občinska 
priznanja in nagrade.

Letošnji občinski nagrajenci: spredaj Branko Urbanc, Kika Szomi Kralj, Zala Pezdirc, Marija 
Repanšek, zadaj poleg župana Franca Jeriča Tim Janežič, Andrej Šink, Renato Osolnik in 
Stanislav Šimenc / Foto: Občina Mengeš

Kamnik – Zamenjava scenske razsvetljave v Domu kulture 
Kamnik je projekt, ki na svojo izvedbo čaka že nekaj let, a 
zaradi visoke investicije občina denarja zanj doslej ni našla, 
zato projekt tudi v letošnji proračun ni bil uvrščen. Ker pa 
je ministrstvo za kulturo junija objavilo razpis za sofinan-
ciranje v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, 
ga je občina z rebalansom vendarle uvrstila v proračun. V 
primeru pozitivno rešene prijave bi ministrstvo investicijo 
namreč sofinanciralo kar v višini 80 odstotkov. Naložba je 
ocenjena na 240 tisočakov, rezultati razpisa pa bodo znani 
predvidoma avgusta.

Kulturni dom potrebuje novo scensko razsvetljavo
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Ker so zaradi trenutne si-
tuacije potovanja po svetu 
skoraj da nemogoča, sem 
se, na manjšo pobudo svo-
jega fanta Nejca, odločila, da 
letošnje počitnice izkoristi-
va za raziskovanje manj zna-
nih koncev Slovenije. Verje-
tno nisem ne prva in ne zad-
nja, ki bo tokrat dopustovala 
v naši prelepi deželici in pri 
tem poskušala kar se da naj-
bolje unovčiti podarjene tu-
ristične bone. 

Raziskovanje se je tako za-
čelo z idilično vasico, ki ji 
Slovenci po krivici nameni-
mo premalo pozornosti in 
jo po večini poznamo le iz 
tiste »zlajnane« otroške pe-
smi. Drežnica – vas umešče-
na med zelene dišeče brego-
ve, ki se skriva pod vznož-
jem zahodne stene mogoč-
nega Krna. 

Iz Kobarida so naju z 
Nejcem table usmerile čez 

kamnit Napoleonov most, 
ki se sloči čez ozko sote-
sko reke Soče. Na križišču 
sva nadaljevala levo, mimo 
izhodišča za Slap Kozjak, 
in po nekaj strmih ostrih 
ovinkih prispela v Drežni-
co. Prijazen sprejem, čis-
ta soba, okusen zajtrk, sko-
zi okno pa pogled na Krn so 
razlogi, da je bilo najino bi-
vanje v »sobah Pri Lovrižu« 
več kot prijetno. V vasi je na 
voljo cela paleta namestitev, 
vse od gostišča Jelkin hram 
z dobro domačo hrano do 
apartmajev, zasebnih sob 
in odlične turistične kmeti-
je Kranjc le slab kilometer 
iz vasi.

Drežnica je idealno izho-
dišče za raziskovanje Julij-
skih Alp, natančneje Krnske 
skupine, v kateri s svojo zna-
čilno obliko in mogočno po-
javo najbolj izstopa dva tisoč 
metrov visok Krn – hrib, ki 

sva ga po precej zahtevni poti 
Silva Korena prvi dan osvo-
jila tudi midva. Med napor-
nim in dolgim vzponom po 
zahodni steni sva bila ves čas 
poplačana z lepimi razgledi 
na dolino Soče in okoliške 

Julijce, slabe štiri ure kasne-
je, na samem vrhu, pa nama 
je pogled segel vse od Trigla-
va pa do Jadranskega morja. 
V Gomiščkovem zavetišču, 
tik pod vrhom, sva se pod-
krepila še z joto in odličnim 

jabolčnim »štrudljem« in se 
nato počasi odpravila proti 
dolini.

Pot Silva Korena je bolj 
primerna za tiste z boljšo 
kondicijo, nekaj izkušnja-
mi in brez strahu pred viši-
no, brez težav pa je mogoč-
ni Krn možno osvojiti tudi 
po dobro označeni stezici, ki 
se prav tako začne v Drežni-
ci, a se namesto čez mogoč-
ne stene ovinkasto vzpenja 
skozi gozdove, ki sčasoma 
preidejo v zelene travnike, 
na katerih je mogoče opaziti 
ostanke bunkerjev še iz prve 
svetovne vojne. Pa ni Dre-
žnica raj samo za pohodni-
ke in plezalce, v okolici je ve-
liko možnosti tudi za gorske 
kolesarje, jadralne padal-
ce in ne nazadnje tudi za iz-
letnike in družine, ki se lah-
ko sprehodijo do Koseških 
korit in čudovitih slapov So-
pota in Krampež.

P o t e P a n j a  ( 1 )

Neža Markelj

Od Drežnice do Krna

Razgled na Krnsko jezero z 2244 metrov visokega Krna

Marjana Ahačič

Radovljica – Na vprašanje, 
ali je Radovljičan ali Jeseni-
čan, Boris Čebulj odgovori, 
da je bil res rojen na Jeseni-
cah, kjer je tudi preživel mla-
dost, a da že skoraj šestdeset 
let živi v Radovljici, zato se 
ima za Radovljičana in Pred-
tržana.

Rodil se je 17. junija 1930 
na Jesenicah v tedaj znani 
družini Čebulj; očetov sta-
ri oče je bil veletrgovec in 
krojač z delavnico, v kate-
ri je bilo dvajset zaposle-
nih, ki so šivali v glavnem 
oficirske uniforme za bal-
kansko vojsko. Dva manda-
ta je bil tudi župan Jesenic. 
Oče je bil računovodja, pri-
stojen za vseh več kot štiri-
deset tedanjih jeseniških ob-
činskih podjetij, pove.

Zapisan športu

V družini so se rodili štir-
je sinovi, najstarejši, že po-
kojni režiser Bojan Čebulj, 
Aleks, Boris in najmlajši Mi-
tja. »Oče je bil član društva 
Sokol, tako da ni čudno, da 
smo bili vsi štirje že kmalu 
zapisani športu.«

Drsati se je naučil na za-
četku vojne, ko je prvič vi-
del tako imenovano ekshi-
bicijsko tekmovanje v tem 
športu. Pri 13 letih je bil že 
v hokejski ekipi in sodelo-
val na tekmovanjih v Belja-
ku in Špitalu. In ko se je po 

vojni na Jesenicah s hoke-
jem začelo zares, je bil seve-
da zraven, od prvega občne-
ga zbora leta 1947. Za član-
sko ekipo je igral do svojega 
33. leta, kasneje pa je do sre-
dine sedemdesetih v hokeju 
ostal kot sodnik. Še danes je 
član Hokejskega društva Je-
senice. 

Hokej kot del življenja

Dobro se spomni svojega 
osvojenega naslova z Jeseni-
cami. »Bil zgodovinski, ne-
pozaben,« je povedal v pogo-
voru ob sedemdesetletnici 
jeseniškega hokeja. »V Beo-
gradu nam je leta 1957 uspe-
lo nepričakovano premagati 

Partizan in osvojiti naslov 
državnega prvaka. Vsekakor 
vrhunec te generacije, ki pa 
ni samo igrala. Veliko smo 
pomagali pri vsem, kar se 
je dogajalo na ledeni ploskvi 
in okrog nje. Veliko smo se 
družili tudi v prostem času. 
Radi smo imeli hokej, ki je 
bil del našega življenja.«

Z Jesenicami je bil kar 
petkrat državni prvak, a tista 
prva osvojitev naslova preka-
ša vse kasnejše, pravi. »Pot 
domov iz Beograda in spre-
jem na jeseniški železniški 
postaji sta nekaj, kar se mi 
je vtisnilo v spomin za vse 
življenje. Od Brežic do Jese-
nic so nas pozdravljali, kot 
da smo prišli z Lune! Pred 

tekmo in po njej smo dobi-
li številne telegrame, a tako 
veličastnega sprejema niti 
slučajno nismo pričakovali. 
Kdor česa podobnega ni do-
živel, mu je to težko opisati.«

Hokejski sodnik

Leta 1968 je bil hokejski 
sodnik na zimskih olimpij-
skih igrah v Grenoblu, so-
dil je tudi na štirih svetov-
nih prvenstvih. Rad poka-
že fotografijo s sprejema pri 
predsedniku Titu in njego-
vi soprogi Jovanki v Beogra-
du, kamor so bili po olimpij-
skih igrah povabljeni špor-
tniki. »Lepo je bilo na tistih 
velikih tekmovanjih, čeprav 
se ne da primerjati s spek-
takli, kakršni so olimpijske 
igre postale v zadnjem ob-
dobju. Takrat je bil poudarek 
na športu, druženju, tekmo-
vanju, ne pa na šovu in pos-
lu ... A stvari se spreminjajo, 
tako je življenje. Virus, s ka-
terim se soočamo zdaj, ga je 
malo ustavil in nam morda 
vendarle dal misliti, da je še 
kaj drugega, kar je več vred-
no kot denar – narava, spo-
štovanje, odnosi ...« razmi-
šlja. 

Od trafike do Koble

Poklicno pot je pravzaprav 
začel že pri 15 letih, ko je stari 
mami, potem kot so ga vze-
li iz nemške šole, dve leti po-
magal pri prodaji cigaret v 

trafiki. Nato je vendarle na-
daljeval šolanje na trgovski 
in ekonomski akademiji v 
Ljubljani in se januarja 1949 
prvič redno zaposlil v Žitu – 
kot praktikanta so ga poslali 
v Čakovec. 

A ni dolgo zdržal stran od 
doma, našel si je službo v vo-
jaškem podjetju Smodnišni-
ca v Kamniku, nato pa prišel 
nazaj na Jesenice, kjer je do-
bil službo v okrajnem maga-
zinu, po odsluženi vojaščini 
pa prišel v Elan kot vodja do-
mačega trga. Po desetih letih 
je odšel v Vezenine Bled, de-
lovno dobo pa zaključil leta 
1989, po 13 letih vodenja 
smučišča Kobla v Bohinju. 

Pojem smučarije

Bil je tudi sicer družbeno 
aktiven: začel je kot pred-
sednik organizacije Rdeče-
ga križa na šoli, bil je refe-
rent za šport, leta 1947 je v 
delovni brigadi gradil pro-
go Šamac–Sarajevo, dve leti 
za tem pa avtocesto Zagreb–
Beograd. Ko je prišel z druži-
no živet v Radovljico, je pos-
tal prvi predsednik Krajevne 
skupnosti Radovljica in tudi 
občinske telesnokulturne 
skupnosti. Bil je tudi pred-
sednik poslovnega združe-
nja žičnic Slovenije, ki so ga 
oblikovali v času njegovega 
vodenja Koble. »Gorenjska 
je bila v tistem obdobju po-
jem smučarije ... Škoda, ker 
se je zdaj z zelenimi zimami 

vse spremenilo,« razmišlja. 
Danes čili devetdesetle-

tnik, legendarni jeseniški 
hokejist in kasneje hokejski 
sodnik, po duši ostaja špor-
tnik. Zadnji nekaj let, pra-
vi, sicer ne obuje več drsalk 
in tudi smuča ne več, še ved-
no pa rad sede na kolo in se 
odpravi na krajšo turo, obi-
čajno po domači Radovljici, 
kjer v starem mestnem je-
dru živi tudi njegov leto dni 
starejši brat, prav tako špor-
tnik, smučarski trener in 
nekdanji dolgoletni tajnik 
športnega društva Radovlji-
ca Aleks Čebulj. 

Športne dogodke redno in 
navdušeno spremlja, prav 
tako je pozoren na družbeno 
dogajanje okoli sebe. Zelo 
ga zanima tudi zgodovina, 
zato veliko bere in razisku-
je. »Žalosten sem, ko vidim, 
kaj se dogaja v naši družbi. 
Lahko bi bilo drugače, to člo-
vek vidi, sploh če se poglobi 
v zgodovino našega naroda. 
Smo pridni, sposobni, pogu-
mni ... Lahko bi bili ponosni 
na to, kar smo, ne pa da se še 
vedno ukvarjamo z razkla-
nostjo med levimi in desni-
mi,« ostaja kritičen in ostre-
ga duha.

»Že več kot petdeset let ži-
vim v hiši v Predtrgu v kro-
gu svojih najdražjih – s skrb-
no partnerico Magdo, hčer-
ko Bojano in Darjo, ki sem 
jim za vso skrb in potrpež-
ljivost globoko hvaležen,« 
sklene svojo pripoved.

Pozdravljali so nas, kot da smo prišli z Lune!
Boris Čebulj je že od rane mladosti zapisan športu. Z jeseniškim hokejskim klubom, katerega član je vse od ustanovitve pred več kot sedemdesetimi leti, je 
osvojil pet naslovov državnih prvakov. Kasneje je kot hokejski sodnik sodil na olimpijskih igrah v Grenoblu. Zadnja leta službovanja je vodil smučišče Kobla v 
Bohinju. Prejšnji mesec je dopolnil devetdeset let, pa še vedno skoraj vsak dan sede na kolo.

Z jeseniškimi hokejisti je bil petkrat državni prvak, kasneje 
je bil tudi hokejski sodnik na najvišji ravni. / Foto: Gorazd Kavčič

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Jože Košnjek

Mlaka pri Kranju – Po torko-
vi jutranji maši v župnijski 
cerkvi na Kokrici sva z novo-
mašnikom Anžetom Cun-
kom klepetala na njegovem 
domu na Mlaki. Do 1. avgu-
sta bo tu še doma, potem pa 
bo odšel za kaplana v Župni-
jo Žiri. Pravi, da je bila taka 
Gospodova volja in da žiro-
vska župnija zanj ni neznan-
ka, saj sta se s tamkajšnjim 
župnikom Andrejem Jem-
cem spoznala, kot je bil ta še 
župnik v Besnici. Ko bo pri-
šel »v Žir«, bo začel spozna-
vati tudi tamkajšnje ljudi, če-
sar se še posebej veseli. 

Novomašnika Anžeta, ki 
ga Mlačani in Kokričani poz-
najo tudi kot pevca in igral-
ca ter voditelja številnih pri-
reditev, sem najprej vprašal 
po spominih na duhovniško 
posvečenje 29. junija v lju-
bljanski stolnici in na novo 
mašo v nedeljo, 5. julija, na 
Kokrici.

»Čeprav so mi rekli, da se 
moram pred posvetitvijo za-
radi napornega prihajajoče-
ga dne dobro spočiti, zaradi 

vznemirjenosti in velike-
ga pričakovanja nisem imel 
mirnega spanca. Posveti-
tev sem doživljal kot trenu-
tek milosti, še posebej, ko je 
okrog 100 duhovnikov pola-
galo roke na mojo glavo, ko 
sem spoznal, da je odslej 

duhovniški poklic moja re-
alnost in ko smo novomaš-
niki skupaj z nadškofom sto-
pili pred oltar in prvič maše-
vali. Za novo mašo v doma-
či župniji smo bili zaradi 
koronavirusa v negotovos-
ti. Čeprav smo bili zaradi 

varnostnih navodil zdra-
vstvene stroke in občine ne-
koliko omejeni, je bila nede-
lja moje nove maše res pra-
znik župnije. Prišlo je veli-
ko ljudi, ki jih je nagradilo 
še toplo, sončno vreme. Slo-
vesno, na trenutke tudi gan-
ljivo, je bilo že v soboto zve-
čer pri nas doma, ko so se od 
mene poslovili mami v ime-
nu domačih, vaščani, prija-
telji in skupina Pot iz Tene-
tiš. Pri večerni maši v kok-
rški župnijski cerkvi, ki jo je 
daroval župnik Jože Klun, pa 
sem blagoslovil svoj kelih in 
mašni plašč,« je povedal. Za 
začetek duhovniške poti sta 
mu čestitala tudi župan ob-
čine Kranj Matjaž Rakovec 
in minister za obrambo Ma-
tej Tonin. Iskrena hvala

Pri novomašniku je obi-
čaj, da mu mašni plašč, ke-
lih, pateno, to je pladenj, na 
katerega duhovnik med ev-
haristijo položi hostijo, in 
križ podarijo svojci. Anže-
tu je plašč podaril Župnijski 
pastoralni svet Kokrica, ke-
lih starša Vilma in Jože, pa-
teno njegov vzornik in sok-
rajan dr. Mitja Leskovar, 

škof in nuncij v Iraku, križ 
pa sestra Neja. Križ je Neji 
zapustila sestra prvega kok-
riškega župnika Ladislava 
Kovačiča in poskrbela, da še 
naprej ostaja v duhovniških 
rokah.

Zakaj se je novomašnik 
Anže, ki je končal Gimna-
zijo v Kranju in je eno leto 
študiral pravo, vpisal na Te-
ološko fakulteto in izbral 

duhovniški poklic? Takole 
pravi: »Že v mladosti sem 
imel srčno željo postati du-
hovnik, vendar sem se ote-
pal odločitve in tehtal med 
duhovniškim poklicem in 
družino. Gospoda sem pro-
sil za znamenje in ta mi ga 
je dal na preprost in prepri-
čljiv način. Nekega večera 
sem odprl Sveto pismo na 
strani, na kateri je pisalo Ti 

si duhovnik za večno! Tak-
rat se sicer še nisem odločil, 
ampak šele po končani Te-
ološki fakulteti. Po cerkve-
nih zakonih sem moral pred 
posvetitvijo za štiri leta v se-
menišče, da sem se osebno-
stno oblikoval in navadil na 
duhovniški način življenja. 
Ker mi ni bilo treba na pre-
davanja, sem prosti čas iz-
koristil za pisanje doktorske 

disertacije na temo Teorija o 
lepoti bogoslužja.«

Čeprav mu bo duhovniški 
poklic vzel veliko časa, bo no-
vomašnik Anže poskušal os-
tati zvest svojim konjičkom, 
še posebej odru, petju in 
igranju. »Ker imam res rad 
igro, bom zanjo navduševal 
tudi otroke. Na oder bomo 
postavili kakšno predstavo, 
Oratorij, morda Pasijon …«

Odgovor je bil v Svetem pismu
Anže Cunk z Mlake v Župniji Kokrica je dolgo tehtal, ali je duhovnik pravi poklic zanj ali ni. Odgovor je našel v Svetem pismu.

Novomašnik Anže Cunk s sliko Marije Pomagaj z Brezij, 
darilom Likarjevih z Brezij / Foto: J. Košnjek

»Pričakoval sem, da bodo domači težje sprejeli mojo 
odločitev za duhovnika, kot so jo. Mami je zajokala 
in rekla, da duhovnike res potrebujemo, vendar zakaj 
prav našega Anžeta. Sestra je ob moji odločitvi molče 
odšla od mize, nato pa sva se pogovorila. Oče pa je 
dejal: Če tako želiš, pojdi. Življenje je tvoje.«

Urša Peternel

Jesenice – »Ta odločitev za-
gotovo ni lahka. V meni je 
zorela kar nekaj časa, že od 
konca osnovne šole naprej. 
Pri odločanju so mi poma-
gali predvsem zgledi duhov-
nikov, ki so delovali na Jese-
nicah – teh je bilo v času mo-

jega odraščanja kar nekaj. 
Hvaležen sem tudi prijate-
ljem, s katerimi smo sodelo-
vali v župnijskih skupinah, 
predvsem ministrantom in 
animatorjem. Nagovorili pa 
so me tudi obiski romarskih 
krajev. Čeprav ta odločitev ni 
bila lahka, pa je zato toliko 

bolj lepa. To so mi v pogovo-
rih potrdili starejši duhov-
niki. Noben drug poklic ne 
omogoča take zaupnosti z 
ljudmi. Duhovnik je tisti, ki 
človeka spremlja od rojstva 
do smrti, od krsta do pogre-
ba. Ljudi spremlja v veselih, 
pa tudi žalostnih trenutkih 
življenja in jim nudi pomoč 

in oporo.« Tako svojo odloči-
tev za duhovniški poklic opi-
suje 25-letni Martin Leban 
z Jesenic, ki je prvo julijsko 
nedeljo v župnijski cerkvi sv. 
Lenarta imel novo mašo. Na 
Jesenicah je bila to prva nova 
maša po dvanajstih letih in 
Martin pravi, da je hvaležen 

vsem jeseniškim faranom in 
dobrim ljudem, ki so sodelo-
vali pri pripravi. 

Za novomašno geslo je 
izbral vrstico iz Psalma 27: 
Gospod je moja luč. 

»To geslo se mi je zdelo ak-
tualno še posebej v današnjih 
časih, ko je droben virus na 
kolena spravil evropsko druž-
bo. Spoznali smo, da obi-
lje materialnih dobrin ne za-
dostuje za srečo in da je pot-
rebno nekaj več. Kot kristjan 
to 'nekaj več' prepoznavam v 
Bogu.« Kot dodaja, ga na nje-
govi duhovniški poti navdi-
huje njegov krstni zavetnik, 
sv. Martin, ki je znan po svoji 
dobroti – v nekem mrzlem ve-
čeru je beraču podaril polovi-
co svojega plašča. »Poleg nje-
ga me navdihuje tudi sv. Ja-
nez Marija Vianney, ki je za-
vetnik duhovnikov. Ta prep-
rosti, skromni in ponižni du-
hovnik je v nekaj letih povsem 
spreobrnil vasico, nad katero 
so mnogi obupali.«

Martin sicer izhaja iz 
šestčlanske družine, ima 
starejšega brata in sestro in 
mlajšo sestro. »Seveda je 

tudi družina pripomogla k 
moji odločitvi za duhovniški 
poklic. Že od majhnih nog se 
spomnim, da nam je versko 

življenje veliko pomenilo. 
V njej sem se najprej sre-
čal z vero. Morda mi najbolj 
v spominu ostajajo božič-
ni večeri, ko smo se ob jasli-
cah zbrali v molitvi,« pripo-
veduje Martin, ki je v bogo-
slovje vstopil po jeseniški gi-
mnaziji.

Domači so nanj zelo po-
nosni. »Kot družina smo na 
našega Martina zelo ponos-
ni in veseli, da je sprejel klic 
v duhovniško službo. Vsak 
se mora v življenju odločiti, 
kaj bo počel, da bo izpolnjen, 
da bo delo rad opravljal. Tudi 
Martin se je v nekem trenut-
ku moral odločiti, ali bo od-
govoril na Božji klic. Zaupa-
mo, da bo dober duhovnik,« 
je povedala mama Cirila.  

Martin bo po novi maši 
najprej en mesec pomagal 
v domači Župniji Jesenice, s 
prvim avgustom pa bo začel 
kot kaplan službovati v žu-
pnijah Šenčur in Cerklje na 
Gorenjskem. 

Dober duhovnik je tisti, ki z vsem srcem 
opravlja svoje delo
Na Jesenicah so po dvanajstih letih spet imeli novo mašo. Novomašnik je postal 25-letni Martin Leban, ki ga na duhovniški poti navdihuje njegov krstni 
zavetnik sv. Martin, znan po svoji dobroti.

Mladi duhovnik Martin Leban zase pravi, da rad hodi v 
hribe, bere, posluša glasbo, včasih celo kolesari, rad se 
druži s prijatelji in z njimi popije kakšno pivo ...

»Poleg hvaležnosti čutim tudi veliko odgovornost 
za dar, ki mi je bil brez mojih zaslug podarjen – za 
duhovništvo,« pravi Martin in dodaja: »Zame je dober 
duhovnik tisti, ki z vsem srcem opravlja svoje delo. To 
ni poklic, ki bi ga po osmih urah zaključil, ampak je 
poslanstvo, ki traja vse življenje.«

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Igor Kavčič

Primskovo – Po uspešni iz-
vedbi drugega Ex tempora 
Kranj – zgodovinsko mes-
to v zadnjem tednu maja 
ter junijski razstavi nastalih 
del v Galeriji Mestne občine 
Kranj ter podelitvi nagrad in 
priznanj najboljšim, so mi-
nulo sredo v Kulturnem dru-
štvu likovnikov Kranj pripra-
vili že tretjo razstavo v tem 
letu. A tokrat v ospredje niso 
postavili likovnih del, v gale-
rijskem prostoru Doma kra-
janov Primskovo so namreč 
na ogled fotografije. Mnogi 
izmed likovnikov se namreč 
ljubiteljsko ukvarjajo tudi s 
fotografijo.

»Letošnji natečaj za zlato 
paleto obsega štiri področja, 
na katera so ustvarjalci lahko 
prijavili svoja dela – osnovne 
slikarske tehnike in grafika, 

sodobno slikarstvo, klasič-
no slikarstvo ter fotografi-
je in kiparstvo. Že lansko je-
sen je upravni odbor Zveze 
likovnih društev Slovenije 
določil tri teme: sence, jut-
ro in slovenski ornamenti,« 
je zbranim pojasnil pred-
sednik kranjskega društva 
Rajko Bogataj. »Omenjenih 
tem smo se tako držali tudi 
pri izboru fotografij, ki jih 
predstavljamo na tej razsta-
vi z naslovom Poletje z na-
pako.«

Akademski slikar Franc 
Bešter je za razstavo prip-
ravil dve fotografiji, ki ju je 
posnel v naravi, kjer običaj-
no išče fotografske motive, 
Rajko Bogataj je iskal pred-
vsem kontraste med svetlo-
bo in senco. Narava je nav-
dih tudi Juriju Kurillu, pri 
čemer opozarja na člove-
kovo slabo ravnanje z njo. 

Tokrat poudarja motiv me-
tulja gorskega apolona. Dra-
gica Kurillo rada fotografi-
ra krajino in zanimive de-
tajle, ki jih ta ponuja – tudi 
poleti. Metod Prašnikar se 
s fotografijo ukvarja v naj-
širšem smislu že od svojih 
osnovnošolskih let. Enega 

od motivov je poiskal v po-
dobi stare planšarije na Spo-
dnji Konjščici, ki ob dinami-
ki temnih oblakov poudar-
ja moč trenutka. Svoje fo-
tografije sta ob omenjenih 
na razstavo prinesla še Dra-
go Papler in Drago Reš, do-
godek pa je s harmoniko in 

slovensko ljudsko pesmijo 
Vroče poletje začinil Martin 
Goričanec iz Virmaš, tudi 
ljubiteljski likovnik. Razsta-
va bo v Domu krajanov do 5. 
avgusta, ogledate pa si jo lah-
ko ob sredah med 17. in 19. 
uro ter ob nedeljah od 10. do 
12. ure.

Poletje z napako
Člani KD likovnikov Kranj razstavljajo fotografije.

Ob odprtju društvene fotografske razstave Kulturnega društva likovnikov Kranj / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Oče in sin ponovno 
požgala Narodni dom Trstu, 
bi zapisali v danes razšir-
jenem slogu lažnih novic. 
Nemogoče! A nekaj resnice 
vendarle je v tem. Prvokate-
gornik slovenskega stripa in 
pronicljiv mladi zgodovinar 
Zoran in Ivan Smiljanić sta 
skupaj zgrabila za lopati in 
ustvarila strip z naslovom 
Črni plamen: požig Narodne-
ga doma v Trstu, v katerem 
obravnavata to temno liso 
tržaške zgodovine dvajsete-
ga stoletja. Avtorja v stripu 
izpostavljata manj znane do-
godke in usode, ki so spletli 
tragično prelomnico, po ka-
teri se je vse spremenilo … 
Danes, v torek, 21. julija, ob 
21. uri, dober teden po stoti 
obletnici požiga, ju bo na vrtu 
gradu Khislstein novinar Igor 
Kavčič izprašal o tem, kaj sta 
pred pol leta počela v Italiji, 
kdo sta Josip in Giuseppe, pa 
tudi kakšna o jabolku in dre-
vesu ne bo odveč. V primeru 
dežja bo pogovor potekal v 
Stolpu Škrlovec. 

Kranjčana v Trstu

Igor Kavčič

Ljubljana – Letošnja, četrta 
izvedba tekmovanja Zbig-
niew Seifert Jazz Competi-
tion – gre za eno najpresti-
žnejših in največjih tekmo-
vanj za džez violino, violo in 
violončelo, ki ga sicer vsaki 
dve leti organizirajo v polj-
skem Krakovu – je zaradi iz-
rednih razmer med 8. in 10. 
julijem potekala po spletu. 
Kristijan Krajnčan je doslej 
sploh prvi slovenski glas-
benik, ki se je udeležil tega 
tekmovanja. Izhaja iz znane 
glasbene družine, v svet kla-
sične glasbe je vstopil z vi-
olončelom, iz džez bobnov 
je diplomiral na konserva-
toriju Price Claus na Nizo-
zemskem, se izpopolnjeval 
v New Yorku, kasneje je še 
magistriral iz filmske glasbe 
na konservatoriju v Amster-
damu. Sodeloval je v števil-
nih zasedbah, posnel je več 
plošč, se kot skladatelj pod-
pisal pod glasbo za nekaj fil-
mov, posveča pa se tudi reži-
ji in pisanju scenarijev za fil-
me. V zadnjih letih je v sre-
dišču njegovega delovanja 
solistični projekt Drummin-
gCellist, v katerem igra tako 
violončelo kot bobne.

»V otroških letih sem se 
sicer z violončelom udele-
žil kar precej tekmovanj, se 
kasneje bolj posvetil džez 
glasbi, in potem ko se mi je 
pred osmimi leti uspelo uvr-
stiti na prestižni Thelonious 

Monk Jazz Competition za 
bobne v Washingtonu, sem 
bil prepričan, da bom tek-
movanja zaključil. Dokler 
mi ni kitarist in violinist Ge-
orge Dumitriu, eden prija-
teljev, s katerim sva skupaj 
študirala, omenil tekmova-
nja Seifert za džez godala, 
ki se ga je sam udeležil pred 
dvema letoma. Govoril mi je 
o odlični izkušnji in o pove-
zovanju z drugimi glasbeni-
ki. Pomislil pa sem tudi, da 
lahko na ta način napredu-
jem v improvizaciji z violon-
čelom. Tudi sicer je tekmo-
vanje pritegnilo veliko violi-
nistov, kar je marsikomu iz-
med njih pomagalo iz krize, 
ki jo je prinesla pandemija,« 

je povedal Kristijan Krajn-
čan, ki se je uvrstil med 14 
polfinalistov. 

Glasbeniki so si tako v 
prvem kot drugem delu tek-
movanja moral izbrati po 
eno skladbo Zbigniewa Sei-
ferta in še dve lastni skladbi. 
»Ponudili so nam ritem sek-
cijo, bobnarja, basista in pi-
anista, možen pa je bil tudi 
solistični nastop. Ko sem 
izvedel, da bomo igrali 'on 
line', po spletu, sem se od-
ločil za solo igranje. S tem 
sem si sicer zadal več dela, 
a je bila hkrati to zame tudi 
večja motivacija. Menil sem, 
da bom s svojim koncep-
tom DrummingCellist, ki 
ga prakticiram zadnja leta, 

še bolj zanimiv za žirijo in 
vse, ki so spremljali tekmo-
vanje.« 

Po treh tekmovalnih dneh 
žirija prvega mesta ni na-
menila nobenemu od glas-
benikov, je pa zato pode-
lila dve drugi in dve tret-
ji nagradi. Kristijan Krajn-
čan je prejel posebno nagra-
do Fundacije Zbigniewa Se-
iferta, ki so jo tokrat podeli-
li sploh prvič. Nagrajen je bil 
namreč za umetniški dose-
žek in za zelo originalni na-
čin igranja. »Zdi se mi, da 
me žirija ni mogla umesti-
ti v neki predal, zato zelo ce-
nim, da je fundacija vendarle 
želela nagraditi moj umetni-
ški dosežek v originalnosti 

igranja,« o nagradi razmišlja 
Krajnčan, ki v sovjem ume-
tniškem delovanju vseskozi 
prepleta tako klasiko z džez-
om kot tudi sicer glasbo s fil-
mom in je pri tem nadvse iz-
viren. »Bobni so se z violon-
čelom začeli prepletati po na-
ravni poti, pri čemer je ved-
no znova največji izziv, da ne 
veš, ali bo to delovalo ali ne. 
Ima pa potencial.« 

Finančni del nagrade je 
vreden 1500 evrov, Kristijan 
pa ga bo, kot je dejal, glede 
na to, da samozaposlenim v 
kulturi letos trda prede, po-
rabil predvsem za položnice. 
»Letos glasbenikom res ni 
lahko, odpadlo mi je kar ne-
kaj koncertov doma in tudi v 
tujini, zato sem se skoncen-
triral na stvari, za katere mo-
goče sicer nisem imel časa. 
Na srečo žena, ki je pianist-
ka, dela v glasbeni šoli.«

Izbran za Scenarnico
Da je med drugim pisal 

tudi scenarij, s katerim se je 
prijavil na natečaj za letošnjo 
Scenarnico, ki sta jo že peto 
leto razpisala Društvo sloven-
skih režiserjev in Slovenski 
filmski center, javna agenci-
ja RS, v sodelovanju z AGR-
FT. Gre s polletno scenari-
stično delavnico, katere na-
men je intenzivno praktič-
no delo v skupini pod stro-
kovnim vodstvom gostujo-
čega mentorja. Izmed 21 pri-
jav, ki so prispele na tokratni 
razpis, je tričlanska komisija 

v sestavi Urša Menart, Jožko 
Rutar in Miha Hočevar izbra-
la šest projektov, ki bodo od 
avgusta do konca novembra 
2020 sodelovali na Scenarni-
ci. Med njimi je tudi projekt 
z naslovom Čelo Kristijana 
Krajnčana. Izbrani se bodo v 
nekaj intenzivnih koncih te-
dna ostrili v pisanju scenari-
jev pod vodstvom priznane-
ga srbskega scenarista in re-
žiserja Srđana Koljevića (Sivi 
kamion rdeče barve).

»Za zdaj se tovrstnih pro-
jektov lotevam zelo samoi-
niciativno, a verjamem, da 
bodo tudi moji tovrstni an-
gažmaji enkrat obrodili sa-
dove. Scenaristični poklic 
je zelo osamljen, v tem pri-
meru pa si obetam odlično 
sodelovanje z drugimi peti-
mi udeleženci,« je še pove-
dal Kristijan Krajnčan, ki si-
cer tudi razmišlja o prired-
bah in snemanju nove ploš-
če s slovensko tradicionalno 
glasbo. »V priredbi bi se čim 
bolj rad približal originalu, 
a hkrati odigral na moj na-
čin, med džezom in klasiko. 
To je sicer precej zahtevno, 
naše ljudske skladbe so naj-
večkrat otožne v duru in ni-
majo ritma. Ker sam v glasbi 
nimam besedila, ga moram 
nekako predstaviti z aran-
žmajem in samo interpre-
tacijo. To je največji izziv.« 
Upa pa tudi, da se bodo raz-
mere čim prej uredile in bo 
lahko spet nastopal na kon-
certih.

Nagrada za umetniško izvirnost
Na tekmovanju džezovskih godalcev Seifert competition na Poljskem je Kristijan Krajnčan prejel posebno nagrado fundacije, ki se imenuje po poljskem 
džezovskem violinistu Zbigniewu Seifertu.

Kristijan Krajnčan zadnja leta predstavlja izviren glasbeni projekt DrummingCellist. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnja, 52. Velika 
nagrada Kranja, ki zadnja 
leta poteka tudi kot Memo-
rial Filipa Majcna, bo ta ko-
nec tedna v gorenjsko pre-
stolnico znova privabila vsa 
domača in številna tuja mo-
štva, organizatorji pa so do 
minulega četrtka čakali do-
voljenje Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) 
za dirko v spremenjenih po-
gojih, ki jih je prinesla epide-
mija covida-19. O pripravah 
na prireditev, ki se bo v sobo-
to začela s kriterijem in noč-
nim kriterijem, sva se pogo-
varjala z direktorjem Kole-
sarskega kluba Kranj Matja-
žem Zevnikom.

Kljub zelo drugačni kolesar-
ski sezoni in dejstvu, da ste 
šele minuli četrtek izvedeli, 
da lahno pripravite letošnji 
kolesarki praznik v Kranju, 
ste se na dirko gotovo prip-
ravljali že dlje časa?

Intenzivne priprave so 
se začele pred dobrim me-
secem in pol, dejstvo pa je, 
da je bil termin dirke znan 
že vse leto in da priprave tra-
jajo praktično od lanske dir-
ke naprej. Lahko pa rečem, 
da smo eni redkih organiza-
torjev, ki so vztrajali pri svo-
jem terminu. V času epide-
mije sem bil kljub številnim 

odpovedim in prestavitvam 
dirk prepričan, da bo juli-
ja že primeren čas za prire-
ditve. Kasneje se je izkaza-
lo, da ni čisto tako, saj tudi 
naši kolesarji niso hodili na 
dirke v tujino. So pa bila or-
ganizirana vsaj državna pr-
venstva. Tudi s strani Med-
narodne kolesarske zveze 
sem dobival vprašanja, kako 
kaže z dirko. V klubu smo se 
tako na začetku junija odlo-
čili, da oddamo vse potreb-
ne vloge za dovoljenja in na 
koncu smo čakali le še odgo-
vor NIJZ. Zavedali smo se, 
da smo eni redkih organiza-
torjev mednarodnih priredi-
tev. V četrtek popoldne smo 
vendarle dobili pozitiven od-
govor in te dni z veliko vne-
mo pripravljamo našo tradi-
cionalno prireditev, ki se je 
tokrat res zelo veselimo.

Kaj bi za vas pomenilo, če 
dirke ne bi bilo, saj ste goto-
vo pripravam namenili tudi 
nekaj denarja?

Če ne bi bilo dirke, bi bili 
prikrajšanji za kar nekaj de-
narja. Na račun epidemi-
je covida-19 smo že izgu-
bili nekaj sponzorjev, mo-
ram pa reči, da nam doseda-
nji in tudi nekaj novih spon-
zorjev dirke stojijo ob stra-
ni. Mislim, da bi večino de-
narja kljub odpovedi dobili, 
seveda pa ne od občine, saj 
sredstva dobimo šele po iz-
vedenem dogodku. Sedaj 
mislim, da je vse, kot smo 
načrtovali, in da bo priredi-
tev uspela. V soboto načr-
tujemo kriterijske dirke na 
krožni progi v središču mes-
ta, ki se bodo začele ob 14.30 
s kriterijem mlajših katego-
rij in zaključile z nočnim 

kriterijem članov in mlajših 
članov, ki se začne ob 21. uri. 
Nedeljska dirka bo potekala 
na klasični progi, začela pa 
se bo ob 13.30.

Koliko ekip pričakujete na 
startu nedeljske dirke?

Zelo sem zadovoljen, da je 
prijavljenih 34 ekip s po pe-
timi kolesarji in da bo kon-
kurenca res velika. Ekipe 
so iz Italije, Avstrije, Češke, 
Poljske, vse ekipe iz Sloveni-
je in mlada ekipa Jumbo Vis-
ma, ki je na pripravah na Rog-
li. Ne vemo pa še, kako bo s 
prihodom ekip iz Hrvaške.

Kdo so aduti domačega klu-
ba?

Na nedeljski dirki bosta 
naša glava aduta Jaka Primo-
žič in Nik Čemažar. Na so-
botnih kriterijskih dirkah pa 
bo startala večina naših kole-
sarjev. Trenutno jih imamo 
registriranih 56.

Bodo na dirki tudi gledalci?
Ti so lahko prisotni le pod 

določenimi pogoji, kar po-
meni predvsem spoštova-
nje razdalje. Tako moramo 
na startno-ciljnem prostoru 
zagotoviti varnost z redarji, 
prav tako pripravljamo opo-
zorilne table. Treba se je pač 
držati pravil in tudi navijači 
bodo lahko prišli na svoj ra-
čun.

Zelena luč za kranjsko dirko
Organizatorji tradicionalne kolesarske prireditve Kolesarskega kluba Kranj so dobili zeleno luč za 
sobotni kriterij in nedeljsko dirko Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna. 

Direktor Kolesarskega kluba Kranj Matjaž Zevnik / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi prejšnjega me-
seca se je z 18. krogom kon-
čala sezona v 1. A moški in 
ženski državni kegljaški 
ligi. Naslov prvakov v moš-
ki konkurenci so osvojili 
kegljači Konstruktorja, dru-
ga je bila ekipa Calcita, tretji 
pa je bil Proteus. Ekipa Lju-
belja je osvojila četrto, Tri-
glav pa peto mesto. V ženski 
konkurenci je po 16 tekmah 
naslov prvakinj osvojila eki-
pa Proteusa, druga je bila 
ekipa Calcita, tretja pa eki-
pa Miklavža. Ekipa Ljubelja 
je osvojila peto mesto, ekipa 
Triglava pa osmo.

Zadnji junijski konec te-
dna pa so v Slovenj Gradcu 
potekali odločilni boji za na-
slov posamičnih državnih 
prvakov. Tekmovalke in tek-
movalci so nastopili na šti-
rih različnih kegljiščih in op-
ravili po pet, finalisti pa po 

sedem nastopov. Prvič sta 
zmagala gorenjska tekmo-
valca. Pri članicah je bila naj-
boljša Marija Ahačič Premrl 
iz Kegljaškega kluba Ljubelj 
Tržič, pri članih pa je naslov 

državnega prvaka osvojil 
Grega Bajželj iz Kegljaškega 
kluba Triglav Kranj. V moški 
konkurenci je bil drugi Jure 
Starman (Calcit), tretja pa sta 
bila Davor Sobočan (Triglav) 

in Timi Jurančič (Konstruk-
tor). V ženski konkurenci je 
drugo mesto osvojila Maja 
Plavčak (Impol), tretji pa sta 
bili Irena Mejač (Ljubelj) in 
Lea Pašić (Pivka).

Naslova prvakov na Gorenjsko
V ženski konkurenci je bila najboljša Marija Ahačič Premrl, med kegljači pa je naslov državnega prvaka 
osvojil Grega Bajželj.

Dobitniki medalj na letošnjem posamičnem državnem prvenstvu v kegljanju / Foto: arhiv KZS

Vilma Stanovnik

Rudno polje – Oblačno, vmes 
pa tudi sončno in deževno 
vreme je minulo soboto na 
Pokljuki bolj spominjalo na 
zgodnjo pomlad kot sredino 
poletja. To pa ni olajšalo po-
gojev kolesarkam in kolesar-
jem, ki so se na vrhuncu pri-
reditve na krožni progi na bi-
atlonskem stadionu pomeri-
li na Veliki nagradi Občine 
Gorje, tekma pa je štela tudi 
za naslove državnih prvakov 
v kriteriju. Vseh slovenskih 
kolesarskih asov ni bilo na 
startu, saj se večina s svoji-
mi ekipami že pripravlja na 

mednarodno sezono, kljub 
temu pa smo si lahko ogle-
dali nekaj zanimivih obra-
čunov. 

V najmočnejši moški kon-
kurenci je naslov prvaka os-
vojil Žiga Ručigaj (Meblojo-
gi Pro-concrete), drugi je bil 
Rok Korošec (Ljubljana Gu-
sto Santic), tretji pa Boštjan 
Murn (KK Adria Mobil). Od 
kolesarjev gorenjskih ekip 
se je najbolj izkazal Nik Če-
mažar (KK Kranj), ki je bil 
peti v absolutni konkurenci 
in drugi med mlajšimi čla-
ni. Med mlajšimi člani je dr-
žavni prvak Boštjan Murn. 
V kategoriji starejših mla-
dincev je prvak Nino Polovič 

(KK Adria Mobil), med mlaj-
šimi mladinci Grega Pod-
lesnik (Tanin Sevnica), med 
dečki A pa Erazem Valjavec 
(KK Kranj). Med dečki B je 
zmagal Žan Bevc, med deč-
ki C pa Mai Preveljšek (oba 
KK Adria Mobil).

Med članicami je na-
slov najboljše osvojila Špe-
la Kern (Lviv Cycling Team 
women), ki je zmagala pred 
Tajdo Mohorič in Lucijo 
Arh (obe BTC City Ljublja-
na Scott). Tajda Mohorič je 
tudi prvakinja med mlajši-
mi članicami. V kategoriji 
mlajših mladink je zmagala 
Nuša Moroz (KD Sloga 1902 

Idrija), v kategoriji starej-
ših mladink pa Ana Ahačič 
(BTC City Ljubljana Scott). 
Med deklicami A je prva-
kinja Ema Podberšič (KK 
Kranj), med deklicami B je 
bila najboljša Taja Mehle 
(BTC City Ljubljana Scott), 
med deklicami C pa Hana 
Jeromel (Perutnina Ptuj). 
Že dopoldne je na Pokljuki 
potekalo mednarodno tek-
movanje Pokal Bleda. Dir-
ka je štela tudi za Pokal Slo-
venije. V najmočnejši moš-
ki konkurenci je zmagal Ma-
tej Mercina (JB team Novo 
mesto), med ženskami pa je 
bila najboljša Katarina No-
vak (Bikerepublic).

Znova za naslove prvakov
Minulo soboto je na Pokljuki potekalo državno 
kolesarsko prvenstvo v kriteriju.

Vrhunec sobotnih tekmovanj na Pokljuki je bila dirka za 
naslove članskih prvakov v kriteriju.

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije so v sobo-
to in nedeljo odigrali tekme predzadnjega kroga državnega 
prvenstva. Triglav je srečanje z Bravom na domačem igrišču 
začel dobro. Prvi polčas tekme se je kljub nekaj priložnostim 
končal brez zadetkov. V drugem polčasu je Bravo povedel z 
0 : 1. Dvajset minut kasneje so nogometaši Triglava izvajali 
strel iz kota, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Žan Luka 
Kocjančič, ki je z glavo zabil za izenačenje na 1 : 1. Sledila je 
slabša igra domačih nogometašev, nogometaši Brava pa so 
dosegli še tri zadetke. Končni rezultat je bil 1 : 4. Tekma v Ma-
riboru med Mariborom in Domžalami se je končala z zmago 
domačinov, ki so slavili z 2 : 1. Za Domžale je zadel Arnel 
Jakupović. Ekipa Celja je z novo zmago in 68 točkami na vrhu 
prvenstvene lestvice, Olimpija na drugem mestu pa ima dve 
točki manj. Z 32 točkami je Triglav na predzadnjem mestu in 
jasno je, da bodo morali Kranjčani za obstanek v ligi odigrati 
tekmi dodatnih kvalifikacij. Še prej jutri ekipe čaka zadnji krog 
rednega dela prvenstva. Ob 18. uri se bosta v Domžalah pome-
rila domače moštvo Domžal in Triglav. Nogometaši Triglava 
bodo nato prvo tekmo dodatnih kvalifikacij z Gorico odigrali 
že v nedeljo v Novi Gorici, povratna bo v četrtek, 30. julija, 
ob 17. uri v Kranju.

Poraza nogometašev Triglava in Domžal
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

S kolesom okrog Polzele
Tokrat vas vabim na kole-

sarki izlet okrog Polzele, ki 
leži v Spodnji Savinjski doli-
ni. Dolino, ki ji ime daje reka 
Savinja, obdajajo griči in pla-
note, po obrobju katerih vas 
bo vodila kolesarka pot. Do-
lino imenujejo tudi dolina 
hmelja, saj so tod najbolj 
ugodne razmere za hmeljar-
stvo v Sloveniji. Na obmo-
čju med Celjem, Braslovča-
mi in Gomilskim, kjer boste 
kolesarili, so največji nasa-
di hmelja, središče doline in 
tudi hmeljarstva pa je mes-
to Žalec. 

Kolesarski izlet torej zač-
nete na Polzeli pri gradu Ko-
menda, kjer boste tudi do-
bili osnovne informacije o 
poti, kolesarski zemljevid in 
kavo. Grad Komenda je edi-
ni malteški grad v Sloveniji. 
V njem boste lahko spozna-
li zgodovino malteškega vi-
teškega reda. Lahko si boste 

ogledali tudi horizontalno 
sušilnico hmelja in sobo pi-
sateljice Neže Maurer, ki 
se je rodila v bližini. Kole-
sarje bo navdušil tudi pla-
kat, ki opisuje, kako je kra-
jan Polzele Dejan Glavnik 
s kolesom obkrožil svet. Na 
pot se je podal leta 2006 in 
v petih letih ter po 118.348 

kilometrih prekolesari-
li 91 držav. Razstavljeno je 
tudi njegovo kolo. Na Pol-
zeli sta sicer na ogled tudi 
razstava starih traktorjev in 
Cajhnov kozolec z razstavo 
starih kmečkih orodij, ki si 
jih lahko ogledate po kole-
sarjenju. S Polzele se pelje-
te proti naselju Braslovče od 

tam naprej proti gradu Žov-
nek. To je eden najstarejših 
gradov na Slovenskem in so 
ga imeli v lasti žovneški go-
spodje, ki so se kasneje pre-
selili v Celje in postali grofje 
Celjski. Pod gradom je jeze-
ro, ki je nastalo z zajezitvijo 
potoka Trnavca in je s svojo 
okolico kot nalašč za ljubite-
lje ptic in miru. Pot se nato 
nekoliko dvigne in vodi pod 
avtocesto v vas Čeplje, ki je 
v bližini Centra varne vo-
žnje Vransko. Tu zavijete 
levo in se potem precej časa 
vozite po obronkih bližnjih 
hribov Posavskega hribov-
ja. Najprej skozi vas Tabor 
in mimo Ribnika pri Lisja-
ku, kjer imajo lepo urejeno 
posestvo, namenjeno orga-
nizaciji piknikov in porok. 
Pot nadaljujete mimo Graj-
ske in Kaplje vasi do Prebol-
da, ki je lepo izhodišče na 
bližnje vrhove. Na najvišjo 

Mrzlico (1122 m n. m.) se 
lahko povzpnete tudi s ko-
lesom. Pot pelje naprej pro-
ti naseljem Sveti Lovrenc, 
Šešče, Griže, Migojnice, kjer 
se obrnete proti Žalcu, kjer 
boste v muzeju hmeljarstva 
lahko spoznali vse o zgodovi-
ni hmelja, v bližnji fontani pa 
pokusili različne vrste piva. 
A ne preveč, ker vas čaka še 
pot nazaj proti Polzeli, kjer 
se zaključi predlagana trasa. 
Celotna opisna pot je dolga 
šestdeset kilometrov, na njej 
se boste povzpeli za šeststo 
metrov. Na poti vam za ori-
entacijo ves čas lahko služi 
Gora Oljka, ki leži na severu 
doline in je s svojimi 733 me-
tri nad morjem najbolj mar-
kantna točka v okolici. Po 
vrnitvi na Polzelo se najbolj 
zagrizeni se lahko povzpne-
te nanjo, saj s Polzele vodi tja 
lepa 5,5 kilometra dolga ma-
kadamska pot.

Pogled na skrivnostni grad Žovnek, kjer so najprej živeli 
grofje Celjski

Jelena Justin

Odkrivanje skritih kotičk-
ov Južnega Velebita je vzne-
mirljivo, sploh če se podajaš 
v svet, kjer te obkrožajo viso-
ke apnenčaste stene, ostre 
kot nož, stene, ki navpično 
padajo, a tam nekje vmes 
je speljana adrenalinska 
pot. Omenjeno pot je v letu 
2003 nadelal Slavko Tomer-
lin, bolj znan kot Tatek. Za-
vetišče z njegovim imenom 
je tudi na Stapu, kjer smo že 
bili. Možakar je zgradil tudi 
zavetišče Crnopac, kjer se 
nahaja omenjena pot Male-
ga princa. Pretkano speljana 
pot je tako kot Kamnita ga-
lerija neke vrste labirint, ki 
te preko naravnih kamnitih 

pregrad in skulptur pripelje 
z ene strani na drugo. 

Če smo stacionirani v Sta-
rigradu, kjer je vhod v Naci-
onalni park Paklenica, se za-
peljimo po cesti proti Obrov-
cu in Gračcu. Ko prevozimo 
predor dolžine 160 metrov, 
se na drugi strani začnemo 
spuščati in na desni stra-
ni bomo opazili makadam-
sko cesto. Zavijemo desno 
in že zagledamo smerokaze, 
ki nas usmerijo proti planin-
skemu zavetišču Crnopac. 
Vzpon začnemo na travniku 
in sledimo markirani poti. 
Kmalu dosežemo razpotje, 
kjer gre desna pot čez Vese-
linovićeve stanove direktno 
na vrh Crnopac, leva pot pa 
proti planinskemu zavetišču 

Crnopac. Leva pot bo za nas. 
Zmerno se vzpenjamo po iz-
razitem kraškem svetu, levo 
v daljavi zagledamo Ričico 
pri Gračcu. Steza nekaj časa 
poteka tudi precej zložno, 
ko se vzpne čez skalni del, 
nato pa strmo skozi gozd 
navzgor. Pridemo na neka-
kšno sedlo, a na drugi strani 
nas vodi navzdol. Sledi nekaj 
sestopa, nato pa pot po desni 
strani obvozi nekakšno uva-
lo, ko dosežemo skale, kjer 
gre težja, markirana pot pro-
ti zavetišču. Mimo zavetišča 
sestopimo skozi gozd, ko nas 
smerokaz usmeri desno. Vi-
šino izgubljamo do odcepa 
desno, ki nas usmeri na Ste-
zo Malega princa. Prvi metri 
nas vodijo čez skalni skok. 
To so t. i. Dvori, ko doseže-
mo Dvorska in Nizka vrata. 
Pot se vije pretkano in tre-
ba je oprezati pa markacija-
mi. V Zdenkovi jami sta dve 
lestvi. Če opazujemo, kako 
je varovano, smo lahko mal-
ce zaskrbljeni, a upamo, da 
bo zdržalo. Za jamo sledi de-
tajl, kjer mi je bilo rečeno 
»vjeruj u ljubav« (verjemi 
v ljubezen), pa bo. Jekleni-
ca je namreč pritrjena na tr-
hlo polomljeno drevo, skal-
ni skok je pa malce 'siten'. 

Sestopimo v Šušnjevac. Sle-
dijo Podkuk ter Slepi in Ozki 
klanec. Zanimivo je, da se 
marsikakšen detajl poti, ki 
je tehnično zahteven, ple-
za navzdol. Previdno. Kako 
so pritrjene jeklenice, pa bo-
lje, da ne gledamo. Potem 
se vzpnemo na Krivi klanec, 
kjer so nam v pomoč klini, ko 
dosežemo Tonkina vrata, ki 
jim sledijo še Stankina vrata. 
Atraktiven vzpon na Hrbet 

(Kičma), ko hodimo po oz-
kem in izpostavljenem gre-
benu. V pomoč nam je jekle-
nica. Steza Malega princa se 
zaključi z vzponom skozi Ne-
beška vrata. Na drugi strani 
sestopimo po markirani ste-
zi. Vmes je še odcep za Beli 
Kuk, 1171 m n. m., ki nam po-
nudi razgled na labirint skal-
nih kukov in sten, kjer pote-
ka pot Malega princa. Vrne-
mo se do zavetišča Crnopac 

in nato po poti vzpona nazaj 
do jeklenega konjička.

Tovrstna pot je za izku-
šenega gornika čisti užitek, 
igra. Saj veste, kako je rekel 
Mali princ: »Vsi odrasli so 
bili nekoč otroci, a se le red-
ki tega spomnijo.« 

Nadmorska višina: 1171 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Steza Malega princa (1171 m n. m.)

Ko življenje gledaš  
s srcem
Saj poznate zgodbo o malem princu? Dečku, ki je odrasle učil, da je stvari 
treba gledati s srcem, saj je bistvo očem skrito. Ni čudno, da je v Južnem 
Velebitu pot, ki se imenuje po njem.

Planinsko zavetišče Crnopac, ki je v lasti Tatekove družine / Foto: Jelena Justin

Pot Malega princa je zahtevna, ponekod zavarovana, a so varovala v bolj klavrnem stanju.

Zanimivi prehodi skozi apnenčaste skale. Pravi labirint. 
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Ana Šubic

Pokljuka – Kmetijski inšti-
tut Slovenije (KIS) je pred 
kratkim na ekološki kmeti-
ji Medja na Gorjušah na ob-
robju Pokljuke prikazal že-
tev ohranjevalne semenske 
mešanice s kombajnom. Šlo 
je za prvi dogodek v okviru 
pilotnega projekta Vpeljava 
pridelave ohranjevalnih se-
menskih mešanic za obno-
vo degradirane travne ruše 
na območju Športnega cen-
tra Pokljuka, ki poteka pod 
vodstvom KIS, v njem pa so-
delujejo še kmetije Magda-
lene Medja, Jakoba Zupan-
ca, Valentina Zupanca in Ja-
neza Korošca ter Javni za-
vod Triglavski narodni park 
in Center Pokljuka.

Kot je pojasnil Branko 
Lukač s KIS, v okviru dvole-
tnega projekta, ki poteka od 
oktobra lani ob sofinancira-
nju evropskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republike 
Slovenije, preizkušajo raz-
lične metode obnove degra-
diranih površin na Pokljuki. 
»V pripravah na biatlonsko 
svetovno prvenstvo 2021 so 
spreminjali in prilagajali te-
kaške proge, zato smo že 
pred dvema letoma navezali 
stike glede sanacije.« Obno-
viti nameravajo slabe tri hek-
tare degradiranih površin. 
Tega se je možno lotiti na 
različne načine, eden od njih 
je setev neposredno požete 

ohranjevalne semenske me-
šanice, kakršno so poželi na 
kmetiji Medja. »Čeprav trav-
nik ni videti tako pisan kot 
na planinah, npr. Uskovni-
ci, smo kljub vsemu s ko-
legi botaniki na njem popi-
sali čez 55 rastlinskih vrst, 
kar potrjuje, da imajo tudi 
ne najbolj atraktivni travni-
ki pomembno vlogo, kar se 
tiče ohranjanja biodiverzite-
te,« je razložil Lukač. Žetev 
so opravili z manjšim kom-
bajnom, Lukač pa računa, da 
bodo na KIS prihodnje leto 
pridobili še krtačni stroj, pri 
katerem krtačni valj osmuka 
seme s travniških rastlin.

Z lokalno mešanico  
do hitrejše obnove

Požeto semensko mešani-
co so nato posejali na eno od 
degradiranih lokacij v bliži-
ni športnega centra na Ru-
dnem polju. Lukač pričaku-
je, da bo v letu ali dveh tam 
travna ruša s podobno sesta-
vo kot na travniku kmeti-
je Medja. »Lokalne mešani-
ce so bolj prilagojene na tal-
ne in klimatske pogoje oko-
lja v primerjavi s požlahtnje-
nimi rastlinskimi vrstami, 
zato lahko na degradiranem 
območju hitreje vzpostavi-
mo trpežno travno rušo s 
sestavo, podobno izvorne-
mu območju. Proces narav-
ne obnove, ki bi privedel do 
takšne botanične pestrosti, 
lahko traja tudi deset let, z 
uporabo teh mešanic pa ga 
občutno skrajšamo,« je raz-
ložil in dodal, da je tovrstna 
obnova degradiranih povr-
šin v tujini, npr. v Avstriji, 
Švici in Nemčiji, vpeljana že 
vsaj desetletje.

V poskusu štiri metode  

V okviru projekta se poslu-
žujejo tudi prenosa sena in 
zelenega mulča iz Uskov-
nice na degradirane povr-
šine na Pokljuki. »Preizku-
sili bomo še ločeno seme-
narjenje, pri katerem ročno 
poberemo seme določenih 
rastlin na travnikih, ga po-
sejemo in razmnožimo ter 
sami zmešamo primerno 
mešanico. Je pa tehnologija 
ločenega semenarjenja bi-
stveno zahtevnejša. V okviru 
projekta smo pred kratkim 
posamezne kmete že uspo-
sabljali za prepoznavanje ra-
stlinskih vrst in nabiranje, 
sicer pa vsaj v začetni fazi ni 
mišljeno, da bodo sami se-
menarili, pač pa bomo stro-
kovnjaki KIS poskrbeli za 

vzpostavitev posevkov za lo-
čeno semenarjenje na po-
vršini pri Športnem centru 
Pokljuka,« je povedal Lukač.

Dali bodo priporočila

Zasnovali so tudi posebno 
ploskev, na kateri bodo laž-
je primerjali vse štiri metode 
v poskusu. Za potrebe loče-
nega semenarjenja bodo po-
sejali značilne, bolj cvetoče 
vrste, kot sta ivanjščica in ra-
njak, ter zanimive trave. Pri-
hodnje leto bodo te površine 
že zacvetele, kar bo atraktiv-
no tudi za obiskovalce. Tak-
rat bodo lahko ugotovili tudi, 
kako uspešni so bili pri pre-
nosu vegetacije, na podla-
gi česar nameravajo pripra-
viti priporočila za sanacijo 
degradiranih površin v pri-
hodnosti na Pokljuki oz. ob-
močju TNP. Strokovna zna-
nja, ki jih bodo pridobili o 
postopkih saniranja travnih 
površin v visokogorju, bodo 
sicer širše uporabna, deni-
mo tudi za zatravitev ob ure-
janju javne infrastrukture, 
je poudaril Lukač.

Na KIS so zelo zadovolj-
ni, da jim je k sodelovanju 
v projektu uspelo pritegniti 
tudi kmete in da so ti spoz-
nali, da jim to lahko prine-
se nova znanja. Teh se prav 
tako veselijo v zavodu TPN. 
Na njihovem območju ima-
jo namreč opraviti tudi s pro-
storskimi ureditvami, ki pri-
vedejo tudi do degradiranih 
ali na novo urejenih površin, 
ki jih je treba zatraviti, je ob 
spremljanju nedavne žetve 
semenske mešanice dejal 
Igor Zakotnik iz TNP. »To 
je eden od vzorčnih prime-
rov, kako priti do ustreznih 
travnih mešanic, ki bi pri-
pomogle k uporabi lokalnih 
vrst trav in ohranjanju biot-
ske raznovrstnosti v parku,« 
je dejal Zakotnik.

Obnoviti degradirana območja
Kmetijski inštitut Slovenije na Pokljuki izvaja projekt, s katerim preizkušajo različne metode obnove 
degradiranih travnih površin. Na eni od kmetij so pred kratkim poželi ohranjevalno semensko mešanico 
in z njo zasejali del tekaških prog na Rudnem polju.

Žetev ohranjevalne semenske mešanice na travniku kmetije 
Magdalene Medja na Gorjušah / Foto: Gorazd Kavčič  

Igor Zakotnik iz zavoda TNP (levo) in Branko Lukač s kmetijskega inštituta (desno) ter 
predstavniki treh od štirih sodelujočih kmetij: Mihela Medja (hči Magdalene Medja), Valentin 
Zupanc in Janez Korošec. Na fotografiji manjka gospodar Jakob Zupanc. / Foto: Gorazd Kavčič

S požeto semensko mešanico so zasejali del tekaških prog. 

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je objavilo javni razpis, s katerim namenja deset milijonov 
evrov za spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah in pet milijonov evrov za spodbujanje podjetništva na 
podeželju. Podpore namenja za zelo različne dejavnosti – za 
turizem, trgovino, storitvene dejavnosti, lokalno samooskr-
bo, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in 
toplotne energije iz obnovljivih virov za prodajo, dodajanje 
vrednosti lesu ... Za podpore se lahko potegujejo kmetije, ki se 
ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, samostojni podjetniki 
posamezniki, gospodarske družbe, zavodi in zadruge. Pogoj 
je, da je naložba v naselju z manj kot pet tisoč prebivalci; ta 
pogoj pa ne velja za naložbe na kmetijah z dopolnilnimi de-
javnostmi. Za naložbo je možno pridobiti finančno podporo v 
višini polovice upravičenih stroškov, najnižji znesek podpore 
na vlogo pa je pet tisoč evrov. Vlogo je možno oddati do 
vključno 21. oktobra.

Spodbujanje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah

Ana Šubic

Kranj – Inšpektorji za hra-
no so od 13. maja do 14. ju-
lija izvajali poseben nadzor 
sadja in zelenjave na stojni-
cah in tržnicah z namenom 
ugotavljanja sledljivosti in 
ustrezne označenosti ter 
odkrivanja primerov zava-
janja potrošnikov, posebno 
glede navajanja porekla. V 
292 pregledih so pregleda-
li 235 različnih zavezancev. 
Odvzeli in uničili so 420,8 
kilograma sadja in zelenja-
ve, od tega največ češenj in 
marelic, so sporočili s kme-
tijskega ministrstva.

Inšpektorji so tudi letos 
ugotovili, da se prodaja na 
stojnicah na območju Slove-
nije ne izvaja enakomerno, 
da je prisotna predvsem v 
osrednji in jugozahodni Slo-
veniji. Največ oz. dobro pe-
tino neskladnosti so zaznali 
pri splošni označenosti sad-
ja in zelenjave, s 14 odstot-
ki je sledilo nepravilno na-
vajanje porekla in z deseti-
mi odstotki neustrezno za-
gotavljanje sledljivosti. Gle-
de sledljivosti so največ 

neskladnosti ugotovili pri 
jagodah (14 odstotkov), gle-
de pravilne označenosti in 
glede navajanja porekla pa 
pri beluših (23 odstotkov). 
Inšpektorji so za ugotovlje-
ne nepravilnosti izrekli 54 
upravno inšpekcijskih ukre-
pov ter za kršitve uvedli 56 
prekrškovnih postopkov in 
podali dva obdolžilna pre-
dloga. »Kljub izvedenim po-
stopkom in odvzetim pri-
delkom ni opaziti bistvene-
ga napredka pri dosegu skla-
dnosti prodaje sadja in zele-
njave na stojnicah. Inšpek-
cija ocenjuje, da bi bilo tre-
ba zakonsko regulirati pro-
dajo sadja in zelenjave na 
stojnicah izključno na za to 
organiziranem in registri-
ranem mestu, in ne ob ce-
stah ali na parkiriščih ob ce-
stah,« so dodali na ministr-
stvu. Inšpekcija je namreč 
znova ugotovila, da stojni-
ce ob cestah niso najbolj za-
upanja vredna mesta za na-
kup sadja in zelenjave, saj 
so nepravilnosti glede zago-
tavljanja sledljivosti in nava-
janja porekla tam še vedno 
prepogoste. 

Uničili skoraj pol tone 
sadja in zelenjave
Inšpektorji za hrano so v posebnem nadzoru 
stojnic odvzeli 420,8 kilograma sadja in zelenjave.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob-
javilo javna razpisa s področja preprečevanja in odprave škode 
v gozdovih zaradi naravnih nesreč. Razpisali so 1,37 milijona 
evrov nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in državnega proračuna. Za odpravo škode 
in obnovo poškodovanih gozdov je na voljo milijon evrov. Do 
podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnove 
gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, zara-
di napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, ter zaradi vetrolomov 
po 13. decembru 2017 in 30. oktobru 2018. Stopnje podpore 
znašajo od trideset do sto odstotkov in so odvisne od stopenj 
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda. V zvezi z 
omenjenimi naravnimi nesrečami so razpisali še 370 tisoč evrov 
za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. 
Višina podpore znaša petdeset odstotkov upravičenih stroškov 
naložbe. Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh razpisih bo 
potekal od 3. avgusta do objave obvestila o njunem zaprtju. 
Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem 
sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih
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Simon Šubic

Ljubljana – Ta čas (do 3. av-
gusta) poteka javna obravna-
va predloga zakona o zašči-
ti otrok v kazenskem postop-
ku in njihovi celostni obrav-
navi v Hiši za otroke, ki so 
ga na ministrstvu za pravo-
sodje pripravili z željo po za-
gotovitvi največje otrokove 
koristi v sodnih postopkih. 
»Pomembno je, da otrok v 
postopku ne puščamo na 
pol poti, da jih izkoristimo 
kot priče, nato pa prepusti-
mo same sebi. Zaščita otro-
ka pomeni, da ni sam in da 
bo zaslišan samo enkrat. Iz 
izkušenj preteklosti vem, da 
če bi dosegli, da bi bil otrok 
zaslišan samo dvakrat, bi bil 
uspeh. Če pa nam bo uspelo 
doseči samo eno zaslišanje, 
bi bil to največji uspeh. Tudi 
obvezno snemanje je velik 
napredek,« je svetovalka v 
Uradu predsednika Repu-
blike Slovenije Vlasta Nuss-
dorfer poudarila na strokov-
nem posvetu, ki ga je v Lju-
bljani organiziralo Središče 
za zagovorništvo in informi-
ranje o pravicah otrok – ZI-
POM pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS).

Tudi generalna sekretarka 
ZPMS Breda Krašna je poz-
vala k spoštovanju otrokove 
koristi v kazenskem postop-
ku, kar pomeni enkratno za-
slišanje zlorabljenega otro-
ka. To so z zakonom tudi že-
leli doseči, a kot je pojasnila 
višja državna tožilka Barba-
ra Jenkole Zigante, ki je so-
delovala pri njegovi pripravi, 
to ni bilo možno zaradi zago-
tavljanja poštenosti sojenja 

do obdolženca. »V postopku 
se lahko pojavijo nove oko-
liščine, če jih ne razjasnimo 
z zaslišanjem otroka, se lah-
ko vzpostavi dvom in sodiš-
če v dvomu mora podati op-
rostilno sodbo. Prav tako do-
stikrat osumljenec ob podaji 
prijave še ni znan,« je razlo-
žila in poudarila, da še vedno 
ostaja odgovornost vseh ude-
ležencev v takih postopkih, 
da jih izvajajo v otrokovo ko-
rist in stremijo k enemu za-
slišanju. K temu pomembno 
prispeva tudi hitrejša obrav-
nava in dostop do strokovne 
pomoči, je dodala. 

Pravosodna ministrica Li-
lijana Kozlovič je ob tem po-
udarila, da so cilji zakona ce-
lostna obravnava otrok, ki 
nastopajo v sodnih postop-
kih bodisi kot priče bodisi 
kot oškodovanci. Pri pripra-
vi zakona so tako poleg pre-
glednejše zakonodaje dolo-
čili izhodišča, da ne prihaja 

do ponovne viktimizacije 
in da je zaslišanj čim manj. 
Glede prihodnosti Hiše za 
otroke po modelu Barnahus 
po koncu sofinanciranja s 
strani Sveta Evrope in norve-
ških mehanizmov, ki je za-
gotovljeno za prvo leto in pol 
njenega delovanja, je mini-
strica povedala, da je predvi-
deno dolgoročno financira-
nje iz državnega proračuna. 
»Frederick Douglass je re-
kel, da je lažje zgraditi moč-
nega otroka kot pa popraviti 
zlomljenega odraslega, zato 
se trudimo zagotoviti dolgo-
ročno financiranje Hiše za 
otroke in zagotoviti vso po-
moč otroku že na samem za-
četku,« je dejala. 

Na posvetu so tudi pouda-
rili, da praksa kaže, da kljub 
večkratnemu zaslišanju 
stres otroku močno zmanj-
šamo, če zaslišanje opra-
vi vedno ista oseba v istem 
okolju. Hkrati ni dovolj, da 

preprečimo stik med obdol-
žencem in žrtvijo, saj razi-
skave kažejo, da na otroka 
močno vpliva že samo zave-
danje, da se obdolženec na-
haja v istem prostoru, zato 
bi veljalo obdolžencu po-
polnoma preprečiti dostop 
do Hiše za otroke. Dubrav-
ka Hrovatič, vodja progra-
mov Društva SOS telefon, in 
Sara Jerebic, specialistka za-
konske in družinske terapije 
ter direktorica Družinskega 
inštituta Bližina, pa sta po-
leg podpore otroku pouda-
rili tudi pomen psihosocial-
ne podpore družini oziroma 
nezlorabljajočemu staršu.

Po zavezi iz leta 2018 naj 
bi Hišo za otroke odprli le-
tos. Na zunaj bo delovala 
kot običajna hiša v naselju, 
v njeni notranjosti, ki bo do 
otrok prijazna, pa bo pote-
kala celovita obravnava pri-
merov spolnih zlorab, po-
zneje pa tudi drugih kazni-
vih dejanj, ter pomoč žrt-
vam in svojcem. Hiša bo 
delovala kot javni zavod po 
več kot dve desetletji starem 
islandskem modelu Barna-
hus, ki je multidisciplinar-
na in medinstitucionalna 
služba za obravnavo spol-
nih zlorab, enak koncept pa 
so prevzeli v že več kot pet-
najstih evropskih državah. 
Trenutne aktivnosti v zvezi 
z njenim odprtjem poteka-
jo s podporo Sveta Evrope, 
Evropske unije in Norveške-
ga finančnega mehanizma, 
ki bo zagotovil tudi sredstva 
(okoli 1,5 milijona evrov) za 
prvo leto in pol pilotnega de-
lovanja ter za usposabljanja 
oseb ja in strokovnjakov. 

Zaščita otrok v postopkih
Cilj predloga zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za 
otroke, o katerem teče javna obravnava, je zaščita in celostna obravnava otrok v sodnih postopkih. 

Pri pripravi zakona je bilo eno od izhodišč tudi, da bi se 
otroke v postopkih čim manjkrat zasliševalo, je dejala 
pravosodna ministrica Liljana Kozlovič. / Foto: ZPMS (Jaka Fefer)

Simon Šubic

Kranj – V okviru nacionalne 
preventivne akcije bodo po-
licisti do nedelje ob rednem 
delu izvajali nadzor nad to-
vornimi vozili in avtobusi, 
potekal pa bo tudi vsaj en 
poostren nadzor, so napo-
vedali v Agenciji za varnost 
prometa (AVP), ki je akcijo 
pripravila skupaj s policijo. 
Nadzor bo usmerjen zlasti 
v preprečevanje in opozarja-
nje na najpogostejše kršitve 
glede tehnične brezhibnosti 

vozil, nepravilne pripetosti 
tovora, prekoračitve hitrosti 
ter neupoštevanja obveznih 
počitkov in odmorov. 

Letos je bilo pri voznikih 
tovornih vozil ugotovljenih 
18.432 kršitev prometnih 
predpisov (lani 20.200), 
pri voznikih avtobusov pa 
so policisti zaznali 284 kr-
šitev (lani 588). Najpogo-
stejše kršitve so bile pove-
zane s prekoračitvijo hitro-
sti, uporabo mobilnega tele-
fona, neuporabo varnostne-
ga pasu, nepravilnosti na 

tovoru in nepravilnosti pri 
prehitevanju. 

V prvih šestih mesecih le-
tos se je na slovenskih cestah 
pripetilo 929 prometnih ne-
sreč z udeležbo tovornih vo-
zil, kar je v primerjavi z lan-
skim primerjalnim obdob-
jem, ko so zabeležili 1244 
prometnih nesreč, za četr-
tino manj. Vozniki tovornih 
vozil so bili povzročitelji v 
598 primerih prometnih ne-
sreč (lani 813), v njih so tako 
kot lani življenje izgubile šti-
ri osebe, za tretjino manj pa 

je bilo hudo telesno poško-
dovanih (letos 10, lani 15). 
Za petino manj je bilo laž-
je poškodovanih (letos 141, 
lani 181). Med vozniki tovor-
nih vozil sta bili dve smrtni 
žrtvi, trije so bili hudo teles-
no poškodovani, 51 pa lažje. 

Vozniki avtobusov pa 
so bili letos udeleženi v 84 

nesrečah, kar je skoraj polovi-
co manj kot lani (166), od tega 
so jih povzročili 24 oziroma 
dve tretjini manj kot lani (70). 
Te nesreče niso terjale nobe-
ne smrtne žrtve, prav tako ne 
hudih poškodb, ena oseba pa 
se je lažje poškodovala. 

AVP poudarja, da je pri to-
vornih vozilih in avtobusih 

še posebej pomembna 
ustrezna varnostna razda-
lja, saj je zavorna pot pri 
njih še daljša. Pomemben 
dejavnik je tudi utrujenost 
voznika, ki je po podatkih 
Evropske komisije iz leta 
2018 med vzroki vsake pete 
nesreče z udeležbo tovornih 
vozil. 

Ta teden nadzirajo 
poklicne voznike
Ta teden poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov 
tovornih vozil in avtobusov, usklajena s policijami iz drugih evropskih držav.

Nadzor avtobusov policisti izvajajo predvsem blizu avtobusnih postajališč in na relacijah, 
kjer avtobusi pogosto vozijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
imeli zadnji konec tedna kar 
veliko dela z alkoholizirani-
mi vozniki. Samo prometni 
policisti so iz prometa izloči-
li sedem voznikov pod vpli-
vom alkohola in tri zaradi 
suma vožnje pod vplivom 
mamil, so sporočili iz Poli-
cijske uprave Kranj. 

Med izločenimi vozniki je 
najbolj izstopal voznik kom-
bija, ki so ga v petek opol-
dan ustavili na avtocesti. Al-
kotest je pokazal, da ima v 

organizmu tri promile alko-
hola (1,41 mg/l). Voznika so 
seveda pridržali. 

V nedeljo so škofjeloški 
policisti obravnavali vozni-
ka brez veljavnega vozniške-
ga dovoljenja, ki je vozil ne-
registrirano vozilo. Izmerili 
so mu 1,29 mg/l alkohola v 
izdihanem zraku. Zvečer so 
policisti na območju Bleda 
nadaljnjo vožnjo prepoveda-
li tudi voznici, ki je bila pozi-
tivna na hitrem testu za pre-
povedane droge. Manjšo ko-
ličino droge so ji tudi zaseg-
li.

Izločili so jih iz prometa

Simon Šubic

Domžale – Domžalski gasil-
ci so dve noči zapored gasi-
li goreče zabojnike za smeti. 
V noči na nedeljo so zagore-
li trije zabojniki na Kopališki 
cesti v Domžalah. Ogenj je 
uničil vse tri zabojnike, poš-
kodovana pa sta bila tudi fasa-
da in steklo bližnjega objek-
ta. Nastalo je za okoli dva ti-
soč evrov gmotne škode. V 

noči na ponedeljek pa sta zgo-
rela dva zabojnika za smeti na 
Ljubljanski cesti v Domžalah. 
Škode je bilo za dvesto evrov. 

Policisti še preiskujejo, za-
kaj je obakrat zagorelo. Zbi-
ranje obvestil poteka zara-
di suma kaznivega dejanja 
povzročitve splošne nevar-
nosti, o vseh ugotovitvah pa 
bodo obvestili pristojno to-
žilstvo, so pojasnili na Poli-
cijski upravi Ljubljana

Ali v Domžalah nekdo 
požiga smetnjake?

Preddvor – Kranjski policisti so na podlagi prijave sumljivega 
vozila v Preddvoru v soboto zvečer obravnavali tri moške z 
območja Novega mesta, ki jih sumijo vlomov v dve vozili. V 
postopku so jim zasegli vlomilsko orodje. Lastniki vozil sicer 
za zdaj ne pogrešajo ničesar. Postopek še poteka. 

Prijeli vlomilce z Dolenjskega

Lesce – Včeraj zjutraj je Dars zaradi del na cesti vzpostavil za-
poro vseh štirih krakov na avtocestnem priključku Lesce, torej 
obeh izvozov in obeh uvozov. Za smer Lesce, Bled in Bohinj je 
promet voden preko priključka Radovljica, je sporočila policija. 
Dela bodo predvidoma potekala do petka, do tedaj pa policisti 
voznike pozivajo k strpnosti, zlasti v prometnih konicah. 

V Lescah zaprti avtocestni priključki



Alenka Brun

S
rečko Štagar, ki je 
zadolžen za orga-
nizacijo priredi-
tev v Zavodu za 
turizem in kultu-

ro Kranj, se še vedno včasih 
sprašuje, kaj bo – glede na 
prisotnost novega koronavi-
rusa – prinesla prihodnost. 
Po drugi strani je pa izjem-
no vesel, da je Kranj pole-
ti zaživel v sicer omejeno, a 
vseeno poletno vzdušje. Gre 
za manjše zadeve, seveda v 
okvirih dovoljenega v dani 
situaciji in ob strogem upoš-
tevanju pravil in uredb insti-
tucij. 

Khislstein tako v juliju in 
avgustu gosti manjše, buti-
čne koncerte, pogovorne 
in filmske večere, kulina-
riko v okviru Kranske kuh-
ne in celo jogo na prostem. 
Na oder Letnega gledališ-
ča Khislstein pa prihajajo 
akustični koncerti. »Konec 
tedna zasedba Mi2; avgu-
sta Tabu, Hamo & Tribute 
2 Love in Siddharta,« našte-
va Štagar. Gostili bodo tudi 
stand up s Kranjčanom Boš-
tjanom Gorencem - Piža-
mo, Tinom Vodopivcem, 
Andrejem Težakom - Teš-
kyjem; večer v okviru Jazz 
Kampa, prav tako pa priha-
ja v amfiteater Janez Dovč 
s projektom Sozvočje Slo-
venije. Štagar se dotakne 
tudi večernih pogovornih 
Torkovih kulturnih vdihov 
in Glasbenih večerov pod 

grajsko lipo, ki so tokrat v 
znamenju slovenskih glas-
benih dam: Ane Dežman, 
Jadranke Juras, Maje Keuc, 
Ditke, Alenke Godec in 
Severe Gjurin. »Prvi večer 
pa je pripadel Aniki Hor-
vat,« doda.

Zanimalo nas je, kako so 
se spopadli z novo obliko 
organiziranja, vsemi ukre-
pi in pravili, omejitvami 
in kaj menijo o novih obli-
kah druženja, ki se pora-
jajo v postkorona obdobju 
oziroma času, ki je posledi-
ca pojava covida-19. Štagar 
pojasni: »Kompleks Khisl-
stein je pravzaprav pridobil, 
saj so sedaj dogodki na spo-
redu dnevno. Z obzidjem 

in sedišči imamo kontrolo 
nad številom obiskovalcev, 
s čimer zagotavljamo potre-
bno varnost in razdaljo. Po 
štirih mesecih brez dogod-
kov smo vsi komaj čakali 
nanje in po prvem dogod-
ku se je med publiko v zra-
ku lahko začutilo koncert-
no vzdušje. Mislim, da bo 
z vsakim koncertom lažje 
za vse. To je nova realnost, 
ampak brez glasbe in kultu-
re ne gre. Vsi se bomo prila-
godili.«

V Kranju za zdaj načrtu-
jejo tudi izvedbo Kranfesta, 
vendar v prilagojeni obliki, 
z več manjšimi dogodki po 
vsem mestu in v sodelova-
nju z drugimi organizatorji 

in gostinci v mestnem jed-
ru. Glasbo v poletnem času 
v Kranju gostijo še Pungert, 
Kavka bar na Maistrovem 
trgu, Panorama Stara Poš-
ta, Hiša Layer in KluBar gas-
tropub. Niso pa pozabili tudi 
na najmlajše: program prip-
ravljajo v centru Krice Krace 
in v Stolpu Pungert. Ljubi-
telji športa pa bodo prišli na 
svoj račun že med 23. in 26 
julijem, ko v Kranj prihaja-
ta kolesarska dirka za Veli-
ko nagrado Kranja in drža-
vno prvenstvo v odbojki na 
mivki. »Športen in predv-
sem rekreativen pa bo tudi 
konec avgusta – za vse, ki se 
boste podali na Rekreatur,« 
še pove Štagar.

PREŠERNO KRANJSKO 
POLETJE
V juliju in avgustu se v starem mestnem jedru Kranja na več lokacijah odvijajo manjši, butični dogodki 
z dodano vrednostjo. Še vedno v Kranju načrtujejo tudi izvedbo Kranfesta, sicer v prilagojeni obliki.

Anika Horvat / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

M
ed 15. in 
23. julijem 
amfitea-
ter Gorenj-
ske plaže v 

Tržiču gosti poletne filmske 
večere, ki so jih poimenovali 
Kino z zvezdami. V tem času 
si bodo obiskovalci lahko 
ogledali devet filmov. Zaradi 
upoštevanja protokola orga-
nizator priporoča pravoča-
sen prihod na prizorišče, ki 
se odpira eno uro pred pred-
stavo, ki je vsakič ob 21.15. 
V primeru napovedanega 
dežja filmska predstava naj-
verjetneje odpade, o čemer 
obveščajo na FB-strani Kina 
z zvezdami in na spletni stra-
ni kinozzvezdami.si.

Organizator filmskih 
večerov Miran Starman iz 
podjetja Elex audio prihaja 
iz Goričan. S kinom, kino-
montažami in vsem, kar spa-
da h kinu, se ukvarja od leta 
1985, z letnimi kini pa zadnja 
leta. Kino z zvezdami v Trži-
ču organizira drugič, tudi 
s pomočjo tržiške občine. 
Lani se je namreč izkazalo, 

da prireditev ni pritegni-
la samo domačinov, ampak 
so prišli tudi ljubitelji filmov 
iz drugih krajev Gorenjske. 
Tokrat je Starman za organi-
zacijo Kina z zvezdami pot-
reboval več časa, saj so se 
razmere, povezane z novim 
koronavirusom, spreminja-
le. Tudi filmi bi bili drugi, 
če se ne bi pojavil covid-19, 
izvemo. Svet filma se je v 
Ameriki in v Evropi tako 
rekoč ustavil. Kljub temu 
program v Tržiču vključuje 
filme različnih žanrov, je pa 
res, da se je zaradi vseh pri-
poročil in ukrepov zasede-
nost amfiteatra Gorenjske 
plaže zmanjšala. Kapacite-
te so se ne samo razpolovi-
le, letos je v primerjavi z lani 
mogoče sprejeti praktično 
le četrtino gledalcev. Izjema 
so družinski člani, ki lahko 
sedijo skupaj, in če pri bla-
gajni izrazijo željo, jim orga-
nizator poskuša to z dodatni-
mi stoli uresničiti.

Kino z zvezdami se poča-
si zaključuje. Danes zvečer 
si lahko ogledate glasbeno 
dramo Glasbena nota in jut-
ri, 23. julija, še triler Kuban-
skih pet.

KINO Z ZVEZDAMI

Miran Starman (z ekipo v ozadju) med pripravami amfiteatra 
na Gorenjski plaži za večere Kina z zvezdami / Foto: A. B.

Spotify, najbolj priljubljena naročniška storitev za preta-
kanje avdio vsebin na svetu, je od 15. julija na voljo tudi 
v Sloveniji. Skupnost Spotify, ki po vsem svetu združuje 
več kot 286 milijonov poslušalcev, med katerimi je 130 
milijonov naročnikov na storitev Premium, bo v Slove-
niji omogočila najboljšo izkušnjo poslušanja domače in 
mednarodne glasbe – več kot petdeset milijonov skladb in 
milijon podkastov. Storitev Spotify je na voljo brezplačno 
ali z možnostjo nadgradnje v Spotify Premium, naročni-
ško storitev, ki omogoča uživanje v glasbi brez prekinitev. 
Hkrati s Slovenijo Spotify vstopa še na dvanajst drugih 
trgov: v Moldavijo, Kazahstan, Belorusijo, Rusijo, Alba-
nijo, Bosno in Hercegovino, na Hrvaško, Kosovo, v Črno 
goro, Srbijo, Ukrajino in Severno Makedonijo. Federica 
Tremolada, generalna direktorica družbe Spotify za juž-
no in vzhodno Evropo: »Prihod na trinajst novih trgov je 
pomemben dogodek na Spotifyevi poti, še posebno zato, 
ker lahko pozdravimo ljubitelje in ustvarjalce na velikih in 
rastočih trgih, kot je Slovenija, kjer je pretakanje vsebin v 
porastu in kjer vidimo veliko priložnost za Spotify.«

Spotify na voljo tudi v Sloveniji
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Mateja Rant

V
rt kranjskega 
Kulturnega cen-
tra Krice kra-
ce, po prepriča-
nju tamkajšnjih 

ustvarjalcev najlepši v sta-
rem delu mesta, vsak torek 
in četrtek dopoldne v juliju 
nudi zavetje otrokom, ki se 
tu lahko povsem prepustijo 
igri, branju in ustvarjanju. 
Prostovoljci iz centra nam-
reč vsak teden poskrbijo za 
nadvse pester program. 

Zelo živahno je bilo tako 
tudi minuli četrtek, ko so 

za otroke pripravili delav-
nice, na katerih so ustvarja-
li iz odpadnega lesa. Otro-
ci so se že kmalu po priho-
du zatopili v delo in po dveh 
urah so imeli marsikaj poka-
zati. Iz lesa so pod vodstvom 
Alje Kump in Natalije Her-
lec oblikovali živali, lutke in 
številne druge izdelke, prek 
katerih je prišla do izraza nji-
hova domišljija. Devetletna 
Manca je ponosno pokazala 
umetelnega petelina, v kate-
rega se je spremenilo nekaj 
vej in zakrivljena grča. Priz-
nala je, da ji je bila v veliko 
pomoč tudi babi. »Najbolj 
mi je pomagala pri repu in 

očeh iz zamaškov.« Desetle-
tna Eva pa je iz lesenih desk 
in drugega materiala izdela-
la velikanskega pajaca, ki mu 
je nadela ime Želodko. Zra-
ven Želodka sta mesto dobila 
še Orehek in gospod Vljudni, 
ki sta ju izdelali Nika in Ana. 
Šestletni Rupert pa je s pono-
som pokazal malega možič-
ka, ki ga je poimenoval Beci.

Kot je pojasnil Bojan Pre-
tnar iz Kric krac, jim je bilo 
v preteklih tednih vreme 
naklonjeno, tako da so čas 
večinoma preživljali zunaj 
na vrtu, v primeru slabe-
ga vremena pa se lahko 

umaknejo v hišo. Vse dela-
vnice so brezplačne, v Kri-
cah kracah zagotovijo ves 
potrebni material. Pod kro-
šnjami dreves so uredili 
tudi improvizirano knjiž-
nico, otroci se lahko spros-
tijo še ob košarki pod maj-
hnim košem ali ob kriketu. 
»V prihodnje pa imamo v 
načrtu, da bi skupaj z otro-
ki tudi opleli vrt, pokosi-
li travo in pograbili, seveda 
vse skozi igro,« je še poja-
snil Pretnar, ki je skupaj z 
drugimi prostovoljci v Kri-
cah kracah zelo vesel izjem-
nega odziva otrok.

NA NAJLEPŠEM VRTU ...
Na vrtu hiše Krice krace lahko otroci ob torkih in četrtkih preživljajo ustvarjalne dopoldneve ob igrah, 
delavnicah, branju knjig ali delu na vrtu, včasih pa se prepustijo zgolj poležavanju v senci dreves.

Evinemu Želodku sta družbo delala še Orehek in gospod 
Vljudni Nike in Ane. / Foto: Gorazd Kavčič

Petelin, ki ga je s pomočjo svoje babi izdelala Manca. 

Pod krošnjami je zaživela tudi knjižnica. / Foto: Gorazd Kavčič
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C
esta svobode vas 
na Bledu pripe-
lje do Vile Bled. 
Gorenjci se o njej 
pogovarjamo 

redko, še manjkrat zaidemo 
vanjo, razen mogoče iz rado-
vednosti, ko turistično obiš-
čemo Bled ali nas premami 
želja, da bi spili kavo na terasi 
z enim najlepših pogledov na 
otok. Ker je kulinarika Vile po 

novem delo Grega Rozmana, 
ki ga poznamo tudi z Okusov 
Radol'ce in malih zaslonov, 
kakšni dve leti pa je kuharski 
mojster brdske kulinarike, se 
kdo odloči in pride v Vilo tudi 
samo kaj pojest.

Večina Vilo Bled še ved-
no imenuje Titova vila, nje-
na zgodovina pa sega v leto 
1883 in še dlje. Pred omenje-
no letnico je na mestu dana-
šnje Vile Bled stalo gospo-
darsko in upravno poslopje 
otoškega gospostva. Potem 

je avstrijski plemič knez 
Ernest Windischgrätz zgra-
dil velik dvonadstropni dvo-
rec s stolpiči, ki je spominjal 
na angleške vile. Zelo odme-
ven je bil obisk njegovega 
sina Otta, ki se je leta 1902 
poročil s cesarjevo vnukin-
jo Elizabeto; in prva posta-
ja njunega poročnega poto-
vanja je bil Bled, kjer sta na 
dvorcu preživela nekaj dni.

Vila je bila v lasti družine 
Windischgrätz do leta 1922, 
ko so jo prodali Aleksandru 

Karađorđeviću, mlademu, 
ravno poročenemu kral-
ju novonastale države, Kra-
ljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Njegova žena 

kraljica Marija in njuni trije 
otroci so oboževali Bled in so 
v vili preživljali poletja. Naj-
mlajši, princ Andrej, je bil 
celo rojen v njej. To so bili 
časi, ko je bil Bled mondeno 
letovišče in so tu dopustova-
li člani romunske, grške in 
angleške kraljeve družine. 

Dvorec so takrat poimeno-
vali po znameniti bitki Suvo-
bor. Zraven njega pa so kas-
neje načrtovali gradnjo še 
ene, nove vile, za katero je 
načrte izdelal Jože Plečnik. 
Vendar so bili do Aleksan-
drove smrti leta 1934 izdela-
ni samo tridesetmetrski ste-
bri nad jezerom, na katerih 
stoji danes Paviljon Belve-
dere. Tito je tu na čajankah, 

ob konjaku in cigarah, gos-
til svetovne kronane glave, 
predsednike in tedanje slav-
ne osebnosti. V zadnjih letih 
pa v poletnem času obratu-
je kot kavarna, ki obiskoval-
ce razvaja z izbrano gostin-
sko ponudbo in od koder se 
ponuja izjemen pogled na 
Blejsko jezero

Po Aleksandrovi smr-
ti so podrli staro zgradbo, 
dvorec Suvobor, in na nje-
nem mestu začeli gradi-
ti novo po načrtih arhitek-
ta Danila Fürsta, toda pre-
hitela jih je druga svetovna 
vonja. Jugoslovanska kra-
ljeva družina je zapustila 
državo, se pa gradnja zato 
ni ustavila. (Se nadaljuje) 

Blejska lepotica v Mlinem, ki še vedno vztraja

VILA BLED SKOZI ČAS (1)

Vila Bled

Terasa Vile Bled se v tem času kopa v zelenju in cvetju. Prva kuhalnica: Grega Rozman

Nešteto vas je
in vsaka od vas
govori svojo zgodbo.

Ne vem začetka,
še manj
konca,
a dobro vem,
da se nekje
začne
in nekje
konča.

Kdaj se zgodi,
nihče ne ve,
kako se dogaja,
se prepleta
med izborom,
ki ga nihče
ne pozna.

Nešteto vas je,
a vse molčite
Nikoli ne odgovorite,
ker ste pač
zvezde na nebu
in svetite za vse.

Zvezde

Svetlana

»Kdaj se zgodi, nihče ne ve, kako se dogaja, se prepleta 
med izborom, ki ga nihče ne pozna.« Dobro je, da ne 
vemo točno, kaj nam prinese nov dan, kajti potem ne bi 
bilo zanimivo in ne bi bilo pričakovanj. Meta

PESMI MLADIH
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Z
a tovrsten mlaj 
bi slavljenec pot-
reboval kar veli-
kanski travnik 
pred hišo, ide-

ja pa vseeno ostaja zanimi-
va. Vendar v dotičnem pri-
meru ne gre za mlaj, tem-

več simpatičnega cvetlične-
ga kuža velikana, ki je nastal 
v Arboretumu Volčji Potok, 
pri projektiranju in izdela-
vi konstrukcije pa je zapos-
lenim pomagal Igor Štebe iz 
Žej pri Komendi, ki posedu-
je znanje tesarstva in krov-
stva. In sedaj kuža pozdra-
vlja obiskovalce ob vhodu v 
Arboretum.

S svojimi osmimi met-
ri višine je zagotovo največ-
ji cvetlični kuža v Sloveniji, 
ki v dolžino skupaj z repom 

meri kar šest metrov. Name-
sto pasjih dlak ga krasijo 
zeleni listki homulic, rastlin 
iz rodu Sedum. To so rastli-
ne, ki v svojih listih shranju-
jejo vodo in zlahka prenašajo 
poletno pripeko, zato pogos-
to prekrivajo skalnjake in 
dobro uspevajo v suhih in 
peščenih tleh. Veliko vrst je 
vedno zelenih, zaradi neza-

htevnosti in trdoživosti pa 
so primerne tudi za prekri-
vanje ozelenjenih streh, za 
sajenje med kamnite ploš-
če na grobove, skalnjake in 
v posode na terasah in bal-
konih.

Največ veselja nežni cvetli-
čni velikan naredi predvsem 
najmlajšim obiskovalcem, 
saj se jim ob pogledu nanj 
porajajo številna vprašanja 
in kar ne morejo mimo, ne 
da bi jih mame z njim foto-
grafirale.

MLAJ V OBLIKI 
KUŽA?

Velika pasja cvetlična skulptura obiskovalce pozdravi takoj 
ob vstopu v Arboretum.

Cvetlični kuža je visok osem metrov in z repom vred meri  
v dolžino šest metrov.

»Rak 62«

Zopet se obračam na vas. Že 
ste mi pomagali in vedno sem 
bila zadovoljna. Ker čakam 
operacijo kolena, me zanima, 
ali bo še letos (zaradi razmer 
z virusom). Ali bom spoznala 
kakšnega prijatelja, s katerim 
se bova razumela in morda še 
kaj skupaj ustvarila? Prosim 
vas, da pogledate za zdravje 
moje bivše tašče.

Lahko ste operacijo v tem 
času že imeli, če ne, jo imate 
zelo v kratkem. Najkasneje 
v roku enega meseca. Sama 
operacija je seveda potrebna. 
Vse bo v redu, brez skrbi. Pri-
jateljstvo se vam obeta prej 
kot v roku enega leta in pol. 
Eden drugemu bosta zelo 
všeč, imela bosta enake inte-
rese in vrednote. Ne boste 
več dolgo sami, samota ni za 
vas. Vidim, da se bosta odlo-

čila za skupno stanovanje in 
da mu na splošno finance ne 
bodo težava. Zdravje vaše 
tašče ni najboljše. Že kar 
nekaj časa jo pesti bolezen 
in od vsega tega je precej 
utrujena. Še v tem letu pa se 
ji obeta izboljšanje, tako da 
ni treba misliti na najhujše. 
Njeno splošno počutje se 
stabilizira. Naj vam povem, 
da se tudi ona večkrat spo-
mni na vas in nič ne bi bilo 
narobe, če jo kdaj obiščete. 
Zelo bi vas bila vesela. Lep 
pozdrav in srečno.

»November 70«

Tanja, zanima me, kaj mi 
prinaša prihodnost. Sem zelo 
razdvojena, srce si želi, jaz 
pa nimam poguma narediti 
koraka naprej. Obstala sem 
na križpotju in ne vidim več 
poti. Zavedam se, da bi mora-

la dati prednost sebi, ampak 
tega ne zmorem. Bom kdaj 
zmogla? Hvala za vse.

Dobro veste, da ste samo 
vi tisti, ki se morate odloči-
ti. Velikokrat, ko stojimo na 
križišču življenja, ni le odloči-
tev, ali gremo levo ali desno, 
ampak to, da se moramo 
prepustiti toku. Ne utru-
jajte se z mislijo, kaj vse bi 
morali narediti v preteklosti, 
pomembne naj vam bodo 
odločitve v tem trenutku 
in pogum bo prišel sam od 
sebe. Ko bo vse obmirovalo 
in boste uživali v tišini, pri-
sluhnite srcu in pripelje vas 
do cilja. Sam bo našel pot 
in prostor, kjer je njegovo 
mesto. In ne smete pozabiti, 
da je pot vedno samo naprej, 
nikoli nazaj. Lahko povem, 
da je srčna oseba že malo 
naveličana čakanja in vaših 
obljub, zato se ne čudite, ko 

se vam bo začel umikati, ven-
dar le toliko, da boste dobili 
občutek, da nič ni samoume-
vno, še najmanj pa ljubezen. 
Ima vas rad in komaj čaka, 
da skupaj zaživita, a počasi 
postaja neučakan. Razmere 
v domačem odnosu se ne 
bodo spremenile, lahko se 
samo še poslabšajo. Nare-
dili ste vse, kar je bilo v vaši 
moči, in sedaj je prišel čas, 
da končno naredite tudi 
nekaj zase. Ljubezni že dolgo 
ni več, ostale so navade, ki pa 
ne prinašajo sreče, varnosti 
in topline. Vi pa želite veliko 
več in vse to vas čaka. Vaše 
življenje je samo vaše. Sin 
vam odhoda ne bo zameril, 
saj vam želi vse dobro. Hči, 
ki ima že sama družino, vas 
bo popolnoma razumela in 
od nje lahko pričakujete vso 
pomoč, ki bi jo potrebovali. 
Želim vam vse lepo.

Vilma Stanovnik

O
bletnica 
mature je lep 
dogodek za 
večino nek-
danjih matu-

rantov, ko od mature mine 
šest desetletij, pa je spo-
minov zagotovo res veliko. 
Kadar se na obletnici zbere 
zgolj ženska družba, prilož-
nosti za pogovore zagotovo 
ne zmanjka. Tako je bilo tudi 
na začetku tega meseca, ko 
so okrogli jubilej praznovale 
nekdanje sošolke na kranj-
ski ekonomski šoli, matu-
rantke 4. a razreda.

»Od začetka, takoj po 
maturi, smo se dobivali vsaj 
enkrat letno, ko smo se upo-
kojili, pa smo se srečevali 
tudi po trikrat letno. Sreča-
nja smo navadno združeva-
li z izletom. Tako smo spo-
znavali bližnjo okolico, kjer 
so prebivale naše sošolke in 
sošolci, ki so bili zadolže-
ni za srečanja. Seveda smo 
druženje vedno zaključi-
li s kakšnim dobrim pri-
grizkom in klepetom. Za 
okrogle obletnice smo ime-
li daljše izlete po Sloveniji s 

kosilom,« je povedala Maj-
da Jamšek.

Letos, ko so znova načr-
tovali okroglo obletnico, so 
zaradi epidemije covida-19 
srečanje malce odlašali, na 
začetku tega meseca pa se 
jim je vendarle uspelo zbra-
ti. »Srečanja se nas je udele-
žilo 14. Deset sošolcev se je 
že tiho poslovilo, dvanajst pa 
se nam jih, predvsem zaradi 
svojih ali partnerjevih bole-
zenskih preprek, ni prik-
ljučilo. Z minibusom smo 
pobirale potnice od Radovlji-
ce do Ljubljane, nato pa smo 

se odpeljale v Portorož na 
križarjenje z barko Škarpe-
no. Vozile smo se ob sloven-
ski obali do Izole in nazaj, 
vmes pa smo imele tudi pik-
nik. Vreme je bilo čudovi-
to, morje ne preveč nemir-
no, ribice pa so bile res slas-
tne. Tako smo zelo uživale,« 
je povedala Majda Jamšek. 

Nekdanje sošolke so si 
nato v Portorožu v obalni 
restavraciji, obdani s cve-
točimi oleandri, privošči-
le še kavo, ki so jim jo pos-
tregli mladi in srečni nata-
karji, saj so bile v dolgi vrsti 

obalnih kavarn skoraj edine 
gostje. 

»Ker smo bile označene s 
priponkami s številko šest-
deset, je vse zanimalo, kaj 
to pomeni. Ko smo poveda-
le, da praznujemo šestde-
seto obletnico mature, so 
nam izkazali še večje spoš-
tovanje,« je še povedala Maj-
da Jamšek in dodala, da so se 
sošolke od morja poslovile s 
sklepom, da naslednje leto, 
za okroglo obletnico rojstva, 
ki pa bo za dvajset let višja 
od letošnje obletnice matu-
re, spet gredo proti morju.

ZA OBLETNICO MATURE  
SO ŠLE NA MORJE
Maturantke, ki so pred šestdesetimi leti zaključile Ekonomsko srednjo šolo v Kranju, so se pred kratkim 
za okroglo obletnico podale na morje, kjer je bilo ob vožnji z barko zadosti časa za obujanje spominov 
na maturo in skupna šolska leta.

Nekdanje sošolke so z izletom na morje proslavile šestdeseto obletnico mature.

V kranjski porodnišnici so minuli teden našteli 26 poro-
dov – rodilo se je 13 deklic in 14 dečkov. Najtežja je bila 
deklica s 4015 grami. Tudi najlažja je bila tokrat deklica, ob 
rojstvu je tehtala 2120 gramov. V jeseniški porodnišnici pa 
nam tokrat ni uspelo priklicati nikogar.

Novorojenčki
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Glasbeni večeri pod 
Grajsko lipo

dvorišče
Gradu khislstein
vsako sredo ob 20.30

15. 7. ANIKA HORVAT

22. 7. ANA DEŽMAN

29. 7. JADRANKA JURAS

5. 8. MAJA KEUC AMAYA

12. 8. DITKA

19. 8. ALENKA GODEC

26. 8. SEVERA GJURIN

letno Gledališče khislstein

Ob 21.00

24. 7. MI2 AKUSTIČNO

31. 7. STAND UP VEČER

7. 8. HAMO &
TRIBUTE 2 LOVE

14. 8. TABU AKUSTIČNO 

16.8. EMIL SPANYI &
DAVID GAZAROV

21. - 23. 8. PIKNIK KINO

28. 8. SIDDHARTA AKUSTIČNO

Nagrade: 3-krat po dve vstopnici za  
standup večer,  ki bo 31. julija v Letnem 
gledališču Khislstein

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 ponedeljka, 27. julija 2020, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Grah je najzgodnejša stročnica in ima okusne sladke plodo-
ve, ki jih lahko jemo tudi surove. Je bogat z beljakovinami in 
vitaminom C, kar deluje zelo poživljajoče in pomlajajoče, saj 
krepi živčevje in rast celic, vendar le, če jemo surovega. Izluš-
čenega iz strokov pripravimo takoj, saj se hitro izsuši. Grah 
(tudi globoko zamrznjen) kuhamo le kratek čas v malo vode, 
da ne uničimo preveč vitaminov. Grah v konzervi izgubi kar 
do devetdeset odstotkov nekaterih vitaminov.

Grahova juha s koruzo

Potrebujemo večji por, 30 dag prekajene svinjine, 5 koščkov 
suhega paradižnika, 30 dag svežega ali kuhanega graha, 20 
dag kuhane koruze iz konzerve, olivno olje in začimbe.
Por zrežemo na kolobarje, meso zrežemo na tanke rezine 
in oboje prepražimo na 2 žlicah olja. Dodamo zrezan suh 
paradižnik, žličko začimbnega posipa, lovorov list, pol žlice 
gorčice, žličko majarona in pol litra vode. Kuhamo četrt ure, 
nato dodamo grah in koruzo ter kuhamo še četrt ure. Lahko 
postrežemo z žlico kisle smetane in narezanim drobnjakom.

Grah z mletim mesom

Potrebujemo 2 čebuli, 1 kg mešanega zmletega mesa, 2 ko-
renčka, košček zelene, 0,5 kg graha, olivno olje, dve žlički 
gorčice in začimbe.
Čebulo sesekljamo in jo popražimo na treh žlicah olja. Ko 
začne rumeneti, dodamo meso in deset minut pražimo. Nato 
dodamo naribano korenje in zeleno, solimo in popramo. Do-
damo žličko paprike, gorčico, ščepec timijana in grah. Prilije-
mo pol litra vode in pokrito dušimo 20 minut. Na koncu lahko 
dodamo nekaj žlic sladke smetane. S takšno omako prelijemo 
testenine, kuhan riž ali jo postrežemo k pire krompirju. Še 
okusnejša je z naribanim parmezanom.

Grahove miške

Potrebujemo: 0,5 kg graha, 2 jajci, 3 dl mleka, 10 žlic moke, 4 
rezine pršuta, olje in začimbe.
Grah skuhamo do mehkega, odcedimo in pretlačimo. Doda-
mo jajca, mleko, moko, sol in na tanko narezan pršut. Dobro 
premešamo. Z žlico zajemamo testo in ga polagamo v vroče 
olje. Ko miška z obeh strani porjavi, znižamo temperaturo in 
pečemo še nekaj minut, da se lepo prepeče. Zraven ponudimo 
zelenjavno omako.

Grah na vašem vrtu

Če grah pobiramo postopoma, ga imamo na voljo do dva 
meseca. Na gredah bogati tla z dušikom. Tako se na vrtu 
ujame kar z večino zelenjadnic, še posebej pa se dopolnjuje 
s špinačo, solato in zeljem. Potrebuje vlažna tla, poleti pa mu 
ustreza zastirka, ki zadrži vlago. Ko poberemo zadnji pridelek, 
rastline porežemo in ne pulimo iz gred, da korenine ostanejo 
v tleh. Zeleni deli so z dušikom bogata organsko masa, ki jo 
skompostiramo. 

Vaniljeva pita z gozdnimi sadeži
Krhko testo z mehko sre-

dico vanilje in gozdnimi 
sadeži. Izvrstna pita, pa 
čeprav za njeno pripravo 
potrebujemo samo prepros-
te sestavine.

Za pripravo vaniljeve pite 
z gozdnimi sadeži potrebu-
jemo: za testo: 300 g moke, 
150 g masla, 1 jajce, 100 g 
mletega sladkorja, pol pe-
cilnega praška, ščepec soli, 
naribano limonino lupini-
co; za nadev iz gozdnih sa-
dežev: 1 skodelico gozdnih 
sadežev (približno 300 g), 1 
žličko praška za vaniljev pu-
ding (ali gustina), 2 žlički 
krušnih drobtin, 2 žlici slad-
korja; za vaniljevo kremo: 1 
liter mleka, 2 praška za vani-
ljev puding, 5 žlic sladkorja.

Priprava testa: Moko pre-
sejemo in ji primešamo pe-
cilni prašek, limonino lupi-
nico, sladkor in sol. Doda-
mo na kocke narezano mas-
lo in jajce. Vse skupaj zgne-
temo v testo, ki ga razdelimo 
na dva dela, tako da je en del 
malenkost večji od drugega. 
Vsak del testa zavijemo v fo-
lijo. Večji del testa postavi-
mo v hladilnik, manjši pa v 
zamrzovalnik.

Priprava nadeva iz goz-
dnih sadežev: Gozdne sa-
deže zmešamo skupaj s pra-
škom za vaniljev puding, 
krušnimi drobtinami in 
sladkorjem.

Priprava vaniljeve kreme: 
V skodelici zmešamo pra-
šek za vaniljev puding in 

sladkor. Zalijemo z 2 dl hla-
dnega mleka in premeša-
mo, da dobimo zmes brez 
grudic. Preostalo mleko za-
vremo in vanj zakuhamo 
puding.

Sestavljanje pite: Testo iz 
hladilnika razvaljamo na 
pomokani površini ter ga 
položimo v namaščen okro-
gel pekač. S testom oblo-
žimo tudi robove pekača. 

Testo večkrat prebodemo z 
vilicami. Po površini enako-
merno razporedimo nadev 
iz gozdnih sadežev ter če-
zenj prelijemo vaniljev pu-
ding. Po vaniljevem pudin-
gu naribamo testo, ki smo 
ga prej postavili v zamrzo-
valnik. Pito pečemo v peči-
ci, segreti na 180 °C, 1 uro. 
Da se nam po vrhu ne bi pre-
več zapekla, jo med peko po 

potrebi pokrijemo z alumi-
nijasto folijo. Pečeno pito 
vzamemo iz pečice ter jo 
pustimo stati v pekaču, da 
se ohladi, in jo šele nato na-
režemo na poljubne kose.

Nasvet: če ni ravno poletni 
čas, svežih gozdnih sadežev 
nimamo vedno pri roku. V 
tem primeru uporabimo kar 
zamrznjene. Ni jih treba od-
taljevati.

Popravek

Pri receptu za kokosovo tor-
to z malinami, ki je bil objav-
ljen 7. julija letos, je prišlo do 
napake. Za pripravo malino-
vega preliva je v kuhani mali-
novi kaši treba raztopiti še šti-
ri liste želatine. Za napako se 
iskreno opravičujem.

Mojca Logar

Ob reki Dravi od izvira v To-
blachu na Južnem Tirolskem 
pa do izliva v Osijeku vodi lepo 
urejena kolesarska pot. Do Va-
raždina je označena kot R1, 
»Drauweg«, in je razdeljena 
na sedem etap. Pot smo preko-
lesarili tudi že z otroki, tokrat 
pa sem sama obiskala prijate-
ljico, ki se je preselila v Lind im 
Drautal, ki se nahaja v drugi 
etapi kolesarske poti ob Dravi. 

Z vlakom sem se peljala do 
Beljaka, potem pa po kolesar-
ski poti vse do Linda im Drau-
tal. Ko se človek umesti na pot, 
je vožnja zelo enostavna. Pot 
je večinoma namenjena le ko-
lesarjem ali lokalnemu prebi-
valstvu in nas vodi tik ob reki, 
med polji in vasmi, le redko 
prečka glavno cesto le toliko, 
da se zopet priključi novi po-
vezavi. Kolesarji se vozijo ves 
čas in jih je veliko, večinoma so 
starejši in družine z otroki. Pot 
je odlično označena, urejena, 
polno je lokalov, kampov, go-
stiln in drugih prenočišč. Tra-
vo ob poti so čistili komunalni 
delavci, v oči pa mi je padel 
letak, kjer so vabili domačine, 
prostovoljce, da pomagajo kosi-
ti ob kolesarski poti. Ko se tako 
voziš med polji in med vasmi, 
opaziš, kako živijo. Veliko je 
bilo kokoši, ki so se pasle ob 
kmetijah in tudi ob stanovanj-
skih hišah. Imele so majhno 
ogrado in so svobodno tekale 
po travi. Avstrija se je zavestno 
odločila, da bo do leta 2020 
ukinila in prepovedala bate-
rijsko rejo kokoši. Kakovost 
bivanja in življenjski prostor 
živali je pomemben. Torej, 
vidiš živali, ki se pasejo. Prav 
tako opaziš na več kmetijah 
samopostrežne trgovinice, kjer 

podajajo svoje izdelke. Lesena 
utica, kjer je več hladilnikov, v 
njih pa mesni in mlečni izdel-
ki, zelenjava, sokovi, marme-
lade, med, volnene nogavice … 
Vse, kar pridelajo in predelajo 
doma sami, in da je ponudba 
večja, ponudijo še izdelke od 
kakšnega drugega kmeta. Vse 
deluje na zaupanje, vzameš, 
plačaš, ponekod so prosili še, 
če zapišeš, kaj si vzel, in tako 
se lokalno oskrbujejo. 

Nazaj sem se vračala po isti 
poti in v Beljaku naletela na 
težavo. Na vlaku ni bilo več 
prostora za kolo. Prostor za 
kolo je treba rezervirati nekaj 
dni vnaprej in jaz ga seveda 
nisem. Janez je lahko prišel 
pome čez dobre tri ure. Naj 
čakam v Beljaku ali naj mu 
kolesarim naproti, se menim 
sama s seboj. Lahko si mislite, 
kaj sem izbrala in nadaljeva-
la pot ob Dravi navzdol. In 
tako sem ga pričakala v kraju 
Šentjakob v Rožu. Opazovala 
sem, kdaj bom srečala prvo 
slovensko besedo. V Rožeku 
je bila na mostu tabla tudi v 
slovenskem jeziku, kjer je bilo 
razloženo, da so umetniki več 
mostov čez Dravo okrasili z 
različnimi inštalacijami. V 
dolini Roža so bile vse krajev-
ne table dvojezične. Peljem 
se mimo zelo stare majhne 
cerkve. Ustavim se. Bila je 
odprta in vstopim. Na oboku 
je z veliko pisalo Zdrava Ma-
rija, milosti polna, Gospod je 
s teboj. Do Šentjakoba je bilo 
potem še več informacijskih 
tabel, kjer je bila vsebina tudi 
v slovenskem jeziku. Da je slo-
venski živelj tukaj res doma, 
opazi tudi popotnik. 

Drava

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Prejšnji teden smo razmiš-
ljali o biološki poti življenjske 
energije, ki se pretaka iz roda 
v rok, od staršev preko otrok 
do naših otrok in naprej. Kot 
otroci niti ne vemo, ali smo ali 
nismo na pravi poti. Ko smo 
odrasli, pa moramo nekako ču-
titi, ali jahamo svojega konja v 
hitrosti, ki jo določamo sami. 
Sreča ni naš cilj, je le kazalnik, 
v kolikšni meri smo na pravi 
poti. Če imamo veliko nesreč-
nih dogodkov, stalne probleme, 
če nas ljudje zapuščajo in če 
smo dlje časa v težkih čutenjih 
kot v prijetnih, potem je nekaj 
narobe. Morda nam manjka 
življenjske moči, ki se pretaka 
iz roda v rod. Kaj če tu obstaja 
blokada? Kako naj to vemo? 
Poglejmo vsaj dva primera.

Prevzemam čustva, vedenja 
in težke izkušnje staršev. To 
pomeni, da ne živim svojega 
življenja. Recimo, da je eden 
od staršev veliko trpel. Ali sem 
kot otrok ob tem čustveno trpel? 
Ali sem želel njegovo bolečino 
prevzeti? Ali je možno, da to 
počnem tudi kot odrasel človek? 
Ali smrti očeta ali mame še po 
več kot desetih letih ne morem 
preboleti? Na prvi pogled je to 
usmiljenje do sočloveka, dejstvo 
pa je, da kot otrok ne morem 
prevzeti in rešiti njegove boleči-
ne. Zelo pogosto se to kaže v ne-
omajni zvestobi in pripadnosti 
staršem – ne glede na to, kakšni 
so bili. Obožujemo jih in idea-
liziramo. Zato je zelo koristno, 
če opazujemo sebe: ali so naše 
čustvene, miselne, vedenjske te-
žave podobne, kot so jih imeli 
starši. Če da, to ni zdravo. Na 
ta način ni zdravega pretoka 
življenjske energije med dvema 
generacijama. Nekaj ponav-

ljamo, vendar brez koristi za 
kogarkoli. Imamo pa možnost 
prekiniti življenje prejšnjih ro-
dov v svojem življenju in na ta 
način omogočiti, da se življenj-
ska moč začne pretakati do nas 
in naprej.

Drugi način blokade je stal-
no kritiziranje staršev: jih obso-
jamo, se z njimi prerekamo, se 
nanje jezimo, jih podučujemo, 
jim pripravljamo načrte za nji-
hov dopust (po našem okusu), 
vse z namenom, da bi nam 
končno enkrat dali priznanje, 
nas pohvalili, nas slišali in nam 
povedali, da nas imajo radi. Mi 
želimo, da bi se spremenili, dej-
stvo pa je, da se zaradi nas ne 
bodo. Mi, odrasli otroci, lahko 
izgubimo ogromno energije. Po 
vsakem neuspelem poizkusu 
pa smo jezni in žalostni hkrati. 
Oni preprosto ne zmorejo spre-
jemati naše drugačnosti. Zakaj 
ne? Ker tudi oni niso bili spre-
jeti od svojih staršev takšni, kot 
so. Ker mi vzdržujemo takšno 
držo do njih, izgubljamo pre-
tok življenjske energije. Morda 
nam pomaga, da si starše pred-
stavljamo skupaj z vsemi hu-
dimi dogodki, ki so jih morali 
preživeti.

Generacije po drugi svetov-
ni vojni niso imele časa raz-
mišljati o čutenjih, ljubezni, 
sočutju. Oni so morali delati 
za preživetje. Za mnoge ljudi 
doživljajski, čustveni in notra-
nji svet sploh ne obstaja. Da-
nes vemo, da je to pomembno. 
Odrasli otroci smo dolžni sami 
sebi omogočiti pretok življenja 
od staršev do sebe in naprej do 
svojih otrok.

Biti v blokadi

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Gore-
njski glas v torek, 30. junija 2020, z geslom RIŽ JE ZDRAVO 
ŽIVILO so: 1. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 ev-
rov, prejme Janez Potočnik iz Zgornje Besnice, 2. in 3. nagra-
do, knjigo Več kot sanje/Jaz, midva, mi, prejmeta Marija He-
berle Perat z Jesenic in Tatjana Gros iz Dupelj. Nagrajencem 
iskreno čestitamo. 

Nagrajenci križanke Tržiški muzej z geslom BUTIČNI PO-
LETNI KONCERTI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 
7.  julija 202, so: 1. nagrado, dve vstopnici za akustični kon-
cert Tinkare Kovač 24. julija v Tržiškem muzeju, prejme Anja 
Korošec iz Zgornjih Gorij; 2. in 3. nagrado, dve vstopnici za 
obisk Tržiškega muzeja, prejmeta Blaž Bunič iz Kranja in  Miha 
Meglič iz Tržiča. Nagrajencem čestitamo!
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                        + poštnina

7 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

Knjiga O Bitnjah, 
vaseh na 
zahodnem robu 
Sorškega polja, 
je napisana 
poljudno in 
vsebuje številne 
podatke, zgodbe 
ter značilnosti 
Bitenj. Je  poklon 
domačemu kraju 
z željo, da bi 
obvarovali vsaj 
del tistega, kar  
nočemo, da bi 
šlo v pozabo.
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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

20214 strani, mehka vezava

EUR

NOVO

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 7.

14/30 °C

Nedelja 
26. 7.

12/25 °C

Sreda 
22. 7.

Četrtek
23. 7.

Petek
24. 7.

Sobota
25. 7.

16/24 °C 16/25 °C 15/26 °C 12/24 °C

Ponedeljek 
27. 7.

Torek
28. 7.

Sreda
29. 7.

Četrtek
30. 7.

11/22 °C 12/23 °C 11/24 °C 11/25 °C

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. 

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

Rešitev:

21. 7.  tor. Danilo 5.32 20.44

22. 7. sre. Majda 5.33 20.43 

23. 7. čet. Branislav 5.34 20.42           

24. 7. pet. Kristina 5.35 20.41

25. 7. sob. Jakob 5.36 20.40

26. 7. ned. Ana 5.38 20.39

27. 7. pon.  Sergij 5.39 20.38

Stanujem blizu Čukove jame, 
zato grem večkrat tja na kopa-
nje. Dve jezeri ležita v prelepem 
naravnem okolju in sta name-
njeni sprehodom, plavanju, 
sončenju, tudi z zdravilno gli-
no se kdo namaže. V zimskem 
času sta primerni za drsanje, 
če je le dovolj mrzlo, da voda 
zamrzne. V večjem jezeru so 
sedaj tudi cvetoči lokvanji, na 
obali je običajno šest labodov in 
več rac, včasih se kakšna želva 
sonči na plavajočem hlodu. Ve-
liko je kačjih pastirjev, tudi vo-
domca sem že opazil, da kras-
tač in žab sploh ne omenjam. 
Tam so seveda belouške, enkrat 
je ena plavala z mano, druga 
je skočila z drevesa, ko sem pod 
njim bral knjigo.
Pred dnevi sem bil spet tam 
in zmotila me je mrtva riba 
na severnem delu jezera, kjer 
se kopamo. Lani je tam cel 

Čukova jama

mesec prepereval in se žgal na 
soncu v vodi velik mrtev krap, 
da je nekaj metrov naokrog vse 
smrdelo. Letošnji mrtvi krap je 
manjši, a nič manj smrdeč.
Zanima me, kdo bi moral 
odstraniti to smrdečo ribo? 
Ribiči? Nekdo iz turističnega 
društva?
Pogosto opazim polno smeti in 
jih potem pospravljam za dru-
gimi. 

V Gorenjskem glasu in na 
spletnem portalu http://www.
gorenjskiglas.si/ je bil 14. julija 
2020 objavljen prispevek z na-
slovom Pripravili so turistične 
pakete.
Mestna občina Kranj daje po-
jasnilo k navedbi mag. Toma-

Odgovor

ža Štefeta glede njegove odsto-
pne izjave, da je »na koncu šlo 
za sporazumen dogovor med 
menoj in vodstvom Mestne ob-
čine Kranj«. 
Mestni svet je na podlagi ugo-
tovljenih nepravilnosti v skla-
du z zakonodajo in aktom o 
ustanovitvi Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj (ZTKK) 13. 
maja 2020 začel postopek za 
razrešitev mag. Tomaža Štefe-
ta s funkcije direktorja zavoda. 
Mag. Tomaž Štefe je 23. junija 
2020, na dan sklica 17. redne 
seje Mestnega sveta Mestne ob-
čine Kranj, podal pisno zahtevo 
za razrešitev oziroma izjavo, 
da odstopa z mesta direktorja 
ZTKK. Mestni svet je zahte-
vo za razrešitev sprejel in na 
funkcijo v. d. direktorja ZTKK 
za največ pol leta imenoval 
Klemna Malovrha.

Mendi Kokot,  
vodja Oddelka za  

komuniciranje in protokol

Kako nam ni mar za lepote, ki 
jih imamo? 
Na peruti ene od samic labo-
da smo opazili, da jo je nekdo 
ujel s trnkom. Del tega je vlekla 
za sabo. Neka gospa je klica-
la društvo za zaščito živali, v 
nekaj dneh ni prišel nihče. Ni 
sicer videti, da bi laboda to 
motilo. Smo pa ga mi hoteli 
rešiti, vendar je druga samica 
ostro posredovala in sikala pro-
ti nam kot kakšna kača.
Lep pozdrav s Čukove jame

Franc Šenk

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

PRIREDITVE
Planinski in kopalni dan
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča, da bo 
planinski dan invalidov v soboto, 1. avgusta, na Jezerskem. 
Pripravili so več animacijskih dogodkov po meri invalidov. 
Organiziran bo prevoz. Sprejemajo tudi prijave za kopalni 
dan, ki bo v sredo, 29. julija, v Strunjanu. Prijave sprejema-
jo v pisarni društva. Kopalni dan bo izveden ob zadostnem 
številu prijav. Za vse informacije so dosegljivi po e-pošti 
mdikranj@gmail.com in telefonu 04 202 34 33 v času ura-
dnih ur pisarne društva.

IZLETI
Planinarjenje med Tolminom in Bohinjem
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 22. av-
gusta, na planinarjenje med Tolminom in Bohinjem. Do Pla-
nine na Kalu bo skupaj pet ur in pol zložne hoje; kdor bo šel 
na Tolminski Migovec, bo hodil sedem ur (daljši počitki niso 
všteti). Odhod z organiziranim prevozom izpred Mercator 
centra na Primskovem v Kranju bo ob 5. uri. Prijave in doda-
tne informacije pri vodnikih: prelovsek@gmail.com ali 040 
255 163 (Uroš Prelovšek); 051 693 294 ali klemen.rucigaj@
gmail.com (Klemen Ručigaj). Ob prijavi sporočite kontaktni 
podatek. Prijava je veljavna le s potrdilom vodnika.

Jakobova pot Vrhnika in rimski zid Zaplana
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 1. avgusta, 
organizira pohodniški izlet po Jakobovi poti Vrhnika (vari-
anta) in rimski zid Zaplana: Vrhnika–Raskovec–Štampetov 

Kranj – Okrožno sodišče v Münchnu je v tožbi nemške potro-
šniške organizacije VZBV proti podjetju HiPP GmbH & Co. 
Vertrieb KG odločilo, da so prepovedane dvoumne izjave o 
otrokovih potrebah po vitaminu D in kalciju ter s tem potrebe 
po uživanju nadomestkov mleka. Omenjeno podjetje tudi v 
Sloveniji v predstavitvi otroškega mleka HiPP 3 Junior COM-
BIOTIC zavajajoče namiguje, da malček z običajno uravnote-
ženo prehrano ne more zadostiti potrebam po vitaminu D in 
kalciju, medtem ko jih z njihovim izdelkom lahko, so opozorili 
iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). V ZPS so ugotovili, da 
podjetje HiPP tudi v Slovenji otroško mleko Combiotik za 
otroke nad enim letom starosti promovira na sporen način. 
Namiguje namreč, da otrok potrebuje sedemkrat več vitamina 
D in trikrat več kalcija kot odrasla oseba, tem potrebam pa da 
zadosti z uživanjem njihovega nadomestka mleka. »V resnici 
pa, glede na priporočila, otroci ne potrebujejo več vitamina D 
ali kalcija kot odrasli,« poudarjajo v ZPS.

Opozarjajo na zavajanje glede otroškega mleka

KRATKA NOVICA



Kontrolor za proizvodnjo, m/ž (Kamnik)
Področja dela obsegajo: sodelovanje pri pripravi planov poslovanja, sodelovanje 
pri operativnem planiranju v proizvodnji, priprava predkalkulacij in pokalkulacij, iz-
računi pokritij, ugotavljanje odmikov in razlogov za odstopanja ... Meso Kamnik, d. 
o. o., Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 31. 7. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Trgovski potnik, m/ž (Cash&Carry, Bled) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imate zaključeno V. stopnjo izobrazbe ekonomsko-
-komercialne smeri, imate vozniško dovoljenje B-kategorije in imate radi terensko 
delo. Zaželeno je, da pridobite potrdilo o nekaznovanosti, imate razvite prodajne 
veščine, ste odzivni in komunikativni, vas veseli delo z ljudmi. Mercator, d. d., Du-
najska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 7. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Namestnik direktorja za področje skupnih služb, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: 7. stopnja izobrazbe ekonomske ali 
pravne smeri, vsaj 4 leta vodstvenih izkušenj na področju poslovnega vodenja, dob-
ro poznavanje področij HR, financ, komerciale in marketinga, aktivno znanje angle-
ščine in nemščine. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Za naš trgovski center OBI Kranj iščemo sodelavca za delovno mesto: svetovalec na 
oddelku vrta, za polni delovni čas in za določen čas 12 mesecev s 3-mesečnim po-
skusnim delom. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
27. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer: C++, .Net, Android, m/ž (Lesce) 
Ali veš, kaj je avtonomna mobilnost? Te zanima vloga urbane infrastrukture v pri-
hodnosti? Bi rad prispeval k večji varnosti v prometu in pustil svoj pečat pri razvoju 
inteligentnih transportnih sistemov? Te zanimajo mednarodni projekti in potova-
nja po EU? Swarco nudi vse to, možnost dela na različnih platformah in jezikih in še 
mnogo več. Swarco Lea, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 
9. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž; dve delovni mesti (Žirovnica) 
Opis delovnih nalog: delo na različnih brizgalnih strojih, prebiranje, pakiranje in 
embaliranje končnih izdelkov, pregled končnih izdelkov ter skrb za kvaliteto, izpol-
njevanje delovne dokumentacije, skrb za urejeno delovno okolje. Saxonia-Franke, 
d. o. o., Moste 111, 4274 Žirovnica. Prijave zbiramo do 16. 8. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Kranjska Gora) 
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, iz-
vajanje standardov, navodil in normativov s področja strežbe. Hit Alpinea, d. d., Bo-
rovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 9. 8. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Organizator mednarodnih prevozov, m/ž (Kranj) 
Zahtevana znanja in lastnosti: univerzitetna ali visokošolska izobrazba logistične, 
ekonomske, tehnične ali organizacijske smeri, 1–3 let izkušenj na podobnih delov-
nih mestih, zaželeno na področju logističnih procesov v mednarodnem okolju; ali: 
možnost prve zaposlitve za diplomante prometne in logistične študijske smeri ... 
Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
31. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za opravljanje del v proizvodnem procesu, m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje in upravljanje zahtevnih računalniško vodenih 
strojev, obvladovanje posebnih računalniških orodij glede na specifičnost stroja ... 
Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pričakuje te 
raznolik kolektiv v prijetnem in razvojno naravnanem delovnem okolju. Alples, in-
dustrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 
29. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Organizator dogodkov, m/ž (Bled) 
Delo obsega pridobivanje in organizacijo in izvedbo kongresov, seminarjev, izobraže-
vanj, seminarjev, porok, team buildingov, obletnic, zabav. Zorn Plus, d. o. o., Stegne 23a, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec tveganj, m/ž (Kranj) 
Kaj iščemo pri kandidatih? VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali matematične sme-
ri, najmanj 4 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, aktivno znanje 
angleškega jezika, računalniška znanja za delo v okolju Windows in MS Office (na-
predno znanje dela s preglednicami in z bazami podatkov) ... Gorenjska banka, d. 
d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 7. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Osebni finančni svetovalec, m/ž (Kranj)
Potrebuješ: vsaj V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, vsaj 1 leto delovnih izkušenj 
na primerljivem delovnem mestu, izkušnje v prodaji bančnih produktov s področ-
ja poslovanja s prebivalstvom, veselje do dela s strankami ... Banka Sparkasse, d. 
d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 7. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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S poslanim SMS sporočilom  

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha, T-2 in Bob.

Zbiramo šolske potrebščine za 12.000 otrok v stiski
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Rezultati 58. kroga – 19. 
julija 2020

1, 2, 13, 29, 32, 34, 36 
in 3

Loto PLUS:
2, 5, 12, 16, 23, 26, 27 

in 31
Lotko: 910570

Sklad 59. kroga za  
Sedmico:  

2.670.000 EUR
Sklad 59. kroga za PLUS: 

570.000 EUR
Sklad 59. kroga za Lotka: 

620.000 EUR 

LOTO ZAHVALA

V 80. letu se je od nas za vedno poslovil dragi mož, oče, dedi, brat 
in stric 

Marko Mavri 
iz Srednje vasi pri Šenčurju

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih 
stali ob strani, hvala vam za vsak stisk roke, za vse tople besede in 
sočutne objeme. Hvala za darovano cvetje in sveče, darovane sv. 
maše ter darove za MDGN Auris. Iskrena hvala društvu Auris za 
prelep poslovilni govor, g. župniku Urbanu Kokalju za ganljive be-
sede in lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem za čutno zapete 
pesmi, pogrebni službi Navček za organizacijo pogreba in cvetličarni 
Urška za prelepo cvetje. Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 
poti, ga imeli radi, mu kadarkoli pomagali, ga razumeli in spoštovali. 

Žalujoči vsi njegovi
Srednja vas, 16. julija 2020

Najtežji je trenutek življenja,  
ko oseba,
ki ti je podarila  
toliko spominov,
postane spomin.

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

NADSTROPNO hišo v Dolnjem Lakošu 
pri Lendavi, 1 km oddaljeno od centra 
mesta in Term Lendava, ugodno, tel.: 
040/540-455 
 20001506

KUPIM

SAMOSTOJNO hišo v okolici Kranja 
do Naklega, parcela do 700  m2, 
zidana po letu 1980, tel.: 040/475-
287  
 20001544

POSESTI
ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683  
 20001541

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

MANJŠI terenski avto, prvi lastnik, 
plačilo takoj, tel.: 04/59-61-169, 
031/262-046 20001538

GRADBENI  
MATERIAL
PODARIM

CEMENTNO strešno opeko Folc, 1.300 
kosov, tel.: 041/894-363 20001543

KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, metrska ali razžagana, 
možna dostava, tel.: 040/860-238 
 20001547

SUHA bukova drva, razžagana na dol. 
25 cm, možna dostava, tel.: 041/894-
363 20001542

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.

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

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

most–Logaška jama–Cesarjev vrh–rimski zid Zaplana–Jeri-
nov Grič–(Rupnikova linija). Skupne zmerne hoje bo okrog 
tri ure, z Rupnikovo linijo dobro uro več. Informacije in pri-
jave zbira do četrtka, 30. julija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet na 
relaciji Kranj–Begunje–Tržič–Kranj, in sicer prihodnji torek, 
28. julija, s startom ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem 
trgu. Zahtevnost je tokrat težka, trasa je dolga 53 kilometrov. 
V primeru dežja bo zbor kolesarjev v Zdravljici.

KONCERTI
Glasbeni večer s Tinkaro Kovač
Tržič – Tržiški muzej v petek, 24. julija, ob 20.30 vabi na nas-
lednji glasbeni večer, ki ga bo tokrat popestrila pevka in flav-
tistka Tinkara Kovač. Vstopnice so na voljo v Tržiškem muzeju

PREDSTAVE
Ne bom več luzerka
Jesenice – Tretja Torkova kinoteka, ki bo v Banketni dvorani 
v Kolpernu na sporedu v torek, 21. julija, ob 20. uri predsta-
vlja prvi film iz slovenskega paketa. Ne bom več luzerka je 
komična drama o generaciji, ki ji nikakor ne uspe odrasti in 
za katero Slovenija nima prostora. Hkrati je film o generacij-
skem prepadu med 'preizobraženimi' milenijci, ki jih nihče 
ne potrebuje, ter njihovimi starši, ki so imeli za svoje otroke 
visoka pričakovanja ...

TURIZEM
ODDAM

APARTMA s teraso za 2–4 osebe. 
Cena najema na dan znaša 40–55 
EUR. Vabriga pri Poreču blizu Lanter-
ne, tel.: 00385/989-716-007, Anđel-
ka Blaževič 20001407

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 20001546

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

2 MESECA stare mucke, tigraste - 
rumene, Podhom 42, tel.: 040/602-
839 20001540

PRIDELKI
PRODAM

GLADIJOLE, 0,5 EUR, in rdečo peso, 
1 EUR/kg, tel.: 041/789-608  
 20001495

RDEČO peso – domačo in čebulo, 
tel.: 040/607-451 
 20001545

RUMEN stročji fižol, nizek, tel.: 
031/817-246 
 20001537

SLIVE, kvalitetne, domače, ugodno 
prodajamo. Kmetija Princ, Hudo 1 pri 
Kovorju, Tržič, tel.: 041/747-623 
 20001548

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20001412

KRAVO ali telico limuzin, visoko brejo,  
bikce in teličke po izbiti ter krmni krom-
pir, tel.: 031/585-345 20001517

OSTALO
PRODAM

JEČMENOVO slamo v balah, tel.: 
041/260-691 
 20001539

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20001415

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20001416

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 20001413

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 20001190

ZASEBNI STIKI
VDOVEC, 56 let, brez otrok, prijazen, z 
Golnika, s stanovanjem, želim spoznati 
prijateljico za družbo in pomoč v gospo-
dinjstvu, tel.: 064/280-480 20001536

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Franc Legat
1932–2020, od leta 2009 častni občan občine Žirovnica

Končala se je življenjska pot moža, ki se ga bomo spominjali po njegovem prispevku  
k razvoju občine Žirovnica, še posebej na družbenem področju, pri ohranjanju  

zgodovine, kulture in športa. Kot človek z »veliko začetnico« je bil pošten, iskren in  
pripravljen pomagati – a ostal je vedno skromen. 

Mnogim bo ostal v večnem spominu.

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Župan, občinska uprava in občinski svet Občine Žirovnica

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(Tone Kuntner)
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Maša Likosar

Bohinjska Bela – Letošnji 
vojaški tabor se je odvijal 
v dveh fazah. Prva faza je 
predstavljala uvodno delo-
vanje in splošno seznanitev 
s Slovensko vojsko na ravni 
učne enote v Vojašnici Bo-
štjana Kekca in v njeni oko-
lici. V tem času so udeležen-
ci spoznavali različne indivi-
dualne veščine, plezali v ple-
zalni steni Iglica ter strelja-
li z avtomatsko puško in pi-
štolo. V drugi fazi so taborili 
na vadišču Mačkovec, kjer so 
se urili v taktičnih postopkih 
in izvedeli sklepno vajo. Ta 
je vključevala postopke voja-
ka na bojišču, premagovanje 
taktične steze in vodnih ovir, 
preživetje v naravi in uspo-
sabljanje z bojnimi vozili. V 
tabor so bili dejavno vklju-
čeni kandidati 32. generaci-
je Šole za častnike, ki so se 
na taboru urili v vlogah po-
veljnikov vodov in oddelkov. 

Polkovnica in poveljnica 
Šole za častnike Alenka Pe-
tek je pojasnila, da je bil ta-
bor tokrat nekoliko prilago-
jen v skladu z varnostnimi 
ukrepi za preprečevanje mo-
rebitnih okužb s koronaviru-
som. »Nismo zmanjšali šte-
vila udeležencev niti nismo 
spremenili programa. Smo 
pa delo organizirali tako, da 
smo v čim večji meri upo-
števali varnostno razdaljo, 

udeleženci so bili razdelje-
ni v skupine, ki se med se-
boj niso mešale. Vse, ki so se 
tabora udeležili in na njem 
sodelovali, smo pred priho-
dom testirali,« je pojasnila 
polkovnica in nadaljevala: 
»Tabor odstre vpogled v vo-
jaško disciplino, red in pove-
ljevanje. Večina se ga udele-
ži ravno z namenom, da vi-
dijo in se preizkusijo, ali bi 
jim vojaški način življenja 
odgovarjal. Obenem pa jim 
želimo ponuditi edinstvena 
doživetja in ustvariti klimo, 
kjer bi se stkala dolgotrajna 
prijateljstva.«

Jasmina Porča z Jese-
nic in Justin Luka Poličar z 
Brezij sta se tabora udeleži-
la prvič. »Razmišljam o štu-
diju obramboslovja, zato se 

mi je tabor zdel odlična pri-
ložnost, da vidim, ali bi mi 
ta smer ustrezala. Imeli smo 
super poveljnike, ki so nas 
naučili preživetja v naravi, 
kar je zelo uporabno tudi v 
vsakdanjem življenju,« je 
povedala Porčeva, Poličar pa 
je dodal: »Tabor je enkratna 
izkušnja, da spoznaš vojaški 
poklic in vsakomur bi sveto-
val, da se ga vsaj enkrat ude-
leži. Resda smo vse mora-
li početi na ukaz, kar je lah-
ko naporno, a se hitro prila-
godiš, predvsem zato, ker v 
nasprotnem primeru, torej 
če ne ubogaš, sledijo skle-
ce.« Luka Benedičič iz Žele-
znikov je bil na taboru dru-
gič. »Tukaj pridobim disci-
plino, ki nam jo vcepijo po-
veljniki, in se zato v civilnem 

življenju lažje obnašam sa-
modisciplinirano. Priučiš se 
tudi zgodnjega vstajanja. Mi 
smo vstajali ob štirih zjut-
raj. Po študiju nameravam 
na šolo za častnike, še prej 
na prostovoljno služenje, da 
dobim celotno sliko, potem 
pa bi se priključil Slovenski 
vojski.« Tabor pa je že tret-
jič izkusil Gal Likar iz Ži-
rov, ki je štipendist Sloven-
ske vojske. »Tu živimo, kot 
živi vojak na terenu. Vojska 
te spravi v red, saj gre za dru-
gačen način dela in razmi-
šljanja. Najtežje se je vrniti 
domov, kjer je vse sproščeno 
in brez ukazov,« je povedal 
Likar in sklenil: »Med udele-
ženci se vzpostavijo močne 
vezi in z večino se družimo 
tudi zunaj tabora.«

Vojaško življenje te spravi v red
Na širšem območju Bohinjske Bele je drugi in tretji teden v juliju potekal 21. vojaški tabor, ki se ga je 
udeležilo 85 polnoletnih dijakov in študentov, od tega 19 deklet in 66 fantov. Seznanili so se z vojaškim 
življenjem, predvsem usposabljanjem na terenu.

Na strelišču sta dva voda prikazala ofenzivne postopke enote v napadu z uporabo 
helikopterja. / Foto: Tina Dokl

Med udeleženci so se stkale prijateljske vezi, ki jih bodo 
ohranili tudi zunaj vojaškega tabora. / Foto: Tina Dokl

Ena izmed bolj uporabnih vojaških veščin, ki so jo 
udeleženci pridobili na taboru, je preživetje v naravi. 
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Danes dopoldne bo sončno, sredi dneva in popoldne pa spre-
menljivo oblačno s posameznimi nevihtami. Jutri bo pretežno 
oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Pihal bo 
vzhodnik. V četrtek bo vreme še nestanovitno s krajevnimi 
plohami in nevihtami.

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

Marjana Ahačič

Lesce – Mira in Janko Stu-
šek iz Lesc, dolgoletna učite-
ljica slovenščine na OŠ A. T. 
Linharta in nekdanji radovlji-
ški župan, sta tudi kot upoko-
jenca zelo aktivna na različ-
nih področjih – tako kot sta 
bila vse življenje. Zato tistih, 
ki ju poznajo, ni presenetilo, 
ko sta sporočila, da sta petde-
seto obletnico poroke v soboto 
obeležila kar na vrhu Triglava.

»Janko je tudi meni vce-
pil ljubezen do gora, uživa-
va, ko hodiva v hribe,« je od-
ločitev, da se pretekli konec 
tedna za okroglo obletnico 

poroke podata na naš najviš-
ji vrh, pojasnila Mira Stušek, 
sicer po rodu Mariborčanka. 
Na pot sta se odpravila že v 
petek, čez Kot in Staniče-
vo kočo sta šla do Kredari-
ce, kjer sta prespala, in nato 
v soboto, 18. julija, natančno 
petdeset let po poroki v Lju-
bljani, kjer sta se tudi spo-
znala, v ledu in mrazu stala 
pred Aljaževim stolpom.

Pot, pravita, je bila kar zah-
tevna, ponekod poledenela, 
pa še veter je pihal, tako da je 
bilo treba po grebenu kar po 
vseh štirih. A sta uživala, tako 
kot številni drugi, ki so se tisti 
dan povzpeli na Triglav.

Praznovala na 
vrhu Triglava
Mira in Janko Stušek sta petdeset let zakona 
oziroma zlato poroko v soboto praznovala z 
vzponom na vrh Triglava.

Mira in Janko Stušek sta petdeseto obletnico poroke v 
soboto obeležila z vzponom na Triglav. / Foto: osebni arhiv

Simon Šubic

Kranj – Hipermarket Mer-
cator Primskovo bo od 3. do 
26. avgusta zaradi preno-
ve zaprt, so sporočili iz trgo-
vske družbe. Odprtje za 300 
kvadratnih metrov večje in 
sodobnejše trgovine načr-
tujejo 27. avgusta. Trgovina 
je sicer zaradi pripravljalnih 
del že zdaj delno pregrajena. 
Prenovljena trgovina bo po-
nujala več lokalnih in doma-
čih izdelkov, prilagojena bo 

okusom in potrebam kup-
cev, ki v njej dnevno na-
kupujejo, opremljena pa bo 
s sodobnejšo opremo, ki bo 
zagotavljala samostojnejše 
in hitrejše nakupovanje, na-
povedujejo. V času prenove 
hipermarketa na Primsko-
vem v Mercatorju vabijo v 
bližnje trgovine na Savskem 
otoku, Kokrici in Planini ter 
v njihovo spletno trgovino. 
Klik in dvig bo med preno-
vo v hipermarketu Mercator 
Savski otok.

Hipermarket Mercator 
Primskovo bodo prenovili


