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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 16. junija 2020

Leto LXXIII, št. 48, cena 1,85 EUR                  Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Večina uporablja  
ukrepe države
Po gorenjskih podjetjih smo pre-
verili, v kolikšni meri po koncu 
epidemije covida-19 uporabljajo 
pomoč države gospodarstvu, torej 
subvencioniranje čakanja na delo 
in skrajšanje delovnega časa.

3

GORENJSKA

Pahor Domžalčanom 
izrazil občudovanje
Predsednik države Borut Pahor si 
je za prvi uradni obisk občin po 
epidemiji izbral Domžale. »Uspe-
lo nam je zaradi povezanosti ljudi 
in občin, na katere se je država 
med epidemijo res lahko zane-
sla,« je poudaril Pahor.

10

KULTURA

Vrhunski umetniki  
na kranjski občini
V kabinetu župana Mestne občine 
Kranj Matjaža Rakovca bo leto dni 
na ogled razstava izbranih likov-
nih del iz depoja Galerije Prešer-
novih nagrajencev. Odprtja so se 
udeležili tudi nekateri avtorji del.

11

KMETIJSTVO

Žita so letos  
nižja kot običajno
»Zaradi aprilskega zastoja v rasti 
bodo letos žita nižja kot običajno. 
Žetev se bo glede na trenutne vre-
menske razmere začela kasneje 
kot lani, letina pa bo podobna lan-
ski,« ugotavlja Marija Kalan iz 
KGZ Kranj.

14

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri in v četrtek bo 
oblačnost nekoliko bolj 
spremenljiva. Nastajale 
bodo krajevne plohe.

11/23 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Mateja Rant

Kopačnica – V sklopu delov-
nih obiskov po slovenskih 
občinah, ki jih je začel že v 
maju, se je minister Černač 
minuli teden mudil v Po-
ljanski dolini. Sestal se je z 
županom Občine Žiri Jane-
zom Žakljem in županom 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne Milanom Čadežem, ki 
sta mu predstavila doseda-
nje izkušnje z izvajanjem 
projektov s pomočjo evrop-
skih sredstev, izmenjali pa 
so tudi poglede na evrop-
sko kohezijsko politiko v no-
vem programskem obdobju 
2021–2027. 

Z župani o kohezijski politiki
Ob obisku Poljanske doline se je minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač 
minuli teden z županoma občin Žiri in Gorenja vas - Poljane pogovarjal o izvajanju projektov s 
pomočjo evropskih sredstev.

Minister Zvonko Černač ob obisku Kopačnice
Priloga:   Kranjčanka

Jasna Paladin

Kamnik – Oton Župančič, 
pesnik, dramatik in prevaja-
lec, je v letih po prvi svetov-
ni vojni redno prihajal poči-
tnikovat v Kamnik; s svojo 
družino je stanoval v gradu 
Zaprice in se družil s tukaj-
šnjimi kulturniki, s kateri-
mi je stkal prijateljstva. Rad 

je zahajal v gostilno Pri vin-
ski trti, v gostilni ga je naj-
bolj privlačil sam ambient 
na vrtu, saj ga je žuborenje 
mlinščice, ki je takrat še te-
kla tam mimo, pritegnilo k 
pisanju. Prav tam je nasta-
la skorajda celotna Veronika 
Deseniška, tragedija v petih 
dejanjih. 

Spominska plošča 
Otonu Župančiču
V četrtek, 11. junija – enainsedemdeset let po 
njegovi smrti – so na Vivodovi hiši na Parmovi 
ulici v Kamniku odkrili spominsko ploščo Otonu 
Župančiču, Belokranjcu, ki pa je bil s Kamnikom 
zelo tesno povezan.

48. stran
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Simon Šubic

Domžale – Vaščani Škocja-
na pri Domžalah so še vedno 
pretreseni zaradi družinske 
tragedije, ki se je v soboto 
zgodila v njihovi vasi. Poli-
cija namreč preiskuje trojni 
umor ožjih sorodnikov, ki 
naj bi ga zakrivil 24-letnik. 
Osumljenca, ki je med zasli-
šanjem na policiji molčal, je 
včeraj že zaslišal še preisko-
valni sodnik ljubljanskega 
okrožnega sodišča, ki je zo-
per osumljenega tudi odre-
dil pripor. 

Policija je včeraj predstavi-
la nekaj podrobnosti krvave-
ga dogodka. Valter Zrinski, 

vodja oddelka za splošno kri-
minaliteto, je povedal, da je 
bil Operativno-komunika-
cijski center Ljubljana v so-
boto okoli 11.30 obveščen o 
kaznivem dejanju umora na 
območju Domžal. »Z zbra-
nimi obvestili in opravlje-
nim ogledom kraja kaznive-
ga dejanja, ki ga je vodila de-
žurna preiskovalna sodnica 
ob prisotnosti dežurne dr-
žavne tožilke in zdravnika 
z inštituta za sodno medici-
no, je bilo ugotovljeno, da je 
24-letni osumljenec prišel 
v stanovanjsko hišo, kjer so 
se nahajali njegovi ožji soro-
dniki: 81-letna ženska ter 74- 
in 51-letni moški. Z večjim 

nožem, ki ga je prinesel s 
seboj, je navedene sorodni-
ke večkrat zabodel v telo in 
porezal, tako da so na kra-
ju zaradi izkrvavitve umrli,« 
je pojasnil. Kakšne so bile 
sorodstvene vezi med osu-
mljencem in njegovimi žr-
tvami, Zrinski ni razkril, po-
udaril pa je, da je šlo za »zelo 
ožje družinske člane«. Ne-
uradno naj bi osumljenec 
vzel življenje babici, dedku 
in stricu. 

Po dejanju je osumljeni 
s kraja sam poklical na te-
lefonsko številko policije in 
naznanil opisano kaznivo 
dejanje. 

Osumljenec sam poklical policijo
Policija še ni ugotovila motiva za kruto dejanje 24-letnika, ki naj bi v soboto  
v vasi Škocjan pri Domžalah z nožem umoril babico, dedka in strica.  

Družinska tragedija se je zgodila v stanovanjski hiši v vasi Škocjan pri Domžalah. 
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Knjigo prejme IVANA VRBEK iz Nakla.

AKTUALNO info@g-glas.si

V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. junija, prejme družabno 
igro Male sive celice, ki jo podarja RTV Slovenija, Barbara 
Kocjančič iz Zgornjih Gorij. Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jože Košnjek

Stara Loka – Muzejsko dru-
štvo Škofja Loka, Kulturno-
-zgodovinsko društvo Lonka 
Stara Loka in Župnija Sta-
ra Loka so pretekli četrtek, 
11. junija, v Jurjevi dvorani 
v Stari Loki pripravili dob-
ro obiskan pogovor o znan-
stveni monografiji Sloven-
ski razkol: okupacija, revo-
lucija in začetki protirevolu-
cionarnega upora. Napisal 
jo je novinar in zgodovinar 
dr. Jože Možina in na osno-
vi številnih zgodovinskih vi-
rov, tudi doslej neznanih, in 
pričevanj odgovoril na naj-
bolj kočljivo in hkrati tudi 
na najbolj prestižno vpra-
šanje novejše slovenske 

zgodovine, zakaj je v le-
tih 1942 in 1943 prišlo do 
ostrega razkola med do tak-
rat uporu proti okupatorju 

naklonjenimi Slovenci, za-
radi katerega so umrli šte-
vilni Slovenci. Dr. Možina je 
svoje raziskovanje usmeril v 

ljubljansko pokrajino, ki je 
bila pod okupacijo Italija-
nov, in dokazal, da je bilo 
seme usodnega razkola in 
bratomorne vojne partizan-
sko oziroma komunistično 
boljševistično nasilje nad 
nezaščitenim civilnim pre-
bivalstvom. Italijani ga niso 
zaščitili, ampak so tudi sami 
izvajali nad njim brezob-
ziren teror. Ljudje so ukre-
pali sami. Prepričali so obo-
tavljajoče se Italijane, da so 
oborožili samoobrambne 
vaške straže, ki so varovale 
ljudi in njihove vasi pred ko-
munističnim nasiljem.

O monografiji in avtor-
ju bomo več pisali v prilogi 
Snovanja, ki bo izšla prihod-
nji teden. 

Seme slovenskega razkola
Zgodovinar in novinar dr. Jože Možina je pretekli četrtek v Stari Loki predstavil svojo knjigo Slovenski 
razkol, ki je zadnje mesece med najbolj iskanimi knjigami v Sloveniji.

Dr. Jože Možina med predstavitvijo svoje monografije v 
Stari Loki / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Spominsko slo-
vesnost je v soboto pripravi-
la Občina Tržič v sodelova-
nju s Koordinacijskim od-
borom žrtev vojnega nasilja 
pri Zvezi borcev za vredno-
te NOB Slovenije in Zdru-
ženjem borcev za vredno-
te NOB Tržič. Koncentracij-
sko taborišče na Ljubelju je 
bilo zunanje taborišče enega 
najbolj uničujočih taborišč 
– Mauthausna. Med letoma 
1943 in 1945 je bilo na Lju-
belj privedenih 1800 poli-
tičnih internirancev. Po na-
rodnosti je bilo največ Fran-
cozov, zatem Poljakov, drža-
vljanov Sovjetske zveze, Ju-
goslovanov oz. Slovencev. 
Drugi jetniki so bili iz Špa-
nije, Češke, Norveške, Lu-
ksemburga, Grčije, Belgi-
je, Nizozemske ... Njihovo 
trpljenje je bila cena za grad-
njo predora, ki naj bi izbolj-
šala prometne poti nemške 
vojske do Jugoslavije. »Kot v 
vseh nacističnih koncentra-
cijskih taboriščih je tudi na 
Ljubelju veljal hud sistem 
terorja: neprestano nasilje 
in grožnja s smrtjo, podhra-
njenost, neprimerne bivanj-
ske razmere in neprimerna 
oblačila in obuvala, odvzem 
svobode in identitete. Koli-
ko ljudi je umrlo na Ljube-
lju, ne vemo, vse kaznovane, 
onemogle in bolne jetnike 
so vračali v matični Mautha-
usen, kjer jih je večina umr-
la. Na Ljubelju je bilo žrtev 
štirideset,« je spomnila 

slavnostna govornica Jana 
Babšek, direktorica Tržiške-
ga muzeja.

Spominska slovesnost, ki 
se je vsako leto udeleži več 
sto taboriščnikov, borcev in 
drugih obiskovalcev, je bila 
letos zaradi ukrepov zaje-
zitve novega koronavirusa 
omejena na ozek krog va-
bljenih gostov. Kot je dejal 
predsednik Borut Pahor, je 
to, da sta nemški veleposla-
nik in francoska veleposla-
nica skupaj položila venec 
in se spomnila žrtev druge 
svetovne vojne, lep simbol-
ni dogodek, ki na neki na-
čin vabi vse, da se v duhu 
sprave spominjamo prete-
klosti, zlasti pa skupaj gra-
dimo Evropo. »Ohranjaj-
mo spomin, ki naj bo vsem 

v opomin,« pa je poudaril 
predsednik Koordinacijske-
ga odbora žrtev vojnega na-
silja Jani Alič. 

Župan Borut Sajovic je 
zadovoljen, da se s sporoči-
lom tega taborišča – naj se 
nikoli, nikoli več ne ponovi 
– ne ukvarja politika, ampak 
stroka. Tržiški muzej je leta 
2014 prevzel upravljanje 
tega spomenika državnega 
pomena. Ohranjajo spomin 
na dogodke in sam prostor 
spomina z vzdrževanjem 
ter konservatorskimi pose-
gi, jeseni bodo odprli tudi 
novo stalno razstavo, posve-
čeno taborišču. »Ob prebi-
ranju spominov nekdanjih 
jetnikov, ki so morali zara-
di nasilja totalitarnih ob-
lasti prestajati nečloveške 

razmere in zlo, se izlušči-
ta dve želji: želja po tem, da 
se nikoli ne pozabi, kaj se 
je zgodilo, in da se prepreči 
nastanek podobnih razmer 
v bodoče,« je poudarila Jana 
Babšek. Kot dodaja, še nis-
mo našli odgovorov, kaj sto-
riti, da se zločini, kot so bila 
koncentracijska taborišča, 
ne bi več ponovili. »Vendar 
kljub temu lahko storimo 
vsaj to: sami se trudimo ra-
zumeti in se aktivno upira-
ti tokovom, ki lahko vodijo v 
nove totalitarizme. Se spo-
minjamo. Učimo mlade. 
Zato je tako pomembno oh-
ranjati avtentični prostor ta-
borišča, ker že prostor sam 
po sebi vsebuje sporočila o 
človekovih pravicah in svo-
boščinah.«

Spomin in opomin: nikoli več
S polaganjem vencev in spominsko slovesnostjo so na Ljubelju obeležili 75. obletnico osvoboditve 
koncentracijskega taborišča Mauthausen, edinega na slovenskih tleh. Govorniki so ponesli sporočilo 
pomena ohranjanja spomina na vojne grozote kot opomina, da se kaj takega več ne ponovi.

Poklonili so se spominu s položitvijo vencev pri spomeniku Obtožujem – J'accuse. 
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Z včerajšnjim 
dnem so znova odprti vsi 
maloobmejni prehodi s Hr-
vaško in znova je mogoče 
prehajati slovensko-italijan-
sko mejo tudi zunaj kontro-
lnih točk, a le za državljane 
Slovenije in Italije, je na pet-
kovi dopisni seji sklenila vla-
da. Drugim so za prehajanje 
slovensko-italijanske meje 
na voljo kontrolne točke Vr-
tojba, Fernetiči, Škofije in 
Krvavi Potok. 

Vlada je na seznam epide-
miološko varnih držav, za 
državljane katerih ob vstopu 
v Slovenijo ni potrebna ka-
rantena, dodala Črno goro. 

S 23. junijem bo prenehal 
veljati vladni Odlok o zača-
sni prepovedi zbiranja ljudi 
v zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja. Srednje 
šole bodo tako lahko po 
lastni presoji podelile spri-
čevala dijakom po pošti oz. 
osebno ob upoštevanju po-
sebnih higienskih priporo-
čil Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje za zaključek 
pouka v srednjih šolah po 
vnaprej določenem razpore-
du. Delo v drugih vzgojno-
-izobraževalnih ustanovah 
ostaja nespremenjeno.

Konec prejšnjega tedna 
smo v Sloveniji imeli nekaj 
potrjenih okužb z novim ko-
ronavirusom: v četrtek in pe-
tek vsakič po dve, v soboto tri 
(od tega eno na Jesenicah) in 
v nedeljo eno (prav tako na 
Jesenicah). Hospitaliziranih 
je bilo zaradi novega korona-
virusa še sedem oseb, po dol-
gem času se spet ena zdravi v 
intenzivni enoti.

Odprta tudi meja z Italijo

Ljubljana – Za prispevek h kar se da normalnemu življenju 
v težkem času spopadanja z epidemijo covida-19 je predse-
dnik Borut Pahor pred nekaj dnevi podelil priznanje jabolko 
navdiha vladnemu klicnemu centru za informacije o novem 
koronavirusu. Klicni center je začel delovati 9. marca kot po-
moč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi 
z novim koronavirusom. Vzpostavil ga je Urad vlade za ko-
municiranje v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, NIJZ, 
Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana in ministrstvom za javno 
upravo. Prejeli so več kot petdeset tisoč klicev. Klicni center 
je svoje delo zaključil v petek.

Jabolko navdiha vladnemu klicnemu centru

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je pripravilo nov časovni 
načrt objave javnih razpi-
sov za ukrepe iz programa 
razvoja podeželja za obdob-
je 2014–2020. Spremem-
ba načrta je bila potrebna 
iz dveh razlogov: prvič zato, 
ker je vlada v času epidemi-
je covida-19 začasno zadrža-
la sprejemanje zakonodaje, 
ki je podlaga za objavo jav-
nih razpisov, in drugič za-
radi tega, ker se je v korona-
razmerah pokazala potreba 
po spremembah programa 
razvoja podeželja, ki bodo 

omogočile lažjo izvedbo na-
ložb v kmetijstvu, živilstvu 
in gozdarstvu. Po novem ter-
minskem načrtu bo ministr-
stvo večino razpisov objavilo 
v tem in prihodnjem mese-
cu, nekaj pa tudi jeseni. Raz-
pis za naložbe v razvoj nek-
metijskih dejavnosti na po-
deželju bo predvidoma obja-
vilo junija, za naložbe v ure-
ditev gozdne infrastruktu-
re julija, za ureditev hlevov 
in nakup mehanizacije za 
gnojenje septembra, razpis 
za dodelitev pomoči za za-
gon dejavnosti na kmetijah 
z mladimi prevzemniki pa 
naj bi predvidoma objavilo 
novembra.  

Večina javnih razpisov bo 
junija in julija
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Simon Šubic

Kranj – Delodajalci lahko od 
petka na zavodu za zaposlo-
vanje oddajo vlogo za delno 
subvencioniranje skrajšane-
ga polnega delovnega časa, 
ki ga je do konca leta uvedel 
tretji protikoronski zakon. 
Obenem zavod na podla-
gi protikoronske zakonoda-
je še naprej izplačuje povra-
čila nadomestila plač za de-
lavce, ki so na čakanju na 
delo. Skupaj je do zdaj delo-
dajalcem nakazal 157,7 mi-
lijona evrov. Ta ukrep sicer 
traja samo še do konca juni-
ja. Po gorenjskih podjetjih 
smo preverili, katere ukrepe 
iz protikoronske zakonoda-
je uporabljajo tudi po koncu 
epidemije covida-19.

V Domelu iz Železnikov 
so pojasnili, da so subvenci-
oniranje čakanja na delo naj-
bolj intenzivno uporabljali 
konec maja, ko je bilo na ča-
kanju 750 zaposlenih, pred 
tem pa so ta ukrep uporab-
ljali zgolj v omejenem šte-
vilu od dvajset do štirideset 
zaposlenih. »Junij je po na-
ročilih za Domel najslabši 
mesec in pričakujemo upad 
prodaje za trideset odstotkov 
glede na plan. Zato smo ča-
kanje na delo nadaljevali za 
petdeset oseb, ki jim ne mo-
remo zagotoviti dela vsaj v 
prvi polovici meseca. Upo-
rabili pa bomo tudi ukrep 
skrajšanega delovnega časa, 
pri čemer obseg prilagaja-
mo obsegu naročil po pro-
gramih, zato smo napotili 
na skrajšan delovni čas na 
32 ur okoli štiristo zaposle-
nih, okoli 150 zaposlenih pa 
na 24 ur oziroma 20 ur na 
teden,« je razložil predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar in do-
dal, da je po umiritvi razmer 
ukrep skrajšanega delovne-
ga časa zanje ustreznejši od 
čakanja na delo. 

O skrajšanem delovnem 
času še razmišljajo

V podjetju Merkur trgo-
vina so povedali, da so se 
do konca maja vsi zaposle-
ni vrnili na delo. Čakanja 
na delo, ki so ga ga med epi-
demijo uporabili za okoli 
petsto zaposlenih, ne upo-
rabljajo več, prav tako se za 
zdaj niso vključili v ukrep 
skrajšanega delovnega časa. 
»Če bomo za ta ukrep izpol-
njevali pogoje in bomo oce-
nili, da je dodana vrednost, 
se bomo vključili,« so doda-
li. 

V Sumidi z Blejske Dob-
rave pravijo, da zaradi ne-
jasnosti v zvezi s spreje-
mom tretjega interventnega 

zakona ukrepov čakanja na 
delo in skrajšanega delov-
nega časa trenutno ne upo-
rabljajo. »Imamo pa v nada-
ljevanju junija v načrtu upo-
rabiti oba ukrepa, in sicer 
predvsem skrajšani delov-
ni čas,« je dejal direktor Pri-
mož Egart. »Če primerjamo 
ukrepe iz tretjega interven-
tnega zakona, je koristnej-
ši skrajšan delovni čas, saj 
vsaj delno ohranja zaposle-
ne v delovni kondiciji, pri če-
mer je še nekaj neznank gle-
de možnosti uporabe. Pred-
vsem upamo, da bosta mo-
žna fleksibilno planiranje in 
uporaba ukrepa znotraj me-
seca,« je dodal. Po končani 
epidemiji nihče od zaposle-
nih ne dela več od doma. 

Za kombinacijo ukrepov 
do konca leta

V kranjski družbi Go-
odyear Dunlop Sava Tires 
so med epidemijo na čaka-
nje na delo za različna ob-
dobja napotili okoli 1.480 
zaposlenih, trenutno pa ta 
ukrep uporabljajo še za oko-
li dvajset odstotkov zaposle-
nih. »Ukrep subvencionira-
nega skrajšanega delovnega 
časa preučujemo in razmiš-
ljamo o njegovi implemen-
taciji v naše delovno okolje. 
Sicer pa menimo, da bi bilo 
z vidika organizacije dela op-
timalno, če bi bila možnost 
krajšega delovnega časa na 
voljo že ob samem začetku 
epidemije. Tudi ukrep sub-
vencioniranega čakanja na 
delo bi lahko ostal v velja-
vi dlje časa – okrevanje na-
mreč ne bo trajalo le mesec 
ali dva,« so razložili. 

Ukrep čakanja na delo v 
manjšem obsegu – za prib-
ližno polovico zaposlenih – 
še vedno uporabljajo tudi v 
Iskri Mehanizmih iz Lipni-
ce. Sočasno vpeljujejo tudi 
skrajšan delovni čas, ki ga 

nameravajo uporabljati do 
konca leta, pretežno v proi-
zvodnji in logistiki. Glavni 
direktor Marjan Pogačnik 
ocenjuje, da bi bilo za delo-
dajalce smiselno, da bi do 
konca leta lahko uporabljali 
kombinacijo obeh ukrepov 
– čakanja na delo in skrajša-
nega delovnega časa. »Za za-
poslene, ki jim ne moremo 
zagotavljati dela, je čakanje 
boljša opcija, medtem ko je 
za delovni proces, kjer je pri-
sotnost zaposlenega potreb-
na, vendar v manjšem obse-
gu, optimalnejši krajši de-
lovni čas,« je razložil. 

Tudi v kranjski Iskri ISD 
ne morejo zagotavljati do-
volj dela za vse zaposlene, 
čeprav imajo junija več naro-
čil kot v preteklih dveh me-
secih. Ta mesec tako že dela 
več zaposlenih kot v aprilu in 
maju. A proizvodnja še ved-
no dela v manjšem obsegu, 
zato ta mesec uporabljajo 
subvencioniranje tako za ča-
kanje na delo in kot za skraj-
šani delovni čas. »Trenutno 
nam ustreza, da lahko upo-
rabljamo kombinacijo obeh 
ukrepov. V prihodnje bo or-
ganizacija dela odvisna od 
naročil. Naredili bomo tako, 
da bomo ohranili čim več de-
lovnih mest,« je razložil ge-
neralni direktor Igor Haf-
nar. 

V Fraportu za pomoč 
letalskemu prometu

V Skupini SIJ, tako tudi 
v jeseniškem podjetju SIJ 
Acroni, se sproti prilagaja-
jo razmeram, ki nastajajo 
zaradi posledic epidemije 
covida-19. Zaposleni v pro-
izvodnji in skupnih služ-
bah so po potrebi za krajši 
čas napoteni na čakanje na 
delo, ponekod pa so zača-
sno prešli tudi na skrajšani 
delovni čas. »Državne ukre-
pe za pomoč gospodarstvu 

pozdravljamo. Dobro je, da 
imamo na razpolago različ-
ne oblike pomoči,« poudar-
jajo. Dela od doma v matič-
ni družbi ne uporabljajo več.

V Fraportu Slovenija, kjer 
naj bi zaradi zelo nizkega 
prometa kmalu tudi odpuš-
čali, imajo junija na čakanju 
na delo dobro polovico za-
poslenih. »Skrajšan delov-
nik za ljudi, ki delajo v izme-
nah in z neenakomerno raz-
porejenim delovnim časom, 
ni ustrezen ukrep, pri nas ga 
bomo delno lahko uporabi-
li le pri zaposlenih, ki dela-
jo v eni izmeni,« so pojas-
nili. »Čeprav je naša dejav-
nost med najbolj prizade-
timi, obenem pa je strate-
škega pomena za gospodar-
stvo in turizem, kljub števil-
nim pobudam letalski pro-
met ni bil deležen posebnih 
ukrepov. Bi jih pa potrebova-
li vsaj še nekaj mesecev,« so 
še poudarili. 

Za zamaknitev dviga 
minimalne plače

V kranjskem Iskraeme-
cu in škofjeloškem podje-
tju Knauf Insulation pa so 
povedali, da trenutno držav-
nih ukrepov v obliki čakanja 
na delo in skrajšanega delov-
nega časa ne uporabljajo. V 
Iskraemecu dodajajo, da si 
želijo takojšnje spremem-
be zakona o minimalni plači 
in preprečitev njenega dviga 
s 1. januarjem 2021. »S tem 
zakonom se namreč mini-
malna plača dviga s sedanjih 
940 evrov na 120 odstotkov 
praga revščine, kar lahko po-
meni dodaten dvig za 100 
in več evrov. Ob tem, da se 
povrhu plačujejo še dodatki. 
Veljavnost tega dela zakona 
bi morali po našem mnenju 
zamakniti vsaj za leto dni, 
dokler ne vidimo, kakšne so 
dejanske posledice te krize,« 
so razložili.

Večina uporablja ukrepe države
Po gorenjskih podjetjih smo preverili, v kolikšni meri po koncu epidemije covida-19 uporabljajo pomoč 
države gospodarstvu, torej subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.

V več podjetjih so izrazili željo, da bi lahko kombinacijo ukrepov skrajšanega delovnega 
časa in čakanja na domu koristili dlje časa. / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Slovenci smo znani po 
tem, da se lotevamo raz-
ličnih podvigov, ki od-

mevajo, tudi športnih. Zdi se, 
da jih je bilo v času epidemije 
covida-19 še več. Predvsem so 
se jih lotevali rekreativni špor-
tniki, tudi takšni, ki se jih sicer 
verjetno ne bi. Predvsem pa so 
si zadali izzive, kakršnih se v 
običajnih razmerah ne bi niti 
spomnili, kaj šele udejanjili.

Na splošno bi lahko rekli, 
da je bila rekreacija v prete-
klih mesecih v porastu. Temu 
pritrjujejo tudi prodajalci ko-
les, ki komaj ali pa sploh ne 
morejo slediti povpraševanju. 
Vse to je pozitivno. Odveč je 
ponavljati splošno znano dej-
stvo o pozitivnih vidikih giba-
nja na človekovo telo in duha. 
Že sicer pa velja naraščajoča 
pomembnost športa v vsakda-
njem življenju vse večjega šte-
vila ljudi. Z družbenimi raz-
sežnostmi je pomemben pojav 
sodobnega časa. Medtem ko 
je za številne uspeh že, da so 
se začeli več gibati, so si dru-
gi zastavili višje, zahtevnejše 
cilje. Si predstavljate, da ure 
in ure kolesarite ali tečete v 
isti vzpon in nabirate višinske 
metre, dokler jih ne dosežete 
toliko, kot da bi se povzpeli na 
Mount Everest, in to v enem 
kosu? To je izziv everesting, 
ki ga lahko prekolesarite ali 
pretečete. Kolesarskega je op-
ravilo že več kot 7500 ljudi po 
vsem svetu. Precej manj je oči-
tno priljubljen tekaški, saj je 
bil do včeraj uspešno opravljen 

133-krat. Zanimiv izziv si je 
postavil mladi Pomurec, ki je 
znotraj Občine Odranci, ki je 
s 6,9 kvadratnega kilometra 
najmanjša občina v Sloveni-
ji, v času, ko je bilo omejeno 
gibanje državljanov zgolj na 
območje lastne občine, najprej 
pretekel maraton, nekaj kas-
neje pa še prekolesaril 333 ki-
lometrov. Tisti, ki se lotevajo 
takšnih ali drugačnih izzivov, 
poudarjajo, da še zdaleč ni 
vse le v fizični pripravljenosti, 
da je pomembna predvsem 
glava. Zastaviti si je treba 
cilj in mu slediti, tako kot je 
to povsod, ne le v športu. Vse 
pa v mejah sposobnosti. Kaj 
ljudi žene k podvigom? Spo-
znavanje lastnih sposobnosti, 
premikanje meja vzdržljivosti 
svojega telesa, izpolnjevanje 
samega sebe, občutek sreče, 
svobode, psihična sprostitev, 
izboljšanje rekordov, medijska 
prepoznavnost … 

Še posebno motivirani so pri 
podvigih tisti, ki jih opravljajo 
z mislimi na druge, ki se torej 
lotijo podvigov z dobrodelno 
noto. Prav v teh dneh lahko 
spremljamo takšnega. Radij-
ski voditelj Miha Deželak po 
Sloveniji kolesari s štiriciklom 
in zbira sredstva za otroke 
iz socialno šibkih družin, da 
bodo lahko šli na počitnice. 
Kot pravi, so prav ti otroci mo-
tivacija, ki ga žene naprej – 
vsako leto. Seveda ne gre brez 
priprav. Za vsak izziv, podvig 
je treba biti pripravljen, sicer je 
bolje, da se ga ne lotimo. 

Športni »korona« podvigi

KOMENTAR
Maja Bertoncelj
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Jesenice – Prihodnje leto 
naj bi gorenjsko kolesarsko 
omrežje označili z enotni-
mi usmerjevalnimi tablami. 
V projektu, ki poteka pod 
okriljem Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske, sode-
luje 24 občin, trase so uskla-
jene, omrežje pa narisano. 
Dolgo je 450 kilometrov, 
označili ga bodo s 550 us-
merjevalnimi tablami. Letos 
naj bi pridobili potrebna so-
glasja za označitev, sledil bo 
podpis sofinancerskega spo-
razuma, jeseni pa bo predvi-
doma objavljen razpis za do-
bavo in postavitev signaliza-
cije, ki naj bi potekala v pri-
hodnjem letu.

Vzporedno poteka tudi 
gradnja novih odsekov ko-
lesarskih poti. Kot je na 
predstavitvi na Jesenicah 
povedal Tomaž Willenpart 
iz Direkcije RS za infra-
strukturo, so v fazi projek-
tiranja manjkajoči odseki 
gorenjskega kolesarskega 
omrežja na območju Rado-
vljice in Žirovnice ter Po-
ljanske in Selške doline. Iz-
vedba bo odvisna od denar-
ja, a na direkciji upajo, da 
bo v naslednjih petih letih 
omrežje po državi v večjem 
delu vzpostavljeno.

Imajo pa kar nekaj težav 
pri projektiranju na neka-
terih odsekih, na Gorenj-
skem je problematičen zlas-
ti odsek od Bleda do Bohinja 

skozi sotesko. Medtem ko 
je bil lani že urejen sko-
raj pet kilometrov dolg od-
sek Pristava Bled–Obrne, je 
za več kot devet kilometrov 
dolg, izjemno zahteven od-
sek Obrne–Bohinjska Bi-
strica v izdelavi projektna 

dokumentacija. Sredi juli-
ja naj bi bilo jasno, ali se bo 
projekt izvajal ali pa se mu 
bo treba odpovedati. Willen-
part je glede izvedbe optimi-
stičen, saj gre, kot je pouda-
ril, za zelo pomembno pove-
zavo, zlasti za turizem.

V izdelavi je tudi turistični 
zemljevid območja gorenj-
skega kolesarskega omrež-
ja. Kot je povedal predse-
dnik svetovalnega organa za 
razvoj Kolesarskega omrež-
ja Gorenjske Andrej Zalo-
kar, se bodo lotili tudi izo-
braževanja turističnih ponu-
dnikov ob trasi, saj omrežje 
predstavlja pomembne te-
melje za razvoj turizma.

V okviru prve faze projek-
ta E-nostavno na kolo pa na 
omrežju pilotno postavljajo 
tudi kolesarska stojala, poči-
vališča in servisne stebričke 
z možnostjo polnjenja elek-
tričnih koles. 

Po Gorenjskem s kolesom
Prihodnje leto naj bi Gorenjska dobila enotno označene kolesarske poti, postavili naj bi petsto petdeset 
usmerjevalnih tabel. 

Gorenjsko kolesarsko omrežje je dolgo 450 kilometrov, prihodnje leto ga bodo označili in 
izdali tudi turistični zemljevid. / Foto: Gorazd Kavčič

Enotno označene bodo kolesarske poti v 18 gorenjskih 
in šestih osrednjeslovenskih občinah: Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, 
Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Cerkno, Kamnik, 
Komenda, Logatec, Medvode in Vodice. 

Urša Peternel

Žirovnica – V žirovniški ob-
čini od leta 2016 podarjajo 
sadike dreves malčkom, ki 
se rodijo v minulem letu. A 
če so prejšnja leta pripravili 
simpatično slovesnost v avli 
osnovne šole, se letos zaradi 
epidemije niso osebno sre-
čali, temveč so sadike otro-
kom dostavili na dom. Kot je 
povedal župan Leopold Po-
gačar, so tokrat podarili sa-
dike češenj 37 otrokom, roje-
nim v letu 2019. »Naj drevo 

raste skupaj z vašim otro-
kom!« je staršem ob tem za-
želel Pogačar. Vsako leto iz-
berejo avtohtono sadiko dre-
vesa, z darilom pa sledijo 
reklu, da naj vsak Slovenec 
zasadi vsaj eno drevo v svo-
jem življenju. 

Lani so izbrali sadike 
jablan sorte carjevič, preje-
lo jih je 47 malčkov, predla-
ni sadiko češplje, ki jo je pre-
jelo rekordnih 56 otrok, leto 
predtem je 47 malčkov pre-
jelo sadiko hruške, prvo leto 
pa 45 otrok sadiko češnje. 

Sadike češnje 
malčkom na dom
Sedemintrideset malčkov, rojenih lani, je od 
župana v dar prejelo sadiko češnje.

Letos so podarili 37 sadik češenj malčkom, ki so se rodili v 
lanskem letu.

Radovljica – Radovljiški župan Ciril Globočnik je v sredo po-
delil nagrade in diplome avtorjem nagrajenih fotografij na 
natečaju Dogodki v občini Radovljica 2019. Natečaj, že enajsti 
zapored, je izvedlo Fotografsko društvo Radovljica v sodelova-
nju z Občino Radovljica. Tudi tokrat je bila razpisana dodatna 
tema, in sicer Skriti arhitekturni detajli v okolici Radovljice, do-
ločena v sodelovanju z Muzeji radovljiške občine. Na natečaj 
je 12 avtorjev prijavilo skupaj 278 fotografij. Fotografije je preg-
ledala žirija, ki je najboljše izbrala za digitalno prezentacijo in 
razstavo ter podelila šest nagrad in pet diplom. Nagrade na 
temo Dogodki v občini Radovljica so prejeli Marjan Resman, 
1. nagrada za fotografijo Zajčka bi, Vida Markovc, 2. nagrada 
za fotografijo Vurnikova pot Radovljica, in Janez Resman, 3. 
nagrada za fotografijo Na pusta k pouku. Prejemniki nagrad 
na temo Skriti arhitekturni detajli v okolici Radovljice pa so: 
Tomaž Sedej, 1. nagrada za fotografijo Plečnik - Begunje, Vida 
Markovc, 2. nagrada za fotografijo Vrbnje, in Janez Resman, 
3. nagrada za fotografijo V spomin postavljeno – Radovljica. 

Priznanja za najboljše fotografije

Nagrajenci fotografskega natečaja Dogodki v občini 
Radovljica z županom Cirilom Globočnikom

Marjana Ahačič

Bohinj – Prvih obiskovalcev 
po sprostitvi omejitvenih 
ukrepov so se konec tedna 
razveselili tudi na Voglu, 
kjer v prihajajoči poletni se-
zoni tako kot drugod po Slo-
veniji računajo predvsem na 
domače goste. 

Lani so do sredine junija 
zabeležili že 21.500 prepe-
ljanih potnikov, skupaj v po-
letni sezoni 2019 skoraj 150 
tisoč obiskovalcev. »Letos se-
veda takega obiska ne priča-
kujemo, saj so bile naše po-
letne sezone v zadnjih letih 
odvisne predvsem od tujega 
obiska. Ostajamo pa še ved-
no optimistični in upamo, 
da bomo z dodatnimi pro-
grami in kvalitetnimi stori-
tvami privabili večje število 

domačih gostov,« je poveda-
la Aleksandra Fiorelli.

Vogel, pravi, je tako v teh 
poznopomladanskih dneh 
posebej privlačen za spre-
hode med cvetočim alpskim 
cvetjem, da pa bi se obisko-
valci lažje odločili za obisk, 
so jim pripravili tudi nekaj 
ugodnosti. Letos je tako med 
drugim mogoče kupiti dru-
žinsko vozovnico, uveljavi-
ti različne popuste, v nasta-
nitvenih objektih na Voglu 
in Planinskem domu Savica 
uporabiti turistični bon, ob 
nakupu gostu ponujajo do-
daten bonus.

Na voljo so tudi aktivnosti 
za otroke; tako so spet pos-
tavili otroški park in ure-
dili razgledno točko Rjava 
skala, kjer so lesene skulp-
ture živali, ki živijo v TNP, 

botanični alpski in mini ži-
valski vrt. Ljubiteljem adre-
nalinskih športov omogoča-
jo spust z jeklenico ali s ko-
lesom po stezi kolesarskega 
parka in tandemske polete. 
Za vse, ki bi želeli Vogel bo-
lje spoznati, pa pripravljajo 
organizirane izlete z arheo-
loginjo Mijo Ogrin, ki bo po-
hodnike vodila po Kulturni 
pohodniški poti do dveh ar-
heoloških najdišč. 

Na poti se obiskovalci sez-
nanijo z zgodovino Bohi-
nja od najstarejšega obdob-
ja planine Vogel, ki seže kar 
2400 let v preteklost, naprej. 
V ponudbo, poudarja Fiorel-
lijeva, je vključena tudi lokal-
na kulinarika, na Voglu tako 
postrežejo jedi z oznako Bo-
hinjsko/From Bohinj, kot 
sta »štrudelj« in ričet.

Prvi gostje tudi na Voglu
V soboto, natančno tri mesece po ustavitvi vseh žičniških naprav zaradi 
epidemije covida-19, so v Bohinju spet pognali nihalko in na Vogel pripeljali 
prve goste po koncu karantene. 

Tržič – Na nedavnem Pod-
jetniškem taboru za osnov-
nošolce v Postojni pod 
vodstvom mentorja Nejca 
Konjeviča so se mladi z vseh 
koncev Slovenije izobraže-
vali in se pripravljali na javni 
nastop, ki so ga izvedli pred 
gledalci. Kot je povedala di-
rektorica Ljudske univerze 
(LU) Tržič Natalija Brumen, 
so bili osnovnošolci, ki so 
obiskovali tečaj Podjetniške 
akademije na LU Tržič, med 
najboljšimi. Tim Resman in 
Jakob Martinuč z OŠ Tržič 
sta prejela nagrado za pod-
jetniški izziv za podjetje Top 
line iz Portoroža z naslovom 
Kako narediti izlet v Benetke 
še bolj zabaven za otroke. 
Luka Škrjanc z OŠ Križe pa 
je bil v skupini TI ledeni čaj, 
ki je prejela nagrado za t. i. 
naj pitch predstavitev. »Tudi 
v novem šolskem letu bomo 
imeli Podjetniško akademi-
jo za osnovnošolce zadnje 
triade in verjamemo, da se 
bodo razvile dobre ideje oz. 
nadgradile obstoječe,« je na-
povedala Natalija Brumen.

Uspešni mladi Tržičani
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Ljubljana – Najpomembnej-
ša pot prenosa novega koro-
navirusa je z izločki iz dihal 
in onesnaženimi rokami. Na 
bazenska kopališča naj vsto-
pajo le zdrave osebe. Ključ-
ni preventivni ukrep je po 
priporočilu NIJZ ohranja-
nje medosebne razdalje naj-
manj 1,5 metra in najmanj 
dva metra pri plavanju (iz-
jema so člani istega gospo-
dinjstva). Predvideno število 
kopalcev in dovoljeno števi-
lo obiskovalcev mora uprav-
ljavec prilagoditi doseganju 
varnostne razdalje.

Uporaba zaščitnih obra-
znih mask je potrebna pri 
uporabi sanitarnih in garde-
robnih prostorov oz. kabin 
za preoblačenje, pri uporabi 
prostorov za reševalce in prvo 
pomoč ter tudi za osebje ko-
pališča v primerih, ko se mo-
rajo zaradi narave dela prib-
ližati obiskovalcem na manj 
kot dva metra. Ukrep ne velja 

v primeru reševanja iz vode. 
Razkuževanje rok se kot pre-
ventivni ukrep izvaja ob vsto-
pu na kopališče pa tudi ob 
vstopu in izstopu v sanitarne 

in garderobne prostore oz. 
kabine za preoblačenje ter 
pred uporabo prh.

Upravljavec mora dosle-
dno čistiti bazenske ploščadi 

z dnevno dezinfekcijo povr-
šin, po potrebi tudi večkrat. 
Vsako uro je treba razkuži-
ti pipe na prhah, oprijema-
la, kljuke in druge površine, 

ki se jih obiskovalci pogosto 
dotikajo z rokami. Potrebno 
je stalno prezračevanje za-
prtih prostorov. Dodatna 
oprema na kopališču, kot so 
igrala, plavalna pomagala, 
ležalniki ... naj se po nasvetu 
NIJZ začasno umaknejo iz 
uporabe. Upravljavec mora 

poskrbeti za ustrezno ka-
kovost vode, tudi z rednim 
vzorčenjem. Ni sicer potr-
jenih primerov, da se novi 
koronavirus širi s kopalno 
vodo, preventivno pa bi mo-
ralo ustrezno vzdrževanje 

teh objektov inaktivirati vi-
rus v bazenski kopalni vodi. 

Mikrobioloških onesna-
ževalcev je več. Voda v ba-
zenu se lahko onesnaži 
prek kopalcev in obvodnih 
površin s spiranjem povr-
šine kože (npr. umazani-
je, sredstev za nego in zaš-

čito kože), izločkov iz tele-
snih odprtin, ran in vnetij. 
Pri bazenih na prostem je 
voda lahko dodatno one-
snažena zaradi vnosa pra-
hu, listja, trave, peska, ptič-
jih iztrebkov ...

Strožja priporočila za bazenska kopališča
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil posodobljena higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih 
v času sproščanja ukrepov po epidemiji.

Tako je bilo lani, ko novega koronavirusa še nismo poznali. Upoštevanje medosebne 
razdalje (razen med člani gospodinjstva) je nova realnost. Slika je simbolna. 

Kopalci naj upoštevajo predpisana obvestila 
upravljavca kopališča, ki so objavljena na 
informacijskih mestih na kopališču. Pred vstopom 
v bazen in po izstopu iz njega naj se oprhajo. Poti za 
vhod v bazen in izhod iz njega naj bodo ločene, smeri 
gibanja na kopališču pa po možnosti vzpostavljene kot 
enosmerne. Pri uporabi garderobnih omaric naj bodo 
oblačila shranjena v osebni torbi kopalca, omarice pa 
je treba pred zamenjavo uporabnika razkužiti.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Gorenjski čebelarji 
cenijo župane, ki znajo pris-
luhniti njihovi dejavnosti s 
konkretnimi dejanji. Da pa 
to ne gre mimo neopaženo, 
imajo za ta namen prizna-
nje naj župan Čebelarske 
zveze Gorenjske (ČZG). Za 
leto 2019 si je ta naziv na po-
budo Čebelarskega društva 
(ČD) Tržič prislužil tržiški 
župan Borut Sajovic. 

Sajovic je začel čebelari-
ti leta 1976, istega leta se je 
tudi včlanil v ČD Tržič. Če-
belari z do tridesetimi če-
beljimi družinami. Tudi 
kot veterinar čebelarjem že 
vrsto let pomaga s svojim 
znanjem pri zdravljenju če-
bel in nasveti o zasaditvi me-
dovitih rastlin. 

Kot so zapisali v obrazloži-
tvi priznanja, župan Sajovic 

zadnjih 13 let z vodenjem 
občine spodbuja delova-
nje ČD Tržič; občina spre-
jema in na pobudo čebelar-
jev tudi spreminja občin-
ske akte tako, da se ohranja-
ta narava in okolje in s tem 
zagotavljajo ugodni pogoji 

za ohranjanje kranjske siv-
ke. Lani je bilo pod njegovim 
vodstvom izvedenih več ak-
tivnosti, med njimi zasadi-
tev medovitih rastlin na kro-
žiščih, sofinanciranje obno-
ve in opremljanje čebelnja-
ka ČD Tržič, vstop v Zeleno 

shemo slovenskega turiz-
ma, ozaveščanje o biotski 
raznovrstnosti na usposa-
bljanjih in delavnicah, saje-
nje sadnih sort, akcije čišče-
nja rastišč invazivnih tujero-
dnih rastlin, izvajanje ukre-
pov trajnostne mobilnosti za 
zmanjševanje izpustov, oza-
veščanje splošne javnosti o 
varčevanju s pitno vodo in 
odlaganju odpadkov, nepo-
sredne spodbude kmetoval-
cem, sanacija vodotokov z 
namenom ohranjanja trav-
nikov in pašnih površin ...

V sodelovanju s ČD Tržič 
je občina v postopku spre-
memb in dopolnitev občin-
skega prostorskega načrta 
določila pogoje za gradnjo, 
oblikovanje in umeščanje 
čebelnjakov v prostor z na-
menom ohranjanja kultur-
ne krajine in kulturne de-
diščine čebelarstva.

Naj župan čebelarjev
Tržiški župan Borut Sajovic si je za leto 2019 prislužil naziv naj župan Čebelarske zveze Gorenjske.

Borut Sajovic čebelari že več kot štirideset let. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je v sodelovanju z 
Ljudsko univerzo Kranj 
(LUK) zaradi velikega zani-
manja razširila program po-
čitniških aktivnosti za otroke, 
stare od 6 do 12 let. LUK ga je 
v preteklosti izvajal le v med-
generacijskem centru, letos 
pa bo potekal še v njihovih 
prostorih ter na OŠ Predoslje 
in OŠ Orehek.

Aktivnosti v medgene-
racijskem centru ostajajo 
brezplačne, prosta mesta pa 
so bila za vseh devet tednov 
zasedena v treh urah po odpr-
tju prijav. Kot je pojasnila di-
rektorica LUK Mateja Šmid, 
so upali, da bodo na tej loka-
ciji izvajali aktivnosti izključ-
no za otroke iz socialno manj 
spodbudnih okolij, a so ugo-
tovili, da se verodostojnih po-
datkov o tem praktično ne 
da pridobiti. Tako bodo gle-
de na čas prijave presežene 

vloge zavrnili. Brezplačnih 
aktivnosti, ki jih sofinancira-
ta MOK in evropski socialni 
sklad, se bo udeležilo pred-
vidoma 54 otrok, na dan jih 
bodo sprejeli največ dvanajst.

Na lokaciji LUK ter na 
osnovnih šolah Orehek in 

Predoslje bodo program, ki 
ga sofinancirajo starši, iz-
vajali med 29. junijem in 
10. julijem ter 17. in 28. av-
gustom. Do včeraj so po po-
datkih Šmidove po enem 
tednu zbiranja prejeli pri-
jave za 53 različnih otrok, 

tako da je na vsaki lokaciji 
v skoraj vsakem terminu še 
nekaj prostih mest. Prijav-
ni obrazec je na spletni stra-
ni LUK. Program sofinan-
cira MOK, prispevek star-
šev pa znaša petdeset evrov 
na teden.

Razširili program počitniških aktivnosti

Z nedavne priprave programa počitniških aktivnosti v medgeneracijskem centru / Foto: arhiv LUK

Aleš Senožetnik

Cerklje – Na občinski upra-
vi v Cerkljah so na majski 
seji občinskim svetnikom 
predstavili aktivnosti, ki so 
se v času epidemije v obči-
ni izvajale za preprečevanje 
širjenja covida-19. Kot je po-
vedal Metod Kropar z občin-
ske uprave, so skupaj z ga-
silci, člani občinske Civilne 
zaščite in drugimi enota-
mi izvedli več kot 170 dejav-
nosti. Tako so že v začetku 
marca zaprli športne objek-
te in omejili gibanje na po-
sameznih delih občine. Na 
občinskih spletnih straneh 
in z razdeljevanjem letakov 
so skrbeli tudi za obvešča-
nje občanov o širjenju vi-
rusa in potrebnih zaščitnih 
ukrepih. Poleg organizaci-
je mreže prostovoljcev za 
pomoč ranljivejšim skupi-
nam in zaščite doma staro-
stnikov v Šmartnem, kjer 
doslej niso zabeležili nobe-
ne okužbe, je bila ena glav-
nih aktivnosti zagotoviti za-
ščitno opremo za različne 
uslužbence in ne nazadnje 
tudi za vse občane. Tako 

so v prvih tednih epidemi-
je poleg razkužil in druge 
opreme kupili skoraj dva ti-
soč rokavic, 2500 kirurških 
mask, šest tisoč navadnih 
mask, več kot 4600 mask 
tipa FFP2 ter 5800 mask za 
zdravstvo. Opremo so raz-
delili različnim delavcem v 
občini, Civilni zaščiti, ga-
silcem, prostovoljcem, va-
škim skupnostim, patro-
nažnim sestram, pa tudi 
pogrebnikom in poštarjem, 
je povedal Kropar. Občina je 
kupila tudi deset tisoč pral-
nih mask, kar je predstavlja-
lo večji delež vseh stroškov 
za zaščitno opremo v obči-
ni – okoli trideset tisočakov. 
Tako kot v nekaterih drugih 
občinah so se v Cerkljah od-
ločili, da maske zagotovi-
jo tudi občanom. Vsako go-
spodinjstvo je tako preje-
lo tri pralne maske, skupaj 
so tako med občane razdeli-
li skoraj osem tisoč pralnih 
mask. Vsi nakupi so občino 
stali 39 tisoč evrov (z DDV), 
nadejajo pa se povračila dela 
stroškov iz sklada Evropske 
unije, namenjenega sanira-
nju posledic epidemije.

Večina stroškov  
za pralne maske 
V Cerkljah so za preprečevanje epidemije 
covida-19 namenili 39 tisočakov.

Železniki – Planinsko društvo za Selško dolino Železniki bo v 
soboto, 20. junija, pripravilo tradicionalno, že trideseto sreča-
nje udeležencev rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca, ki bi sicer 
moralo potekati že maja, a so ga zaradi epidemije prestavili. 
Osrednji del prireditve z razglasitvijo rezultatov lanske, 29. 
akcije in družabnim srečanjem načrtujejo ob 11. uri. 

Že trideseto srečanje prijateljev Ratitovca

Gozd – Sekcija bosonogih Društva Dogodek Kamnik, ki jo 
vodi Pavel Žvelc, v soboto, 20. junija, organizira že peti Pohod 
bosonogih na Vovar, na 940 metrov visoki hrib nad Gozdom. 
Zbor udeležencev bo pri Sodnikovi domačiji na Gozdu ob 9. 
uri. Pohod bo trajal okoli uro in pol. Organizator bo poskrbel 
za prehrano, napitke in spominsko majico. Vsak udeleženec 
bo prejel tudi medaljo, posebno pa najmlajši in najstarejši 
udeleženec ter družina z največ  pohodniki. Pohod, ki se ga 
je lani udeležilo več kot 130 bosonogih, bodo organizirali ob 
vsakem vremenu, prispevek za odrasle je osem evrov, za ot-
roke pa pet evrov.

Pohod bosonogih na Vovar

Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju pripravljajo 
Izmenjevalnico športne opreme v soboto, 20. junija, od 16. do 
18. ure. Vabijo vas, da podarite ali zamenjate športno opremo. 
Opremo že zbirajo v muzeju, lahko pa jo prinesete tudi na dan 
Izmenjevalnice. Poleg Izmenjevalnice se bodo predstavili še 
ponudniki športne opreme.

Izmenjevalnica športne opreme

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občina Naklo je za 
obdelavo določenih vrst ko-
munalnih odpadkov in nji-
hovo odlaganje podelila kon-
cesijo za deset let družbi Jav-
no podjetje Vodovod Kanali-
zacija Snaga. Storitev odvo-
za je še naprej v pristojnosti 
Komunale Kranj. Podlaga 
za koncesijo je že podpisana 
pogodba o pristopu občine 

k skupnemu ravnanju z od-
padki v Regijskem centru za 
ravnanje z odpadki Ljublja-
na – RCERO Ljubljana. Po-
delitev koncesije je bila tudi 
na dnevnem redu majske 
seje občinskega sveta. Sve-
tniku Juretu Renku se zdi 
zavezujoča sklenitev kon-
cesije za deset let predolgo 
obdobje, ker se vmes lahko 
zgodi, da občina najde bolj 
optimalno rešitev, svetnika 

Marka Mravljo pa skrbi, da 
bo koncesionar odpadke po 
svoji volji dražil brez soglas-
ja oziroma mimo občine. 
Župan Ivan Meglič je vesel, 
da sploh imajo zagotovilo, da 
bodo odpadke iz občine lah-
ko nekam vozili naslednjih 
deset let, podžupan Drago 
Goričan pa, da cene reguli-
ra tudi država in da ne more 
vsak dražiti kar po svoje. 
Kot je pojasnil predstavnik 

Snage, je večina občin do 
zdaj podpisala tridesetletne 
koncesijske pogodbe, neka-
tere med njimi pa desetle-
tne, in da želijo, da Občina 
Naklo postane tudi polno-
pravna in ne samo pristop-
na članica RCERO Ljublja-
na. Trenutno imajo 38 občin 
polnopravnih članic, vsaka 
ima svoj glas, res pa je »moč« 
glasu odvisna od števila pre-
bivalcev v posamezni občini. 

Koncesija za odlaganje odpadkov 

Kamnik – Dom kulture Kamnik in Knjižnica Franceta Balan-
tiča Kamnik vabita v petek, 19. junija, ob 20. uri v samostan 
Mekinje na pripovedovalski večer, ki bo v znamenju kresnih 
pravljic. Pripovedovali bodo: Vroča župa (Rok Kosec in Goran 
Završnik), Anže Slana, Matic Maček, Ivanka Učakar in Breda 
Podbrežnik Vukmir. Vstop je prost, obvezna pa je rezervacija 
brezplačnih vstopnic na info@domkulture.org.

Pripovedovali bodo kresne pravljice

KRATKE NOVICE
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BREZPLAČNA DELAVNICA INŠPEKTORATA RS ZA DELO
 Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu 
 Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji 
 Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD 
 Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela 

18. 6. 2020, 11:00 – 14:00 
Izobraž. center B&B, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj 

Program: 
 Kaj pomeni ergonomsko urediti delovno mesto? 
 Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava 

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje 
načine: 

 po elektronski pošti na e-naslov projekt.irsd@gov.si 
 po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka bo konec meseca s 
slovesnostjo (predvidoma 
na Loškem gradu) prazno-
vala občinski praznik. Ob tej 
priložnosti bodo podelili se-
dem občinskih priznanj, le-
tos tudi naslov častnega ob-
čana. Prejemnik bo Ivan 
Hafner, ki ga nagrajujejo za 
njegov strokovni prispevek 
pri razvoju loškega gospo-
darstva, družbenih dejavno-
sti in mestne prenove ter za 
njegovo dolgoletno aktivno 
in predano delo na podro-
čju športa, so soglasno in z 
aplavzom potrdili na nedav-
ni seji občinskega sveta.

Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki je sicer prejela enajst 
predlogov za letošnje občin-
ske nagrajence, je predlaga-
la še dobitnika zlatega, srebr-
nih in bronastih grbov. Zla-
ti grb bo prejelo Prostovoljno 
gasilsko društvo Stara Loka 
za profesionalno, požrtvoval-
no in nesebično pomoč, ak-
tivno strokovno delo z mla-
dimi in dejavno sobivanje s 
skupnostjo v vseh doseda-
njih 120 letih delovanja. Sre-
brna grba so namenili Jane-
zu Krmelju za njegovo delo 
pri ustvarjanju tamburaške 
glasbe v Retečah in zakonce-
ma Valeriji in Ivu Čarmanu 
za humanitarno delovanje. 

Dvajset let že organizirata 
Miklavžev obisk in obdaro-
vanje otrok na hemato-on-
kološkem oddelku Pediatrič-
ne klinike v Ljubljani. Podeli-
li bodo tudi tri bronaste grbe, 
in sicer Klubu škofjeloških 
študentov, ki že štirideset 
let ohranja starodavno mes-
to živahno, kreativno – in 
mlad(ostn)o, Urški Kolenc, 
ki pogumno in predano vodi 
Društvo Junaki 3. nadstropja 
in opogumlja otroke, obolele 
za rakom, ter dr. Bojani Be-
ović, ki je v minulih mese-
cih strokovno, pogumno in 
prizadevno vodila strokovno 
skupino v vladnem kriznem 
štabu za boj proti epidemiji 
covida-19. 

Podelili bodo priznanja

Vilma Stanovnik

Kranj – Projekt Brihte Kranja 
so v Mestni občini Kranj prvič 
izvedli pred petimi leti, saj 
menijo, da si mladi, ki dose-
gajo izjemne dosežke, zaslu-
žijo javno pohvalo ter pozor-
nost. Brihte Kranja so osnov-
nošolci, ki so bili odličnjaki 
vseh devet let ter drugi osnov-
nošolci in srednješolci, ki so 
na državnih ali mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja ali 
pri mladinskem raziskoval-
nem delu dosegli zavidljive 

rezultate. Letos je v kranjskih 
osnovnih in srednjih šolah ta-
kih kar 230, od tega 167 vseh 
devet let odličnih osnovno-
šolcev in 63 drugih. 

»Rad bi vam osebno čes-
tital za to, kar vam je kljub 
vaši mladosti že uspelo do-
seči. Verjamem, da je to šele 
začetek. Ne bojte se biti dru-
gačni, upajte si iskati tam, 
kjer ni še nihče. Dvomite in 
odkrivajte nove poglede in 
razumevanja,« jim je v vide-
oposnetku sporočil župan 
Matjaž Rakovec. 

Mlade kranjske upe so na-
govorili tudi drugi, na različ-
nih področjih uspešni Kra-
njčani: Boštjan Gorenc - Pi-
žama, Matej Mohorič, Tevž 
Lotrič, Vesna Fabjan, Toni 
Cahunek, Andrej in Marija 
Štremfelj ter Sašo Stare, ra-
per Zlatko (Zlatan Čordić) pa 
je za glasbeno podlago videa 
prispeval svojo pesem Bodi 
dober, bodi kul.

Vsem letošnjim kranj-
skim talentom je župan v 
spomin podaril knjigo Drevo 
želja z osebnim posvetilom.

Čestitke mladim upom
Zaradi epidemije covida-19 so mladi upi Kranja letos čestitke za uspehe 
prejeli v videoposnetku.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na junijski 
seji občinskega sveta Občine 
Škofja Loka, ki je tokrat pote-
kala v Sokolskem domu, je 
župan Tine Radinja uvodo-
ma predstavil analizo delo-
vanja v preteklih dveh mese-
cih, ko so se spopadali z epi-
demijo. Kako je v tem času 
deloval sistem zaščite in re-
ševanja, je podrobno pojas-
njeno v tehničnem poroči-
lu Civilne zaščite (CZ), si-
cer pa je bilo največ dela ob-
činske uprave in štaba CZ 
usmerjenega v delovanje 
javnih sistemov. Zapiranje 
in ponovno odpiranje jav-
nih zavodov, oskrba s hra-
no, skrb za ranljive skupine 
in dovolj hitro zagotavljanje 
zadostnih količin zaščitne 

opreme so stvari, ki so naj-
bolj zaznamovale ta čas. Žu-
pan ocenjuje, da so v Škofji 
Loki dobro previharili čas 
koronakrize, in se ob tem 
zahvalil vsem, ki so za to za-
služni, svetniki pa so se zah-
valili z aplavzom. Med ljud-
mi, ki so pomagali v tem ob-
dobju, je tudi veliko prosto-
voljcev.

Pojasnil je tudi, kako je de-
lovala občinska uprava, in se 
za delo v tem času zahvalil 
tudi zaposlenim. V času epi-
demije so intenzivno pote-
kale priprave na pomladno-
-poletni investicijski ciklus, 
trenutno je namreč v mes-
tu in na podeželju odprtih 
kar trinajst gradbišč. Veliko 
dela je bilo tudi pri ustanav-
ljanju in zaganjanju javne-
ga komunalnega podjetja, 

o čemer je v posebni točki 
dnevnega reda na junijski 
seji poročal vodja projekta 
Primož Eržen. Župan Radi-
nja je sicer svetnike seznanil 
tudi z nedavnim sestankom 
županov vseh štirih občin na 
Škofjeloškem s predstavniki 
Centra slepih, slabovidnih 
in starejših, Varstveno-de-
lovnega centra in Zdravstve-
nega doma Škofja Loka o 
evalvaciji ukrepov za nazaj 
in o pripravi na možni po-
novni izbruh epidemije ozi-
roma podobne situacije kdaj 
v prihodnje. Ugotovili so, da 
so kadrovsko dobro preskr-
bljeni, izzivi pa obstajajo gle-
de prostorov in infrastruktu-
re. Župani so se zavzeli za 
sodelovanje v primeru vno-
vične epidemije na območju 
z okoli 48 tisoč prebivalci. 

Dobro med epidemijo
Občinski svetniki so se z aplavzom zahvalili za dobro delovanje v času 
epidemije.

Maša Likosar

Cerklje – Cerkljanski župan 
Franc Čebulj je minuli pe-
tek v veliki sejni sobi občin-
ske stavbe sprejel uspešne 
učence Osnovne šole Da-
vorina Jenka. V generaci-
ji 2011–2020 je vseh devet 
razredov z odličnim uspe-
hom zaključilo 17 učencev, 
od tega 11 deklet in 6 fantov. 

Njihova skupna povpreč-
na ocena zadnjega razre-
da osnovnošolskega šola-
nja je bila 4,8. »V življenju 
je poleg znanja pomembno 
pridobivati tudi izkušnje. 
Le tako boste postali naju-
spešnejši, saj je treba zna-
nje enkrat prenesti v delo,« 
je učencem svetoval župan 
ter jih za uspešnost obdaril 
s priznanji in spominskimi 

darili. Uspešne učenke in 
učenci so nam zaupali, kje 
bodo nadaljevali šolanje. 
Večina, kar dvanajst, se jih 
je odločila za Gimnazijo 
Kranj, dve učenki za Škofij-
sko klasično gimnazijo, ena 
za Biotehniško gimnazijo v 
Naklem, en učenec za Teh-
niško gimnazijo Kranj in 
en za kemijsko šolo v Lju-
bljani.

Sedemnajst uspešnih učencev

Uspešni učenci OŠ Davorina Jenka v letih 2011–2020 z županom Francem Čebuljem in 
ravnateljem Boštjanom Mohoričem / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Naklo – Iz Prstometne organi-
zacije Slovenije so sporočili, da 
so v sodelovanju s Športnim 

društvom Naklo in zavzetimi 
člani prstometne organizaci-
je v Športnem parku v Nak-
lem uredili igrišče z 12 steza-
mi, prvo prstometno igrišče 

pod streho v Sloveniji. Krov-
na organizacija želi obilo dob-
rih metov na novih terenih, 
ki omogočajo izvedbo tekmo-
vanj tudi v slabem vremenu.

Prvo prstometno igrišče pod streho
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Minister si je v okviru obi-
ska ogledal tudi lokacijo za 
novi glamping center Char-
ming Slovenia, ki nasta-
ja v Kopačnici. Kot je pojas-
nil lastnik blagovne znam-
ke Charming Slovenia Iztok 
Podkrižnik, gre za milijon 
do dva milijona evrov vre-
den projekt, ki ga bodo pre-
mišljeno umestili v neokr-
njeno naravno okolje doline 
Kopačnice.

»Župana sta opozorila na 
preveč zbirokratiziran in 
zapleten sistem izvajanja 
evropske kohezijske politi-
ke in predlagala, da bi bilo 
v prihodnje mogoče upora-
biti evropska sredstva za tis-
to, kar lokalne skupnosti de-
jansko potrebujejo, a teh po-
treb na ravni države oziro-
ma Evropske unije doslej 
niso prepoznali,« je po obi-
sku v Poljanski dolini pouda-
ril Černač in kot primer na-
vedel gradnjo manjših kana-
lizacijskih sistemov ter pod-
poro novim turističnim pro-
duktom in vlaganju v izbolj-
šavo zmogljivosti pri oskr-
bi starostnikov. Zato se za-
vzema za poenostavitev po-
stopkov in pravil na ravni 
države. »Za naprej je treba 

oblikovati jasna navodila, ki 
bodo veljala čez celotno fi-
nančno perspektivo,« je po-
udaril. Prepričan je tudi, da 
je treba izboljšati komunika-
cijo med tistimi, ki sredstva 
na različnih ravneh uporabi-
jo, in tistimi, ki sredstva up-
ravljajo. Posebej je omenil 
tudi dodatna sredstva v viši-
ni 750 milijard evrov na rav-
ni Evropske unije, ki jih je za 
odpravo posledic pandemije 
covida-19 predvidela Evrop-
ska komisija. »Iz tega naslo-
va bo Slovenija upravičena 
do 2,6 milijarde evrov za uk-
repe na področju zdravstva, 
gospodarstva in trga dela. V 
tem okviru bomo spremeni-
li operativni program za iz-
vajanje evropske kohezijske 
politike 2014–2020 in prip-
ravili podlage za naprej,« 
je še pojasnil minister. Pri 
tem so si zastavili pet pred-
nostnih ciljev. »V ospredju 
bo zelena paradigma, v okvi-
ru katere bi lahko zagotovili 
evropska sredstva tudi za že 
omenjene manjše kanaliza-
cijske sisteme, ki zajemajo 
pod dva tisoč populacijskih 
enot in ki jih doslej ni bilo 
mogoče financirati z evrop-
skim denarjem,« je razložil 
minister. Veliko pozornosti 
naj bi v prihodnje namenili 

še prehodu na obnovljive 
vire, energetski obnovi stavb, 
krepitvi javnega prome-
ta in izboljšanju zdravstve-
ne infrastrukture. Župan 
Milan Čadež ne dvomi, da 
bodo uspešni pri pridobiva-
nju evropskih sredstev. »Pri 
tem se je minister izkazal 
že pred osmimi leti, ko smo 
tudi mi črpali sredstva mini-
strstva za infrastrukturo za 

energetsko obnovo Sokol-
skega doma in zdravstvene-
ga doma v Gorenji vasi. Ena-
ko pričakujemo tokrat.« Mi-
nistru je predstavil projekte, 
pri katerih bi potrebovali do-
datna sredstva, in sicer celo-
vito zgodbo dvorca na Viso-
kem, Rupnikove linije, ure-
ditev središča Poljan in no-
vogradnjo podružnične šole 
v Javorjah.

Minister si je v okviru obi-
ska ogledal tudi lokacijo za 
novi glamping center Char-
ming Slovenia v Kopačni-
ci. »Gre za enega izmed lo-
kalnih projektov, ki sledi-
jo usmeritvam Slovenije na 
področju razvoja turizma, 
ki v ospredje postavlja sona-
ravni turizem, po katerem 
je tudi vedno več povpra-
ševanja,« je poudaril mini-
ster. Verjame, da bodo tudi 
taki in podobni projekti lah-
ko v prihodnje podprti z 
evropskimi sredstvi. Glam-
ping, ki ga načrtujejo v Ko-
pačnici, bo po besedah Iz-
toka Podkrižnika gostom v 
prvi vrsti ponudil lepo nara-
vo, trudili se bodo vključe-
vati tudi lokalne ponudni-
ke ter obstoječo turistič-
no ponudbo na tem obmo-
čju, predvsem pohodništvo 
in kolesarjenje. »Ta čas je 
v igri še več različnih vari-
ant, saj želimo končni pro-
dukt izpiliti do te mere, da 
bi res dobili presežek, ki bo 
v ponos tako nam kot inve-
stitorju kot domačinom.« V 
načrtu imajo sicer več raz-
ličnih tipov prenočitvenih 
zmogljivosti, od montažnih 
hišk za dve osebi do dvoka-
pnic. »Želimo, da bi bilo do-
stopno prav vsakemu gostu, 

zato ne bomo ponudili le na-
mestitev za pet zvezdic, am-
pak mešanico vsega,« je ob 
tem poudaril Podkrižnik. 
Termalno vodo, ki izvira v 
Kopačnici, bodo izkoristili 
pri gradnji dveh nepokritih 
bazenov, enega večjega pla-
valnega in drugega manj-
šega otroškega. Sprva naj 
bi namreč storitve ponujali 
zgolj v poletni sezoni, bodo 
pa pripravili tudi vse potreb-
no, da bi bil glamping lahko 
na voljo vse leto. »To bo od-
visno tudi od drugih ponu-
dnikov v dolini, predvsem 
smučišča,« je pojasnil Pod-
križnik. 

Ta čas pripravljajo do-
kumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, po 
pridobitvi katerega računa-
jo, da bi projekt lahko kon-
čali v enem letu. »Upam, da 
se bo prihodnje leto začelo 
premikati in bi lahko začeli 
graditi,« je dejal Podkrižnik 
in dodal, da skupaj načrtuje-
jo okrog petdeset namestit-
venih enot, saj območja ne 
želijo prenatrpati. »Objek-
te bomo poskušali umestiti 
z občutkom, da bo to kraj, ki 
bo res namenjen počitku.« 
Naložba bo po njegovi oceni 
vredna od milijona do dveh 
milijonov evrov.

Minister Černač z župani o kohezijski politiki
31. stran

Iztok Podkrižnik

Mateja Rant

Visoko – Dvorec Visoko je v 
zadnjih letih doživel temelji-
to prenovo in je znova zasi-
jal v svojem nekdanjem sija-
ju. To si želijo približati tudi 
obiskovalcem, zato so se v 
Zavodu Poljanska dolina 
odločili, da bodo vsako dru-
go soboto v mesecu pripravi-
li vodene oglede. Prvič se jim 
je bilo mogoče pridružiti mi-
nulo soboto, ko je zgodovino 
veličastne stavbe predsta-
vil župan Milan Čadež, ki 
je obljubil, da bo to zagoto-
vo še kdaj ponovil. Poudarek 
je namenil svoji visoški kro-
niki, ki jo piše zadnjih dva-
najst let – od začetnih idej 
glede oživitve dvorca do pri-
hodnjih načrtov, ki jih imajo 
s celotnim kompleksom vi-
soške domačije. »Vsako leto 
opišem, kaj smo doslej nare-
dili na dvorcu. Pri tem ni tre-
ba, da smo posebno pamet-
ni, le slediti moramo tiste-
mu, kar so delali naši pred-
niki, in vsebine prilagoditi 
sedanjemu času.«

Obiskovalci so se najprej 
zbrali v poročni dvorani. Tu 

je župan predstavil celotno 
zgodovino dvorca, ki mu je 
poseben pečat vtisnila rodbi-
na Kalan, od leta 1893 dalje 
pa pisatelj Ivan Tavčar. Tav-
čarjevim potomcem je uspe-
lo dvorec obdržati v lasti tudi 
po drugi svetovni vojni. »A 
ker se niso ukvarjali s kme-
tovanjem, so hitro spozna-
li, da teh objektov ne bodo 

mogli vzdrževati v taki meri, 
kot bi bilo treba, in so pose-
stvo prodali takratni Občini 
Škofja Loka,« je razložil žu-
pan. Leta 1985 so posestvo 
Visoko razglasili za kultur-
ni spomenik lokalnega po-
mena, oba objekta so tudi 
statično sanirali in prekrili 
z novo streho. Sledilo je de-
setletje poskusov, da bi našli 

investitorja, ki bi bil priprav-
ljen vložiti v obnovo in po-
novno oživitev dvorca. Ob 
nastanku novih občin se je 
posestvo delilo na tri občine 
– Škofjo Loko, Gorenjo vas - 
Poljane in Žiri. Z odkupom 
deležev od preostalih dveh 
občin je Občina Gorenja vas 
- Poljane postala edini la-
stnik, Milan Čadež pa si je 

že na začetku svojega man-
data leta 2006 oživitev dvor-
ca zastavil za poseben izziv. 
Leta 2011 so uredili majhen 
prostor v notranjosti dvor-
ca, da so omogočili gostin-
sko ponudbo na prostem, 
in postavili skromno razsta-
vo, obnovili pa so tudi poroč-
no sobo in že leta 2013 omo-
gočili prvo poroko na Viso-
kem. Potem so se postopno 
lotili obnove še preostalih 
prostorov v pritličju, v kate-
rih so lani odprli tudi kavar-
no. »Posebno prelomnico je 
predstavljalo leto 2017, ko je 
naša dotedanja prizadevanja 
pri oživitvi dvorca prepozna-
la tudi država in celoten 
kompleks visoške domači-
je razglasila za kulturni spo-
menik državnega pomena.« 
Lani jim je tako prvič uspelo 
pridobiti sredstva za obnovo 
strehe in tal v pritličju tudi 
na razpisu ministrstva za 
kulturo. »V prihodnjem letu 
pa imamo v načrtu še preno-
vo sosednjega gospodarske-
ga objekta, kjer bomo uredi-
li prostor za poročne gostije, 
praznovanja in prireditve,« 
je napovedal župan. 

Županova visoška kronika
V Dvorcu Visoko so minulo soboto pripravili prvo organizirano vodenje, ki jih bodo sicer izvajali vsako drugo soboto v mesecu. 
Prvič je obiskovalce po dvorcu popeljal župan Milan Čadež.

Prvič je obiskovalce na ogled dvorca popeljal župan Milan Čadež. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Člani Društva ge-
neral Maister Kamnik so na 
junijski Maistrov večer pova-
bili zgodovinarja in predse-
dnika mariborskega Domo-
vinskega društva generala 
Rudolfa Maistra Aleša Ari-
ha, ki pripravlja predavanje 
z naslovom Rudolf Maister 
– znameniti Slovenec. Spre-
govoril bo o tem, kako o Ru-
dolfu Maistru razmišljajo na 
Štajerskem, kjer so se zgodi-
le njegove usodne odločitve 
in dejanja. Predavanje bo v 
sredo, 17. junija, ob 19. uri v 
Rojstni hiši Rudolfa Maistra 
v Kamniku.

Maistra bo predstavil 
zgodovinar Aleš Arih

Komenda – V občini Komen-
da bi morali že sredi maja 
praznovati svoj občinski 
praznik, ker pa zaradi epide-
mije covida-19 slavnostne 
seje niso mogli izpeljati, 
tudi še niso podelili občin-
skih priznanj ter priznanj 
najboljšim športnikom. 
Tem bodo priznanja pode-
lili na občinski svečanosti 
ob dnevu državnosti, ki bo v 
sredo, 24. junija, ob 18. uri 
v telovadnici šole v Mostah. 
Letos bodo sicer podelili le 
srebrno in bronasto občin-
sko priznanje. Srebrnega bo 
prejelo Turistično društvo 
Komenda, bronastega pa 
Ivana Perne.

Priznanja bodo podelili 
na slovesnosti
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Škofja Loka – Udeležilo se 
ga je dvajset diplomatov, in 
sicer so prišli gostje iz Alba-
nije, Češke republike, Črne 
gore, Francije, Gruzije, Ir-
ske, Italije, Kosova, Madžar-
ske, Nepala, Poljske, Ruske 
federacije, Severne Make-
donije, Španije in Ukrajine. 
V zadnjem letu je bilo veli-
ko menjav veleposlanikov 
in skoraj polovica je Škofjo 
Loko obiskala prvič.

Ogled Škofje Loke so za-
čeli na Trgu pod gradom, 
kjer so dobili informacije o 
Škofji Loki in Škofjeloškem 
pasijonu. Sprehodili so se 
po Mestnem trgu, si v cen-
tru DUO ogledali zanimivo 
razstavo proizvodnje čevljev 
Alpine iz Žirov, se ustavi-
li pri maketi mesta, kjer jim 
je vodnica Mirjam Jezeršek 
spregovorila o zgodovini in 
arhitekturi starega mestne-
ga jedra. V bližnji cerkvi 

svetega Jakoba jih je priča-
kal župnik Matej Nastran in 
jim predstavil cerkev s krstil-
nico in lestenci arhitekta Jo-
žefa Plečnika. Pot jih je vodi-
la po Aleji zaslužnih občank 

in občanov v Šolski ulici do 
novega Vrtca Kamnitnik, 
ki ga je od zunaj predsta-
vila Ana Bandelj. Sogosti-
telj, odgovoren za mednaro-
dno sodelovanje, Miha Ješe 

jim je predstavil še nastaja-
joči športno-društveni med-
generacijski center v vzhod-
nem delu nekdanje vojašni-
ce. Obisk so sklenili v gostil-
ni Starman.

Veleposlaniki na obisku v Škofji Loki
Minuli teden je župan Občine Škofja Loka Tine Radinja na tradicionalnem srečanju gostil veleposlanike 
drugih držav, akreditirane v Sloveniji.

Obisk v Škofji Loki so veleposlaniki držav, akreditirani v Sloveniji, začeli na Trgu pod 
gradom. / Foto: Tina Dokl 

Kamnik je Župančiču po-
delil tudi naziv častnega me-
ščana, takrat šele drugemu 
posamezniku (prvi je ta na-
ziv dobil Rudolf Maister), 
na diplomo pa so zapisa-
li: »Mesto Kamnik imenuje 
velikega slovenskega pesni-
ka in besednega umetnika, 
svojega odličnega in drage-
ga gosta gospoda Otona Žu-
pančiča ob 50-letnici njego-
vega rojstva v počastitev nje-
govega genijalnega dela in 
v priznanje dragocenih za-
slug, ki si jih je pridobil za 
kulturo in jezik slovenskega 
naroda, za svojega častnega 
meščana«.

Spomin na njegovo pove-
zanost s Kamnikom je z leti 
nekoliko zbledel, a minu-
li teden je bil mojster mo-
derne znova v središču po-
zornosti. Na hiši na Parmo-
vi ulici, ki je še vedno znana 

kot Vivodova hiša, čeprav 
sta njena lastnika danes Ivi-
ca Rostan in njen sin Da-
mijan, so namreč odkrili 

spominsko ploščo. Zanjo 
je zaslužen Damijan Ro-
stan, ki si je za to prizadeval 
vrsto let, saj je velik ljubitelj 

zgodovine, in kot pravi: 
»Zelo cenim preteklost ter 
dediščino naših prednikov, 
zato se mi zdi škoda, da tako 
malo Kamničanov ve za to, 
kar se je dogajalo v tej hiši. 
Mesto bi moralo biti ponos-
no na takšne povezave z ve-
likimi Slovenci.« Povezan 
se je z zavodom za spomeni-
ško varstvo v Kranju in pri-
dobil podporo Občine Ka-
mnik, ki je ploščo financi-
rala, ob 71. obletnici pesni-
kove smrti pa je pripravil še 
slovesen dogodek, ki se ga 
je udeležila tudi Župančiče-
va vnukinja dr. Alenka Žu-
pančič. Ta se je družini Ro-
stan zahvalila za obujanje 
in ohranjanje spomina na 
njenega deda ter si skupaj z 
vsemi prisotnimi zaželela, 
da bi Kamnik v prihodnje 
gostil tudi gledališko upri-
zoritev Veronike Deseniške 
– v mestu torej, kjer je bila 
napisana.

Župančiču v spomin
31. stran
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Škofja Loka – Tudi po letu 
2021, ki je sicer jubilejno 
leto nastanka besedila Ško-
fjeloškega pasijona, bodo 
uprizoritve pasijona vsakih 
šest let. Leta 2007 je občin-
ski svet sprejel doslej veljav-
ni odlok, ki je z namenom 
ohranitve in ureditve perio-
dičnega uprizarjanja urejal 
gledališke uprizoritve Ško-
fjeloškega pasijona v letih 
2009, 2015 in 2021, in sicer 
okvirni razpored predstav, 
način imenovanja in pristoj-
nosti organov ter vire finan-
ciranja. Ker je odlok urejal le 
uprizoritve do leta 2021, so 
pripravili nov odlok, v njem 
so upoštevali tudi spremem-
be, ki so nastale od sprejetja 
prejšnjega odloka. O tem je 
na junijski seji razpravljal 
občinski svet. 

Z novim odlokom bodo 
urejene temeljne smernice, 
način, čas in kraj uprizarjanj 
ter organi, ki skrbijo za ustre-
zno uprizoritev Škofjeloške-
ga pasijona. Odlok določa, 
da je uprizoritev Škofjeloške-
ga pasijona izjemen kulturni, 
duhovni in turistični dogo-
dek, za katero ima izključno 
pravico organiziranja Občina 
Škofja Loka, nosilec duhovne 
dediščine Škofjeloškega pasi-
jona pa je Kapucinski samo-
stan Škofja Loka. Prav tako 
odlok določa, da je Škofjelo-
ški pasijon gledališka upri-
zoritev procesijskega tipa, ki 
temelji na izvirnem besedi-
lu kapucina patra Romualda 
(Lovrenca Marušiča). Določa 
tudi čas in kraj, kjer se uprizo-
ritve tradicionalno odvijajo. 
Odlok zasleduje načelo vklju-
čevanja civilne družbe in stro-
kovne javnosti v organizacijo 
Škofjeloškega pasijona, saj 
opredeljuje, da je za posame-
zno izvedbo Škofjeloškega 
pasijona imenovan strokov-
ni odbor, ki med drugim iz-
bira režiserja Škofjeloškega 

pasijona ter vodji projekta in 
režiserju svetuje glede upri-
zoritev.

Poleg uprizoritev Škof-
jeloškega pasijona so v le-
tih od prvega odloka pote-
kale tudi dejavnosti za šir-
še prepoznanje sporočilnos-
ti nesnovne kulturne dediš-
čine Škofjeloškega pasijona 
na državni in mednarodni 
ravni. Tako je bil 15. decem-
bra 2008 Škofjeloški pasi-
jon vpisan v Slovenski regi-
ster nesnovne kulturne de-
diščine, 19. julija 2012 raz-
glašen za živo mojstrovino 
državnega pomena, 1. de-
cembra 2016 pa je vpisan 
na Unescov reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. 

Škofjeloški pasijon – Pro-
cessio Locopolitana je naj-
starejše ohranjeno dramsko 
besedilo, zapisano v sloven-
skem jeziku, z dodatki v la-

tinskem in nemškem jezi-
ku in z režijskimi opomba-
mi. Je eden od največjih do-
sežkov slovenskega slovstva 
v dobi baroka. Velja tudi za 
edino v celoti ohranjeno re-
žijsko pasijonsko knjigo v 
Evropi z začetka 18. stoletja. 
Leta 1721 ga je zapisal kapu-
cin pater Romuald v škofje-
loškem kapucinskem samo-
stanu. Prihodnje leto torej 
mineva tristo let od njegove-
ga nastanka in bo ponovna 
uprizoritev potekala v luči 
tega jubileja. Škofjeloški pa-
sijon se je prvotno uprizar-
jal vsako leto na veliki petek 
popoldan, po letu 1767 pa 
občasno, z vmesnimi pre-
kinitvami zaradi družbenih 
in političnih razmer. Po letu 
1999 so Škofjeloški pasijon 
ponovno začeli redno perio-
dično uprizarjati. 

Pasijon bo urejal 
nov odlok
Dosedanji odlok o gledaliških uprizoritvah 
Škofjeloškega pasijona je urejal uprizoritve v letih 
2009, 2015 in 2021, z novo sprejetim odlokom pa 
bo poskrbljeno tudi za uprizoritve po letu 2021.

Spominsko ploščo Otonu Župančiču so odkrili župan Matej 
Slapar, pesnikova vnukinja dr. Alenka Župančič in lastnik 
stavbe ter pobudnik Damijan Rostan.

Radovljica – Občina Radovljica bo v prihodnjem letu prvič 
izpeljala participativni proračun. Kot je povedal župan Ciril 
Globočnik, bodo imeli občani na ta način priložnost predlagati 
projekt, za katerega si želijo, da bi ga uresničili. Javni poziv za 
predloge projektov bo objavljen 26. junija, še ta teden pa bodo 
za krajane pripravili informativne delavnice kot pomoč pri 
snovanju in pripravi projektov, ki bodo vključeni v proračun. 
Za prebivalce krajevnih skupnosti Begunje, Mošnje in Otok 
bo delavnica v Kulturnem domu Mošnje v četrtek ob 17. uri, 
za prebivalce KS Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Srednja Dob-
rava, Podnart, Ljubno in Brezje pa isti dan v Kulturnem domu 
Podnart ob 19.30. V petek bosta dve delavnici, za prebivalce 
KS Radovljica ob 17. uri, za prebivalce KS Lesce pa ob 19.30, 
obe v Čebelarskem centru v Lescah.

Delavnice za pripravo participativnega proračuna

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni 
svetnik Igor Velov, ki so ga 
pred letom dni po odmevni 
aferi s poškodovanim avto-
mobilom Agencije za var-
nost prometa, katere di-
rektor je bil, razrešili kot 
kranjskega predstavnika in 

predsednika skupščine Ko-
munale Kranj, se ponovno 
vrača v komunalno podje-
tje. Tokrat kot član nadzor-
nega sveta javnega podje-
tja, za kar so ga skupaj dr. 
Cirilom Kafolom, Nejcem 
Koprivškom in Gregor-
jem Tomšetom imenovali 
kranjski svetniki. 

Na zadnji seji mestnega 
sveta so opravili še nekaj ka-
drovskih zadev. Za predse-
dnika Komisije za kulturo 
in šport so mestni svetniki 
namesto Roberta Kranjca, 
ki je 23. marca zaradi selitve 
v Naklo odstopil s funkcije 
mestnega svetnika, imeno-
vali Gašperja Peterca z liste 

Zoran za Kranj. Za pred-
stavnike občine v svetu za-
voda OŠ Jakoba Aljaža so 
bili imenovani Elvis Bran-
dić, Tony Del Fabro in So-
nja Mašič, v svet zavoda 
OŠ Franceta Prešerna pa 
so bili imenovani Gorazd 
Bajd, Marko Petrič in Kse-
nija Zupan.  

Med nadzorniki komunale tudi Velov

 Odlok določa tudi čas in 
kraj, kjer se uprizoritve 
tradicionalno odvijajo.
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Domžale – V občini Dom-
žale, kjer živi 36.700 ljudi, 
so med epidemijo covida-19 
našteli 26 okuženih, dva ob-
čana (oba starejša od osem-
deset let) sta za to boleznijo 
tudi umrla. A glede na to, da 
gre za veliko strnjeno urbano 
središče, bi lahko šlo narobe 
marsikaj, pa ni šlo, saj se je 
izkazalo, da imajo v Dom-
žalah odličen sistem zašči-
te in reševanja. V operativni 
skupini, v kateri so bili pred-
stavniki občinske uprave, Ci-
vilne zaščite, zdravstvenega 

doma, Rdečega križa, tabor-
nikov, skavtov …, je aktiv-
no delovalo 367 posamezni-
kov (kar je ravno 0,1 odstotka 
vseh občanov). Sodelovanje 
občanov in strokovnih služb 
med epidemijo so strnili v 
kratki film z naslovom #Mes-
tosrčnihljudi.

»Sistem civilne zaščite v 
Domžalah deluje in na to 
smo lahko ponosni. Ko so 
zaprli Zdravstveni dom Ka-
mnik, smo v Domžalah dva 
tedna skrbeli za kar sto ti-
soč občanov te regije in mar-
sikaj bi lahko šlo narobe, pa 
ni šlo. Velik poudarek smo 

namenili kriznemu komu-
niciranju, ki ga je vodila naša 
podžupanja mag. Renata Ko-
sec, saj smo si za cilj zadali, 
da vse pomembne informa-
cije pridejo do prav vseh na-
ših občanov. Prav vse je funk-
cioniralo tako, kot mora,« je 
predsedniku v navzočnos-
ti sodelavcev in predstavni-
kov organizacij strokovnih 
služb predstavil župan Toni 
Dragar.

Borut Pahor je uvodoma 
izrazil zadovoljstvo, da lah-
ko znova obiskuje kraje in 
ljudi, saj so prav pogovori z 
njimi zanj izreden vir infor-
macij o tem, kako državlja-
ni doživljajo probleme in re-
šitve, ki jih zanje uvaja drža-
va. »Domžalčanom se zahva-
ljujem v imenu države, česti-
tam vam za opravljeno delo, 
več kot očitno ste dokazali, da 
smo se lahko zanesli na obči-
ne, na ljudi, ki so spoštovali 
ukrepe in delovali povezano. 
Brez takšne lokalne samou-
prave nam ne bi uspelo. Vaši 
rezultati v tej epidemiji so 
res osupljivi v najbolj pozitiv-
nem smislu, zato vam izra-
žam veliko občudovanje,« je 
med drugim dejal zelo dob-
ro razpoloženi predsednik, 
a v resnejšem tonu poudaril, 

da je virus še med nami, zato 
je zelo pomembno, da obči-
ne ekipe Civilne zaščite ohra-
njajo skupaj – tudi med poči-
tnicami in poletjem. 

Kako je delovala pomoč 
občanom v času epidemije, 
je predstavil poveljnik Civil-
ne zaščite Občine Domža-
le Marko Žagar, nato pa je 
predsednik obiskal še Zdra-
vstveni dom Domžale, kjer si 

je skupaj z direktorico zdra-
vstvenega doma mag. Rena-
to Rajapakse ogledal vstopno 
ambulanto za obravnavo pa-
cientov s sumom na okuž-
bo s koronavirusom. Nada-
lje si je v spremstvu direktor-
ja Centra za zaščito in reše-
vanje Domžale Andreja Jarca 
in poveljnika Gasilske zveze 
Domžale Matjaža Merkužiča 
ogledal dekontaminacijsko 

točko v Centru za zaščito in 
reševanje Domžale. Sledil 
je prikaz simulacije postop-
ka dekontaminacije zašči-
tne opreme, ki so ga gasilci 
izvedli v sodelovanju z Zdra-
vstvenim domom Domžale 
in je unikum v Sloveniji. V 
času epidemije so s tem po-
stopkom uspešno dekonta-
minirali 182 reševalnih vo-
zil.

Pahor Domžalčanom izrazil občudovanje
Predsednik države Borut Pahor si je za prvi uradni obisk lokalnih skupnosti po epidemiji izbral občino Domžale, kjer so se z razmerami med karanteno 
odlično spopadli. »Uspelo nam je zaradi povezanosti ljudi in občin, na katere se je država med epidemijo res lahko zanesla,« je med drugim poudaril Pahor.

Borut Pahor z županom in predstavniki Civilne zaščite na Občini Domžale

Predsednik si je ogledal tudi Zdravstveni dom Domžale.

Jasna Paladin

Češnjice v Tuhinju – Tako 
kot vsako leto so se pokloni-
li padlim borcem, med njimi 
partizanskemu zdravniku 
dr. Petru Držaju, vodji ame-
riške vojne misije kapetanu 
Charlesu Fischerju, dvema 
ameriškima oficirjema Ju-
liusu Rosenbergu in Ern-
stu Knothu ter dvema bri-
tanskima oficirjema major-
ju Mathewsu in poročniku 
Edwardu Parsu, ki so padli 
za svobodo v teh krajih v le-
tih 1944 in 1945. Slovesnosti 
so se udeležili tudi vodja pi-
sarne za obrambno sodelo-
vanje Veleposlaništva Zdru-
ženih držav Amerike Jonat-
han Zebre, še živeča borka 
Valerija Skrinjar, kamniški 
podžupan Bogdan Pogačar 
in predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Ka-
mnik Dušan Božičnik, ki je 
bil tudi slavnostni govornik. 

Poudaril je, da so v združe-
nju z ogorčenjem sprejeli in-
formacijo o razveljavitvi sod-
be Leona Rupnika in da od-
ločno nasprotujejo posku-
som tržaških oblasti, da uve-
dejo 12. junij kot praznik dne-
va osvoboditve izpod jugoslo-
vanske zasedbe. »Današnji 

dogodki v svetu in doma niso 
taki, kot bi morali biti, za kar 
so se borili naši partizani. Vse 
to prinaša nemir med nas, 
razdvojenost in pomanjkanje 
sočutja do sočloveka. Zato je 
še bolj pomembno, da prena-
šamo pridobljene vrednote 
NOB med mlajše rodove tudi 

s takšnimi spominskimi obe-
ležji. Nikoli ne smemo poza-
biti na vse žrtve, ki so nam 
omogočile, da živimo v mir-
ni in svobodni Sloveniji,« je 
med drugim poudaril, zbra-
ne pa že povabil na še eno par-
tizansko slovesnost, ki bo 4. 
julija na Menini planini.

Partizanski spomenik, ki povezuje 
Slovence in Američane
V Češnjicah pod Menino planino so pripravili tradicionalno slovesnost ob spomeniku padlim 
partizanom in zavezniškim vojakom.

Spomenik v Češnjicah je bil odkrit leta 1975 in je delo akademskega kiparja Janeza Pirnata.

Maja Bertoncelj

Medvode – Tudi v medvo-
ški občini je tradicija, da žu-
pan ob koncu šolskega leta 
sprejme najuspešnejše učen-
ce osnovnih šol. Zaradi pre-
ventivnih ukrepov je sreča-
nje letos potekalo v nekoli-
ko drugačni obliki. Župan je 
najuspešnejše učence obiskal 
kar v šolah, jim podelil pri-
znanja in darilo občine. Na 
štirih osnovnih šolah in eni 

podružnični osnovni šoli izo-
braževanje zaključuje 143 de-
vetošolcev, z odličnim uspe-
hom vseh devet let se jih lah-
ko pohvali 46, kar je dobrih 32 
odstotkov. Kriterij za prizna-
nje je ostal enak kot lansko 
leto, in sicer odličen uspeh 
vseh devet let (povprečje nad 
4,6) ali zlato priznanje na tek-
movanju iz znanja ali uvrsti-
tev med tri najboljše na držav-
nih športnih tekmovanjih ali 
šest najboljših ekip v državi.

Župan čestital 
najuspešnejšim učencem

Skupne prireditve za najuspešnejše učence medvoških šol 
letos ni bilo. Župan Nejc Smole jim je priznanja izročil na 
vsaki šoli posebej.
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Kranj – Korenine Galeri-
je Prešernovih nagrajencev 
(GPN) najdemo v razstavi Sli-
karji za Prešernovo mesto, ki 
so jo leta 1994 pripravili v avli 
Mestne občine Kranj, prve 
cvetove pa je galerija pognala 
leta 2000, ko so bila v Kranju 
na ogled dela vseh dotedanjih 
dobitnikov Prešernove na-
grade ali nagrade Prešerno-
vega sklada za likovno umet-
nost. Z zbiranjem in priprav-
ljanjem razstav del nagrajen-
cev je galerija po svojem kon-
ceptu in usmeritvi edinstve-
na v državi. »Od doslej 132 na-
grajenih likovnih umetnikov 
so v zbirki dela kar stotih av-
torjev, skupno pa ima gale-
rija v upravljanju in hrambi 
že 1044 umetniških del. Od 
petdeset letos pridobljenih 
del so jih kar 49 avtorji ozi-
roma zbiralci podarili,« po-
udarja vodja galerije Marko 
Arnež. »Več kot 98 odstotkov 
vseh del so umetniki podarili 
in s tem pokazali, kako veliko 
srce imajo za našo galerijo.«

Galerija je v 26 letih prire-
dila številne razstave in spre-
mljevalne dogodke ter izda-
la kataloge in publikacije, 
prav vse so zdaj na voljo tudi 
v elektronski obliki. Virtualni 
ogled del je mogoč na spletni 
strani galerije, pripravil pa ga 
je Marko Tušek. 

Odslej pa je del stalne zbir-
ke iz galerijskih depojev na-
šel pot tudi v prostore Mestne 
občine Kranj. Likovna in ki-
parska dela dvajsetih prizna-
nih slovenskih umetnikov 
krasijo pisarne in prostore 

pred županovim kabinetom. 
»S svojo odločitvijo in veli-
kim čutom za kulturo omo-
gočate, da je vrhunska umet-
nost dostopna širšemu kro-
gu ljudi,« je povedal župan 
Matjaž Rakovec in dodal, da 
bo prostor, ki ga sicer dnev-
no obišče veliko ljudi odslej 
dihal drugače. Kot je pouda-
ril Arnež, je tokratni izbor 
del pripravljen intuitivno, čez 
leto dni bodo dela zamenjali z 
novim izborom.

Tokrat so na ogled dela Jo-
žeta Ciuhe, Milana Eriča, 
Zvonka Čoha, Janeza Bolj-
ke, Silvestra Komela, Luja 
Vodopivca, Franca Novin-
ca, Andreja Jemca, Franka 
Vecchieta, Valentina Oma-
na, Božidarja Jakca, Fran-
ceta Slane, Franca Miheli-
ča, Zmaga Jeraja, Emerika 

Bernarda, Rudolfa Kotnika, 
Jožeta Tisnikarja, Jožeta Sla-
ka - Đoke, Nikolaja Omerse 
in Klavdija Palčiča. 

Marko Arnež je na kratko 
predstavil načrte GPN: »Ga-
lerija po odločitvi kulturnega 
ministrstva spet spada pod 
okrilje Gorenjskega muzeja, 
zato si obetam še boljše nje-
no delovanje. Upam tudi, da 
se bo nadaljevalo tudi dobro 
sodelovanje z novim uprav-
nim odborom Prešernove-
ga sklada, predvsem, da bo 
GPN lahko kot doslej vsako 
leto gostila aktualne nagra-
jence.« V nadaljevanju se je 
skupaj z gosti, nekaterimi 
umetniki oziroma njihovi-
mi dediči, sprehodil po raz-
stavi, pri čemer so ti v nekaj 
besedah spregovorili o svojih 
delih, Zvonko Čoh in Milan 

Erič o sliki z naslovom Slo-
venska aktualna politika, ki 
sta jo vsak polovico ustvari-
la ob njuni skupinski razsta-
vi v GPN pred dvema letoma. 
O svojih slikah sta spregovo-
rila Andrej Jemec in Valen-
tin Oman, o delih in ustvarja-
nju svojih očetov Jožeta Ciu-
he in Silvestra Komela pa 
Peter Ciuha in Boštjan Ko-
mel. O tem, kako mora ume-
tnik vedno slediti svetu, ki se 
spreminja, je govoril Franko 
Vecchiet, o dveh platojih na 
rodnem Godešiču pa Franc 
Novinc. O zgornjem, kjer so 
polja in je zanj značilno delo, 
in o skrivnostnem spodnjem 
delu ob Sori, kjer je močvir-
je in se v njem rojevajo fan-
tastične zgodbe in nočnega 
občudovalca popeljejo v neki 
drugi svet.

Vrhunski umetniki na občini
V kabinetu župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca bo leto dni na ogled razstava izbranih 
likovnih del iz depoja Galerije Prešernovih nagrajencev. Odprtja so se udeležili tudi nekateri avtorji del.

Vodja Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež in kranjski župan Matjaž Rakovec v 
družbi na odprtju prisotnih umetnikov oziroma njihovih dedičev, ki so razstavljena dela v 
preteklih letih podarili galeriji / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Bled – Tokratni razstavlja-
vec Reinhold Pratschner pri-
haja iz Tirolske, pokrajine v 
sosednji Avstriji, ki je zgodo-
vinsko povezana z Bledom, 
saj je pred dobrim tisočle-
tjem (leta 1004), nemški 
kralj Henrik II. del blejske-
ga gospostva, nekaj let kas-
neje mu je sledil še preosta-
li del skupaj z gradom, po-
delil tirolski škofiji Brixen. 
V zadnjih štirih letih pa je 
tudi Pratschner povezan s 
Slovenijo, saj s soprogo Si-
grid Berka, avstrijsko vele-
poslanico v Sloveniji, živi in 
deluje v Ljubljani. Po stro-
ki je arhitekt, saj v njegovih 

šolskih letih na zahodu Av-
strije ni bilo likovne akade-
mije, ves čas študija pa ga je 
vleklo tudi v slikarski atelje. 
Arhitekturo je tako prepletal 
s slikarstvom in kiparstvom.

Njegova življenjska pot je 
zelo barvita, saj je s sopro-
go diplomatko večkrat me-
njaval kraje svojega bivanja. 
V devetdesetih letih je tako 
deloval v Bolgariji, kjer je 
tudi predaval na fakulteti za 
gradbeništvo in arhitekturo, 
ko je živel v Beogradu, se je 
vključil v srbsko umetniško 
sceno, deloval je v ukrajin-
skem Kijevu, v sosednji Ita-
liji v Milanu, od leta 2016 
ustvarja v Ljubljani. Povsod 
je svoja dela tudi razstavljal, 

na Blejskem gradu pa se po 
razstavi v Ljubljani in v Ma-
riboru tretjič predstavlja v 
Sloveniji.

Umetnik je na ogled pos-
tavil izbor dvanajstih slik in 
dveh skulptur, ki so nastale 
v obdobju ljubljanskih oziro-
ma slovenskih štirih let. Nje-
gova olja so večjih formatov, 
pri nanašanju izrazito moč-
nih barv na platno je veli-
kopotezen, namesto čopiča 
uporablja lopatico, pri tem pa 
ustvari geometrijske like, ki 
jih končno oblikuje v barvne 
ploskve. V dela ponekod vple-
ta tudi žico in jim tako doda-
ja tretjo dimenzijo. »S slika-
mi avtor tako rekoč dnevni-
ško zapisuje prostor in čas, v 

katerih živi, ter ob tem izra-
ža svoje duhovno življenje,« 
je povedala umetnostna zgo-
dovinarka Nataša-Vanja 
Stergar. »V stolpu predsta-
vljene slike so kljub abstrak-
tnosti izredno povedne, ek-
spresivne in poetične. Slikar 
nam prav ponuja, da sprosti-
mo svojo fantazijo. Poime-
novanja slik gledalcu pušča-
jo veliko svobode za njegovo 
lastno dojemanje in interpre-
tacijo.«

Kot pravi umetnik, je že 
od študija užival ob popolni 
svobodi in se »spopadal« z 
različnimi tehnikami, mate-
riali, slogi, hkrati pa tudi s te-
orijo umetnosti in arhitektu-
re. V njegovih delih – naj bo 

to risba, slika ali skulptura – 
je vselej jasno razvidna tudi 
povezanost z arhitekturo. 

Na razstavo je Reinhold 
Pratschner uvrstil tudi dve 
skulpturi. Že v času biva-
nja v Milanu se je navdu-
šil za kreiranje z žico. »Kot 
pajkova mreža spredena 
skulptura daje vtis krhkos-
ti, čeprav ima žica lahko tudi 

temnejšo izpovedno plat. V 
turbulentnih časih je lahko 
sinonim za človeške – pose-
bej begunske in ujetniške 
– tragike, za mrežo, v kate-
ro je ribič ujel svoj plen, ali 
za zarodek, iz katerega se 
rodi novo bitje,« je povedala 
Stergarjeva. Razstava bo na 
ogled do 24. junija v času do-
stopa na Blejski grad.

Umetnost z druge strani
V Galeriji Stolp na Blejskem gradu je na ogled razstava Na drugi strani avstrijskega slikarja in arhitekta 
Reinholda Pratschnerja.

Avstrijski umetnik Reinhold Pratschner zadnja štiri leta živi 
in ustvarja v Ljubljani. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Škofja Loka – V sredo, 17. 
junija, bo Loški grad v zna-
menju gline, odprli bodo 
namreč razstavo dvojnega 
naslova Katalog slovenskih 
glin ter Srednjeveška in no-
voveška keramika iz Škofje 
Loke. Razstava je del pro-
jekta raziskovanja sloven-
ske lončarske tradicije, pri 
katerem sodelujejo Urban 
Magušar, Loški muzej Ško-
fja Loka in Rokodelski cen-
ter DUO Škofja Loka, ki je 
v aprilu že pripravil razsta-
vo avtorske keramike Urba-
na Magušarja. Projekt Ka-
talog slovenskih glin pri-
znanega lončarja in indu-
strijskega oblikovalca pred-
stavlja raznolikost gline pri 
nas, številnost lokalnih na-
hajališč in njihov pomen 
za slovensko lončarsko tra-
dicijo. V Loškem muzeju 
so ga razširili in povezali z 

izborom predmetov iz gline 
iz obdobja srednjega in no-
vega veka, ki so jih prebivalci 
Škofje Loke in okolice upo-
rabljali v vsakdanjem življe-
nju in so jim omogočali laž-
je, kvalitetnejše pa tudi lep-
še življenje. Z razširjenim 
razstavnim projektom tako 
predstavljajo tesno poveza-
vo med materialom, tehni-
ko oblikovanja in tudi okra-
som lončevine ter poudarja-
jo povezanost prav teh tradi-
cionalnih izhodišč s sodob-
nimi smernicami. Priredi-
tev ob odprtju razstave Gli-
na v prostoru in času se bo v 
sredo začela na dvorišču Lo-
škega gradu ob 18. uri s po-
govorom z Urbanom Magu-
šarjem, ki ga bo vodila Kata-
rina Sekirnik iz Rokodelske-
ga centra DUO, ob 19. uri 
bo sledilo odprtje razstave, v 
nadaljevanju pa bo nastopi-
la etno-džezovska skupina 
Fake Orchestra.

Glina v prostoru in času

Kranj – V sredo, 17. junija, ob 19. uri bo v Cafe galeriji Pungert 
odprtje razstave likovnih del slikarja Lojzeta Kalinška z naslo-
vom Ribič in nimfa. V ciklu malega formata Kalinšek raziskuje 
skrivnost komunikacije med žensko in moškim. Dela sodijo v 
širši ciklus slik Nova ikona. Razstava bo na ogled do 7. julija.

Ribič in nimfa Lojzeta Kalinška

Mengeš – V prostorih Občine Mengeš bo v sredo, 17. junija, 
ob 16. uri odprtje likovne razstave z naslovom od risbe do 
grafike. Svoja dela bo predstavilo 15 avtorjev, članov Likovnega 
društva Mengeš.

Od risbe do grafike

Kranj – Danes, v torek, 16. junija, ob 18. uri bodo v Galeriji MO 
Kranj tudi uradno odprli razstavo likovnih del Kranj – zgodo-
vinsko mesto, nastalih na Ex-temporu Kranj 2020. Celoten 
projekt bo predstavil predsednik Kulturnega društva likovni-
kov Kranj Rajko Bogataj, o razstavljenih delih bo spregovoril 
ddr. Damir Globočnik, razstavo pa bo odprl župan Matjaž 
Rakovec. Razstava z deli 24 avtorjev bo na ogled do 26. julija.

Kranj – zgodovinsko mesto
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Maja Bertoncelj

Preddvor – S finali se je v ne-
deljo v Preddvoru zaključil 
SportZone Open, prvi letoš-
nji turnir v odbojki na miv-
ki slovenske serije. Nasto-
pilo je kar petdeset dvojic, 
konkurenca je bila močna 
in tudi mednarodna. Zma-
gi sta na koncu ostali v Slo-
veniji.

V ženskem finalu sta bili 
Tajda Lovšin in Špela Mor-
gan z 2 : 0 boljši od Zale 
Špoljarič in Lane Žužek, 
tretje mesto sta osvojili Kla-
ra Kregar in Katarina Fab-
jan, in sicer po zmagi pro-
ti Lani Ščuka in Heleni Mi-
joč. »Zelo sva veseli zma-
ge in tudi tega, da spet igra-
va skupaj, uživava in nama 
gre dobro. Takšnega razple-
ta nisva pričakovali. O zma-
gi namreč nisva razmišljali. 
Želeli sva si le igrati najbolj-
še, kar lahko, in veseli sva, da 
nama je to uspelo. Turnir je 
potekal na res visoki ravni in 
bil tudi lepo organiziran. Od-
lično,« je po zmagi povedala 
Tajda Lovšin, del primorske 
naveze. Pri moških sta Nejc 
Zemljak in Jan Pokeršnik, 
ki sta bila v vlogi enega iz-
med favoritov za zmago, iz-
gubila v polfinalu, nato pa še 
v obračunu za tretje mesto, 
ki sta ga dobila Sergej Drob-
nič in Alan Košenina. V mo-
škem finalu sta bila Vid Ja-
kopin in Tadej Boženk, ak-
tualna slovenska prvaka, z 
2 : 0 boljša od madžarske-
ga para Artur Hajos in Ati-
la Bence Streli, preseneče-
nja turnirja. »Počasi sku-
šava dvigniti formo na pra-
vi nivo. Težko je oceniti na-
stope. Prišle so dobre ekipe, 

vse najboljše slovenske, a 
se vidi, da je forma zelo raz-
lična. Eni so malo višje, eni 
malo nižje, odvisno od tega, 
koliko je bil kdo že na miv-
ki. Bil je lep turnir, tako da 
se nadejam, da se po tej epi-
demiji počasi zažene celotna 
karavana. Naslednji turnirji, 
ki so v načrtu, so še vedno del 

slovenske serije. Čakamo na 
koledar mednarodne zve-
ze, kdaj se bodo na njem po-
kazali tudi kakšni močnej-
ši turnirji. Za zdaj so le tis-
ti nižjega ranga,« je pojas-
nil Vid Jakopin. Na turnirju 
je nastopil tudi kapetan slo-
venske izbrane vrste v dvo-
ranski odbojki Tine Urnaut, 

a se z Rokom Možičem nis-
ta uvrstila med najboljše šti-
ri. Turnir je bil odlično orga-
niziran, za kar gredo zaslu-
ge organizatorjem iz Špor-
tnega društva Fitko.

Naslednji turnir slovenske 
serije, tokrat le v moški kon-
kurenci, bo v Kostanjevici na 
Krki med 10. in 12. julijem. 

Petdeset dvojic za prvo 
zmago v sezoni
Na prvem letošnjem turnirju slovenske serije v odbojki na mivki, ki je potekal v Preddvoru, je nastopilo 
kar petdeset dvojic. V močni konkurenci sta bili pri dekletih najboljši Tajda Lovšin in Špela Morgan, pri 
moških pa Tadej Boženk in Vid Jakopin. 

Najboljše ekipe turnirja v Preddvoru z županom Občine Preddvor Rokom Roblekom in 
vodjem turnirja Sašem Ropom / Foto: Tina Dokl

V moškem finalu sta bila Vid Jakopin in Tadej Boženk (v ospredju) z 2 : 0 boljša od 
madžarske dvojice Artur Hajos in Atila Bence Streli. / Foto: Tina Dokl 

Maja Bertoncelj

Kranj – Organizatorji serije 
tekov Gorenjska, moj planet, 
ki v letu 2020 poteka šesto 
leto zapored, so program mo-
rali spremeniti zaradi epide-
mije covida-19. Serija se bo to 
soboto vendarle začela, in si-
cer z Mošenjskim tekom, ki 
ga ni bilo v prvotnem načrtu.

Do konca leta se bo predvi-
doma zvrstilo osem tekaških 

prireditev. Mošenjskemu 
teku bo sledila Kranjskogor-
ska 10ka (15. avgust), Športni 
svet, Dobrodelna Vrhnika 
(29. avgust), ki je edina pri-
reditev zunaj meja Gorenj-
ske, Cerkljanska 10ka (19. 
september), Tek Petra Lev-
ca Skirca v Trzinu (26. sep-
tember), Tek po ulicah Tr-
žiča (3. oktober), Veronikin 
tek v Kamniku (10. oktober) 
in Miklavžev tek v Snoviku 

(5. december). »Prireditve so 
v prvi vrsti namenjene rekre-
ativnim tekačem vseh staro-
stnih skupin, odprte pa so 
brez omejitev tudi za najbolj-
še tekmovalce. Tekmovalci z 
udeležbo na več tekih zasle-
dujejo cilj vsaj petih ude-
ležb, za kar na koncu prej-
mejo priznanja in praktične 
nagrade sponzorjev. Razgla-
simo pa tudi najboljše ab-
solutno in po kategorijah,« 

pojasnjuje Aleš Šubic, ko-
ordinator povezave Gorenj-
ska, moj planet.

Serija se torej začenja to 
soboto v Mošnjah. Mošenj-
ski tek rekreativni tekači 
dobro poznajo, ne nazad-
nje je bil vključen v nekda-
nji Gorenjski pokal v rekre-
ativnih tekih. Letos bo orga-
niziran že 31. Začetek bo ob 
17. uri. Organizator je ŠD 
Mošnje. 

Začenja se Gorenjska, moj planet
V novem koledarju je za zdaj osem tekaških prireditev. Prva bo Mošenjski tek v soboto, 20. junija.

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so no-
gometaši v Prvi ligi Telekom 
Slovenije odigrali tekme 27. 
kroga. 

Za gorenjske ljubitelje no-
gometa je bilo najbolj zani-
mivo v petek, ko so se na no-
gometnem igrišču Špor-
tnega centra Kranj na tek-
mi brez gledalcev pomerili 
nogometaši kranjskega Tri-
glava in Domžal. Tekma je 
bila za obe moštvi zelo po-
membna in temu primeren 

je bil tudi začetek igre. No-
gometaši Triglava so bili v 
prvem polčasu več pri žogi, 
a nevarnejši so bili nogome-
taši Domžal, saj Kranjčani v 
prvem polčasu na gol Dom-
žal niso usmerili niti ene-
ga samega strela. Zato pa je 

bil za nogometaše Triglava 
boljši začetek drugega dela, 
ko so v petdeseti minuti po-
vedli. Akcijo je začel Erik 
Gliha, lepo našel Berata Be-
cirija, ki je z neubranljivim 
strelom v desni spodnji del 
vrat premagal Ajdina Mula-
lića. Domžalčani so se trudi-
li, da bi izenačili, a so jim do-
mači dobro stali naproti. V 
77. minuti je Sven Šoštarič 
Karič nad triglavanom Ar-
minom Ćemiragićem storil 
prekršek, za kar ga je sodnik 
Rade Obrenovič kaznoval z 
rdečim kartonom. Kazalo 
je že, da bodo tri točke osta-
le doma. V 85. minuti pa je 
sledil prekršek Kranjčanov 
na robu kazenskega prosto-
ra. Prosti strel je izvajal Se-
nijad Ibričić, ki je s strelom 
po tleh poslal žogo v spo-
dnji del domačega gola in 
po slabem posredovanju ži-
vega zidu in domačega vra-
tarja izenačil na 1 : 1. To je 
bil tudi končni rezultat sre-
čanja. Triglav na lestvici os-
taja na osmem mestu, Dom-
žale so devete.

Tekme 28. kroga bodo od 
danes do četrtka. Juri Dom-
žalčani gostujejo pri Rudar-
ju, triglavani pa v četrtek 
doma igrajo z Mariborom 
(ob 18. uri). 

Remi Triglava in Domžal
Nogometaši Triglava bodo v četrtek doma igrali 
proti Mariboru.

Kamnik – Organizatorji so sporočili, da se bo v nedeljo, 5. juli-
ja, kot je bilo prvotno predvideno, odvila 14. izvedba Maratona 
Alpe Scott. Predprijave z ugodnejšo startnino sprejemajo še 
do 19. oziroma 26. junija.

Kolesarski maraton Alpe tudi letos bo

Bled – Nočne 10ke na Bledu letos ne bo, so pred dnevi spo-
ročili organizatorji. »Tudi če se do konca poletja situacija po-
polnoma umiri, tako zahtevnega projekta ni moč postaviti čez 
noč. Večtisočglavo množico teka in druženja željnih želimo 
na Nočni 10ki navdušiti tako, kot znamo in zmoremo. Zato 
vas na Bled spet povabimo naslednje leto, na jubilejno, 15. 
Nočno 10ko, ki bo 26. junija 2021. Letošnja, 14. Nočna 10ka 
bo Virtualna 10ka. Nekaj mest od skupaj petsto je še na voljo. 
Dne 27. junija se bo teklo po vseh kotičkih naše domovine pa 
tudi širše, saj imamo prijavljenih precej tudi tujih tekačev,« 
so pojasnili.

Nočna 10ka na Bledu letos le virtualna

Kamnik – Odbojkarji Calcita Volleyja, ki jih bo v novi sezoni 
vodil Gregor Jerončič, so po Martinu Kosmini in Diku Puriću 
dobili novo pomembno okrepitev. Po letu dni se v kamniški 
tabor vrača reprezentant Sašo Štalekar, ki je v minuli sezoni 
igral za avstrijsko ekipo Hypo Tirol Alpenvolleys Haching.

Štalekar se vrača v Kamnik

Šenčur – Za Nogometnim klubom Šenčur je uspešna sezona, 
katere vrhunec je bila uvrstitev starejših dečkov v prvo slo-
vensko nogometno ligo. Selekcija U15 pod vodstvom trenerja 
Milana Pešiča je pred nadaljevanjem sezone zasedala prvo 
mesto v ligi in ti rezultati so obveljali. V klubu so iz Nogome-
tne zveze Slovenije namreč dobili obvestilo, da bodo njihovi 
dečki igrali v prvi ligi. Predsednik kluba je za trenerje in obe 
ekipi, ki sta nastopali v ligi U15, pripravil sprejem in podelitev 
priznanj. Sprejem je potekal v Športnem parku, udeležil pa 
se ga je tudi župan Občine Šenčur Ciril Kozjek, ki je fantom 
zaželel uspešno premierno sezono v prvi ligi. 

V Šenčurju veseli uspeha mladih nogometašev

V Domžalah so se po 
remiju s Triglavom razšli 
s trenerjem Andrejem 
Razdrhom. Včeraj so 
sporočili, da je novi 
trener Dejan Djuranović. 
Njegov prvi cilj bo 
Domžalčanom zagotoviti 
obstanek v prvi ligi.
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Jelena Justin

Hribi in vzpetine s skro-
mno nadmorsko višino so 
pogosto spregledani. In v 
večini primerov povsem ne-
upravičeno. Poti nanje poz-
najo domačini in pogosto jih 
obiskovalci od drugod sploh 
ne poznajo. Danes vam opi-
šem dve izmed njih. Obi-
skali bomo Ojstro peč nad 
Kamno Gorico ter se spre-
hodili še do Pustega gradu, 
kjer po legendi spi in se pla-
zi bela kača.

Zapeljemo se do vasi Glo-
boko. Gorenjsko avtocesto 
zapustimo na izvozu Brez-
je, nato pa z vožnjo nada-
ljujemo v smeri Podvina in 

nasada jablan Resje. V se-
maforiziranem križišču za-
vijemo levo proti vasem 
Mošnje in Globoko. V vasi 
Globoko zapeljemo čez ozek 
most čez reko Savo. Na des-
ni strani zagledamo kolovoz 
in na primernem mestu par-
kiramo. 

Hojo začnemo po kolovo-
zu, nadmorska višina je ves 
čas skoraj enaka, na razpo-
tjih gremo naravnost oziro-
ma vzporedno z reko Savo. 
Kolovoz postane ozka pot, 
ki pelje vzporedno s Savo. 
Ponekod je pot malce iz-
postavljena, a v kopnem in 
suhem ne predstavlja te-
žav. Malce višje se pot raz-
cepi. Mi izberemo levi krak, 

ki se začne zmerno strmo 
vzpenjati in se oddalji od 
reke. Kratek vzpon se prid-
ruži stezi, ki pripelje s Šob-
ca oziroma iz Radovljice čez 
Fuxovo brv. Dosežemo kri-
žišče poti, kjer zavijemo 
ostro levo. Naravnost gre 
pot v Kamno Gorico, desno 
pa proti Pustemu gradu, ka-
mor bomo tudi še šli. Ko za-
vijemo levo, se pot kmalu 
spet razcepi. Sledimo spo-
dnji poti in na občasnih raz-
cepih se tudi držimo desne 
poti. Hodimo nad Kamno 
Gorico oziroma Lipniško 
dolino. Zmerno strma pot 
nas pripelje do razgledne 
Zjavke, kjer so klopi in 
nekakšna lopa. Za lopo 

nadaljujemo levo, kjer se 
spuščamo po kolovozu. Pri-
pelje nas na manjše razpo-
tje, kjer nadaljujemo po des-
nem kolovozu. Sledi nekaj 
krajših vzponov in spustov, 
nato pa na označenem raz-
potju pot zavije ostro levo. 
V naslednji minuti smo na 

izpostavljenem pomolu Oj-
stre peči, kjer je razgled na 
Savo, železniško progo, Ra-
dovljico in Karavanke. Po 
stezi nadaljujemo, kar nas 
po zgornji poti pripelje na 
razpotje, kjer je križ. Od tod 
nadaljujemo v smeri Puste-
ga gradu. Smo na naravo-
slovni poti Pusti grad. Hodi-
mo čez senožeti, preko kate-
rih dosežemo vas Zgornja 
Lipnica. Ko dosežemo as-
faltirano cesto, nas smero-
kaz Pusti grad usmeri des-
no, v strm asfaltiran klanec. 
Ko se asfalt konča, nadalju-
jemo po makadamu, tik pod 
gradom pa zavijemo levo in 
se po strmi stezici povzpne-
mo do ostalin gradu, ki ga 
pisni viri prvič omenjajo že 
v 13. stoletju, njegovi lastni-
ki so bili Ortenburžani. O 
zadnjem Ortenburžanu Fri-
deriku III. govori grajska le-
genda. Njegova žena Mar-
gareta pl. Teck naj bi svoje-
ga moža prav tu zastrupila 

s strupenim jabolkom. Zlo-
namerna grofica je bila za 
kazen spremenjena v ostud-
no kačo z zlato krono na gla-
vi, ki še danes lazi po gradu. 

S Pustega gradu se poča-
si vrnemo v vas Globoko, a 
predlagam še obisk t. i. Ga-
lerij. Smerokaz nas usmeri 
levo navzdol (marca 2020 je 
bila pred smerokazom skla-
dovnica drv). V Galerijah je 
nekaj mostičkov, ki nas vo-
dijo med konglomeratnimi 
bloki, kjer zaradi bazične in 
vlažne zemlje raste zanimi-
vo rastlinstvo: veliki zvon-
ček, čemaž, jelenov jezik, 
velecvetna mrtva kopriva itd. 
Pot skozi Galerije nas pripe-
lje nazaj na križišče, kjer je 
križ. Tukaj le še zavijemo 
levo navzdol in se ob Savi 
vrnemo na izhodišče. 

Nadmorska višina: 590 m
Višinska razlika: 250 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ojstra peč (516 m n. m.) in Pusti grad (590 m n. m.)

Zgodovinski razgled
Zanimivi skalni razgled nad Kamno Gorico ter ostaline starega Lipniškega 
gradu, ki ga zgodovinski viri omenjajo z imenom Waldenberg.  
Pot je neoznačena.

Pomol Ojstre peči / Foto: Jelena Justin

Lipniški grad ali Pusti grad oz. Waldenberg v pisnih virih / Foto: Jelena Justin

Mostiček na poti skozi Galerije / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

S kolesom po Sloveniji, 3. del

Čeprav je bilo seno na se-
niku v vasi Drašiči udobno, 
sem se zbudil precej utrujen. 
Nič kaj mi ni bilo do pritiska-
nja na pedale, a Anka je bila 
navdušena nad tem sploh 
zato, ker sem ji prejšnji ve-
čer bojda obljubil, da bo lah-
ko kolesarila z mano. Bila je 
namreč navdušena nad geo-
grafijo in zgodovino in se mi 
je ponudila za vodičko. »To-
liko pa sem Gorenjca, da ob-
ljube ne bom požrl,« sem si 
rekel, ona pa je že pripravi-
la kolo in si pela nekoliko 
prirejeno belokranjsko pe-
sem Lepa Anka kolo goni. 
Najprej sva se ob potoku Ka-
menica spustila do reke Kol-
pe, točno tam, kjer reka za-
pusti Slovenijo, potem ko je 
celih 118 kilometrov svojega 
toka mejna reka med Slove-
nijo in Hrvaško. Po lepi ces-
ti sva prispela v vas Rosalni-
ce, kjer skupaj ena ob drugi 

stojijo tri cerkve – Tri fare. 
Anka me je iz Metlike nato 
odpeljala proti Podzemlju. 
Spotoma sva se ustavila v va-
sici Otok, od koder so v dru-
gi svetovni vojni vzletala le-
tala in vozila ljudi na osvobo-
jeno ozemlje v Italiji. V spo-
min na letališče so tam pos-
tavili letalo DC-3, ki tam sto-
ji še danes. Pot naju je pelja-
la naprej tik nad Kolpo in vo-
zila sva se se malo gor, malo 
dol mimo vasi Krasinec, Gri-
blje, Preloka. Spotoma sem 
v Marindolu obiskal prija-
telje, kranjske tabornike, ki 
so bili ravno prosti, in smo 
se lahko skupaj shladili v 
vodi. V Vinici, rojstnem kra-
ju Otona Župančiča, sva ta-
borila v najstarejšem kampu 
ob Kolpi in naslednji dan je 
morala Anka domov. Vrniti 
se je nameravala po lepi poti 
skozi vasi Bojanci in Tri-
buče ter v Črnomlju zaviti 

proti Metliki. Ker mi ni vrni-
tev nič dišala, sem ji oblju-
bil, da v Belo krajino še pri-
dem, in pognal pedale ob 
Kolpi proti Damlju, kjer je 
v vasi Kot najjužnejša točka 
naše lepe dežele. Iz Damlja 
v Stari trg vodi cesta (takrat 
še makadamska) čez Sinji 

vrh. No, jaz sem raje izbral 
pešpot ob reki. Danes bi rek-
li, da je prevozna samo z gor-
skimi kolesi, a tudi zračnice 
mojega kolesa so zmogle vo-
žnjo po precej kamniti goz-
dni obkolpski poti. V Starem 
trgu se je pot razširila v lepo 
asfaltirano cesto, ki me je 

pripeljala do naselij Fara in 
Brod na Kolpi, od koder vodi 
cesta proti morju. Jaz pa sem 
kolesaril naprej ob Kolpi v 
dolino Petra Klepca, o kate-
rem bajka pripoveduje, da je 
bil siromašen, šibak fantič, 
ki so mu vile dale čarobno 
moč, da je lahko obvaroval 
dolino pred vpadi Turkov. 
Zadnji kraj na moji obkolp-
ski poti je bilo naselje Osilni-
ca, ki je bila že takrat turistič-
no razvit kraj, saj so v gostil-
ni Pri Kovaču radi prisluhni-
li gostom in jim ponudili ak-
tivni oddih. In tako je še da-
nes. Iz Osilnice sem se čez 
hrvaške kraje Čabar in Pre-
zid povzpel na Babno polje – 
najbolj mrzlo planoto v Slo-
veniji, kar pa me ni motilo, 
saj je bilo poletje, jaz pa pre-
cej utrujen. Zato sem zaspal 
kar ob kopici sena, za katero 
sem naslednje jutro izvedel, 
da se tu imenuje ostrnica.

Vzpon na Sodevsko steno nam pričara lep razgled na dolino 
Kolpe ob Starem trgu.
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Kmetijstvo in gozdarstvo

www.mikls-erdbeereck.at

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Cveto Zaplotnik

Žabnica – »Letošnja zima je 
bila podobna lanski, bila je 
brez snega in suha, a kljub 
temu ni imela kakšnega več-
jega škodljivega vpliva na rast 
žit. Na njihovo rast so najbolj 
vplivale sušne razmere v apri-
lu, ko se kljub ugodnim tem-
peraturam, dovolj dolgi osve-
tlitvi in izvedenim tehnolo-
škim ukrepom niso mogla 
razraščati in so ostala red-
ka. Majski dež je zastoj v ras-
ti nekoliko ublažil, a ne pov-
sem, zato bodo vsa letošnja 
žita z izjemo jarega ovsa, ki 
se seje aprila, nižja kot običaj-
no,« pravi Marija Kalan, ki pri 
nekaterih sortah žit, zlasti pri 
tistih, ki so bile spomladi zelo 
redke, opaža, da se ob dozo-
revajočih klasih pojavljajo še 
povsem zeleni klasi. Če bo 
takšnih klasov v času žetve 
še veliko, bodo morali pride-
lovalci zrnje pred uskladiš-
čenjem dobro posušiti, sicer 
bodo lahko pri skladiščenju 

nastale težave. Kar zadeva 
bolezni in škodljivce, je bilo 
povprečno leto, bolezni so 
se zaradi suhe zime pojavi-
le kasneje kot običajno, a pri-
delovalci tako škodljivce kot 
bolezni že dobro poznajo in 
tudi ukrepajo v skladu s pri-
poročili strokovnih služb.

»Letošnja letina žit bo 
podobna lanski, a predvsem 
tam, kjer so jih pridelovalci 
dokaj pozno dognojevali ali 
so pozno uporabili herbici-
de, pa je lahko tudi nižja kot 
lani,« ocenjuje Marija Kalan 
in dodaja, da se bo žetev letos 
glede na trenutno vreme 
začela kasneje kot lani. Ozi-
mni ječmen je še v fazi vošče-
ne zrelosti, pšenica in tritika-
la zaključujeta cvetenje in sta 
še v fazi vodene mlečne zre-
losti. Ugodno vreme bi zore-
nje pospešilo, a bo ne glede 
na to malo počasnejše, saj je 
v tleh še vlaga in verjetno tudi 
nekaj dušika. Medtem ko je 
v preteklosti suša že večkrat 
povzročila prisilno zorenje 

žita, letos upajo, da tega ne 
bo, saj trenutne dolgoročne 
vremenske napovedi še ne 
kažejo visokih temperatur.

Na Gorenjskem se je obseg 
pridelave žit (pa tudi koru-
ze) začel povečevati z zma-
njševanjem pridelave krom-
pirja. Po letu 1990 se skup-
na površina z žiti posejanih 
njiv ni bistveno spreminja-
la, precej pa se je spremenil 
delež posameznih vrst žit. 
V zadnjih treh desetletjih se 
je zmanjšal obseg pridelave 
pšenice, rži in ovsa, povečal 
pa obseg pridelave ječmena, 

tritikale in pire. Prevladu-
je pridelovanje krmnih žit, 
pridelavo krušne pšenice pa 
ohranjajo le na kmetijah, ki 
se v okviru dopolnilne deja-
vnosti ukvarjajo s peko kru-
ha. Na kmetijah v zadnjih 
letih zlasti povečujejo obseg 
pridelave tritikale, ki je prav 
tako kot ječmen krmno žito, 
a je manj občutljiva za slab-
ša tla in slabše pridelovalne 
pogoje, daje pa dober pride-
lek in tudi slamo. 

Na gorenjskih njivah pre-
vladujejo ozimna žita, spo-
mladi sejejo kmetje le še 

nekaj ječmena in ovsa. Kot 
pojasnjuje Marija Kalan, 
je zmanjšanje pridelovan-
ja jarih žit posledica klimat-
skih sprememb. Zime so 
vse toplejše, in ker ni sne-
ga, tudi snežne plesni, nek-
daj najbolj problematične 
bolezni ozimnega ječmena, 
ni več. Ozimni ječmen daje 
boljši pridelek kot jari, žan-
jejo ga prej kot jarega, zato 
je v padavinsko ugodnem 
letu možno po spravilu ječ-
mena pridelati na isti njivi 
še silažno koruzo zelo zgo-
dnjih hibridov.     

Žita so letos nižja kot običajno
»Zaradi zastoja v rasti, ki ga je povzročilo pomanjkanje padavin v aprilu, bodo letos žita nižja kot običajno. Žetev se bo glede 
na trenutne vremenske razmere začela kasneje kot lani, letina pa bo podobna lanski,« ugotavlja Marija Kalan, specialistka za 
rastlinsko pridelavo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

Oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj je tudi letos 
pripravil na Šifrerjevi njivi na žabniškem polju že tradicionalno srečanje pridelovalcev 
ozimnih žit. Udeleženci so si ogledali poskus z 32 sortami pšenice, ječmena in tritikale. 
Marija Kalan iz zavoda jim je predstavila letošnje pridelovalne pogoje ter zahteve glede 
skladiščenja žit po žetvi, Marjeta Zemljič s kmetijskega inštituta pa škodljivce v skladiščih 
žit in ječmenovo golo snet. / Foto: Primož Pičulin  

Obseg pridelave žit in drugih poljščin  
na Gorenjskem 

Vrsta žita  Leto 1990 Leto 2020
Pšenica 742 ha 480 ha
Ječmen 436 ha 870 ha
Rž 163 ha 19 ha
Tritikala 0 ha 269 ha
Oves 112 ha 26 ha
Pira 0 ha 25 ha
Oljna ogrščica 0 ha 2 ha
Konoplja 0 ha 24 ha
Krompir 2724 ha 680 ha
Silažna koruza 2800 ha 3380 ha

   (Vir: KGZ Kranj)

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je na spletnih straneh objavi-
lo vlogo za zaščito senenega 
mesa z zajamčeno tradicio-
nalno posebnostjo, na katero 
lahko vsi zainteresirani dajo 
pripombe do petka, 19. juni-
ja. Vlogo za zaščito senene-
ga mesa goved, drobnice in 
kopitarjev je dala Kmetijsko 
gozdarska zbornica Sloveni-
je, ki si prizadeva, da bi zaš-
čitili meso travojedih živali, 
ki se krmijo na tradicionalni 
način – v času vegetacijske 
dobe s pašo, pozimi pa s 
senom. V prireji senenega 
mesa je prepovedana upo-
raba silaže krmnih rastlin, 
siliranega zrnja žit in krme 
iz okroglih bal v foliji pa tudi 
uporaba krmil, ki so »gen-
sko spremenjena«. Seneno 
mleko krav, ovc in koz je 
v petih jezikih, nemškem, 
italijanskem, francoskem, 
angleškem in španskem, pri 
Evropski komisiji zaščitila že 
Avstrija, Slovenija pa je dala 
pobudo, da bi dodali še slo-
vensko poimenovanje.  

Zaščitili naj bi seneno 
meso

Kranj – Dogodek Dobrote 
slovenskih kmetij, ki je maja 
zaradi epidemije covida-19 
odpadel, bo 5. in 6. septem-
bra na tržnici na Ptuju. V 
okviru priprav na ta dogodek 
že poteka ocenjevanje izdel-
kov. Pripravili so tudi katalog, 
ki pa je letos glede na okoliš-
čine v drugačni obliki kot lani. 
Vse izdelke so fotografirali. 
Naredili bodo digitalno raz-
stavo, digitalnih katalog vseh 
sodelujočih in kmetij, ki svo-
je izdelke tržijo. Načrtujejo 
tudi likovni natečaj, posvet o 
lokalno pridelani hrani, kviz, 
srečanje članov združenja 
Agraslomak, ... 

Dobrote kmetij
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Fendt – nepremagljiva kombinacija!
Zelena linija Fendt za košnjo in spravilo travinja na zalogi po izredno ugodnih cenah! 

Čelni nakladalnik Stoll za 
Fendt Vario 200 F serije 

PE Komenda, Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda
PE Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica

T: 01/ 834 44 00 
E: info@interexport.si
www.interexport.si

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih držav-
nega statističnega urada so 
se cene hrane med lanskim 
in letošnjim majem zviša-
le za 5,4 odstotka, pri tem 
pa se je meso podražilo za 
10,6 odstotka, sveže sad-
je pa za 23,4 odstotka. Viš-
je cene hrane so tudi največ 
prispevale k majski inflaci-
ji. Inflacija je bila 0,9-odsto-
tna, cene hrane in brezalko-
holnih pijač pa so se maja 
glede na april zvišale za 2,4 
odstotka. 

V javnosti se je ob takšnih 
podražitvah hrane ustvaril 

vtis, da so kmetje dobičkarji 
kriznih koronarazmer in da 
so višje cene hrane posledi-
ca višjih stroškov pridelave 

in predelave. V Kmetijsko 
gozdarski zbornici Sloveni-
je dokazujejo, da za podraži-
tve hrane na trgovskih poli-
cah in s tem za zviševanje 

življenjskih stroškov niso 
krivi kmetje, ampak drugi 
deležniki v živilski verigi. 
Cene govejega, prašičjega 
in perutninskega mesa so 
se namreč občutno zniža-
le, tako da ponekod niti ne 
pokrivajo več stroškov pri-
reje. Še pred razglasitvijo 
epidemije je bilo za sto kilo-
gramov klavnega trupa pra-
šiča kakovostnega razreda E 
treba odšteti 209,51 evra, ob 
koncu maja za enak razred 
samo še 164,88 evra; vsaj 
20-odstotno znižanje cene 
pa je bilo tudi pri drugih 
kakovostnih razredih in kla-
vnih kategorijah prašičev. 

Tržna cena klavnega tru-
pa bika kakovostnega raz-
reda R3 je v tednu pred raz-
glasitvijo epidemije znašala 
339,76 evra, ob koncu maja 
zgolj 315,67 evra, podobno 
znižanje pa je bilo tudi pri 
vseh drugih kakovostnih 
razredih in klavnih kate-
gorijah goveda. Trend zni-
ževanja cen je od epidemi-
je naprej tudi v reji piščan-
cev. Znižuje se tudi odkup-
na cena mleka. Mlekarne so 
marca za mleko s 3,15 odsto-
tka beljakovin in 3,7 odsto-
tka maščobe plačale 31,33 
evra za sto kilogramov, apri-
la pa 29,95 evra. 

Zbornica: kmetje niso krivi
Hrana se draži, to kažejo statistični podatki in to v denarnicah občutijo tudi potrošniki. V Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije dokazujejo, da za podražitve niso krivi kmetje, saj se odkupne cene 
kmetijskih pridelkov znižujejo.

Ob tem, da so se v času 
epidemije covida-19 
znižale odkupne cene 
pridelkov, so se kmetje 
ukvarjali tudi s težavo, 
kam prodati pridelke.   

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gozdarska inšpek-
cija bo v tem mesecu poleg 
rednega nadzora izvedla 
tudi več nadzorov vožnje v 
naravnem okolju in nabira-
nja gozdnih sadežev in plo-
dov. S tem želi zmanjšati šte-
vilo kršitev in opozoriti jav-
nost na spoštovanje tuje las-
tnine, na primerno obnaša-
nje v gozdu ter na nevarnost 
objestnežev, ki z vožnjo uni-
čujejo in ogrožajo naravno 
okolje, živali in obiskovalce. 
Nadzor bodo izvedli v prede-
lih, kjer na podlagi izkušenj 
pričakujejo največ kršitev, 
ali pa na podlagi prejetih pri-
jav. Kot ugotavljajo, je nad-
zor najučinkovitejši takrat, 
ko ga izvajajo skupaj s polici-
jo zunaj rednega delovnega 

časa inšpektorjev in ob kon-
cu tedna.

Gozdarska inšpekcija bo 
poleg vožnje z vozili v nara-
vnem okolju nadzirala tudi 
spoštovanje režima uporabe 
gozdnih cest, ki so del leta 
zaprte za ves promet, razen 
za gospodarjenje z gozdovi, 
pa tudi spoštovanje predpi-
sov glede nabiranja gozdnih 
sadežev in plodov. Ob dob-
rem obrodu namreč nabiral-
ci močno obremenijo goz-
dni prostor in gozdne ceste, 
pri tem pa ovirajo tudi delo v 
gozdovih, kar je še posebno 
moteče ob izvajanju sanitar-
ne sečnje. Lani je gozdarska 
inšpekcija na območju drža-
ve izvedla približno trideset 
nadzorov nabiranja gob, pri 
katerem sicer velja omejitev 
dva kilograma gob na osebo.  

Inšpekcijski nadzor vožnje 
v naravnem okolju

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ptuju bi morala 
biti v sredini maja tradicio-
nalna državna razstava kme-
čkih prehranskih izdelkov z 
naslovom Dobrote sloven-
skih kmetij, a so jo zaradi epi-
demije covida-19 prestavili 
na 5. in 6. september. V okvi-
ru priprav na razstavo pote-
kajo tudi ocenjevanja izdel-
kov v posameznih skupinah. 
Zdaj so znani že tudi rezulta-
ti ocenjevanja krušnih izdel-
kov, na katerem so se z dob-
rotami izkazale tudi gorenj-
ske gospodinje in kmečki 
gospodarji. Anton in Bernar-
da Skok iz Loke pri Mengšu 
bosta na razstavi dobila zlato 
priznanje za mengeške flan-
cate, Veronika in Jana Aljan-
čič, obe iz Podbrezij, zlati pri-
znanji za podbreško potico, 
Ana Arh iz Mač zlato za ple-
teno srce, Ana Božič iz Pše-
vega zlato za bele pirine piš-
kote z brusnicami in pistaci-
jami, Ivanka Brodar iz Rado-
melj zlati priznanji za krofe 

in za kamilično potico ter sre-
brno za špehovko – ocvirkov-
ko, Bernardka Hribar iz Kali-
ša zlata priznanja za jane-
ževe upognjence, buhtelj-
ne in breskvice, Nika Jam-
nik z Belce zlato za domače 
kekse, Matej Ržek z Goren-
jega Brda zlata priznanja za 
orehove rogljičke, za piško-
te brez moke in za stoodsto-
tno pirin kruh ter srebrno za 
polbeli kruh. Anica Gartner 
s Srednjega Brda bo preje-
la srebrno priznanje za ore-
hove piškote s čokolado, Pol-
dka Okorn iz Spodnje Sori-
ce srebrno za ržen kruh, Cil-
ka Pegam iz Zabrekev srebr-
no za polbeli kruh, Alenka 
Močnik iz Žirovskega Vrha 
bronasti priznanji za Alenki-
ne piškote in za pšenični pol-
beli kruh, Renata Mohorič iz 
Zgornje Besnice bronasto za 
pšenični kruh, Barbara Poga-
čnik iz Podbrezij bronasto 
za podbreško potico, Anton 
Verlič iz Smlednika pa bro-
nasti priznanji za črn in za 
polbeli kruh.

Priznanja za 
krušne izdelke
V okviru priprav na državno razstavo Dobrote 
slovenskih kmetij so ocenili že tudi krušne izdelke.

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
bo pri nekaterih ukrepih iz 
programa razvoja podeželja 
prešla 1. julija na elektronsko 
vlaganje vlog in zahtevkov za 
izplačilo denarja z aplikacijo 
E-kmetija. To velja za štiri 
ukrepe: za podpore za nalo-
žbe v kmetijska gospodar-
stva, naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kme-
tijskih proizvodov, naložbe 
v infrastrukturo, povezano 
z razvojem, posodabljanjem 
in prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva, ter za naložbe v 
gozdarsko tehnologijo ter 
predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov. 

Vloge in zahtevki le  
v elektronski obliki

Mavčiče – Društvo Sorško polje bo v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi Sorškega polja, občinami Kranj, Medvode in Ško-
fja Loka ter Iniciativo za biodinamiko Škofja Loka pripravilo 
v petek, 26. junija, ob 18. uri v dvorani krajevne skupnosti v 
Mavčičah predavanje o biodinamičnem načinu pridelovanja 
hrane. Predavala bo Meta Vrhunc, ki se je 1985. leta začela 
ukvarjati z biodinamičnim načinom pridelovanja v Sloveniji 
in je tudi spodbudila ustanovitev prvega društva »biodina-
mikov« v Sloveniji. Po predavanju bo možno kupiti knjige o 
biodinamiki, setveni priročnik Marije Thun za leto 2020 in 
poravnati društveno članarino.

O biodinamičnem pridelovanju hrane
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so pred dnevi že zaznamo-
vali dan policije (27. junij), 
ko se spominjajo prelomnih 
dogodkov iz obdobja osamo-
svajanja, ko so se pripadni-
ki takratne slovenske milice 
skupaj s teritorialno obram-
bo in prebivalci zoperstavi-
li agresiji jugoslovanske ar-
made. Času primerno je bila 
slovesnost na sedežu Poli-
cijske uprave (PU) Kranj, ki 
se je je udeležil tudi v. d. ge-
neralnega direktorja policije 
Anton Travner, skromnejša 
in ob prisotnosti manjšega 
števila zaposlenih. 

Ob tej priložnosti so po-
delili tudi najvišja policijska 
priznanja – zlati ščit policije. 
Prejeli so jih direktor Policij-
ske uprave Kranj Boštjan Gla-
vič, Franci Mihelčič in Simon 
Sušanj iz Sektorja uniformi-
rane policije PU Kranj in Šte-
fan Žagar s Policijske posta-
je Kranj. Zlati ščit v policiji 
podeljujejo za večletno učin-
kovito razvijanje in krepitev 
organiziranosti, usposoblje-
nosti ali uspešnosti delova-
nja policije ter za pomembne 
dosežke pri razvojnem ali 
raziskovalnem delu na po-
dročju varnosti in policijske 
dejavnosti. Na Gorenjskem 
bodo letos podelili še dvajset 

srebrnih ščitov in 17 brona-
stih ščitov policije ter 52 zna-
kov policije za trideset, dvaj-
set in deset let dela v policiji. 
Uslužbenci jih bodo prejeli v 
svojih policijskih enotah. 

V. d. generalnega direktor-
ja policije Anton Travner je 
v nagovoru pohvalil delo go-
renjskih policistov in pouda-
ril zelo strokoven pristop pri 
izvedbi nalog policije v času 
epidemije. Zahvalil se je tudi 
za pomoč, ki jo policiji kad-
rovsko in materialno vsakič 

nudi tudi Policijska uprava 
Kranj; trenutno so najbolj 
aktualne aktivnosti na juž-
ni meji in preprečevanje ne-
zakonitih prehodov državne 
meje, kjer sodelujejo tudi go-
renjski policisti.

Direktor PU Kranj Boštjan 
Glavič pa je poudaril, da go-
renjske policiste vidi kot dob-
ro ekipo, ki je pripadna svoje-
mu delu, ima kolektivni duh 
in ve, kaj je tovarištvo. »Ve-
likokrat gre namreč zares, 
velikokrat so sekunde tiste, 

ki odločajo, in ste, smo tam 
vsi z enim ciljem: zagotoviti 
varnost ljudi in premoženja 
in dati ljudem, državljanom 
Slovenije, občutek, da lahko 
vedno računajo na nas. Tak 
cilj so imeli tudi kolegi pred 
29 leti, ko so tvegali in tlako-
vali pot v spremembe. Njim 
je uspelo, na nas pa je, da to 
pot, ki je bila izjemno težka, 
preko vrednot in vrlin, ki iz-
ražajo poslanstvo policije, 
tlakujemo naprej,« je med 
drugim povedal. 

Gorenjski policisti že praznovali
Ob skorajšnjem dnevu policije so gorenjskim policistom že podelili policijska priznanja, med drugim 
tudi štiri zlate ščite policije. 

V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner (levo) in prejemniki zlatih ščitov policije 
Štefan Žagar, Simon Sušanj, Franci Mihelčič in Boštjan Glavič / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Medvode – V petek zvečer 
je v hudi prometni nesre-
či pri rondoju v Medvodah 
umrl 33-letni voznik oseb-
nega vozila. Do nesreče je 
po podatkih policije prišlo 
okoli 20.40, ko sta voznika 
osebnih vozil znamke BMW 
in VW Passat vozila v sme-
ri Kranja vzporedno po dveh 
voznih pasovih v isto smer. 
Na delu, ko se prometna pa-
sova združita v enega, sta vo-
zili bočno trčili, pri tem pa je 
voznika BMW-ja odbilo v 
levo, kjer je zapeljal na na-
sprotni vozni pas v trenut-
ku, ko se je po njem pripelja-
la voznica osebnega vozila in 
trčil vanjo. Kljub hitri pomo-
či je 33-letni voznik osebne-
ga vozila znamke BMW na 
kraju nesreče umrl, poško-
dovala sta se tudi voznica in 

otrok v drugem osebnem vo-
zilu. Voznica je utrpela huj-
še poškodbe, vendar njeno 
življenje ni ogroženo, otrok 
pa lažje. 

Voznik osebnega vozila 
VW Passat, ki je bilo poško-
dovano po levi strani, je po 
nesreči odpeljal naprej v 
smeri Kranja, zato ga je poli-
cija zaradi razjasnitev okoli-
ščin prometne nesreče iska-
la tudi z javnimi objavami. 
»Na podlagi zbiranja obves-
til in informacij občanov so 
policisti pridobili podatek o 
vozilu znamke VW Passat, 
ki bi lahko bilo udeleženo v 
prometni nesreči na obmo-
čju Medvod. Trenutno poli-
cisti še intenzivno zbirajo ob-
vestila in preverjajo okolišči-
ne, o vsem pa bodo obveščali 
pristojno državno tožilstvo,« 
so v soboto sporočili s Policij-
ske uprave Ljubljana.

V petkovi nesreči v 
Medvodah umrl voznik

V petkovi nesreči je umrl 33-letni voznik, voznica se je 
huje poškodovala, otrok v njenem vozilu pa lažje. (Slika je 
simbolična.) / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – Go-
renjski prometni policisti 
še vedno zbirajo obvesti-
la o vozniku osebnega vozi-
la VW Passat srebrne barve, 
ki je v petek popoldan div-
jal po glavni cesti skozi sote-
sko proti Bohinjski Bistrici 
in Pokljuki in pri tem moč-
no ogrožal druge udeležen-
ce prometa. 

Nevarnega voznika so po-
licisti na cesti Nomenj–Bi-
tnje–Jereka–Koprivnik opa-
zili v petek ob 14.45. Kot so 
sporočili, je brezglavo prehi-
teval na vseh mogočih mes-
tih, v nepreglednih ovin-
kih in v času, ko so naspro-
ti prihajala vozila. Vozil je s 

hitrostjo do dvesto kilome-
trov na uro in večino časa 
po nasprotni strani ceste. 
Nekateri vozniki so morali 
celo zapeljati s ceste, da so 
se izognili trčenju. 

Policisti so čez nekaj časa 
zaradi velike nevarnosti sle-
denje raje prekinili. Vozilo 
so kasneje našli opuščeno. 
Vožnjo obravnavajo kot ka-
znivo dejanje in prosijo vse, 
ki so se v petek popoldan na 
omenjeni relaciji ali morda 
že prej srečali s tem avtomo-
bilom, da pokličejo na inter-
ventno številko 113. »To, 
kar je storil voznik, je smr-
tno nevarno in storili bomo 
vse, da se zoper njega ukre-
pa,« so odločni na Policijski 
upravi Kranj. 

Divjal po cesti, prehiteval 
v ovinkih in »v škarje«

Kranj – Ta teden poteka prvi del nacionalne preventivne akcije 
za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih 
psihoaktivnih snovi v prometu. Policija bo tako do 21. junija 
izvajala poostren nadzor, med drugim 20. junija tudi mara-
tonski nadzor od 18. ure do 6. ure naslednjega dne. 

Ta teden poostreni nadzori nad alkoholom

»Policisti so bili v nekaj 
minutah na kraju dogod-
ka, kjer je bil osumljeni pri-
jet pred stanovanjsko hišo in 
se prijetju ni upiral. Odvze-
ta mu je bila prostost, odre-
jeno pridržanje, danes pa je 
bil s kazensko ovadbo prive-
den k dežurnemu preisko-
valnemu sodniku,« je nada-
ljeval Zrinski. Kot je dodal, 
na podlagi zbranih obvestil 
kaže, da v času storitve ka-
znivega dejanja v hiši ni bilo 
drugih oseb. »Forenzični in 
vsi ostali dokazi kažejo, da 
obstaja utemeljen sum, da 
je ta 24-letnik storil to kazni-
vo dejanje,« je poudaril. 

Po nekaterih neuradnih 
informacijah naj bi se mo-
tiv za krvavo dejanje skrival 
v sporih zaradi dedovanja, a 
je Zrinski poudaril, da mo-
tiv 24-letnika, ki ga polici-
ja še nikoli ni obravnavala, 

za storjeno kaznivo dejanje 
še ni znan. Mladenič je na-
mreč vsaj med zaslišanjem 
na policiji molčal. Za kazni-
vo dejanje umora je sicer 

predpisana kazen najmanj 
petnajst let zapora, lahko pa 
se izreče tudi dosmrtni za-
por. Slednja kazen v Slove-
niji od leta 2008, ko je bila 
uvedena, še ni bila izreče-
na. 

Vaščani Škocjana so druži-
no osumljenca opisali kot mir-
no in urejeno. Takšen je po 
pripovedovanju domačinov 

tudi 24-letnik, ki naj bi bil ak-
tiven član v župniji, starima 
staršema pa naj bi tudi pogos-
to pomagal na kmetiji.

Osumljenec sam poklical 
policijo
31. stran

Štiriindvajsetletnika so včeraj privedli k preiskovalnemu 
sodniku, ki je zanj odredil pripor, je pojasnil vodja oddelka 
za splošno kriminaliteto PU Ljubljana Valter Zrinski. 
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Za kaznivo dejanje 
umora je v Kazenskem 
zakoniku predpisana 
kazen najmanj petnajst 
let zapora. Zaporna 
kazen praviloma ne sme 
biti daljša od trideset 
let, razen v nekaterih 
izjemah, kamor sodi 
tudi storitev dveh ali več 
kaznivih dejanj umora. 



Alenka Brun

S
pomnimo: žanr-
sko je film Zbudi 
me drama, v kate-
ri skozi začasno 
izgubo spomina 

glavni lik raziskuje odnos do 
ksenofobije. Čeprav je film 
postavljen v slovenski pros-
tor, je zgodba univerzalna. 
Glavno vlogo v filmu bo igral 
Jure Henigman. Njegov lik 
Rok se zaradi udarca v glavo 
ne spomni svojega dekleta 
Rine (igrala jo bo Živa Selan) 
in se zaradi izgube spomina 
z idiličnega Bleda vrne v sta-
ro družbo, na domače Jese-
nice – v edino realnost, ki se 
je spominja. 

Sobotno avdicijo na Jese-
nicah smo obiskali v dopol-
danskih urah. Zanimanje 
zanjo je bilo. Do opoldne-
va se je pred komisijo, ki so 
jo sestavljali režiser Mar-
ko Šantić, Irena Gatej (asis-
tentka režije) in Alenka Krč 
(Fixer, kasting direktorica), 
zvrstilo štirideset posame-
znikov, morda celo kakšen 
več. Prišli so mladi, starejši, 

starši s svojimi osnovnošol-
ci, taki z izkušnjami iz sveta 
filma in tisti brez njih, pred-
vsem pa z vseh vetrov. Jure 
Šimonka se je na primer 
pripeljal iz Prlekije. Sedem-
najstletnik obiskuje drugi 
letnik umetniške gimnazi-
je v Ljutomeru. Za avdicijo 
je izvedel na Twitterju, ker 
pa jih prav veliko v našem 

prostoru ni, se je hitro odlo-
čil, da se je bo udeležil. Od 
doma se je odpravil že ob 6. 
uri zjutraj ... Iz Ljubljane in 
njene okolice so se oglasili 
Aiko Zakrajšek, Peter Pod-
goršek, Maks Mihajlović, 
Tia Lončar in Matic Eržen, 
ki pa je prišel iz Škofje Loke. 
Družba se pozna iz šole, 
predstav, sodelovali so pri 

različnih projektih, tovrstna 
umetnost jih zanima. Seve-
da brez domačinov ni šlo. 
Da se je oglasil Jeseničan 
Klemen Klemenc, je vede-
la vsa avla gledališča, saj je 
vedno pripravljen na nas-
topanje. Bosonogi Gašper 
Stojc je ljubiteljski igralec, 
doma z Brega pri Žirovnici. 
Izkušnje z odra in s kamero 

že ima, ni pa še igral v celo-
večercu. V isti sapi, ko se je 
pošalil, da bi rad igral kon-
trolorja na vlaku, smo opa-
zili, da med čakanjem na 
avdicijo bere Sokratov zago-
vor. Zanimiv izziv si je zadal 
... Prišel pa je tudi amater-
ski igralec Franci Koražija z 
Dovjega. Njemu ravno tako 
ne manjka izkušenj z avdi-
cij. Opazili pa smo tudi viso-
koraslo lepotico z modnim 
slamnatim pokrivalom in 
ugotovili, da gre za kronano 
lepotico iz leta 2017, nek-
danjo mis Slovenije Majo 

Zupan. Avdicija je pritegni-
la tudi njo.

Presenetljivo so vsi priso-
tni v avli gledališča dosled-
no upoštevali priporočila, 
se držali navodil in pravil za 
preprečevanje širjenja koro-
navirusa; je pa sama avla v 
stavbi tudi dovolj velika, lju-
dje pa so bolj kot ne »kaplja-
li« ves dan, tako da so se lepo 
porazdelili. Šlo je za prvo 
odprto avdicijo za omenjeni 
film; iskali so profile natur-
ščikov in statistov za manjše 
vloge, mimoidoče in za stal-
ne statiste.

Z VSEH VETROV
V prostorih Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je v soboto ves dan potekala avdicija za novi 
celovečerni igrani film režiserja Marka Šantića z naslovom Zbudi me. Snemali ga bodo jeseni na Bledu 
in Jesenicah.

Aiko Zakrajšek, Peter Podgoršek, Maks Mihajlović, Tia Lončar in Matic Eržen

Franci Koražija Gašper Stojc

Maja Zupan

Režiser Marko Šantić

Zunanja terasa mehiške restavracije La Pinata v Kamni-
ku je gostila večer domačega humorja. Nastopili so štirje 
domači stand up komiki: Jan David Kljenak, Matija Grk-
man, Gregor Skok in Andrej Podbevšek. Dogodek je bil 
sicer brezplačen, vendar je bilo zaradi nove realnosti smi-
selno, da so željni humorja vstopnice rezervirali, saj je bilo 
število sedežev omejeno. Dogodek sta organizirala MC 
Kotlovnica in Dom kulture Kamnik. Humor s kamniško 
noto je publiko pod odrom nasmejal. Nihče ni skrival – 
ne komiki na odru, ne obiskovalci stand up večera – da 
je vesel, da se je vse skupaj s Facebooka in družbenih 
omrežij preselilo v realnost. 

Kamniški humor

Andrej Podbevšek, Jan David Kljenak, Gregor Skok, 
Matija Grkman



18 TOREK_16. 06. 2020

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

A
nita Šumer je 
povabila v Res-
tavracijo Ever-
green priljub-
ljenega golfske-

ga igrišča v Smledniku, kjer 
je predstavila svojo novo 

knjigo Slana in sladka dro-
žomanija, postregla pa tudi 
z dobrotami: pogačo s češ-
njevimi paradižniki in rož-
marinom, pičiče ter čebulno 
korenino.

Sicer prevajalka in profe-
sorica angleščine je odkri-
la ljubezen do ustvarjan-
ja z drožmi pred dobrimi 

osmimi leti. Danes jo poz-
najo tako doma kot v tuji-
ni, sedaj pa je luč sveta ugle-
dala njena druga knjiga Sla-
na in sladka drožomanija. 
Pravi, da je knjiga namenje-
na vsem tistim, ki že pozna-
jo osnove peke z drožmi. »V 
knjigi je 77 novih in posodo-
bljenih receptov za slane in 

sladke dobrote, večkrat pre-
skušenih in pripravljenih 
z drožmi. Z vsemi zamisli-
mi, kje vse lahko uporabi-
mo droži, pa je receptov še 
veliko več. Posebno poglavje 
je namenjeno pripravi slad-
kega drožnega nastavka za 
peko sladkih dobrot, ki je v 
moji prvi knjigi samo na kra-
tko opisan. Zadnje poglav-
je v knjigi pa je namenje-
no porabi starega kruha za 
pripravo različnih jedi,« še 
pove Šumerjeva. Tako lahko 
v knjigi najdete recepte za 
semenko z oreščki, krom-
pirjeve bombetke, ploščate 
kruhke s česnom, drožasti 
langoš, črne mini bagetke, 
štručke droždog, pehtranko, 
pinco, drožaste medenjake 

in princeske, za čokoladni 
biskvit za torto, korenčko-
vo torto, bananino pecivo, 
hrustljave kruhove kocke, 
kruhov čips, hren in cmo-
ke, šnite po njeno, drožmi-
su in še in še. Zanimivi so 
tudi prikazi priprav nekate-
rih slanih in sladkih »drož-
brot«, kakor avtorica knjige 
imenuje svoje dobrote.

Knjiga je izšla v samoza-
ložbi in pri prodaji avtorica 
ponovno ohranja dobrodel-
nost, saj bosta od vsake pro-
dane knjige dva evra name-
njena društvu Humanitar-
ček za projekt Vida, ki omo-
goča starostnikom lepše živ-
ljenje.

Na dogodku so si prisotni 
lahko ogledali še 11-minutni 

dokumentarec Pozabljeni 
recept (The Forgotten Reci-
pe), ki predstavlja zgodbo o 
kruhu, ljubezni in poslans-
tvu Anite Šumer. Posnela sta 
ga nadarjena filmska umet-
nika Rene Strgar in Jose Pra-
da – v štirih dneh na dveh idi-
ličnih lokacijah: Sorževem 
mlinu v Polžah pri Novi Cer-
kvi in na Ekološki turistični 
kmetiji Lešnik v Golavabuki 
nad Slovenj Gradcem. 

Anita je predstavila še 
Klub Drožomanija. »Zami-
sel za ustanovitev kluba dro-
žomanov in drožomank se 
mi je porodila med karante-
no, ko so ljudje začeli kruh 
z drožmi množično peči 
doma,« pravi. In zamisel se 
je prijela.

SLADKA IN SLANA 
DROŽOMANIJA
Izšla je nova knjiga Anite Šumer z naslovom Slana in sladka drožomanija, 
nadaljevanje svetovne knjižne uspešnice Drožomanija, ki jo je izdala leta 2017.

Pogača s češnjevimi paradižniki in rožmarinom

Na tristo straneh najde vsak, ki ga zanimata sladka in slana 
peka z drožmi, kaj zase.

Anita Šumer je v droži zaljubljena že od leta 2012.

Mateja Rant

V 
Kricah kracah 
bodo tudi letos 
poskrbeli za prav-
ljično poletje. Nji-
hovim pravljičar-

jem se bo namreč vsak petek 
ob 18. uri mogoče pridružiti 
pri Pravljicah na dvoriščih, ki 
jih bodo izvajali na različnih 
lokacijah v starem mestnem 
jedru. Vsako soboto ob 11. uri 
za otroke pripravljajo še Pra-
vljične pripovedovalnice pod 
staro lipo pred stolpom Pun-
gert. Pravljicam sledi ustvar-
jalna delavnica pod okriljem 
Cafe galerije Pungert. 

V okviru Pravljic na dvori-
ščih so se prvič zbrali kar na 
vrtu OKC Krice krace, kjer je 
tokrat s pravljico otroke raz-
veselila Natalija Herlec. Pra-
vljica o kužku in muci, ki sta 
se odločila najprej poribati 
svojo hiško, nato pa sta se še 
sama oprala in posušila, se je 
skrivala v majhni zeleni škat-
lici. Natalija Herlec je ob tem 
otrokom zaupala, da ob odpi-
ranju škatlic, ki jih izdeluje 

sama, nikoli ne ve, katera 
pravljica se bo skrivala v njej. 
Škatlica tudi nikoli ni praz-
na – takoj ko odpre pokrov 
in pove pravljico, ki jo najde 
notri, se v škatlici naseli nova. 
»Tako nikoli ne veš, katera 
pravljica bo na vrsti, ko škatli-
co odpreš,« je še zaupala otro-
kom. Otroci so se v nadalje-
vanju družili v prijetni senci 
dreves na tamkajšnjem vrtu 

in zobali češnje z drevesa, ki 
stoji sredi njega.

V petek bo na vrsti že nova 
pravljica, tokrat jo bo za otro-
ke pripravila Urška Košir v 
Puharjevem muzeju. Teden 
kasneje se pravljica seli na 
Plečnikovo stopnišče, pri-
povedovala jo bo Jadranka 
Završnik. V juliju bo mogo-
če prisluhniti Alji Kump na 
ploščadi pred Prešernovim 

gledališčem, Jadranki Zavr-
šnik v Prešernovi ulici in na 
hortikulturnem vrtu, Boja-
nu Pretnarju na Layerjevem 
vrtu in Petri Korenjak Mar-
čun na Glavnem trgu pri 
vodnjaku. Dve pravljici pri-
naša še avgust, in sicer jih 
bosta pripovedovali Urška 
Košir v atriju Galerije Pre-
šernovih nagrajencev in Jer-
ca Cvetko na Vovkovem vrtu.

ŠKATLICA PRAVLJIC
Že šesto leto se bo mogoče ob koncu tedna na vrtovih, ulicah in skritih kotičkih mestnega jedra Kranja 
družiti s kranjskimi pravljičarji.

S prvo pravljico v sklopu letošnjih Pravljic na dvoriščih je otroke razveselila Natalija Herlec. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

Lepota
življenja
Unikat obstoja ...
Ljubezen je
in vedno bo vse.
Vse, čisto vse,
kar je v telesu ...
Kar vidijo oči,
kar čuti čut ...
Vse je
in vedno bo …
Le vsak ima
to moč.

To moč
življenja.
Da svojo sliko
sam si narišeš
in z najlepšim barvami
popišeš ...
podpišeš ...
Ljubiš ...
Varuješ ... 
Čuvaš ... 
Neguješ ...
Spoštuješ ...

Življenje

Jana Jagodic

»Da svojo sliko sam si narišeš in z najlepšim barvami 
popišeš ... Podpišeš ... Ljubiš ... Varuješ ... Čuvaš ... Negu-
ješ ... Spoštuješ ...« Bodimo sami kreator svojega življe-
nja. Meta

Akcijo Pomežik soncu, s katero želijo v Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS) čim večjemu številu otrok 
zagotoviti brezplačne počitnice, bodo letos izvedli že 21. 
leto. Lani so v sklopu omenjenega programa na počit-
nice peljali rekordnih 11.838 otrok. Sproščujoče, varne, 
ustvarjalne in aktivne počitnice želijo otrokom omogočiti 
tudi letos. V ZPMS ocenjujejo, da pri nas pod pragom 
revščine živi 45 tisoč otrok, prepričani so, da se je z epi-
demijo število še povečalo. S pomočjo donacij lahko tem 
otrokom omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo 
svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Pet evrov za 
letovanje otrok je mogoče prispevati s poslanim kratkim 
sporočilom s ključno besedo POMEZIK5 na 1919.

Počitnice za vse otroke
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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

D
an pred roj-
stnim dnem so 
ga prijatelji in 
kolegi vseeno 
presenetili, tako 

da so »ofiranje« še izpelja-
li, potem je bila razglaše-
na epidemija. Rojstnodne-
vno zabavo za štirideset let 
je tako Gašper pripravil po 
končani epidemiji. »Ljud-
je so pogrešali druženje, res 
nas ni bilo veliko, imeli smo 
se pa fino,« pove novopečeni 
štiridesetletnik.

Gašper Špec in Tanja Švi-
gelj se zadnje čase precej 
posvečata starševski vlo-
gi. Živita na Bledu, kjer sta 
začela tudi svojo turistično 
zgodbo, pred njo pa je bila 
že vinska. Gašper je nam-
reč eden redkih Gorenjcev, 
ki se je pred leti tako zalju-
bil v vino, da ima danes svo-
jo vinsko znamko. 

Vina so Gašperja vedno 
zanimala. Pred kakšnimi 
15 leti pa sta s Tanjo začela 
zahajati v Goriška brda, obi-
skovala sta kleti, spoznava-
la vinarje in z nekaterimi so 
se spletla pristna prijatelj-
stva. Potem je naredil šolo 
za sommeliera, nadaljeval z 

WSET 2. stopnjo pri Rober-
tu Gorjaku, ustanovila sta 
simpatično društvo za lju-
bitelje vina Vinergija, kjer 
so organizirali kar lepo šte-
vilo zanimivih dogodkov. In 
tako se je počasi v Gašper-
ju rojevala ideja, da bi delal 
svoje vino. Želel se je naučiti 
razmišljati na način, kot raz-
mišljajo vinarji, gledati vino 
skozi njihove oči. Namreč, 
kljub nekaj znanja, ki ga je 
imel, ko se je znašel v njiho-
vi družbi, načeloma ni vedel, 
o čem govorijo. Tako je pač 
hotel priti stvari do dna, pra-
vi. Ker tako potem gledaš 
vino skozi drugačne oči kot 

neki okuševalec, poznava-
lec, pivec, nadaljuje. 

Z Andrejem Erzetičem iz 
Višnjevika sta se dogovori-
la, da njegovo idejo izpelje-
ta, in z njegovo pomočjo ter 
prijateljstvom je zgodba o 
Gašperjevem vinu dejansko 
zaživela.

Gašper ima najraje sivi 
pinot in maceracije, vendar 
take, da ti ostanejo v spomi-
nu. Tako se je seveda odločil 
za sivi pinot; pa tudi iz razlo-
ga, ker gre za edino sorto, s 
katero lahko dobiš take bar-
ve vino, da ga ta dela pose-
bnega, specialnega. Nadal-
juje: »Moja prvotna želja je 

bila, da bo vino imelo tako 
barvo, da se bo že na daleč 
vedelo, da je posebno. Malce 
se ujema z mojim karakter-
jem, ker sem rad drugačen 
in sem res želel, da je vino 
drugačno.« 

Letos teče že peto leto, kar 
so polnili prve steklenice. 
Paleto vin je vmes razširil in 
ta danes obsega pet različnih 
vzorcev. »Od rebule, rdeče-
ga, do oranžnega, na katere-
ga sem res najbolj ponosen, 
ker je to stil vina, pri katerem 
je zelo težko doseči, da je res 
dober, brez filtracije, brez 
žvepla,« poudari.

In potem se je iz vinske 
zgodbe razvil še turizem. 
»Ime Special se je rodilo z 
vini, obenem pa se je poka-
zala neka možnost za šir-
šo in večjo zgodbo.« Tako 
je Bled dobil še Design and 
Wine Vilo Special. »Iz neke 
šale – kaj, če bi začeli dela-
ti vino, ker me je to zanima-
lo, se je skozi leta in prijatelj-
stvo z vinarji na koncu stvar 
zapeljala do te mere, da je 
Special danes že prava bla-
govna znamka,« se nasme-
hne slavljenec, ki si nikoli 
ni mislil, da bo v peto deset-
letje vstopil v času, ko se je 
svet ustavil zaradi pandemi-
je covida-19.

ŠTIRIDESETLETNIK IN 
NJEGOVA ZGODBA O VINU
Gašper Špec je 10. marca 2020 dopolnil štirideset let. Ker je šlo za okroglo obletnico, je seveda 
načrtoval zabavo, a jo je zaradi situacije, ki jo je povzročil novi koronavirus, prestavil. 

Gašper Špec je vstopil v peto desetletje tik pred 
razglasitvijo letošnje epidemije covida-19.

»Nova«

Prebrala sem, da ste že 20 
let pri časopisu. Čestitam in 
pozitivno energijo, ki jo delite 
v odgovorih, je res lepo pre-
jemati.  Prosim vas, če  lahko 
pogledate v mojo prihodnost. 
Mi bo uspelo v novi službi? 
Zopet imam dvom in izredno 
malo časa. Začetek je napo-
ren. Želim si tudi nekaj miru 
zase in za odraščajoče otroke. 
Mi bo uspelo? Hvala za iskren 
odgovor in lep pozdrav.

Hvala vam za lepe besede, ki 
pobožajo in hranijo dušo. V 
novi službi vam bo vsekakor 
uspelo. Strinjam se z vami, 
da je vsak začetek težak, zato 
ne smete kar takoj izgubiti 
upanja. Znali se boste posta-
viti zase in določiti meje v 
odnosih. Manjše ovire boste 
vse uspešno preskočili. Vsi 
dvomi, ki jih imate, so popol-

noma odveč. V hitrem vrtin-
cu in poslovni odgovornosti 
vam bo uspelo najti čas tudi 
za otroke, bodite brez skrbi, 
vse bo šlo po načrtu ali pa še 
bolje. Lep pozdrav in srečno.

»Vrtnica«

Draga Tanja, rada bi vprašala 
glede partnerskega  odnosa. 
Zanima me, ali bom srečna 
v odnosu, saj me notranji glas 
nenehno opozarja na drugo 
sliko. Potem pa bi še rada 
vprašala za hčer, najin odnos. 
Kaj naj pri sebi storim oziroma 
kaj delam narobe? Kaj pa slu-
žba, se mi obeta sprememba, 
ki jo tako nujno potrebujem in 
vsi znaki kažejo, naj jo zapu-
stim? Hvala za vse odgovore, 
super ste.

Na prvo vprašanje je težko 
odgovoriti. Pa ne zato, ker 

tega ne bi videla v kartah, 
ampak zato, ker je veliko 
odvisno od pravila sreče. Je 
dan, ko ste s partnerstvom 
čisto zadovoljni in ne bi nič 
spremenili, in pride dan, ko 
si rečete, da to ni to in da 
niste srečni. Moje mnenje je, 
da ste že kar nekaj časa pod 
stresom, ne najdete svojega 
notranjega miru, strah vas 
je prihodnosti zaradi službe 
in potem je normalno, da 
vse vidite bolj črno. Znate 
biti srečni in te občutke zelo 
dobro poznate, veliko ljudi se 
teh čustev sploh ne zaveda. 
Hči ima povsem drug karak-
ter kot vi. To vas utrudi bolj, 
kot se zavedate. Zna biti kar 
preveč trmasta in ne odne-
ha, dokler ne obvelja njena. 
Tukaj ne smete popuščati. Vi 
ste njen starš in ne obratno. 
Je pa tudi res, da sedaj otroci 
prej odraščajo in prihajajo v 

puberteto, sploh deklice. V 
bistvu ne delate nič narobe, 
le dajte ji vedeti, da bo vedno 
obveljala vaša beseda, ne 
glede na njeno obnašanje. 
Partnerju ne smete dovoliti, 
da se vmeša, kadar imata 
besedne dvoboje, oziroma 
mora biti na vaši strani, saj 
nasprotno le spodkopava 
vašo vzgojo, za katero se 
neizmerno trudite. Sčaso-
ma se bo vajin odnos zelo 
izboljšal. Je res, da imata in 
bosta imela s sinom bolj pri-
sten odnos, saj je vaša kopi-
ja. Je tudi bolj nežne narave 
in prilagodljiv, včasih lahko 
preveč. Malo časa morate 
še potrpeti v trenutni slu-
žbi, kmalu pa se na obzorju 
pokaže čisto nekaj novega. 
Spremembe čakajo na vas, 
zato se ne obremenjujte več 
toliko. Vse bo v redu. Lepo se 
imejte. Srečno.

Aktualni zmagovalec oddaje MasterChef Slovenija Anže 
Kuplenik pojasni, da je šlo za zaključni projekt akademije za 
organizatorje porok, ki ga izvaja Infinity events. Ena izmed 
soorganizatork pri projektu ga je vprašala, ali bi sodeloval, 
ker so potrebovali kuharja. Zadeva se mu je zdela zanimiva, 
ko pa je ugotovil, da pozna tudi nevesto, je bil takoj za – Son-
ja Kokalj ga je na osnovni šoli učila biologijo, kemijo, nara-
voslovje in gospodinjstvo. Presenečenje je uspelo, kuhanje 
na plovilu pa je bila tudi svojevrstna izkušnja. Pri pripravi 
hrane za par mu je pomagala Jerneja Trofenik Dimnik, tudi 
tekmovalka iz MasterChefa. »Jaz sem pripravljal slani del 
pogostitve, Jerneja pa sladkega,« še pove Anže. 

Anže kot poročno presenečenje

Anže Kuplenik / Foto: Infinity akademija

Tudi tako bi lahko poimenovali sedmi rojstni dan Vile 
Podvin, ki ga je domača gostinska ekipa zadnjo nedeljo v 
maju praznovala v družbi gostov in vinarja Mihe Batiča iz 
Šempasa. Seveda je letošnji rojstni dan minil v skladu s 
priporočili, ukrepi, dovoljenim, gostje pa so se z veseljem 
odzvali vabilu in praznovali s hišo, ki je v sedmih letih 
utrdila svoje ime tudi zunaj slovenskih meja. Ime doma-
če prve kuhalnice Uroš Štefelin pa je postalo sinonim za 
kakovosten, izviren in okusen krožnik. V Vili Podvin so se 
odločili, da za svoj praznik gostom ponudijo šesthodni 
chefov jedilnik po posebni ceni, na kitari je prisotne razve-
seljeval Staš Hrenić, sloves Batičevih vin pa je v okušanje 
privabljal tudi tiste, ki njegovih vin še niso poznali ali pa 
so samo slišali zanje. 

Pravljičnih sedem

Vinar Miha Batič v družbi svojega sina Angela, ki nosi 
enako ime kot Batičevo najbolj prepoznavno vino.

V zadnjem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 25 
otrok, od tega 16 deklic in 9 dečkov. Najlažja je bila deklica 
z 2976 grami, najtežji pa deček s 4225 grami. V jeseniški 
porodnišnici se je rodilo 14 otrok, od tega 8 deklic in 6 
dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4040 gramov, 
najlažjemu dečku pa je tehtnica pokazala 2650 gramov.

Novorojenčki

Na Jesenicah sta v sredo, 10. junija, zakonsko zvezo skle-
nila Snežana Nikolić in Goran Živanović.

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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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

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, zelišča, 
ste vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da bodo 
rastlinam dostopna 
vsa hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja  
v vrednosti 15 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga

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, 29. junija 2020, na Go renj ski glas, Nazor-
jeva 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

Končno smo tudi na Gorenjskem dočakali zrele češnje, ki so 
seveda nadvse dobrodošle na naši mizi. Bodisi surove z vsem, 
kar nam ponujajo, ali pa izkoščičene kot sočen dodatek v 
receptih, saj dajo jedem specifičen okus in sočnost. Češnje 
delujejo pomlajevalno, blažijo revmatična obolenja sklepov in 
putiko, pomagajo pa tudi do lepe kože in pri hujšanju.

Češnjeva solata z bananami in sladko smetano

Potrebujemo: 1 kg češenj, 2 banani, 10 dag (lahko manj) rjavega 
sladkorja, 1,5 dl vode, 2 dl sladke smetane, skorjico cimeta in 
rezino limonine lupinice.
Vodo, sladkor, cimet in limonino lupinico prevremo in ohladi-
mo. Smetano stepemo. Oprane češnje izkoščičimo, naložimo 
v skledo in jim prilijemo ohlajeno tekočino. Banano prerežemo 
po dolgem in nato na rezine. Češnje damo v skodelice, dodamo 
koščke bananine, na vrh damo stepeno smetano ter okrasimo 
s sladkorjem in češnjami. Po želji dodamo kepico sladoleda.

Češnjeva marmelada z rdečim ribezom

Potrebujemo: 1 kg češenj, 250 g ribeza, sok in lupino 2 limon ter 
od 50 do 60 dag sladkorja.
Češnje pustimo nekaj ur v slani vodi, da zlezejo iz njih črvi, 
nato jim potrgamo peclje. Češnje zmečkamo in skupaj z ribe-
zom kuhamo v lastnem soku. Po potrebi dodamo malo vode. 
Mehko sadje pretlačimo. Mezgi dvakrat dodamo sladkor in 
kuhamo do zadostne gostote. Proti koncu kuhanja dodamo 
limonin sok, ki pospešuje želiranje. Z vročo marmelado napol-
nimo pogrete kozarce in jih takoj zapremo. Bel sladkor lahko 
zamenjate z eritritolom ali kokosovim sladkorjem. Marmela-
da sicer ne bo tako izrazito sladka, bo pa veliko bolj zdrava, 
obstojna pa je enako.

Češnjev kolač z zdrobom

Za 4 osebe potrebujemo: od 400 do 500 g češenj, 50 g sladkorja, 
žličko naribane limonine lupinice, 2 jajci, 1 dl kisle smetane, 2 dl 
pšeničnega ali pirinega zdroba, malo masla in moke.
V skledo damo sladkor, limonino lupinico ter dva rumenjaka in 
mešamo približno 10 minut, da postane čim bolj penasto. Nato 
vmešamo kislo smetano. Posebej naredimo sneg iz dveh belja-
kov in ga dodamo zmesi, nato pa vmešamo še zdrob. Dobro 
premešano zmes zlijemo v tortni obod, ki smo ga namazali z 
maslom in potresli z moko. Zmes zravnamo in po vrhu obloži-
mo s češnjami, ki smo jih pred tem očistili in izkoščičili. Pečemo 
v srednje vroči pečici (okrog 160 °C) približno pol ure.

Češnja na vašem vrtu

Po vsaj eno drevo češnje, jablane in slive bi moralo biti na 
vsakem vrtu, če je to le možno. Za nezahtevno drevo češnje 
je najbolje izbrati samooploditevno sorto, ki najbolje uspeva 
na srednje bujni podlagi colt. Plodove tako razvije v četrtem 
ali petem letu, oporo potrebuje le nekaj let, razvije pa tudi 
lepo krošnjo, ki je lahko vir prijetne sence v poletni vročini.

Jogurtova torta z marelicami
Lahka, osvežilna, sezon-

ska in izvrstna torta. Vred-
no si je vzeti nekaj časa in jo 
narediti.

Za pripravo jogurtove tor-
te z marelicami potrebuje-
mo: za biskvit: 2 jajci, 2 žlici 
moke, 2 žlici sladkorja, 1 žlič-
ko pecilnega praška, sok iz 
kompota za navlažitev biskvi-
ta; za jogurtovo kremo: 300 g 
grškega jogurta, 3 žlice slad-
korja, 3 dl sladke smetane, 6 
listov želatine. Za marelično 
kremo: 200 g grškega jogur-
ta, 3 dl smetane, 3 žlice slad-
korja, 6 listov želatine, 350 g 
svežih marelic, 3 žlice vode; 
za marelični preliv: 350 g sve-
žih marelic, 3 žlice sladkorja, 
1 dl vode, 6 listov želatine. 

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 

pecilni prašek. Beljake in ru-
menjake ločimo. Iz beljakov 
stepemo trd sneg in dodamo 
sladkor. Mešamo, dokler se 
sladkor ne raztopi. Nato k 
beljakom dodamo rume-
njaka in narahlo pomeša-
mo. Nato ročno (ne uporab-
ljamo mešalnika) vmešamo 
še moko in pecilni prašek. 
Maso nadevamo v model za 
peko torte in pečemo v peči-
ci, segreti na 170 °C, približ-
no 20 minut oziroma dokler 
zobotrebec, ki ga zapičimo v 
testo, ne ostane suh.

Priprava jogurtove kreme: 
Tri žlice jogurta segrejemo 
skupaj z želatino in med 
mešanjem kuhamo le toli-
ko časa, da se želatina razto-
pi (lahko uporabimo instan-
tno želatino, ki jo vmešamo 

v jogurt brez segrevanja). 
Preostali jogurt zmešamo s 
sladkorjem in mu dodamo 
jogurt z raztopljeno želati-
no. V nastalo zmes nato z lo-
patico vmešamo še stepeno 
smetano.

Priprava marelične kre-
me: Marelice razpolovimo, 

jim odstranimo koščice 
ter jih narežemo v poso-
do. Posujemo jih s sladkor-
jem in zalijemo s tremi žli-
cami vode. Kuhamo, dokler 
se marelice na razpustijo. 
Nato vse skupaj zmeljemo 
s paličnim mešalnikom, da 
dobimo kašo. V še vroči kaši 

raztopimo želatino. V skoraj 
ohlajeno kašo vmešamo gr-
ški jogurt in nato z lopatico 
ročno še stepeno smetano.

Priprava mareličnega 
preliva: Narezane marelice 
posujemo sladkorjem in za-
lijemo s tremi žlicami vode. 
Kuhamo, dokler se mare-
lice na razpustijo. Nato vse 
skupaj zmeljemo s palič-
nim mešalnikom, da dobi-
mo kašo.

Sestavljanje torte: Biskvit 
navlažimo s sadnim kom-
potom in okrog postavimo 
tortni obod. Najprej nade-
vamo jogurtovo kremo, nato 
še marelično. Po vrhu preli-
jemo z nekoliko ohlajenim 
mareličnim prelivom. Torto 
postavimo za nekaj ur v hla-
dilnik, da se strdi.

Mojca Logar

Teden restavracij je priljub-
ljen gostinski projekt, s kate-
rim želijo restavracije svojim 
gostom ponuditi drugačno 
hrano po zmerni ceni. Ali je 
boljša? Kakor za koga; vseka-
kor je drugačna, zahtevnejša. 
Tako želijo vzgajati tudi goste, 
da bi pokusili še kaj drugega 
kot zrezek in pečenko. Zara-
di nastale situacije je tokratni 
pomladni teden restavracij 
od 12. do 21. junija. Ta hip v 
Sloveniji 101 restavracija nudi 
posebni meni za 19 ali za 25 
evrov, kjer so pripravili čudo 
različnih okusov in še več. Ob-
čudujem njihove ideje, okus 
in stil. Da bi Slovenija lahko 
postala še bolj prepoznavna 
gastronomska destinacija, je 
jasno že dlje časa. Zakaj bi po 
takih jedeh posegali le tujci, 
ko pa smo domači gosti prav 
tako lahko dobri potrošniki? 
Meni v tednu restavracij ima 
običajno tri hode, predjed, 
glavno jed in sladico. Prinesejo 
še kakšen pozdrav iz kuhinje 
in seveda nudijo prvovrstna 
vina in drugo pijačo. Vse jedi 
so narejene v majhnih količi-
nah in so servirane na velikih 
krožnikih. Sprva misliš, da se 
od tega ne boš prav nič najedel, 
na koncu greš od mize prijetno 
sit, ne da bi imel občutek, da 
nisi sposoben za nič drugega 
kot za počitek. Sprva sem se 
še trudila zapomniti si, kaj 
so prinesli, zdaj tega ne poč-
nem več. Mus, strjenka, pire 
so pogoste oblike hrane, ki jih 
nudijo, prav tako tudi lokalne 
sestavine, kot na primer bran-
cin Fonda ali koruza trdinka. 
Meni je ljubše manj in tisto ka-
kovostno. Povsem razumem, 
da je mnogim še vedno pojem 

dobrega količina, zrezek, ki 
gleda čez krožnik. Otroci mi 
pravijo, da imajo občutek, da 
grem v gostilno le zato, da bi 
doma poskušala narediti po-
dobno jed. Morda mi kakšna 
sladica še približno uspe, česa 
drugega pa se niti ne lotim, je 
prezahtevno za moje kuharsko 
znanje. Mar ni podobno tudi v 
drugih panogah – nekdo dela 
v velikih količinah, kjer zaslu-
žek prinese količina. Drugi se 
zavestno odloči za manjše ko-
ličine, kjer je treba dodati še kaj 
znanja ali dodane vrednosti – 
in ta prinaša zaslužek. Oboje 
je stvarnost, odločitev za eno 
ali drugo obliko gospodarjenja 
nam narekujejo naravni pogo-
ji, družinska tradicija, trenu-
tna situacija na trgu. Najpogo-
steje pa je to osebna, moralna 
ali etična odločitev. Nekdo rad 
operira z veliko tonami, avti, 
traktorji. Nekateri gostinci so 
ponosni na več sto gostov, ki 
jih lahko postrežejo hkrati, 
drugi bodo že pri številu tride-
set omejili svojo ponudbo, ker 
se jim po lastnih zahtevah ne 
morejo ustrezno posvetiti. Na 
koncu sta pomembna dobiček 
in lastno zadovoljstvo. Pogosto 
pa ljudje rečejo, da ob večjem 
prometu, tonah in kilometrih 
ni nujno, da jim ostane več 
dobička. Zagotovo imajo več 
skrbi in utrujeno telo. Vse, kar 
počnemo, je lastna odločitev v 
naši glavi, pogosto pa je živ-
ljenju tako, da je kvaliteta po-
membnejša od kvantitete. Če 
bi se radi podali na gurman-
sko pustolovščino, je Teden re-
stavracij zagotovo prava ideja, 
ki si jo lahko omislite in verja-
mem, da tudi privoščite.

Teden restavracij
Janez Logar

Mama moja, odšla si iz mo-
jega življenja. Že kot majhna 
deklica sem vedela, čutila, da 
je v naši družini nekaj zelo 
čudnega. Spomnim se, kako 
sem pogosto stala med tabo in 
očetom, medtem ko sta se vid-
va prepirala. Stalno si grozila 
z odhodom. Počakala si, da 
sem dopolnila 18 let, in nato 
si preprosto izginila. Oče ni 
vedel, kje si, niti se ni trudil, 
da bi te poiskal. Tvoji starši 
so samo rekli, da si bila ved-
no zelo čudna. Jaz niti nisem 
bila tako zelo presenečena, saj 
si to ves čas govorila. 

Redno sem doštudirala in 
opravila prakso v tujini. Moj 
poklic je delo z ljudmi. Sre-
čujem zelo težke družinske 
zgodbe in si pogosto rečem: 
»Povsod isto 'sranje'.« Pred 
leti sva se na morju slučajno 
srečali. Živiš v tujini. Vem, da 
si v zelo čudni družbi. Bilo ti je 
nerodno, jaz pa nisem vedela, 
kaj naj naredim s seboj v tvoji 
bližini. Očitala si mi hišo, ki 
mi jo je zapisal tvoj oče. Očita-
la si mi, kakšen neumen otrok 
sem bila. Zamerila si mi, ko 
sem se v vajinih prepirih pos-
tavila na očetovo stran. Nekaj 
si še govorila, vendar sem se 
popolnoma odklopila od tvo-
jih besed. Pred dnevi sem ti 
poslala elektronsko sporočilo. 
Nestrpno sem čakala odgovor. 
Upala sem, da me boš pova-
bila na srečanje. Dobila sem 
vse kaj drugega in na koncu še 
zahtevo, naj izbrišem tvoj ele-
ktronski naslov in naj te nikoli 
več ne kontaktiram. 

Že nekaj časa hodim na 
terapije in skupine. Izjokala 
sem svojo zgodbo, malo je od-
legalo, v celoti pa ne. Verjetno 

nikoli ne bo. Sreče s fanti ni-
mam. Stik s starimi starši mi 
veliko pomeni. O tebi nočeta 
govoriti. Po tvoji prepovedi sti-
ka sem se dokončno odpoveda-
la upanju o nama. Boli tako 
neizmerno. Hkrati sem prišla 
do točke, ko sem stopila na pot 
odpuščanja. 

Želim pa, da veš. Moja 
mama si in nikoli se ne bom 
odpovedala hrepenenju po 
tebi. Zrasla sem iz tvojega 
tkiva in vse življenje sem hre-
penela po tvoji bližini, po tvo-
jih objemih. Odpuščam ti tvoj 
hlad. Odpuščam ti, ker vem, 
da v srcu trpiš vsaj toliko kot 
jaz. Verjetno precej bolj, saj 
mora biti v tebi nekaj grozne-
ga, da se odpoveš svoji hčerki. 
Razumem, da me nočeš vide-
ti, istočasno moje telo vleče k 
tebi. Morda se bova spet kje 
srečali. Če prej ne, v nebesih. 
Menda, tako učijo, obstaja 
neka ljubezen, ki umije takšne 
rane. Kako naj to vem, če v 
meni živi le bolečina zavr-
ženosti, nesprejetja? Kaj je to 
ljubezen, ne vem, nikoli nisem 
vedela. Ljubezen do hribov, 
živali, narave, poklica. Am-
pak kako je, ko te ima mama 
rada, tega ne vem. Pravijo, 
da je to zelo lepo. Morda se 
srečava in te vprašam, ali ti 
poznaš materino ljubezen. 
Da je to občutek, ki te sprem-
lja vedno in povsod. Še potem, 
ko mama umre. Ti si še živa, 
pa mi je ne zmoreš dati. Imela 
bom otroke, takrat te obiščem 
in ti razložim, kakšna je ma-
terinska ljubezen. To bo moje 
darilo tebi.

Kar odšla si

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov

V
la

d
im

ir
 S

te
gn

e,
 B

o
št

ja
n
 B

ra
či

č 
   

   
   

  U
p
o
ra

b
im

o
 l
es

9 789612 034481

w w w . k m e c k i g l a s . c o m

Ce
na

: 1
9 

€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

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

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

Elektro vzdrževalec m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnemu mestu: izvajanje preventivnih pregledov in 
elektro vzdrževanje strojev in naprav, ugotavljanje in odpravljanje napak ter okvar 
na strojih. GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 21.06.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja m/ž (Kranj) 
V svojo ekipo vabimo samostojnega računovodjo, ki bo opravljala vse vrste računo-
vodskih opravil za naše stranke. Delovno mesto je v Kranju. Selecta d.o.o., Kidričeva 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10.07.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo) 
Naloge delavca/ke na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in 
materiala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. MER-
KUR trgovina, d.o.o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 17.06.2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec pohištva m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo: zaželene izkušnje na področju prodaje pohištva, smisel in željo za 
delo s kupci, orientiranost k rezultatom, pozitivno naravnanost in kooperativno-
st, angažiranost in radovednost, možen skrajšani delovni čas. LESNINA LES-MMS 
trgovska družba d.o.o. , Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
22.06.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojnik TGM m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, Opravljen izpit za TGM, Poznavanje pome-
na varnostne opreme... Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 
KRANJ. Prijave zbiramo do 10.07.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo osebe, katere veseli delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na 
prodajne police, urejanje izgleda trgovine, veselje do dela s strankami. TEDi Betri-
ebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 30.06.2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir m/ž (Kranj) 
V ekipo vabimo izkušenega sistemskega inženirja. Skupaj z ostalimi sodelavci iz 
ekipe boste skrbeli za upravljanje strežniške infrastrukture podjetja, obenem pa 
predlagali spremembe in izboljšave v sodelovanju z našimi poslovnimi razvijal-
ci pri pripravi rešitev, ki jih Četrta pot razvija za potrebe svojih strank.  Četrta pot 
d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19.06.2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Prometni inženir m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: vsaj 6. stopnja izobrazbe gradbene smeri (študijski program prome-
tno inženirstvo), vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj (načrtova-
nje prometne infrastrukture), strokovni izpit za pooblaščenega inženirja gradbe-
ne,... Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. 
Prijave zbiramo do 12.07.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Trgovec in serviser v trgovini s hidravličnimi  
komponentami, m/ž (Škofja Loka)
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za svetovanje strankam ter omogočanje prijet-
nih in enostavnih nakupov. Kandidati morajo imeti vsaj IV. stopnjo izobrazbe ter 
spoštljiv odnos do kupcev in sodelavcev. Ines, d. o. o., Kidričeva cesta 58, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 30. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Arhitekt / Arhitektka m/ž (Celovec) 
Pričakujemo: VI. ali VII. stopnja izobrazbe arhitekture, aktivno znanje angleškega 
ali nemškega jezika, zaželene izkušnje, zaželeno znanje programa Allplan. OBER-
RESSL & KANTZ ZT-GmbH, Schleppe-Platz 8, A-9020  Klagenfurt. Prijave zbiramo do 
10.07.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na stroju m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: veselje do dela na različnih strojih; željo po pridobivanju novih prak-
tičnih znanj , izobrazba grafične ali strojne smeri je prednost; izkušnje iz dela na 
strojih v grafični panogi so prednost; sposobnost timskega dela,... EGP Embalažno 
grafično podjetje d.o.o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
01.07.2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja m/ž (Kranj/Ljubljana) 
Zaradi povečanega obsega dela medse sprejmemo novega sodelavca za delovno 
mesto: Računovodja m/ž. Vabimo vas k sodelovanju in nudimo zaposlitev za nedo-
ločen čas v stabilnem, pozitivnem in spodbudnem delovnem okolju s poskusno 
dobo 1 meseca. Redno plačilo z vsemi pripadajočimi dodatki. Lokacija: ali Kranj / 
ali Ljubljana. Digital logic d.o.o., Delavska cesta 26, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
12.07.2020. 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

tedenski koledar
 vzhod zahod 

16. 6.  tor. Beno 5.10 20.55

17. 6. sre. Dolfe 5.10 20.56 

18. 6. čet. Marko 5.10 20.56

19. 6. pet. Julijana 5.10 20.56

20. 6. sob. Silverij 5.11 20.57

21. 6. ned. Alojz 5.11 20.57

22. 6. pon.  Ahac 5.11 20.57

desetdnevna vremenska napoved

Torek
16. 6.

15/20 °C

Nedelja 
21. 6.

12/24 °C

Sreda 
17. 6.

Četrtek
18. 6.

Petek
19. 6.

Sobota
20. 6.

13/22 °C 14/22 °C 12/21 °C 12/22 °C

Ponedeljek 
22. 6.

Torek
23. 6.

Sreda
24. 6.

Četrtek
25. 6.

11/23 °C 12/24 °C 12/25 °C 12/22 °C
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:

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 17. junija
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Rezultati 48. kroga – 14. junija 2020
2, 4, 14, 15, 17, 24, 39 in 26

Loto PLUS: 6, 13, 19, 24, 25, 26, 34 in 32
Lotko: 6 3 0 1 9 0

Sklad 49. kroga za Sedmico: 2.100.000 EUR
Sklad 49. kroga za PLUS: 400.000 EUR
Sklad 49. kroga za Lotka: 440.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Večer s Kreativnicami: Silva Horvat
Škofja Loka – V petek, 19. junija, bo od 18. ure dalje v Krea-
tivnicah na Spodnjem trgu potekal prijeten pogovorno-dru-
žabni večer. Podrobneje bodo predstavili dolgoletno delo 
oblikovalke in tkalke Silve Horvat ter odprli razstavo njene 
avtorske tapiserije, ki bo na ogled do 17. julija.

IZLETI

S kolesom do Škofje Loke
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 18. juni-
ja, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Kranj–Crngrob–Škofja 
Loka–Naklo. Zbor ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

Maistrova pot v Kamniku
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
18. junija, pohod po Maistrovi poti v Kamniku: Kamnik–Špi-
ca–Stari grad–Kamnik. Skupne zmerne hoje bo okrog tri 
ure. Na izhodišče pohoda pridite z osebnimi avtomobili. 
Informacije in prijave zbira do srede, 17. junija, Franci Erzin, 
tel. 041 875 812.

Vodice – V Vodicah bodo tudi letošnje poletje potekale tradi-
cionalne Počitniške kratkočasnice, ki jih bodo izvedli v juliju. 
Občina Vodice je kot glavni organizator skupaj z animatorji in 
drugimi sodelavci pripravila štiri tedne aktivnosti, namenjene 
osnovnošolskim otrokom. Tako bo prvi teden v juliju potekal 
Teden od A do Ž v dvorani na Skaručni, drugi teden bodo sledi-
le športne kratkočasnice v Tenis klubu Kubu, tretji teden bodo 
na vrsti ustvarjalne kratkočasnice znova v dvorani na Skaručni, 
počitniško druženje osnovnošolcev pa se bo zaključilo pri koči 
Smučarskega društva Strahovica - Selo s športnimi igrami. 
Vsaka od aktivnosti se bo izvedla, če bo nanjo prijavljenih vsaj 
deset otrok. Rok za prijave je ta četrtek, 18. junij.

Tudi letos Počitniške kratkočasnice v Vodicah

Mojstrana – Iz Turizma Kranjska Gora so sporočili, da je tu-
ristično-informacijska točka Topolino v Mojstrani že odprta 
vsak dan od 8. do 20. ure. Topolino predstavlja vstopno točko 
v turistično destinacijo Kranjska Gora in obiskovalcem izreka 
dobrodošlico ter jim poleg počitka (na urejenem parkirišču) 
ponuja tudi osvežitev ob Savi Dolinki in turistične informacije.

Topolino že odprt vse dni v tednu
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Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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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

14,99Trda vezava

EUR

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.

OSMRTNICA

Sporočamo vam žalostno vest, da se je v 101. letu starosti poslovil  
borec Prešernove brigade, gospodarstvenik s področja stanovanjske gradnje  

in urejanja prostora 

Ivo Miklavčič
(1919–2020) 

Pogreb bo v torek, 16. junija 2020, ob 15. uri na Mestnem pokopališču v Kranju.
Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici med 9. in 15. uro.

Žalujoči sinovi Jani, Boris in Brane z družinami
Kranj, 11. junij 2020

ZAHVALA

V 75. letu nas je nepričakovano zapustil naš dragi

Franc Škerjanc - Škorc
iz Žiganje vasi

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našega ljubega pokojnika pospremili na njegovi 
zadnji poti ter nam bili v oporo in pomoč. Še posebej pa se zahvaljujemo reševalni ekipi 

ZD Tržič za njihovo požrtvovalnost in prijaznost v težkih trenutkih.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA
 

Za vedno se je poslovil

 

Peter Filipovič
rojen 24. 5. 1942 v Kranju

 
Zadnja desetletja je preživel v ZDA, kjer bo tudi pokopan.

 
Žena Martina in njegov brat Bogdan

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

HIŠO na Gorenjskem, tel.: 031/367-
659 20001242

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED APN7, s smerokazi, registri-
ran, z dokumenti, plačam pošteno za 
dober moped, tel.: 041/748-621 
 20001275

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

TRI mesece stare letne pnevmatike - 
Intensa 205/55 R16, tel.: 031/772-
549 20001273

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, tel.: 041/841-632  
 20001283

LANSKA suha bukova drva, tel.: 
040/532-320 20001279

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20001259

SUHA bukova drva in golf 3 1.9 TDI, 
letnik 1996, tel.: 031/561-707  
 20001274

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO - dobro ohranjen pograd 
z vzmetnicama, tel.: 04/23-11-833, 
064/126-338 20001226

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj Gorenje W7 604, 5-delni 
hladilnik Gorenje in manjšo gugalnico, 
tel.: 064/234-043 20001284

TURIZEM
ODDAM

APARTMA s teraso za 2 - 4 osebe. 
Cena najema na dan znaša 40 - 55 
EUR. Vabriga pri Poreču blizu Lanter-
ne, tel.: 00385989716007, Anđelka 
Blaževič  
 20001244

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 20001195

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001285

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BREZHIBEN traktor Goldoni Trans-
car 33RS; hidravlične zavore na vsa 
4 kolesa, možnost vklopa pogona na 
vsa kolesa, hidravlični dvig kesona, 8 
4 prestave, prvi lastnik, cena 17.000 
EUR, tel.: 040/581-124 20001281

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir kifelčar, tel.: 
031/513-678 20001278

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 kom. jagence za nadaljnjo rejo, tel.: 
041/910-234 20001277

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20001151

ORJAŠKE lisce in odrasle samice za 
pripust, tel.: 041/724-123 20001282

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IZKORISTITE priložnost za dodatni 
zaslužek! K sodelovanju vabimo mlajše 
upokojenke/ce, za dinamično delo v 
klicnem centru v Kranju. Nudimo prila-
godljiv delovni čas in odličen zaslužek. 
Dobrodošli. Studio Zdravja. Španovina 
d.o.o., Kranj, Savska loka 21, Kranj, 
tel.: 040/130-054 20001280

IŠČEM

IŠČEM - preprosto in empatično gos-
po, ki bi skrbela za 85-letno mamo, 
tel.: 064/152-534  
 20001276

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje 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 
 20001154

Nagrajenci križanke Glasbene šole Kranj z geslom VABLJENI K 
VPISU V GŠ KRANJ, objavljene v Gorenjskem glasu 22. maja 
2020, ki prejmejo otroško majico, zvezek in kemični svinčnik GŠ 
Kranj, so Neja Gjerkeš iz Žirovnice, Mateja Zupan iz Ljubljane 
in David Begovič iz Kranja.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom SKUHAJMO 
NEKAJ NOVEGA, objavljene v Gorenjskem glasu 2. junija 2020, 
so Silva Benedičič iz Križ, ki prejme 1. nagrado – darilno karti-
co želja v vrednosti 15 EUR, Andrej Košič iz Naklega, ki prejme 
2. nagrado – knjigo, in Helena Roblek iz Preddvora, ki prejme 3. 
nagrado – knjigo. Nagrajencem čestitamo!

ADAPTACIJE  hiš in stanovanj, ure-
janje dvorišč, fasade, ometi, izkopi, 
dimniki, ... LEARD d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163  
 20001155

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001152

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

www.gorenjskiglas.si

Pohod z Jamnika na Jelovico 
Kranj – ZB NOB Kranj, KO ZB NOB Besnica - Podblica in KS 
Podblica v soboto, 20. junija, vabijo na 6. pohod z Jamnika 
na Jelovico k partizanski ciklostilni tiskarni Meta. Zbor bo ob 
9. uri nad Jamnikom (obračališče avtobusa).

Spominski pohodi
Kranj – ZB NOB Kranj vabi na naslednje pohode: Lobnica 
– v soboto, 20. junija, spominski pohod k spominskemu 
obeležju partizanske tehnike Jošt ob 10.30; zbor pohodnikov 
bo ob 8.30 pred Gostiščem Dežman na Mlaki pri Kranju. 
Tiskarna Meta – v soboto, 20. junija; zbor bo ob 9. uri nad 
Jamnikom na avtobusnem obračališču ob cesti proti Kropi. 
Bolnica Krtina – v nedeljo, 21. junija, pohod k bolnici Krtina 
s spominsko slovesnostjo; zbor bo ob 9. uri pri gasilskem 
domu na Zgornjem Jezerskem.

Na Ermanovec
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 27. junija, na planinski 
izlet na Ermanovec (1.026 m n. m.). Odhod bo z lastnimi av-
tomobili ob 7. uri s parkirišča pri Mercator centru Primskovo 
v Kranju. Gre za lažjo pot, primerno tudi za starejše planin-
ce. Hoje bo tri ure in pol, od tega dve uri vzpona. Prijave in 
informacije ter vplačila: v društveni pisarni ob sredah med 
17. in 18. uro, vodniku M. Čeliku, tel. 031 418 146.

KONCERTI

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju
Tržič – Začenja se nova sezona Glasbenih večerov v Trži-
škem muzeju. V petek, 19. junija, bodo na vrtu Tržiškega 
muzeja ob 20.30 nastopili Marko Hatlak in Kapobanda.

RAZSTAVE

Razstava Društva likovnikov Cerklje 
Cerklje – Društvo likovnikov Cerklje vabi na slikarsko razsta-
vo Iskreni pogledi, katere odprtje bo v četrtek, 18. junija, ob 
18. uri v Petrovčevi hiši.

Razstava Janeza Pelka
Kranj – V četrtek, 18. junija, bo ob 19. uri v Galeriji Planika 
odprtje samostojne fotografske razstave Sedmina avtorja 
Janeza Pelka.
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Danes bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale manj-
še krajevne padavine. Jutri in v četrtek bo oblačnost nekoliko 
bolj spremenljiva, vmes bodo tudi obdobja sončnega vreme-
na. Nastajale bodo krajevne plohe in v četrtek tudi nevihte, 
večinoma sredi dneva in popoldne. Nekoliko topleje bo.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Kamničan 
Miha Deželak, voditelj na 
Radiu 1, se je v petek ob 8. 
uri zjutraj podal na letošnjo 
dobrodelno avanturistič-
no pot po Sloveniji z name-
nom zbiranja sredstev za ot-
roke iz socialno šibkih dru-
žin, da bodo lahko šli na po-
čitnice. Kolesari s kolesom, 
ki je prilagojeno tako, da dve 
osebi lahko kolesarita vzpo-
redno. Velik del prve etape 
ga je vodil po Gorenjski, cilj 
pa je bil po 76 kilometrih in 
12 urah v Škofji Loki. Priča-
kalo ga je veliko ljudi, gasil-
ci PGD Škofja Loka pa so mu 
pripravili tudi mokro prese-
nečenje.

»Škofja Loka, hvala lepa. 
Današnje jutro se je začelo 
grozno, saj je bilo najprej vi-
deti, da bom šel po Sloveniji 
v napihljivi krogli ali zorbu. 
Sedaj smo srečni, da smo tu-
kaj. Akcija se je začela fanta-
stično, kaj šele bo do nasled-
njega petka. Hvala vsem do 
sedaj, v vseh krajih, kjer smo 
bili, jutri pa naprej po Štajer-
ski. Energije je še veliko. Mi 
gremo naprej, ker vemo, za-
kaj to počnemo: da poma-
gamo tistim, ki ne morejo 
iti na počitnice,« je zbrane v 
Škofji Loki nagovoril Miha 

Deželak, nato pa v pogovo-
ru dejal, da je presenečen in 
vesel, da ga je že v prvi etapi 
spremljalo toliko ljudi. »Vidi 
se, da ljudje potrebujejo pozi-
tivne dogodke, sproščenost. 
Glede na vse dogajanje s co-
vidom-19 res nisem vedel, 
kako bo letos, tako da je že to 
zmaga, da smo lahko sploh 
šli na pot. Če bo šlo tako nap-
rej do petka, bo akcija uspe-
šnejša, kot smo lahko priča-
kovali. Ravno zaradi te situa-
cije smo rekli, da letos ne ci-
ljamo na rekordne zneske. 

Kolikor bomo zbrali, bo od-
lično. Že ta pozitivna energi-
ja, ki jo je čutiti, je lepa stvar 
za ljudi. Letos grem po Slo-
veniji z dobrodelnim name-
nom že šestič in vsako leto je 
lepše.« V Škofji Loki ni bilo 
videti, da bi bil kaj utrujen. 
»To je prva etapa in prav je, 
da sem svež. Če bi bil že sedaj 
utrujen, bi težko zdržal do 
petka. Dobro sem se priprav-
ljal, veliko sem kolesaril, tudi 
v času karantene. Kadar je bil 
dež, sem bil na sobnem kole-
su. Mislim, da bo šlo. Čaka-
jo pa me še Vršič in presene-
čenja. Tudi izkušnje mi po-
magajo. Najbolj pomembno 
pa je, da imaš pred sabo otro-
ke, za katere to sploh delamo. 
To je motivacija, ki me žene 
naprej,« je pojasnil. Od Med-
vod do Škofje Loke je kolesa-
ril tudi v spremstvu kolesar-
jev ŠD Koloka. Hermina Je-
lovčan, predsednica društva, 
je povedala: »Ljudje ob ces-
ti pozdravljajo ... Podobno je 
kot na Franji, le da tukaj lah-
ko gledaš naokrog, ker ne gre 
tako hitro. Pomembno se 
nam zdi, da društvo ne deluje 

le v tekmovalnem smislu, da 
nismo povezani zgolj znot-
raj društva, ampak da delu-
jemo tudi širše in prispeva-
mo skupnosti. Podpiramo 
takšne akcije. Miha čaka dol-
ga pot. Ne predstavljam si, da 
bi toliko kilometrov naredila 
na štiriciklu. Je kar preizkuš-
nja.« 

Pot Deželaka junaka se bo 
po osmih etapah končala v 
petek na Debelem rtiču. Na 
Gorenjskem ga bomo znova 
lahko pozdravili jutri. Šesto 
etapo bo začel ob 7. uri zjut-
raj v Žagi, na Gorenjsko se 
bo pripeljal čez prelaz Vršič 
(12.00), pot nadaljeval skozi 
Kranjsko Goro (13.00), Gozd 
- Martuljek (14.15), Golnik 
(17.00), cilj pa je predviden 
ob 19. uri v Kranju, kjer bo v 
četrtek ob 7. uri začel sedmo 
etapo. Kot še pravi Deželak, 
je junak lahko vsak in poma-
ga s poslanim SMS-sporoči-
lom na POMAGAM1 ali PO-
MAGAM5 na 1919. Na ta na-
čin boste donirali 1 evro ali 5 
evrov, če pa bi želeli donirati 
več, pošljite e-pošto na: fun-
dacija@radio1.si.

Deželak junak znova na poti
Radijski voditelj Miha Deželak bo do petka kolesaril po Sloveniji in zbiral sredstva za otroke iz socialno 
šibkih družin, da bodo lahko odšli na počitnice. Prvo etapo je v petek nasmejan zaključil v Škofji Loki, 
cilj jutrišnje šeste bo v Kranju. To je že šesta akcija Deželak junak.

Miha Deželak bo na svoji poti obiskal številne vasi, kraje in mesta. Petkovo prvo etapo je 
zaključil v Škofji Loki, kjer so ga pozdravili številni občani. / Foto: Maja Bertoncelj

Moker prihod v Škofjo Loko, za kar so poskrbeli gasilci 
PGD Škofja Loka

Jasna Paladin

Volčji Potok – Ta največji 
vseslovenski dogodek za lju-
bitelje vrtnic vsako leto orga-
nizirajo Arboretum in čla-
ni Društva ljubiteljev vrtnic 
Slovenije, in čeprav so zara-
di vseh donedavnih omeji-
tev že skorajda obupali nad 
letošnjo organizacijo, jim je 
z ukinjanjem ukrepov ven-
darle uspelo in udeležba je 
bila znova odlična.

Ljubitelji vrtnic imajo v 
Arboretumu kaj videti. Tu 
namreč raste največja zbir-
ka vrtnic pri nas – kar 1029 
različnih sort jih imajo. Dru-
ženje se je začelo z vode-
nim ogledom v treh skupi-
nah. Breda Čopi, predsedni-
ca Društva ljubiteljev vrtnic 
Slovenije, je predstavila 26 
najslavnejših vrtnic sveta, 
ki jih svetovna zveza vrtni-
čarskih društev izbira že od 
leta 1976, novo izbranko pa 
na seznam dodajo vsaka tri 

leta. Matjaž Mastnak, eden 
največjih svetovnih pozna-
valcev vrtnic, je predstavil 
35 zgodovinskih vrtnic bur-
bonk in njihove zgodbe ali 
kot je dejal: »Burbonke so 
kot Mozart v glasbi; pred-
stavljajo majhen, a izred-
no pomemben segment vr-
tnic.« Mateja Račevski pa je 
predstavila vrtnice z osmih 
likovnih del slikarke Marije 
Auersperg Attems, ki so jih 
na slikah prepoznali, nato pa 
našli v Zgornjem rozariju v 
Arboretumu.

Na vseh treh vodenih ogle-
dih so imeli obiskovalci po-
membno vlogo – oceniti so 
namreč morali vrtnico, ki 
jim najlepše diši, in izbran-
ko zapisati na list papir-
ja. Zbir vseh je pokazal, da 
je zmagovalka z najlepšim 
vonjem sorta rožnate bar-
ve MME Isaac Pereire. V ču-
dovitem okolju rozarija sta 
pod jasnim nebom sledila 
še koncert in druženje.

Letos so izbirali 
najbolj dišečo
V Arboretumu so v petek pripravili že sedemnajsti 
Slovenski dan vrtnic, ki je bil zelo dobro obiskan.

Ljubitelji vrtnic so se letos še posebno pozorno posvetili 
vonju.

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
in Upravna enota Kranj po 
prekinitvi zaradi epidemi-
je covida-19 obujata delova-
nje skupne svetovalne pisar-
ne za gradnje, ki sta jo med 
prvimi v državi ustanovili 
leta 2017. Pisarna bo delova-
la ob sredah med 15. in 16. 
uro v pritličju Mestne obči-
ne Kranj, v njej pa bodo ob-
čanom še vedno na enem 

mestu na voljo vse informa-
cije o urejanju prostora, gle-
de statusa zemljišča, doku-
mentacije in preostalega, 
povezanega z gradnjami. 
Skupno pisarno je kranjski 
župan Matjaž Rakovec oce-
nil kot primer dobre pra-
kse za občane in uslužbence 
obeh institucij. Če so pri pro-
storskih zadevah informaci-
je dostopne na enem mestu, 
so postopki hitrejši in eno-
stavnejši za občane, je dodal. 

Obudili svetovalno pisarno

Goričane – Ragor in Občina Medvode v sklopu projekta Stara 
hišna imena II vabita na srečanje krajanov krajevne skupnosti 
Vaše - Goričane. Potekalo bo danes, 16. junija, z začetkom ob 
19.30 v dvorani KS Vaše - Goričane.

Srečanje krajanov v projektu Stara hišna imena


