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Človek si  
tega ne zasluži
Slovesnost ob 76. obletnici osvo-
boditve podružnice koncentracij-
skega taborišča Mauthausen pod 
Ljubeljem je opomnila na grozote 
interniranih zapornikov. Govorci 
so opozorili na nevarnost razra-
ščanja sovraštva.
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ŠPORT

Žiga pristreljal  
kvoto za Tokio
»Na olimpijske igre ne bi šel le so-
delovat, ampak zmagat,« je odlo-
čen lokostrelec Žiga Ravnikar iz 
Nožic pri Radomljah, ki je Sloveni-
ji pristreljal moško kvoto za olim-
pijske igre. Ali bo v Tokiu tudi na-
stopil, še ni znano.

11

KMETIJSTVO

Miši povzročajo škodo 
na njivah in travnikih
Razlogi za čezmerno razmnožitev 
miši so mile zime, ostanki pridel-
kov na njivah, ostanki krme v ži-
vinskih gnojilih, pomanjkanje na-
ravnih sovražnikov ter neobdela-
nost ali zapleveljenost nekaterih 
(delov) njiv.

14, 15

KRONIKA

Priznanja policije tudi 
za pogumne občane
Na gorenjski proslavi ob dnevu 
policije so poleg prizadevnih in 
požrtvovalnih policistov nagradili 
tudi občane, ki so se izkazali s hra-
brostjo in požrtvovalnostjo. V šti-
rih dogodkih so reševali človeška 
življenja.

16

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo sončno. Od srede na-
prej bo v Julijskih Alpah 
možna kakšna popoldan-
ska vročinska nevihta.

13/29 °C
jutri: sončno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Izjemno 
vzdušje so navijači pripravili 
na letošnji dirki Po Sloveni-
ji, ki je v zadnji, peti etapi za-
vila tudi na Gorenjsko. Kole-
sarji so v prvem delu namreč 
odpeljali traso Male Franje.

Prvič je na slovenski pen-
tlji skupno zmago slavil Ta-
dej Pogačar s Klanca pri Ko-
mendi iz ekipe UAE Team 
Emirates, ki je poleg zele-
ne oblekel tudi modro ma-
jico zmagovalca gorskih ci-
ljev. Podbličan Matej Mo-
horič (Bahrain Victorious) 
si je prikolesaril rdečo ma-
jico za najboljšega po toč-
kah, v skupnem seštevku 
je končal na osmem mestu, 

Kristjan Hočevar (Adria Mo-
bil Cycling) pa belo za naj-
boljšega mladega kolesar-
ja. V prvi deseterici je bil še 
Kranjčan Jan Polanc (UAE 
Team Emirates) na devetem 
mestu. Vse to je dobra napo-
ved pred Dirko po Franci-
ji. »Dirka Po Sloveniji mi je 
dala tekmovalni ritem, ki ga 
bom zagotovo potreboval v 
prvem tednu Dirke po Fran-
ciji. Pred nami sta še dva te-
dna priprav in vmes državno 
prvenstvo. Mislim, da bom 
nato pripravljen,« pravi Ta-
dej Pogačar, ki bo na Touru 
branil lansko zmago.

V nedeljo je potekal tudi 
Maraton Franja. Malo Fra-
njo je dobil Gorenjec Tadej 
Aleš (Koloka).

Pogačar prvič najboljši po Sloveniji
Tadej Pogačar je zmagovalec kolesarske dirke Po Sloveniji. Vse majice so oblekli slovenski kolesarji. 
Izjemno vzdušje ob trasah vseh petih etap dirke, ki je zadnji dan zavila tudi na Gorenjsko.

Nosilca majic na dirki Po Sloveniji sta bila dva Gorenjca. 
Tadej Pogačar je osvojil zeleno za skupno zmago in modro 
za gorske cilje, Matej Mohorič pa rdečo za najboljšega po 
točkah. / Foto: Gorazd Kavčič

Priloga:   Kranjčanka

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Sredi juli-
ja 2019 so s polaganjem te-
meljnega kamna na brni-
škem letališču uradno na-
znanili gradnjo novega po-
tniškega terminala, ki ga je 
zasnoval arhitekturni biro 
Plan B. Slabi dve leti kasneje 
je terminal tik pred dokonča-
njem. Jutri bo potekalo ura-
dno odprtje, promet s termi-
nala pa bo stekel s prvim juli-
jem, ob začetku predsedova-
nja Slovenije Svetu EU. 

Naložba v objekt skupaj z 
opremo je upravljavca letali-
šča Fraport Slovenija stala 21 
milijonov evrov, z investicijo 

pa je največje letališče v drža-
vi pridobilo deset tisoč kva-
dratnih metrov novih povr-
šin, dodatna okenca za prija-
vo, pet linij za varnostne pre-
glede, sortirnico prtljage in 
tri trakove za prevzem prtlja-
ge. Nova pridobitev brniške-
ga letališča bo omogočila od-
premo 1250 potnikov na uro, 
zdajšnji terminal pa je deni-
mo omogočal petsto potni-
kov na uro, čeprav so v koni-
cah zmogljivosti tudi precej 
presegli.

Letališče je v minulih le-
tih beležilo rekorde v številu 
prepeljanih potnikov, od za-
četka gradnje do danes pa se 
je spopadlo tudi s številnimi 

izzivi. Na poslovanje je vpli-
val stečaj Adrie Airways pred 
dvema letoma, ki je oklestil 
število letov, čeprav so ko-
mercialno najzanimivejše 
linije hitro prevzeli drugi 
prevozniki. Še precej hujši 
udarec je letališču in letalski 
industriji nasploh povzroči-
la epidemija covida-19, med 
katero je bil letalski potniški 
promet več tednov povsem 
ustavljen. Odprtje termina-
la danes sovpada s ponov-
nim vračanjem prevoznikov 
na letališče. Trenutno jih re-
dne lete ponuja osem, na vr-
huncu poletne sezone poleg 
čarterjev pričakujejo lete na 
17 različnih destinacij.

Jutri odprtje potniškega terminala
Na brniškem letališču bo jutri potekalo odprtje novega potniškega terminala, 
s katerega bo promet stekel v začetku prihodnjega meseca.

Na novem terminalu potekajo še zaključna dela. 

Vilma Stanovnik

Stara Fužina, Bled – V nede-
ljo sta se zgodili dve hudi ne-
sreči. Dopoldne je v Bohinj-
sko jezero padel jadralni pa-
dalec, ki je na višini od dve-
sto do tristo metrov med le-
tenjem izgubil nadzor nad 
padalom. Pripadniki ekipe 
CZ za reševanje na vodi in 
iz vode, gasilci PGD Bohinj-
ska Bistrica in Bled, potaplja-
či Podvodne reševalne služ-
be Bled in reševalci NMP 
Bohinj so poškodovanega 
padalca rešili iz vode, heli-
kopter pa ga je v spremstvu 

dežurne ekipe HNMP pre-
peljal v jeseniško bolnišnico. 

V jeseniško bolnišnico so 
nato prepeljali tudi moške-
ga, ki je v bližini kampa Zaka 
na Blejskem jezeru skočil s 
supa v vodo in se ni vrnil na 
površje. Gasilci PGD Bled 
in potapljači Podvodne reše-
valne službe Bled so ga našli 
na okoli osmih metrih globi-
ne in dvajset metrov od oba-
le ter ga predali reševalcem 
NMP Bled, ki so ga na kraju 
oživljali in odpeljali v bolni-
šnico, kjer je kasneje umrl. 
Odrejena je bila obdukcija, 
tuja krivda je izključena.

Hudi nesreči v vodi
Jadralni padalec je padel v Bohinjsko jezero, v 
Blejskem jezeru pa se je smrtno ponesrečil supar.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme RADO FAGANEL iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Razmišljanje o knjigah, 2. del

Profesorica, redna bralka in naročnica Gorenjskega glasa Maj-
da Pogačnik iz Kranja je svoje misli o obdarovanju črpala iz 
dela Alenke Zgonik Darilo – most med ljudmi.

Primerno in lepo darilo je cvetje. Daril, tudi če nam niso všeč, 
ne smemo dajati naprej. Spodobi se darilo odpreti in daro-
valcu pokazati veselje, sme se celo hliniti. Nekatere reči se 
ne podarjajo. Starši namesto z ljubeznijo zasipavajo otroke 
z gorami igrač. Med darili prevladujejo materialna. Reči vam 
prirastejo k srcu. Starejši ko je človek, močneje je navezan na 
svoje stvari. Zapuščajo ga hrepenenje, upi ..., pa se tem bolj 
oklepa tistega, kar ima. V knjigi piše, da so doma narejena da-
rila več vredna kot kupljena, saj darovalec podari tudi svoj čas. 
V dar sem dobila eno izmed mnogih doma narejenih punčk. 
Po ustvarjalki sem jo poimenovala Špelca in jo postavila na 
vidno mesto. Darila, pri katerih se skoraj ne moremo zmotiti, 
so sladkarije, alkohol, cvetje, nakit ... Kozmetične izdelke lahko 
podarimo le zakonskemu partnerju, staršem in otrokom. 
V knjigi je govora tudi o podarjanju oblačil, glasbenih posnet-
kov, denarja, predvsem o tem je napisanega veliko zanimive-
ga. Darila so vredna toliko, kolikor jih cenimo. 
Samo s kratkim sporočilom o tem bi lahko zapolnila še en Ko-
tiček za naročnike. Zanimiva so poglavja, kot so Nenapisana 
pravila, Priložnosti za obdarovanja, Šola darovanja, Priložnost, 
da se izkažemo, Vrnitev s potovanja, Kaj pravi ljudska mod-
rost. Ta je res modra!
Zaključila bom z mislijo, kaj se mi zdijo primerna darila za 
današnji čas. Topla, prijazna, razumevajoča, sočutna beseda, 
ki človeka res lahko povzdigne v nebo. 
Podariti čas zmorejo le redki. Vsem se samo mudi. Razvese-
lila me je meni draga oseba, ki se je, čeprav ima veliko dela 
obveznosti in težav, pripeljala z Bleda v Kranj, ostala pri meni 
kar nekaj časa, da sva se v miru pogovorili, posedeli ob kavi. S 
tem me je razveselila in mi polepšala dan. Kako malo je takih 
ljudi! Jaz pa verjamem in vem, da se vse vrača in vse plača. Če 
z eno roko daješ, z dvema prejemaš. Omenila bi še eno osebo. 
Nenapovedano se je na moj rojstni dan znašla v moji kuhinji s 
škatlo doma narejenih piškotov in zabojčkom domačih jabolk. 
Zelo me je presenetila in razveselila! Če zmorete, razmislite, 
kako bi komu polepšali dan.

Včasih res ni treba veliko, da nekomu polepšamo dan. Že 
prijazen pozdrav veliko pomeni, še zlasti če ga ne pričaku-
jemo ali imamo slab dan. Naše bralce pa lahko razveselite 
tako, da nam pošljete svojo zgodbo. Lahko je obnova kakšne 
dobre knjige ali pa vaša osebna zgodba. Pošljete jo lahko na 
koticek@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj.

Maša Likosar

Ljubelj – Na slovesnosti pri 
spomeniku J'accuse – Ob-
tožujem so odzvanjale bese-
de: naj se nikoli več ne po-
novi. »Človek si tega ne za-
služi,« je v pozdravnem go-
voru dejal župan Občine Tr-
žič Borut Sajovic in dodal: 
»Rojen sem 15 let po drugi 
svetovni vojni. Do leta 1990 
sem živel v prepričanju, da 
se to, kar se je dogajalo tu na 
Ljubelju in drugi strani pre-
dora, ne more ponoviti. Am-
pak zgodila se je Srebrenica, 
zato so tovrstne slovesnosti 
in sporočila še toliko nujnej-
ša ter dragocenejša.« 

Naj se nikoli več ne vrne 
čas, ko kri in sovraštvo uni-
čujeta svet, je tudi glavno 
sporočilo pesmi Goettin-
gen, ki jo je napisala žido-
vska pevka Barbara in sim-
bolizira spravo med Franci-
jo in Nemčijo. Njena želja 
se po besedah slavnostnega 
govornika Dragana Petrov-
ca, pravnika, kriminologa 
penologa in kolumnista ni 
izpolnila. »Morda se bo že-
lja izpolnila, ko bomo zbrali 
dovolj poguma in se uprli,« 

je poudaril in opozoril na 
razraščanje zla. »Spoznava-
mo, da nismo dovolj pogu-
mni, da bi se z njim borili 
brez omahovanja, brez pre-
računljivosti in nepopustlji-
vo. Preveč je politikov, ki se-
jejo sovraštvo, in politikov, 
ki to dopuščajo in mirno 
opazujejo ali pa se pretvar-
jajo, da ni nobene nevarnos-
ti.« Svojo misel je podkrepil 

s primerom Gaze, kjer se 
po njegovem ustvarja naj-
večje taborišče na svetu, in 
šestimi begunskimi otro-
ki, za katere pred nekaj leti 
ni bilo prostora v dijaškem 
domu. »Pravzaprav je tam 
bil prostor, a ni ga bilo v na-
ših srcih,« je še dodal. 

V koncentracijskem tabo-
rišču je človek postal ošte-
vilčeni predmet v inventuri 

za odpis. »Številka« je bila 
tudi Sonja Vrščaj, predstav-
nica Koordinacijskega od-
bora žrtev vojnega nasilja, ki 
je preživela grozote KT Au-
schwitz. Danes je stara 96 
let in o grozljivem početju 
z interniranci pripovedu-
je zlasti mladim in jim po-
laga na srce, naj bodo v živ-
ljenju občutljivi za družbe-
ne pojave, ki lahko vodijo v 
različne oblike nestrpnosti. 
»Imejte radi svojo domovi-
no, tako kot smo jo imeli mi, 
in ne dovolite, da bi jo tisti, 
ki imajo moč, razprodali za 
umazan denar. Naj bo meri-
lo bogastva domovine zado-
voljstvo njenih ljudi,« je poz-
vala vse navzoče. 

Po končani spominski slo-
vesnosti so s prerezom tra-
ku namenu predali novo 
informacijsko točko pred 
vhodom v spominski park 
na Ljubelju in novo stalno 
razstavo Koncentracijsko ta-
borišče Ljubelj/Mauthau-
sen 1943–1945. Pobudo za 
postavitev panojev je dalo 
Veleposlaništvo Zvezne re-
publike Nemčije, ki so se 
mu pridružili še Veleposla-
ništvo Francije, Veleposla-
ništvo Republike Poljske, 
Veleposlaništvo Ruske fede-
racije in Veleposlaništvo Re-
publike Avstrije. Veleposla-
niki vseh omenjenih držav v 
Sloveniji so ob tej skupni ge-
sti spregovorili nekaj besed 
o nujnosti ohranjanja spo-
mina na našo skupno evrop-
sko preteklost.

Pri spomeniku so vence v 
s spomin na žrtve nacistič-
nega nasilja položili pred-
sednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, delegacija Ob-
čine Tržič in ZZB za vred-
note NOB Slovenije, Mili-
ca Ješe v imenu francoskega 
združenja Amicale de Ma-
uthausen, predstavniki Ko-
roškega združenja Mautha-
usen Komitee Kärnten/Ko-
roška in predstavniki vele-
poslaništev. 

Človek si tega ne zasluži
Slovesnost ob 76. obletnici osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen pod 
Ljubeljem je opomnila na grozote interniranih zapornikov, ki so bili trpinčeni in so izgubili življenje na 
kraju, kjer se je po besedah Sonje Vrščaj, preživele interniranke v KT Auschwitz, še »smrt utrudila do 
smrti«. Govorci so opozorili na nevarnost razraščanja sovraštva in poudarili pomen povezovanja. 

Slavnostni govornik Dragan Petrovec / Foto: Tina Dokl

Pri spomeniku J'accuse – Obtožujem so v s spomin na žrtve nacističnega nasilja položili 
vence. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Vlada je izdala odločbo, s katero se Avgust Rebič 
imenuje za zastopnika pacientovih pravic za območje kranjske 
območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
naslednjih pet let. Avgust Rebič, diplomirani pravnik, to funk-
cijo opravlja že od leta 2016, in kot je navedeno v obrazložitvi, 
jo opravlja uspešno, ima potrebne socialne in komunikacijske 
sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled. Ministrstvo 
za zdravje ga je izbralo na podlagi javnega razpisana predlog 
Društva bolnikov z osteoporozo Kranj. Zastopnik pacientovih 
pravic svetuje, pomaga ali zastopa paciente pri uresničevanju 
pravic po zakonu o pacientovih pravicah. 

Avgust Rebič ostaja zastopnik pacientovih pravic Aleš Senožetnik

Komenda – Nad Občino Ko-
menda še vedno visi grožnja 
izvršitve inšpekcijske odloč-
be za odvoz inertnih odpad-
kov v Suhadolah. Kot poja-
snjujejo na inšpektoratu za 
okolje in prostor, inšpekcija 
vodi izvršilni postopek. Ob-
čini je bil izdan sklep o za-
ložitvi sredstev za izvršbo, 

ki je od aprila dalje v izter-
javi na finančni upravi. Kot 
še dodajajo na inšpektoratu, 
bodo po zagotovitvi sredstev 
za izvedbo javnega razpisa 
za izbiro izvajalca del za iz-
vršitev inšpekcijske odločbe 
izvedli javni razpis in izbra-
li najugodnejšega ponudni-
ka. »Izbrani ponudnik za iz-
vršitev inšpekcijske odločbe 
bi lahko odpadke predelal na 

lokaciji, če ima za predelavo 
teh odpadkov ustrezna dovo-
ljenja,« so še pojasnili. Zna-
no je, da ta možnost Občini 
Komenda bolj ustreza. 

Medtem pa je občina zo-
per sklep o založitvi sredstev 
vložila tožbo na upravno so-
dišče. Potem ko jo je to za-
vrglo, je vložila tožbo še 
na vrhovno sodišče. »Ob-
čina s tem ne more doseči 

ustavitve inšpekcijskega po-
stopka, vložena pritožba na 
vrhovno sodišče pa tudi ne 
vpliva na izvršljivost sklepa 
o založitvi sredstev, razen če 
bi v malo verjetnem skraj-
nem primeru vrhovno so-
dišče začasno zadržalo izvr-
šitev sklepa ali če bi odpra-
vilo izdani sklep o založitvi 
sredstev,« so nam pojasnili 
na inšpektoratu.

Odločbo izpodbijajo na sodišču
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Slovenska lesnoprede-
lovalna in pohištvena 
industrija se je med 

krizo spopadla s številnimi 
težavami, a padec vendarle 
ni bil tako hud, kot so se bali 
nekateri, je na Dnevih slo-
venskega lesarstva povedal 
direktor združenja lesne in 
pohištvene industrije pri go-
spodarski zbornici Igor Mila-
vec. Izgubljenih je bilo petsto 
delovnih mest, kar nikakor ni 
zanemarljiva številka, a na 
drugi strani je dobiček ostal 
na predkrizni ravni, oziroma 
se celo nekoliko povečal, tudi 
promet pa je do konca lan-
skega leta že dosegel tistega s 
konca 2019. 

A izzivi ostajajo. Enega 
najbolj perečih je nedavno 
ponovno omenil predsednik 
obrtno-podjetniške zbornice 
Branko Meh, ki se sprašuje, 
kako je mogoče, da slovenski 
žagarji ostajajo brez lesa in 
zakaj slovensko hlodovino 
izvažamo, nato pa uvažamo 
polizdelke in izdelke iz tuji-
ne. Tudi Gorenjska se kot zelo 
gozdnata pokrajina spopada s 
podobnimi težavami kot cela 
država. Številni večji obrati so 
v preteklosti ugasnili tako na 
Gorenjskem kot sicer v Slove-
niji in verjetno ne gre priča-
kovati, da bo panoga še kdaj 
zaposlovala več kot štirideset 
tisoč ljudi kot nekoč. Današ-
nji poslovni modeli namreč ne 
temeljijo več na velikoserijski 
proizvodnji, industrija se av-

tomatizira, preostala podjetja 
na trgu pa se usmerjajo k teh-
nološko naprednejšim rešit-
vam, s katerimi zadovoljujejo 
tudi tuje kupce. A priložnosti 
ostajajo – kot tudi velik neiz-
koriščen potencial, ki ga ima 
Slovenija kot država, ki jo v 
šestdesetih odstotkih prerašča-
jo gozdovi, s čimer se uvršča 
na tretje mesto v Evropi, takoj 
za Finsko in Dansko. Tudi 
zaveze k zmanjševanju emisij 
ogljikovega dioksida vse bolj 
spodbujajo predelavo lesa in 
lesno gradnjo tako javnih kot 
tudi zasebnih objektov, česar 
pa je pri nas glede na bogastvo 
virov vse premalo. 

Poleg naravnih virov in teh-
ničnega znanja je pri nas na 
razpolago tudi izobilje obliko-
valskega mojstrstva, o čemer 
smo se lahko prepričali na ne-
davni razstavi Čar lesa in ob 
podelitvi nagrad za lesarski 
presežek leta, med katerimi 
jih je nekaj šlo tudi obliko-
valcem lesa na Gorenjsko. 
Takšnih stolov, miz in drugih 
izdelkov pač ni mogoče najti 
kjerkoli, zato bi med kupci 
veljalo spodbujati zavedanje, 
da z nakupom proizvodov 
iz slovenskega lesa spodbuja-
mo slovensko gospodarstvo in 
skrbimo tudi za ohranjanje 
naših gozdov. 

A v času, ko je tudi v Slove-
nijo prišel svetovni pohištveni 
gigant, takšen miselni preo-
brat med potrošniki predsta-
vlja še toliko večji izziv.

Izzivi prihodnosti in  
(ne)izkoriščen potencial

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Po zagotovilih mi-
nistrstva za okolje in pros-
tor zakonska novela v večji 
meri ščiti vodne vire in pri-
obalni pas kot veljavni za-
kon, povečuje tudi sredstva 
za poplavno varnost. »Z 
uveljavitvijo novele bo na 
priobalnem pasu onemo-
gočena gradnja tovarn in 
drugih industrijskih objek-
tov ter tudi zasebnih objek-
tov. Pod zaostrenimi vodo-
varstvenimi pogoji bo na 
priobalnih zemljiščih mo-
goče graditi le še enostav-
ne objekte javne rabe (deni-
mo otroška in športna igri-
šča, čolnarne in podobno), 
a zgolj tam, kjer bodo to do-
puščali prostorski akti ob-
čin. Občine bodo za spre-
membe prostorskih aktov, 
enako kot doslej, morale 
pridobiti soglasje direkcije 
za vode in drugih pristojnih 
organov. Omejitve torej os-
tajajo, brez soglasij števil-
nih strokovnih služb ume-
stitev objektov v prostor ne 
bo mogoča,« navajajo pre-
dlagatelji zakona, ki ga je 
marca sprejel državni zbor, 
zdaj pa se je na pobudo oko-
ljevarstvenih organizacij 
znašel na referendumu.

Gradnja na priobalnih 
zemljiščih ne bo dopustna v 
primeru ogrožene poplavne 
varnosti, ob tveganju za pos-
labšanje stanja voda ali če 
bi bilo to v nasprotju s cilji 
odgovornega in skrbnega 
upravljanja voda. Prav tako 
ne bo dopustno, da bi mo-
rebitni novozgrajeni objekti 

kakorkoli omejevali dostop 
do vode. Z novelo zakona naj 
bi se povečala tudi sredstva 
za vzdrževanje vodotokov in 
s tem poplavna varnost. O 
dopustnosti gradnje na vod-
nih in priobalnih zemljiščih 
je na podlagi mnenja direk-
cije za vode zdaj odloča vla-
da. Novela vladni del pro-
cedure odpravlja, odloči-
tev zdaj prehaja pod okrilje 

strokovnjakov iz direkcije za 
vode. Minister za okolje An-
drej Vizjak meni, da spre-
jeta novela zakona o vodah 
vodo varuje bolje od trenu-
tno veljavnega zakona, češ 
da pri gradnji na vodnih in 
priobalnih zemljiščih ome-
juje nabor objektov, ki jih bo 
mogoče graditi. 

Predlagatelji referenduma 
(podpise je zbiralo in vloži-
lo več okoljevarstvenih orga-
nizacij, združenih v gibanju 
Za pitno vodo) pa nasprotno 
menijo, da zakonska novela 
vode ne varuje. Zanje je naj-
bolj sporen 37. člen, ki dovo-
ljuje posege na vodnih in pri-
obalnih zemljiščih. Ocenju-
jejo, da je določba, ki na pri-
obalnih zemljiščih omogoča 

»gradnjo objektov v javni 
rabi v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov« in 
»drugih objektov«, odločno 
preširoka in predstavlja res-
na tveganja za degradacijo 
teh zemljišč in posledično za 
onesnaževanje površinskih 
in tudi podzemnih vodnih 
teles, predvsem povsod tam, 
kjer se podzemne vode na-
pajajo iz površinskih vodnih 
teles. »Ob tem poudarjamo, 
da se bo s predlaganimi spre-
membami v Sloveniji zače-
la uveljavljati praksa ome-
jevanja dostopa do vode kot 
javne dobrine,« so zapisali. 
»Po gradbenem zakonu je 
dovoljena gradnja različnih 
objektov v javni rabi ter jav-
nih površin, kot so gostilne, 
poslovni in upravni objekti, 
trgovine, stavbe za storitve-
ne dejavnosti, obredne stav-
be, ceste, parkirišča, poko-
pališča itd., kar bi po novem 
zakonu o vodah znatno po-
večalo tveganje za onesna-
ženje naših površinskih in 
podzemnih voda ter posle-
dično tudi pitne vode.« Me-
nijo tudi, da zakonodajalec 
na prvo mesto postavlja za-
sebni kapital na račun zdrav-
ja ljudi in uničevanja ekosi-
stemov v priobalnih pasovih 
rek, jezer in morja.

Julija na referendum za vodo
O noveli zakona o vodah, ki jo je državni zbor sprejel konec marca, bomo državljani odločali na 
referendumu 11. julija.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, 
da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni 
zbor na seji dne 30. marca 2021? Na referendumu bo 
glas lahko oddalo 1.700.032 volilnih upravičencev. 
Novela bo na referendumu zavrnjena, če se bo za to 
izrekla večina udeležencev referenduma, pri čemer 
mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 
dvajset odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede 
na seznam volilnih upravičencev to pomeni okoli 340 
tisoč volivcev.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – S sklepom vla-
de je znova dovoljena strež-
ba in uživanje hrane in pija-
če obiskovalcem javnih kul-
turnih prireditev. Za letalski 
promet znotraj EU in schen-
genskega območja je pre-
stop meje mogoč tudi zu-
naj treh kontrolnih točk, ki 
so določene za mednarodni 
letalski promet. Več držav je 
črtanih z rdečega seznama. 

Trenutna razglasitev epi-
demije covida-19 velja do 
vključno danes, minister za 
zdravje Janez Poklukar je 
napovedal, da glede na pri-
poročila stroke in številke, ki 
jih dnevno spremljajo, epi-
demije praviloma ne bodo 
podaljšali. Ker pa je virus še 
vedno v populaciji, bodo še 
potrebni določeni ukrepi, je 
poudarila vodja strokovne 
skupine na ministrstvu za 
zdravje dr. Mateja Logar. Za 
določene dejavnosti bo ostal 
tudi sistem PCT (preboleli, 
cepljeni, testirani). 

Minister Poklukar je po-
udaril, da je trenutno cepi-
va v državi dovolj, in pozval 
k cepljenju. Na različnih lo-
kacijah že poteka tudi cep-
ljenje brez predhodnega na-
ročila. Jutri, 16. junija, bo 
dan odprtih vrat s cepivom 
Janssen v cepilnem centru 

Zdravstvenega doma (ZD) 
Jesenice. Cepljenje brez na-
ročanja s tem cepivom bo od 
10. do 14. ure. Vhod v cepilni 
center je z zadnje strani ZD. 

V Škofji Loki bodo v pe-
tek, 18. junija, do 10.30 ce-
pili naročene na cepljenje z 
aplikacijo zVEM (prosijo, da 

upoštevate uro povabila), od 
10.30 do 13. ure pa bo pred 
TIC-om (stari Petrol) ceplje-
nje brez predhodnega naro-
čanja; najprej bodo cepili s 
cepivom Janssen, nadalje-
vali pa z AstraZeneco. V ZD 
Tržič in ZD Kranj bodo cep-
ljenje brez naročanja pred-
vidoma začeli v prihodnjem 
tednu.

V nedeljo so ob 1023  
PCR-testih v državi potrdili 
24 okužb s koronavirusom, 
delež pozitivnih izvidov se 
je spustil na 2,3 odstotka. 
Sedemdnevno povprečje 
okužb je bilo 147,14 dnevna 
incidenca obolelih na sto ti-
soč prebivalcev je padla na 
130. Tudi v bolnišnicah se 
razmere še izboljšujejo. Di-
rektor NIJZ Milan Krek je 
povedal, da že dolge mese-
ce nismo imeli tako nizkega 
števila potrjenih okužb kot v 
nedeljo, prepričan je, da pre-
cepljenost pomembno zadr-
žuje razvoj epidemije. Nuj-
ni pa so še naprej preventiv-
ni higienski ukrepi.

Cepili bodo brez naročanja
Jutri bo cepljenje brez naročanja na Jesenicah, v petek v Škofji Loki. V nedeljo se je delež pozitivnih 
izvidov testov spustil na 2,3 odstotka. Znova je dovoljena strežba na kulturnih prireditvah.

V petek bo na lokaciji TIC-a v Škofji Loki od 10.30 do 13. ure 
cepljenje brez naročanja. / Foto: Tomaž Bratož, arhiv
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Izberi d. o. o. želi 
sodelovati z vami!

Zakaj?

Želimo 
sodelovati s 
samostojnimi 
podjetniki 
in osebami 
z dopolnilno 
dejavnostjo 
ter lastnim 
prevozom.

Če vam je pisano na kožo
• delo v jutranjih urah,
• pogodbeno in stimulativno plačilo,
• dolgoročno sodelovanje,

vas vabimo, da se nam
pridružite kot

raznašalec (m/ž)
za Tržič in okolica, Bitnje 

pri Kranju, Besnica, Britof, 
Kranj , Škofja loka z okolico, 

Železniki z okolico

Vaš klic z veseljem pričakujemo
na telefonski številki 040/889 577,
lahko pa nam pišete tudi na naslov:
Izberi, d. o. o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana, ali po e-pošti:
zaposlitev@izberi.si ali  
tomaz.vidmar@izberi.si.

Izberi d. o. o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Novo 
parkirišče pri kolesarskem 
mostu na Rju na Kamnjah 
je vključeno v sistema krat-
kotrajnega parkiranja, so na 
zadnji seji odločili bohinjski 
občinski svetniki. Parkira-
nje na območju, kjer je pros-
tora za devet osebnih avto-
mobilov in eno parkirišče za 
invalide, je omejeno na dve 
uri in je brezplačno. 

Sicer pa sistem parkiranja 
v Bohinju v prihajajoči sezo-
ni ostaja podoben kot lani. 
Cene parkirnih se višajo z 
bližino jezerski skledi; tako 
je na urejenih parkiriščih v 
Ribčevem Lazu, Stari Fuži-
ni in Ukancu za uro parkira-
nja zunaj sezone treba plača-
ti 0,50 evra, spomladi in je-
seni 1,50 evra, na višku sezo-
ne julija in avgusta pa 3 evre 
na uro. Celodnevno parkira-
nje stane na parkirišču Labo-
ra v Ribčevem Lazu za oseb-
ne avtomobile 15 evrov, pri 
Slapu Savica 8 in na parkiri-
šču pri Športnem centru Tri-
glav na Pokljuki 5 evrov.

V Bohinju sicer še nap-
rej spodbujajo trajnostno 
mobilnost, zato obiskovalce 
spodbujajo k uporabi parki-
rišč, s katerih s katerih je v 
času poletne sezone od 16. 

junija do 26. septembrom 
organiziran brezplačni jav-
ni prevoz. Letos bo tako v Bo-
hinju vzpostavljenih sedem 

linij organiziranih prevozov 
z večjih parkirišč (P+R) in 
vasi ter ena linija tako ime-
novanega avtobusa Hop-On 
Hop-Off.

Brezplačni prevozi do Bo-
hinjskega jezera oz. Ukanca, 
planin Blato, Vogar in Voje 
bodo na voljo od 19. junija do 

26. septembra 2021, in sicer 
v juliju in avgustu vsak dan, 
v juniju in septembru pa ob 
petkih, sobotah, nedeljah in 
praznikih. 

Novost je prevoz s parki-
rišča Ribčev Laz (Kristal) do 
križišča Vogar − Blato, ki se 
bo izvajal kot prevoz na klic. 
Novi sta tudi liniji iz Srednje 
vasi (Senožet) do Planinske 
koče na Vojah ter do parki-
rišča na Vogarju.

Iz Bohinjske Bistrice do 
Soriške planine bo vozil 
brezplačen avtobus ob tor-
kih in petkih v juliju in av-
gustu, do Rudnega polja na 
Pokljuki pa v okviru projek-
ta VrH Julijcev avtobus Hop-
-On Hop-Off, in sicer vsak 
dan od 19. junija do 14. sep-
tembra. Na obeh avtobusih 
bo možen prevoz koles. 

Kot pojasnjujejo v Bohi-
nju, so vozni redi vezani na 
prihode in odhode vlakov ter 
rednih avtobusnih linij, mo-
goče je tudi prestopanje med 
posameznimi linijami.

Poleg brezplačnih prevo-
zov bosta v poletni sezoni vo-
zili do planinskih izhodišč še 
dve redni, plačljivi liniji avto-
busnega prevoznika Arriva, 
in sicer iz Bohinjske Bistrice 
do slapa Savica in iz Škofje 
Loke in Železnikov čez Sori-
ško planino do Ukanca. Pri 
tem v Bohinju poudarjajo, 
da organizirani javni prevozi 
niso namenjeni zgolj obisko-
valcem Bohinja, temveč tudi 
domačinom.

Parkirnine enake kot lani
V Bohinju tudi v letošnji sezoni nadaljujejo prometno strategijo, s katero spodbujajo uporabo javnega 
prevoza in promet usmerjajo stran od jezerske sklede. Na parkirišču pri novem kolesarskem mostu na 
Rju na Kamnjah parkiranje omejeno na dve uri.

Na parkirišču pri novem mostu na Rju na Kamnjah je po 
novem parkiranje sicer brezplačno, a omejeno na dve uri.

V Bohinju želijo na novo urediti tudi obstoječe 
parkirišče Vegelj ob jezeru. Občinski svet je že potrdil 
predlagano idejno zasnovo za sonaravno ureditev, po 
kateri naj bi parkirišče preuredili, dodatno ozelenili in 
zmanjšali število parkirnih mest. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik je v za-
četku tedna gostil župnike 
in predstojnike samostan-
skih redov z območja rado-
vljiške občine. Na tradicio-
nalnem letnem srečanju so 
predstavili opravljeno in na-
črtovano delo ter potrebe na 
področju obnove sakralne 
kulturne dediščine.

Tako župan kot župni-
ki so poudarili tradicional-
no dobro medsebojno sode-
lovanje. »V zadnjih desetih 
letih so odnosi še boljši kot 
prej; želim si, da bi bilo tako 
še v prihodnje. Želimo si še 
več medsebojne solidarnosti 
in dobrega sodelovanja, tudi 
na kulturnovarstvenem po-
dročju,« povedal Milan Ka-
dunc, župnik v Mošnjah, ki 
se sicer v zadnjih petih le-
tih intenzivno ukvarja tudi 
z obnovo tamkajšnje cerkve, 

najstarejše v občini. Zanjo 
prav v letošnjem letu priča-
kujejo odločbo o razglasitvi 
za kulturni spomenik.

Župnik iz Begunj Matjaž 
Ambrožič je na srečanju po-
udaril nujno obnovo obeh 
Plečnikovih kapelic na vrtu 
graščine Katzenstein; kot 
je povedal župan Globoč-
nik, občina letos zagotavlja 

sredstva za stabilizacijo 
zemljišča, na katerem sto-
jita. Leški župnik Gregor 
Šturm pa je spomnil na viso-
ki jubilej, devetstoto obletni-
co prve omembe župnije, ki 
jo v Lescah praznujejo letos.

Srečanja se je prvič udele-
žil tudi Jože Tomšič, novi žu-
pnik v Župniji Ovsiše - Ljub-
no - Kropa.

Občina Radovljica je za so-
financiranje obnove nepre-
mične sakralne kulturne de-
diščine na območju občine 
že šesto leto zapored obja-
vila javni razpis, na katerem 
je na voljo 25 tisoč evrov. Na 
javni razpis se lahko prija-
vijo lastniki ali upravljavci 
objektov sakralne stavbne 
dediščine – cerkva in kapelic 
na območju občine Radovlji-
ca. Lani sta sredstva na raz-
pisu prejeli Župnija Mošnje 
za obnovo farne cerkve in 
Župnija Begunje na Gorenj-
skem za dela na obzidju pri 
podružnični cerkvi sv. Luci-
je v Zadnji vasi, vsaka deset 
tisoč evrov.

Župniki pri županu
Župan Ciril Globočnik je v začetku tedna gostil župnike in predstojnike 
samostanskih redov z območja radovljiške občine. Sodelovanje so ocenili kot 
dobro, poseben poudarek obnovi sakralne kulturne dediščine.

Tradicionalno januarsko srečanje župana z župniki in predstojniki samostanskih redov so 
letos zaradi epidemije pripravili šele junija.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Minister za zdravje Ja-
nez Poklukar je v petek obi-
skal Zdravstveni dom (ZD) 
Tržič. Med ogledom se je 
tudi sam prepričal, da zdra-
vstveni dom deluje v pro-
storski stiski. Pozdravil je 
načrte vodstva zdravstvene-
ga doma in občine, ki si pri-
zadevajo za prizidek. Prizi-
dek za četrtino velikosti ob-
stoječega ZD, novih petsto-
petdeset kvadratnih metrov 
bi močno olajšalo delo, epi-
demija covida-19 je namreč 
obstoječe stanje še zaostrila 
– izhod v sili so zabojniki in 
šotori na dvorišču zdravstve-
nega doma. Težava je finan-
ciranje, investicija v priz-
idek bi stala vsaj 1,5 milijo-
na evrov. Zdravstveni dom 

Tržič tega denarja nima in 
tudi za občino je to prevelik 
zalogaj. Direktor ZD Tržič 
dr. Iztok Tomazin, direktor 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske Jože Veternik in tr-
žiški župan Borut Sajovic so 
ministra prosili za večjo in 
aktivno vlogo države oziro-
ma vlade pri tem. Projekt je 
sicer že pripravljen, gradbe-
no dovoljenje je v postopku, 
zdaj je na vrsti finančna kon-
strukcija. Denar za prizidek 
bi po ministrovem mnenju 
lahko prišel s pomočjo no-
vega zakona o dolgoročnih 
investicijah. »Nujno potre-
bujete ta prostor, odlično ste 
izkoristili obstoječe pogoje. 
Razumem, da je to zelo po-
memben projekt za Tržič,« 
je minister povedal ob kon-
cu obiska. 

Minister Poklukar podprl 
načrte ZD Tržič

Bohinjska Bistrica, Kranjska Gora – V zbirnih centrih v Bohinj-
ski Bistrici in Kranjski Gori so postavili kotiček za oddajo še 
delujočih in nepoškodovanih aparatov, ki jih uporabniki ne 
potrebujejo več: pralne stroje, hladilnike, računalnike, zabavno 
elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne tele-
fone, zvočnike, monitorje, krožne žage, vrtalnike, sesalnike ... 
Zbranim aparatom bodo preverili funkcionalnost in električno 
varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali podarili.

Zbirajo še delujoče aparate

Kovor – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj pripravlja v 
četrtek, 17. junija, ob 10. uri na Ekološki kmetiji Šlibar v Kovorju 
okroglo mizo z naslovom Razvoj slovenskega ekološkega kme-
tijstva – ključno področje za doseganje ciljev zelene in zdrave 
Slovenije 2030. Ker je število mest za udeležbo na pogovoru 
na kmetiji omejeno, ga bo možno spremljati na spletu. Prijave 
sprejemajo na info@ctrp-kranj.si, 040 303 752, 040 733 344  
ter FB-strani Centra.

Pogovor o ekološkem kmetijstvu
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Potrebujemo VAS
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O POMOC
v

  in zaposlimo

MEHANIKA ZA AVTOBUSE m/ž
(Bus-Mechaniker)

oz. MEHANIKA ZA GOSPODARSKA 
VOZILA m/ž   (Nutzfahrzeugtechniker)

Izvajanje razlic
v

nih popravil na osebnih vozilih in luksuznih 
avtobusih v naši moderni PE Althofen

Potrebno je poznavanje podroc
v

ja gospodarskih vozil, potrebu-
jete tudi vozniško dovoljenje kat. C, po možnosti tudi kat. D

Potrebno je dobro znanje nemškega jezika

Nudimo vam številne dodatne ugodnosti

Brezplac
v

no službeno stanovanje v Althofnu (ca. 55 m2)

Plac
v

a: od 2.800 EUR bruto, 14 x letno, odvisno od kvalifi kacije 
plac

v

amo tudi vec
v

 (delo za polni delovni c
v

as, 40 ur/teden)

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Dodatne informacije:
www.hofstaetter.eu/karriere
Veselimo se vaše vloge na:
jobs@hofstaetter.eu

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Avstrija

T +43 (0) 4262 2238

-  zaposlitev za nedoloc
v

en c
v

as  -  spoštljiv odnos  -  prijetno delovno 
vzdušje  -  številne dodatne ugodnosti  -  pestro delo  -  dobra plac

v

a

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Bus-Mechaniker bzw.

nutzfahrzeugtechniker
m/w/d Vollzeit

Bewerbungen an:
jobs@hofstaetter.eu 

Details unter:
www.hofstaetter.eu/karriere

Sichere Arbeitsstelle Wertschätzung Freundschaftliches Betriebsklima
Viele firmeninterne Vorteile Vielseitige Aufgaben Top Gehalt

Reparatur + Instandsetzung vom PKW bis zum Luxus-
     bus an unserem modernen Firmenstandort in Althofen

Bus bzw. LKW Kenntnisse notwendig, Führerschein C
     unbedingt erforderlich, idealerweise D

Gute Deutschkenntnisse nötig

viele firmeninterne Benefits nutzen

Firmenwohnung in Althofen kostenlos (ca. 55m²)

Top Gehalt: Brutto ab € 2.800,– / 14 Gehälter
  (Basis 40 Std./Woche, je nach Qualifikation Überbezahlung)

sucht Verstärkung

Hofstätter Touristik GmbH
9330 Althofen, Österreich

T +43 (0) 4262 2238

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Vsako desetletje 
ima svoje zakonitosti. Po 
svoje poskrbi za razvoj. Zad-
nje desetletje se je Knjižni-
ca dr. Toneta Pretnarja izra-
zito odpirala navzven v lo-
kalno okolje in z njim moč-
no sodelovala. Predstavila je 
številne domačine na mno-
gih domoznanskih večerih, 
mnogi občani in zavodi so 
sodelovali z njo. Založila je 
slikanice z domoznanski-
mi vsebinami za začetnike 
v branju, negovala spomin 
na Toneta Pretnarja. Pred-
stavlja digitalne možnosti in 
storitve ter izobražuje zlas-
ti starejše za njihovo upora-
bo,« je na nedavni slavnostni 
prireditvi v dvorani Kultur-
nega centra Tržič povedala 
direktorica knjižnice Marin-
ka Kenk-Tomazin in ob tem 
poudarila, da branje potre-
bujemo prav na vseh kora-
kih, še bolj pa razumevanje 
prebranega. Bogata, aktual-
na knjižnična zbirka je in bo 
ostala osnova. »Ostale bomo 
knjižnice s svojo knjižnično 
zbirko in številnimi dogod-
ki, s katerimi vam približu-
jemo avtorje, gradivo, zna-
nje, veščine ter zagotavlja-
mo druženje.« Kot je skleni-
la direktorica knjižnice, se je 
vredno sprehoditi med bo-
gato založenimi policami, 
vredno je prisluhniti nasve-
tom knjižničarjev, vredno 
brati. Obenem v knjižnici 

skrbijo, da so v toku s ča-
som, zato njihove storitve 
vse močneje tečejo tudi v di-
gitalnih svetovih. 

Župan Občine Tržič je 
Marinki Kenk-Tomazin po-
delil priznanje župana Ob-
čine Tržič za dolgoletno us-
pešno vodenje in razvoj knji-
žnice, povezovanje knjižni-
ce z lokalno skupnostjo in 
popularizacijo branja. Obe-
nem je to priznanje vsem 
sodelavcem knjižnice. Žu-
pan je dejal, da knjižnica, ta 
šestdesetletna dama, mes-
to bogati, in izrekel veliko 
zahvalo tudi vsem, ki so bili 
v preteklosti del te zgodbe, 

med njimi dolgoletna direk-
torica knjižnice Marija Mar-
šič in »potujoči« knjižničar 
Janez Bohinec. Kot je pou-
daril župan, je v knjižnici 
zakladnica domače, sloven-
ske besede, spomnil je na 
spominsko sobo dr. Toneta 
Pretnarja in tudi na izjemno 
uspešen projekt knjižnice 
Digitalno=realno=normal-
no. Veliko misli pa je zapisa-
nih v zborniku. 

Občinski ljudski odbor 
Tržič je 20. junija 1961 usta-
novil Občinsko ljudsko knji-
žnico ter z aktom o ustano-
vitvi določil tudi njene na-
loge. Knjižnica dr. Toneta 

Pretnarja je njena nasledni-
ca. Svoje prostore je dobila v 
občinski stavbi na Trgu svo-
bode 18. Leta 1977 so knji-
žnico iz občinskih prostorov 
preselili v Dom družbenih 
dejavnosti na Balos 4, kjer je 
še danes. Po besedah župa-
na Sajovica so idejne zasno-
ve, da v naslednjih letih knji-
žnici zagotovijo še prijaznej-
še prostore na lokaciji nek-
danjega Peka Pur. 

Praznovanju jubileja z 
glasbenimi gosti in dram-
sko skupino so se pridružili 
sedanji in nekdanji strokov-
ni delavci knjižnice in drugi, 
povezani z njo ...

Jubilej tržiške knjižnice
Po knjižnici se mesto pozna so poimenovali prireditev, ki jo je Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič 
pripravila v jubilejnem šestdesetem letu.

Tržiški župan Borut Sajovic je Marinki Kenk-Tomazin podelil priznanje župana Občine 
Tržič za dolgoletno uspešno vodenje in razvoj knjižnice, povezovanje knjižnice z lokalno 
skupnostjo in popularizacijo branja. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na nedavni seji spre-
jeli Odlok o ravnanju z od-
padki v Občini Tržič. Pred 
sprejetjem so obravnavali 
amandma svetniške skupi-
ne Boruta Sajovica, ki je pre-
dlagala, da se v odlok vpiše 
člen, ki bo omogočal video-
nadzor na ekoloških otokih 
tako zaradi hitrejšega in bolj-
šega pregleda napolnjenosti 
posod kot tudi zaradi ugo-
tavljanja nepravilnega odla-
ganja in sankcioniranja krši-
teljev. Kot se je izkazalo, po-
buda v celoti ni mogoča, saj 
nima, kot je v pojasnilu za-
pisal informacijski pooblaš-
čenec »pravne podlage in bi 
bila taka dikcija v neskladju 
z zakonodajo v zvezi z varo-
vanjem osebnih podatkov«. 
Informacijski pooblaščenec 
dodaja, da bi bil zakonit na-
men, zaradi katerega bi se 
lahko pregledovali videopo-
snetki, zagotavljanje varnos-
ti ljudi in varovanje premo-
ženja (na primer ob poško-
dovanju), ne pa odkrivanje 
prekrškov v zvezi z napač-
nim odlaganjem odpadkov. 

V občinski odlok so tako 
dodali, da se videonadzor 
lahko vzpostavi za namen 

varovanja premoženja, da 
se prepreči škoda (vanda-
lizem), skladno s predpisi 
in zakonom o varstvu oseb-
nih podatkov. Svetnik Drago 
Zadnikar je opozoril, da je 
bil informacijski pooblašče-
nec jasen in da se je opredelil 
samo v neki preventivi. Kot je 

dejal, bi morala tudi Komu-
nala Tržič kot izvajalec na-
rediti nekaj korakov naprej 
in pregledati, koliko odpad-
kov se odlaga tudi ob vznož-
ju planin, pri prihodu v ožje 
mestno jedro ..., in je bil pro-
ti temu, da zdaj v odlok zapi-
šejo nekaj »na zalogo«. 

V vladni proceduri je si-
cer sprejemanje novele za-
kona o varstvu osebnih po-
datkov, in če bo pravna pod-
laga omogočala videonadzor 
z namenom ugotavljanja 
kršiteljev, se bo k temu lah-
ko pristopilo ne glede na dik-
cijo novega občinskega odlo-
ka, je bilo zapisano v gradi-
vu svetnikom. Župan Borut 
Sajovic je prepričan, da bo to 
prej ali slej prišlo v prakso. 

Videonadzor na 
ekoloških otokih
V novem odloku o ravnanju z odpadki v občini 
Tržič se videonadzor na ekoloških otokih lahko 
vzpostavi za namen varovanja premoženja, da se 
prepreči škoda (vandalizem) ...

Simon Šubic

Kranj – Letos mineva šestde-
set let, odkar je na tedaj novi 
Srednji tehnični tekstilni šoli 
v Kranju maturirala prva ge-
neracija tekstilnih tehnikov. 
Sprejemne izpite so opravlja-
li še na stari lokaciji šole na 
Tomšičevi ulici v središču 
Kranja, sredi septembra 1957 
pa so šolanje že začeli v novi 
šolski stavbi na Cesti Stane-
ta Žagarja, je pojasnil Jože 
Simčič, tudi član prve gene-
racije tekstilnih tehnikov. Ti 
so obletnico pred dnevi iz-
koristili za ponovno snide-
nje. Najprej so obiskali svo-
jo nekdanjo šolo, zdaj Sre-
dnjo ekonomsko, storitveno 
in gradbeno šolo, Šolski cen-
ter Kranj, in se srečali z rav-
nateljico Nado Šmid. Sledilo 
je kosilo na Kriški gori. 

»V prvi generaciji nas je 
leta 1961 maturiralo 142, 
kar je bilo do takrat največ. 
Tekstilna šola je namreč v 
Kranju že od leta 1930, ko 

je bila ustanovljena z držav-
nim dekretom. V našem ra-
zredu tekstilnih tehnikov je 
bilo 36 dijakov, maturiralo 
nas je 28. Poleg Gorenjcev 

smo imeli sošolce še iz dru-
gih delov Slovenije pa tudi 
iz drugih nekdanjih jugo-
slovanskih republik. Po 
končanem šolanju smo v 
dobršni meri ohranili stike, 
tudi srečujemo se približno 
na pet let, nas pa zdaj na sre-
čanja vsakič pride manj,« je 
razložil Simčič. Kot zanimi-
vost je povedal, da je eden 
od sošolcev kasneje pos-
tal zobozdravnik v Laškem, 
kjer je tudi vodil zobozdra-
vstveni dom, večina pa je 
poklicno kariero ustvarila v 
tekstilni industriji. Med tis-
timi, ki so se udeležili tudi 
letošnjega srečanja, je bil na 
primer tudi Miro Pinterič, 
nekdanji direktor in največ-
ji lastnik škofjeloškega Še-
širja, ki se je leta 2016 zna-
šel v stečaju. Ta je bil letos 
tudi končan. 

Prva generacija tekstilnih tehnikov
Pred dnevi so se srečali sošolci iz prve generacije tekstilnih tehnikov, ki je leta 1961 maturirala na novi 
srednji tekstilni šoli v Kranju. 

Tekstilni tehniki, ki so maturirali pred šestdesetimi leti, so 
se srečali tudi z Nado Šmid, ravnateljico zdajšnje Srednje 
ekonomske, storitvene in gradbene šole v Kranju. 
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Kot se je izkazalo, pobuda 
svetniške skupine Boruta 
Sajovica za zdaj v celoti še 
ni mogoča.
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Maša Likosar

Žirovnica – Priljubljeni zaj-
trk v šolah in vrtcih lani na 
dan slovenske hrane zaradi 
razmer ni bil izveden na na-
čin, kot so ga bili vajeni ot-
roci v preteklih letih. Šole in 
vrtci so pri pouku na dalja-
vo namenili posebno pozor-
nost vsebinam dneva sloven-
ske hrane, predvsem ozave-
ščanju, od kod pride hrana, 
kdo jo pridela, koliko truda 
je potrebnega za to, zakaj je 
hrana iz bližine boljša izbi-
ra, kakšno vlogo imajo čebe-
le in opraševalci ter nasploh 
o pomenu rednega zajtrko-
vanja. Ker je projekt izjemno 
pomemben za ozaveščanje 
mladih, je bila sprejeta odlo-
čitev, da se dejanski zajtrk iz-
vede v obdobju, ko bodo raz-
mere, povezane z epidemi-
jo, to dopuščale. Otroci so 
tako minuli petek spoznali 
pomen lokalne hrane, vlogo 
podeželja, kmeta in čebelar-
stva za to, da imamo na kro-
žniku hrano, in se pogostili z 
medenimi dobrotami.

Lani je sicer minilo že 14 
let od prvega medenega zaj-
trka, ki je nastal na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije, 
in deset let od Tradicional-
nega slovenskega zajtrka, 

ki je letos potekal pod sloga-
nom Zajtrk z medom – su-
per dan! Zajtrk sestavljajo 
kruh, maslo, med, mleko in 
jabolka domačega izvora. 

Otroci iz Vrtca Žirovni-
ca, ki sta jih ob tej prilož-
nosti obiskala predsednik 
Čebelarske zveze Sloveni-
je Boštjan Noč in čebelar 
Miro Razinger iz Čebelar-
skega društva Antona Jan-
še Breznica, so bili nad me-
denim zajtrkom navdušeni. 

Šestletna Matic Bogataj in 
Eva Martinjak sta dejala, 
da skoraj vsak dan za zajtrk 
jesta maslo in med. »Med 
nastane tako, da čebele nabi-
rajo prah in oprašujejo dru-
ge cvetove,« sta pojasnila in 
dodala, da je med zelo dober 
in zdrav. 

Erika Melihen, ravnate-
ljica Osnovne šole Žirovni-
ca, je še povedala, da imajo 
za šolo čebelnjak in vsako 
leto pridelajo nekaj svojega 

medu, pri čemer pomagajo 
tudi njihovi učenci v okviru 
čebelarskega krožka. »Velik 
poudarek dajemo lokalno 
pridelani hrani in naš med 
je za učence lep primer do-
mače samooskrbe,« je pove-
dala. 

»Naj tradicionalni sloven-
ski zajtrk ne bo na mizi le 
ob tej priložnosti. Slovenski 
med in slovenska hrana naj 
bosta na mizi vsak dan,« pa 
je pozval predsednik Noč.

Medeni zajtrk za super dan
V petek je po slovenskih šolah in vrtcih potekal »nadomestni« Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je 
bil zaradi epidemije prestavljen z lanskega tretjega petka v novembru. Tokrat je že desetič ozaveščal 
najmlajše o pomenu čebel in čebelarstva za pridelavo hrane. 

Otroci iz Vrtca Žirovnica so se seznanili tudi z vlogo čebelarja. Predstavil jo je Miro 
Razinger iz Čebelarskega društva Antona Janše Breznica. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Kranj – Triintrideset dijakov 
konfekcijske smeri, ki so 
obiskovali oddelek D, je ma-
turiralo 22. maja leta 1971. 
Marija Sušnik se spomni, da 
je bil njihov razrednik Mar-
jan Ažbe, profesor matema-
tike. »Bili smo edina smer 
na tekstilni šoli, ki je mora-
la opraviti sprejemne izpite, 
za konfekcijo je bilo namreč 
vedno veliko zanimanja. 
Tekstilna šola je imela tedaj 
nasploh veliko veljavo, saj je 
tekstilna industrija veljala za 
zelo pomemben sektor,« je 
dejala Sušnikova in dodala: 
»Pouk smo imeli tudi vsako 
soboto, en dan v tednu pa še 
popoldansko prasko. Pri po-
uku smo morali nujno nosi-
ti haljo, če je nisi imel, nisi 
smel biti prisoten v razredu. 
Spomnim se še, da so bili 
profesorji zelo 'alergični' na 
nalakirane nohte.« 

Ob petdeseti obletni-
ci mature se je v Kranju 

pred nekdanjo Srednjo 
tekstilno šolo, danes Sre-
dnjo ekonomsko, storitve-
no in gradbeno šolo, zbra-
lo 21 nekdanjih sošolcev in 
sošolk. Sprejela jih je rav-
nateljica Nada Šmid in jih 
popeljala v »njihov« ra-
zred. Sledilo je druženje 
s kosilom v gostilni Arvaj. 

Organizatorka srečanja 
Dragica Rozman je prip-
ravila več presenečenj. Na 
t. i. Radiu tekstil je s hu-
mornimi vprašanji obuja-
la spomine na šolske dni, 
sošolec Jože Kinčič pa se je 
oblekel v Abrahama. 

Pridružil se jim je tudi 
njihov nekdanji profesor 

Ciril Jenko, ki je pouče-
val prakso in konstrukcijo. 
»Bili so zelo prijeten razred, 
kar pa je ključno: vedeli so, 
zakaj hodijo v šolo. Bolj kot 
samo teorijo pa sem jih že-
lel naučiti poštenega dela,« 
je o konfekcijskem razredu 
generacije 1967–1971 dejal 
Jenko. 

Bili so zelo prijeten razred
Petdeseto obletnico mature so praznovali nekdanji dijaki konfekcijske smeri Srednje tekstilne šole v 
Kranju. Enaindvajset nekdanjih sošolcev in sošolk je obujalo spomine na šolske dni.  

Generacija 1967–1971 konfekcijske smeri Srednje tekstilne šole v Kranju in njihov nekdanji 
profesor Ciril Jenko (spodaj na sredini) / Foto: Gorazd Kavčič 

Simon Šubic

Kranj – Mestna knjižnica 
Kranj (MKK) se je pridru-
žila že skoraj 250 demenci 
prijaznim točkam po Slove-
niji, na kar opozarja nalep-
ka z modrimi cvetovi spo-
minčice, ki so jo ob vho-
du v prostore knjižnice v 
kranjskem Globusu nale-

pili predsednica sloven-
skega združenja za pomoč 
pri demenci Spominčica – 
Alzheimer Slovenija Šte-
fanija L. Zlobec, direktori-
ca Mestne knjižnice Kranj 
(MKK) Maja Vunšek in žu-
pan Matjaž Rakovec. 

Vunškova je ob tem po-
udarila, da želijo v knji-
žnici aktivno prispevati k 
ustvarjanju demenci pri-
jaznega okolja: »Knjižni-
ca bo pomagala pri širšem 
ozaveščanju in informira-
nju o tem, kaj je demenca 
in kako pristopiti k ljudem 
s to boleznijo. Pomagala bo 
pri zmanjševanju stigmati-
zacije demence v lokalnem 
okolju in sodelovala z in-
stitucijami, ki se ukvarja-
jo z zdravljenjem ter vklju-
čevanjem oseb z demenco 
v skupnost.« Zaposleni se 
bodo redno izobraževali, 
kako se odzvati v komuni-
kaciji z dementno osebo in 

kako vzpostaviti stik s stro-
kovno podkovanimi usta-
novami, ki znajo oskrbeti 
dementne osebe, v sodelo-
vanju z društvom Spomin-
čica pa bodo pripravili tudi 
izobraževanja za širšo jav-
nost.

S pomočjo demenci pri-
jaznih točk se dementne 
osebe in njihovi svojci laž-

je vključujejo v družbo, je 
razložila Zlobčeva. »V času 
epidemije in posledičnega 
zaprtja države so se pokaza-
le še večje stiske in več osa-
mljenosti, zato so demenci 
prijazne točke odigrale še 
večjo vlogo,« je poudarila. 

Župan Rakovec je opozo-
ril, da v Kranju že deluje več 
demenci prijaznih točk, ki se 
jim bo jeseni pridružila tudi 
občinska stavba. Vse več-
je število takšnih točk veseli 
tudi direktorico Doma upo-
kojencev Kranj Nadjo Gan-
tar, saj je po njenih besedah 
zelo pomembno, da je vsak 
posameznik okrepljen z 
znanjem, kako ravnati z de-
mentno osebo. Župan je še 
napovedal, da bodo predvi-
doma jeseni pridobili grad-
beno dovoljenje za dislocira-
no enoto kranjskega doma 
upokojencev, kjer bo tudi 
poseben oddelek za osebe z 
demenco. 

Prijazni ljudem  
z demenco

Nalepko z modrimi cvetovi spominčice so nalepili tudi pred 
vhod v prostore Mestne knjižnice Kranj. 
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Kranj – V času od 16. junija do 31. avgusta 2021 so uradne 
ure na krajevnih uradih Upravne enote Kranj spremenjene. 
Krajevni uradi Šenčur bo deloval ob četrtkih med 12. in 15. 
uro. Ravno tako bosta ob četrtkih odprta tudi Krajevni urad 
Cerklje (med 12. in 15. uro) ter Preddvor (med 7.30 in 10.30); 
Krajevni urad Naklo prvi in tretji delovni četrtek v mesecu med 
12. in 15. uro; Krajevni urad Jezersko pa trenutno nima uradnih 
ur. Za obisk se je treba predhodno naročiti na eno izmed 
naslednjih telefonskih številk: 04 20 15 617, 04 20 15 627, 04 
20 15 721, lahko pa storitve v pristojnosti vašega krajevnega 
urada po predhodnem naročanju opravite v času uradnih ur 
tudi na sedežu Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki 
pa ima uradne ure v ponedeljek in torek med 8. in 15. uro, ob 
sredah med 7.30 in 17.30 ter ob petkih med 8. in 13. uro. Zaradi 
povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih listin, vlog za 
pridobitev digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS 
pa Upravna enota Kranj od 10. junija do 31. avgusta 2021 ob 
sredah zagotavlja še dodatne uradne ure za stranke med 17. 
in 18. uro.

Poletni urnik in dodatne uradne ure v Kranju
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Podjetje  Metrica spada med vodilne ponudnike na področju izdela-
ve luksuzne notranje opreme za jahte in objekte. Na štirih proizvod-
nih mestih se s tristo sodelavci lotevamo zahtevnih projektov. Delo 
opravljamo z veseljem in natančno, posvetimo se vsaki najmanjši po-
drobnosti. Rezultat našega truda je vrhunska kakovost. Zaposlimo

MIZARJE, m/ž  (Tischler)
Vaše delovne naloge
Izdelava. pohištva za vgradnjo in kompleksne notranje opreme. stenskih in stropnih oblog. individualnega pohištva za jahte in druge notranje prostore

Od vas pričakujemo. poklicno oz. srednjo tehnično izobrazbo mizarske oz. lesne smeri. zelo dobro znanje nemškega jezika. prednost je poznavanje področja AutoCAD in delovne izkušnje iz  
   gradnje pohištva

Nudimo vam. zanimivo delo na mednarodnem trgu. možnost napredovanja v sklopu stalno rastočega podjetja. prijetno delovno vzdušje v sklopu angažirane delovne ekipe. delo 4 dni na teden. plačo, ki ustreza vašemu učinku, v primeru ustrezne kvalifikacije 
   plačamo tudi več, 14 plač letno

Veselimo se vaše prijave po e-pošti na:  jobs@metrica-austria.at
metrica Austria GmbH | Daniela Mandler

Amlach 6a | A-9761 Greifenburg
+43 4712 322 200 | jobs@metrica-austria.at | www.metrica.com

Mateja Rant

Kranj – Zbornik je nastal 
pod mentorstvom profesori-
ce Bernarde Lenaršič, dijaki 
so ga z ilustracijami nadgra-
dili pod vodstvom profeso-
rice Anite Omejec, za gra-
fično oblikovanje pa že vse 
od začetka skrbi Jernej Kej-
žar. Sam proces ustvarjanja 
je po besedah sourednice di-
jakinje Hane Bujanović Ko-
kot vključeval ne samo di-
jake, ki so sodelovali s svo-
jimi literarnimi in likovni-
mi deli, ampak še številne 
druge. »Mislim, da je to iz-
delek, ki ne le podpre tiste, 
katerih dela so najbolj izsto-
pala in smo jih zato objavili, 
ampak je tudi spodbuda za 
vse, ki želijo pri svojem delu 
napredovati in svoja dela de-
liti z drugimi, obenem pa je 

dokaz, da tudi mladi zmo-
remo. Nekako je to zbornik 
prav vseh dijakov.«

Mladi pesniki in pripove-
dniki v zborniku čuteče izra-
žajo svoje poglede vase, svo-
je razumevanje, odkrivanje 
in doživljanje sveta. »Pišejo 

prozo, poezijo prostega ver-
za, haikuje ter sonete in stri-
pe, s katerimi mnogi že os-
vajajo nagrade po vsej Slove-
niji,« so pojasnili ustvarjalci 
Akta. Pomenljiv naslov je bil 
po besedah Hane Bujanović 
Kokot izbran kot nekaj antič-
nega, brezčasnega, a provo-
kativnega, razgaljenega ter 
obenem akt kot dejanje ali 
še bolj poziv k dejanju. Ure-
dnica in literarna mentorica 
Bernarda Lenaršič je doda-
la: »Akt obeta, kajne? Lepota 
telesa in skrivnostni labirin-
ti duše, eros, hrepenenje po 
bližini, bolečina, vendar tudi 
akcija, dejanje, kreacija, do-
tik, aktiven oziroma dejaven 
princip proti koronski pasiv-
nosti; dovolj izzivalnosti in 
odprtosti torej, da objame 
vse, kar se je letos dotaknilo 
mladih ustvarjalcev.« 

Bernarda Lenaršič je pri-
znala, da se ji je pri urejanju 
izbranih del v nekem tre-
nutku zazdelo, da je letos v 
njih posebno globok premi-
slek o tem, kaj ostane in os-
taja. »Zato smo se skupaj z 
likovnim delom ekipe – tu 
bi posebej omenila zuna-
njega sodelavca oblikovalca 
Jerneja Kejžarja – v Dante-
jevem in Balantičevem letu 
ozrli k antični umetnosti in 
zelenim lovorikam.« Poseb-
no vznemirljiv del nastaja-
nja zbornika pa je po nje-
nih besedah še opremlja-
nje literarnih del z dijaški-
mi ilustracijami pod men-
torstvom profesorice Anite 
Omejec. »Ilustracije so ved-
no tudi osebne interpretaci-
je in tako dodajo besedilom 
nove pomene.« Hano Buja-
nović Kokot je pri letošnjem 

zborniku posebno presene-
tila raznolikost. »Zdi se mi 
neverjetno, kako lahko tudi 
iste teme dijaki vidijo in 
obravnavajo vsak na svoj na-
čin.« Pri zborniku sodeluje 
že vsa štiri leta šolanja na gi-
mnaziji, od tega tri leta kot 
sourednica. »Prvega letnika 
se spomnim po feministič-
ni poeziji, tankočutnih ro-
mantičnih sonetih in prevla-
di lirike, drugega po porastu 
kratkih zgodb, tretjega po ce-
lem sonetnem vencu in četr-
tega po prevladi kratke pro-
ze, ki obsega impresionistič-
ne kratke zgodbe, znanstve-
nofantastične zgodbe in tihe 
zgodbe o oblikah ljubezni – 
prav vseh.« In prav ta razno-
likost je po njenem prepriča-
nju tista, ki ohranja vrhun-
skost, svežino in vsakič zno-
va navdušuje.

Akt tudi kot poziv k dejanjem
Mladi literati Gimnazije Kranj so svojo ustvarjalnost že šesto leto zapored zbrali v literarnem zborniku 
Gimnazije Kranj, ki so ga letos naslovili Akt. V njem so tokrat objavili dela šestindvajsetih gimnazijskih 
literatov in petih likovnikov. 

S predstavitve letošnjega gimnazijskega literarnega zbornika / Foto: arhiv Gimnazije Kranj

Mateja Rant

Gorenja vas – Bistvene spre-
membe občinskega prostor-
skega načrta so nastale na 
podlagi pobud občanov, ne-
kaj je bilo tudi razvojnih po-
bud, ki jih je podprla občina, 
je pojasnila Maja Šinigoj iz 
podjetja Locus, ki je pripra-
vilo spremembe prostorske-
ga načrta. V postopku spre-
jemanja dopolnjenega odlo-
ka so prejeli 164 pobud, od 
tega so jih večino upoštevali, 
samo 17 jih ni bilo ustreznih. 
»Pobude so prihajale z naj-
različnejših koncev občine, 
bistvo večine pobud pa so bi-
vanjske potrebe občanov.« 
Nekaj pobud se je nanašalo 
tudi na razvoj posameznih 
dejavnosti in turizma.

Ob javni razgrnitvi osnut-
ka odloka občinskega pro-
storskega načrta poleti 2019 
so občani podali 75 pripomb, 
pri čemer so jih 60 upošte-
vali v celoti, 13 pa so jih za-
vrnili. Po tem je sledilo pri-
dobivanje soglasij nosilcev 
urejanja prostora. »Posto-
pek je bil dolgotrajen, vse do 
danes nam še ni uspelo do-
biti končnega soglasja direk-
cije za vode, a zaradi velike-
ga povpraševanja občanov 
smo se odločili za sprejem 
akta, ki pa ga bomo uradno 
objavili po pridobitvi še tega 

zadnjega mnenja,« je raz-
ložila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec. 
Po besedah Maje Šinigoj se 
največji razvoj kaže v Gore-
nji vasi in Poljanah. Z novim 
prostorskim načrtom se je 

povečala predvsem površina 
za individualno gradnjo za 
namen bivanja pa tudi zele-
ne površine za šport in rekre-
acijo, manjše površine so na-
menjene še za razvoj gospo-
darstva. Opredeljena so tudi 
tri območja za razvoj turiz-
ma. Po besedah župana Mi-
lana Čadeža se že kmalu obe-
tajo nove spremembe občin-
skega prostorskega načrta, 
saj ga spreminjajo vsakih pet 
let. »To je naša naloga, želi-
mo namreč ostati razvojno 
naravnani.« Že septembra 
naj bi tako začeli zbirati nove 
pobude občanov. V razpra-
vi pa je svetnik Jurij Krvina 
opozoril na pomanjkanje 
parcel za gradnjo. »Občina 
bi morala mladim ponudi-
ti okrog dvajset, trideset par-
cel, sicer bodo začeli odhaja-
ti,« je poudaril Krvina.

Večino pobud  
so upoštevali
Občinski svetniki Občine Gorenja vas - Poljane so 
na zadnji seji med drugim potrdili spremembe in 
dopolnitve občinskega prostorskega načrta.

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet je 
na zadnji seji minuli četr-
tek na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja potrdil letoš-
nje prejemnike priznanj Ob-
čine Železniki. Konec junija 

bodo na slavnostni akade-
miji ob občinskem prazni-
ku podelili pet priznanj. Ob-
činsko plaketo bosta prejela 
podjetje Lotrič Meroslovje, 
ki letos praznuje trideset let 
delovanja, in Mirko Berce iz 
Lajš za dolgoletno družbeno 
odgovorno delo na različnih 

področjih. Priznanje občine 
za življenjsko delo prosto-
voljcev bodo podelili moj-
strici klekljanja in dolgoletni 
članici Turističnega društva 
Železniki Heleni Kramar, ki 
že vrsto let predstavlja čip-
ko in občino doma in po sve-
tu, ter Mirjam Tolar, ki je še 

posebej dejavna pri skavtih 
in je bila na natečaju Prosto-
voljec leta 2019 razglašena 
za naj mladinsko voditelji-
co. Podelili bodo še prizna-
nje za aktivno delovanje dru-
štev, in sicer Župnijski kari-
tas Železniki ob 30-letnici 
delovanja.

Podelili bodo pet občinskih priznanj

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki je v prvi obrav-
navi sprejel predlog občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za 
Reteče – sever. Njegov na-
men je določitev prostor-
skih izvedbenih pogojev 
za gradnjo šestih objek-
tov za namen bivanja in 

spremljevalnih dejavnosti, 
načrtuje se gradnja dveh 
enostanovanjskih hiš in 
štirih dvojčkov, pripadajo-
čih prometnih in zunanjih 
površin, komunalne infra-
strukture, obstoječe objek-
te znotraj območja bodo 
odstranili. Gre za nekaj 
več kot pet tisoč kvadratnih 
metrov površine, to pa je že 
tretji OPPN v Retečah, ki so 

očitno zelo zaželeno obmo-
čje za gradnjo.

Več občinskih svetnikov je 
ob tem opozorilo na prome-
tne težave, ki bi se utegnile 
pojaviti zaradi povečane na-
selitve, zlasti priključevanje 
na regionalno cesto. Eno od 
vprašanj je zadevalo tudi pro-
metno povezavo Trata–Meja, 
ki bi sedanjo regionalno ces-
to razbremenila predvsem 

tovornega prometa. Da gre za 
prometno prioriteto Občine 
Škofja Loka, ki jo je tako kot 
sosednja Občina Kranj vklju-
čila v svoj občinski prostor-
ski načrt, je ob tej priložnos-
ti zatrdil župan Tine Radinja. 
V obeh občinah sta prostor-
ska akta že v postopkih spre-
jemanja, v Škofji Loki so ga 
že oddali soglasodajalcem, 
da se do njega opredelijo. 

Ob gradnji tudi prometne obremenitve

Z novim prostorskim 
načrtom se je povečala 
predvsem površina za 
individualno gradnjo za 
namen bivanja.

Mladi pesniki in 
pripovedniki v zborniku 
čuteče izražajo svoje 
poglede vase, svoje 
razumevanje, odkrivanje 
in doživljanje sveta.
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Jasna Paladin

Domžale, Kamnik – Slove-
nija je bila v to mednarodno 
raziskavo vključena četrto 
leto zapored, poleg Ljublja-
ne, Maribora, Kopra, Nove-
ga mesta in Velenja pa raz-
iskava pri nas zajema tudi 
občine Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Cerklje na Gorenj-
skem, Komenda in Trzin, ki 
svoje odpadne vode odvaja-
jo v Centralno čistilno na-
pravo Domžale - Kamnik. V 
letu 2011 je raziskava pok-
rila populacijo 14 milijonov 
Evropejcev iz 11 držav in 19 
evropskih mest, v letu 2020 
pa že 50 milijonov prebival-
cev iz 27 držav in 99 evrop-
skih in svetovnih mest.

Raziskavo v Sloveniji ko-
ordinira Institut Jožef Ste-
fan, ki podatke o razširjeno-
sti prepovedanih drog prido-
biva na osnovi epidemiolo-
gije odpadnih vod v sodelo-
vanju s podjetji, ki vodijo jav-
ne čistilne naprave. Razisko-
valci izvajajo meritve vseb-
nosti biomarkerjev v nepre-
čiščenih odpadnih vodah. 
Te sledi ostankov drog ana-
lizirajo in z njimi ocenjuje-
jo, koliko mamil porabijo 
prebivalci na sprejemnem 
območju določene čistilne 
naprave. Droge ob uživanju 
namreč potujejo skozi upo-
rabnikovo telo, se metaboli-
zirajo in z urinom izločajo, 
zato se njihova pot nadalju-
je z odpadno vodo po kana-
lizaciji do čistilne naprave. 
Med preučevane droge so 
bili uvrščeni kanabis (THC), 
kokain, heroin, amfetamin, 

metamfetamin in ekstazi. 
V vseh proučevanih mestih 
poteka vzorčenje sedem za-
porednih dni enkrat letno 
v določenem terminu, to je 
konec marca ali v začetku 
aprila, ker pa so podatki nor-
malizirani na tisoč prebival-
cev, omogočajo tudi primer-
javo med posameznimi in 
različno velikimi evropski-
mi mesti.

Vsebnost drog lani 
nekoliko nižja

»Za leto 2020 so rezultati 
pokazali, da je poraba drog 
v Sloveniji v večini prime-
rov pod evropskim povpre-
čjem in je dokaj primerljiva 
z zahodnoevropskimi drža-
vami, ki v povprečju kažejo 

na večjo porabo stimulativ-
nih drog, kot sta kokain in 
ekstazi. Pri uporabi ekstazi-
ja pri nas presenetljivo pred-
njači Ljubljana, v nasprotju s 
predhodnimi triletnimi me-
ritvami pri uporabi amfeta-
mina pa že drugo leto zapo-
red Velenje, saj je bila pora-
ba te droge tu precej višja kot 
drugod v Sloveniji in celo se-
demkrat večja kot v Ljublja-
ni. Med proučevanimi dro-
gami sta sicer najbolj razšir-
jena kokain in THC, slednji 
pa pričakovano prednjači po 
številu odmerkov,« sporoča-
jo z Instituta Jožef Stefan.

Centralna čistilna napra-
va Domžale - Kamnik, ki 
je s 149.000 populacijski-
mi enotami po zmogljivo-
sti četrti največji sistem za 

čiščenje odpadne vode v Slo-
veniji, je v raziskavo vključe-
na že tretje leto, kar po med-
narodnih merilih še ni do-
volj za napovedovanje časov-
nih in prostorskih trendov.

Kljub temu na Institu-
tu Jožef Stefan ocenjujejo, 
da rezultati za leto 2020 za 
mesta, ki jih pokriva CČN 
Domžale - Kamnik, v pri-
merjavi z letom 2019 kaže-
jo nižjo uporabo prepoveda-
nih stimulativnih drog, kot 
sta kokain in amfetamin, kar 
je v skladu z dejstvom, da so 
bili vzorci leta 2020 odvze-
ti v času prvega zaprtja drža-
ve, ki je najverjetneje otežilo 
dostopnost in uporabo drog. 
Med leti 2018 in 2020 so 
tem območju zaznali trend 
povečanja uporabe THC. 

Največ kokaina in ekstazija
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je objavil rezultate mednarodne 
raziskave o uporabi prepovedanih drog za leto 2020. Na Gorenjskem so bile v raziskavo vključene 
občine, ki jih pokriva CČN Domžale - Kamnik.

Droge iz uporabnikovega telesa končajo v kanalizaciji in čistilnih napravah, kjer lahko 
izmerijo njihovo prisotnost. / Foto: CČN Domžale - Kamnik

Jasna Paladin

Volčji Potok – »Področje hor-
tikulture ni edino področje, 
s katerim se ukvarjamo v 
Arboretumu; ukvarjamo se 
tudi z umetnostjo, zgodovi-
no, kulturo, krajinsko arhi-
tekturo in drugimi področji. 
A s sodelovanjem, ki vam ga 
predstavljamo danes, smo 
posegli na res zanimivo ek-
sperimentalno področje 
umetnosti. Za Arboretum 
je to korak v novo smer. Da 
imamo še veliko potenciala, 
nam je pokazala epidemija, 
ko smo bili zaprti za obisko-
valce, in ta potencial smo že 

s to razstavo začeli polno iz-
koriščati,« je na predstavitvi 
najnovejšega projekta, ki so 
ga umestili v Teden vrtnic 
in Vrtnični vikend, ko je v 
parku vse posvečeno vrtni-
cam, povedal direktor Ar-
boretuma Volčji Potok Aleš 
Ocepek.

Nova intermedijska raz-
stava VRTN!CA je pilotni 
projekt mreže RUK (razi-
skovalni centri umetnosti 
in kulture na presečišču so-
dobnih tehnologij, znanosti 
in gospodarstva), ki ga izva-
ja KIBLA2LAB. Gre za kom-
pleksno predstavitev, pri ka-
teri je sodelovalo več kot 

petdeset ljudi. »V RUK-u 
se ukvarjamo s humaniza-
cijo tehnologije in skušamo 
združiti proces kreativnosti 
v navezavi z novimi tehno-
logijami ter tako ustvarjati, 
prezentirati in tudi komer-
cializirati projekte, ki bodo 
nagovarjali publiko 21. sto-
letja, predvsem mlade. Ta 
razstava je primer, kaj naj 
bi vsi javni zavodi in muze-
ji pri nas začeli pospešeno 
uvajati v svoje prezentacije 
in postavitve, predvsem za-
radi mladih, ki jih sedanje 
klasične muzejske postavi-
tve s panoji in vitrinami ne 
zanimajo preveč. Vrtnice, 

ki smo jih predstavili v tem 
pilotnem projektu, smo 
predstavili tako, da zaobja-
mejo vsa naša čutila – od vo-
nja in vida do tipa in sluha 
– pa vendar se za vsem tem 
skriva globlji pomen. Naš 
glavni namen je namreč 
mladino skozi virtualni 
princip napotiti na tisto, kar 
je snovno in kar še v resni-
ci obstaja. V tem primeru si 
torej želimo, da bi si obisko-
valci po ogledu naše razsta-
ve ogledali tudi bližnji roza-
rij, eden največjih v Evropi, 
kjer v celem letu cveti več kot 
tisoč različnih sort vrtnic,« 
je bistvo projekta predstavil 

Zoran Poznič iz mreže RUK 
in dodal, da bodo jeseni za 
slovenske kustose pripravi-
li tudi sistem izobraževanja, 
saj se na podoben način, kot 
so zdaj predstavili vrtnico, 
lahko predstavi vse, kar slo-
venski muzeji predstavljajo 
na svojih razstavah. 

Razstavo VRTN!CA, ki je 
na ogled v prostorih stare 
uprave, spremljajo veliki mo-
nitorji z najrazličnejšimi po-
dobami vrtnic, avtorska glas-
ba, vrtnice iz krep papirja, 
vonj eteričnega olja vrtnic in 
drugi pristopi, ki jih na običaj-
nih razstavah nismo vajeni.

Razstava, ki premika meje
V prostorih Arboretuma Volčji Potok so odprli intermedijsko razstavo VRTN!CA, ki je prva tovrstna pri 
nas, z njo pa si snovalci želijo spremeniti podajanje vsebin v slovenskih muzejih in kulturnih ustanovah 
in s tem vsebine približati predvsem mladim.

Vrtnice na tokratni inovativni razstavi lahko spoznamo s 
pomočjo vseh čutil.

Maja Bertoncelj

Medvode – Na upravnih eno-
tah beležijo vse več strank in 
so vse bolj obremenjeni, na 
drugi strani pa se ljudje pri-
tožujejo nad dolgim čaka-
njem na termin in celo nad 
tem, da upravne enote ne 
morejo priklicati in da jih ne 
dobijo niti po e-pošti. S tovr-
stno problematiko se je na 
naše uredništvo obrnilo več 
občanov Medvod. 

Med najbolj obremenje-
nimi je zagotovo Upravna 
enota Ljubljana, posledič-
no to občutijo tudi vsi tisti, 
ki bi storitve radi opravili v 
Krajevnem uradu Medvo-
de. »Gre za enormno pove-
čanje telefonskih klicev, kar 
je posledica menjave oseb-
nih dokumentov, pridobitve 
digitalnih potrdil in mobilne 
identitete SMSPass. Dnev-
no beležimo več kot 2500 
klicev in nanje se ni mogoče 
odzvati. Z 10. junijem smo 
povečali kapaciteto vhodnih 

klicev s šestdeset na devet-
deset. Upamo, da bomo s 
tem strankam omogočili 
lažjo dostopnost, je pa pot-
rebno potrpljenje. Stranke 
se sicer lahko naročijo tudi 
s pomočjo poštnega preda-
la za naročanje narocanje.
uelj@gov.si, a je tudi tam 
povečano število zahtevkov, 
saj jih beležimo dnevno od 
1000 do 1500, zato stranke 
obveščamo o terminih z ne-
kajdnevno zamudo. Kar se 
tiče Krajevnega urada Med-
vode je obremenjen maksi-
malno, kot je lahko, ven-
dar le tri dni v tednu, ker za-
poslene nujno potrebujemo 
na Tobačni predvsem zaradi 
pritiska strank v popoldan-
skem času. Treba je vedeti, 
da če bi Krajevni urad Med-
vode odprli za vseh pet dni 
v tednu, bi morali zmanjša-
ti število strank na Tobačni, 
kjer v tem trenutku sprejme-
mo od šeststo do osemsto 
strank dnevno,« je pojasnil 
Ernest Mencigar, vodja od-
delka za upravno poslovanje 
na Upravni enoti Ljubljana, 
in apeliral na stranke, naj ne 
prihajajo nenaročene.

Krajevni urad Medvode 
deluje v občinski stavbi. Ni 
jih malo, ki svojo jezo zato 
stresajo kar na občinske 
uradnike in kličejo na Ob-
čino Medvode, ki pa z delo-
vanjem Krajevnega urada 
Medvode nima nič.

Več strank, linije zasedene

Medvode – Participativni proračun Občine Medvode Sodeluj 
in glasuj! je včeraj vstopil v tretjo fazo. Občani bodo lahko 
vse do 20. junija med predlaganimi projekti izbrali tiste, ki 
bi po njihovem mnenju najbolj izboljšali kvaliteto bivanja v 
skupnosti. Glasujejo lahko vsi občani s stalnim prebivališčem 
v občini Medvode, ki bodo do vključno 20. junija dopolnili sta-
rost 15 let. Na Občini Medvode so bili sicer zelo veseli odziva 
v fazi zbiranja predlogov, saj so v obdobju med 7. aprilom in 
7. majem prejeli kar 160 projektnih predlogov. Komisija je vse 
pregledala in jih 74 uvrstila v fazo glasovanja. 

V Medvodah glasujejo o predlaganih projektih

»Krajevni urad 
Medvode je obremenjen 
maksimalno, vendar 
le tri dni v tednu, 
ker zaposlene nujno 
potrebujemo na Tobačni 
zaradi pritiska strank v 
popoldanskem času.«
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Samo Lesjak

Preddvor - Jadranje ok-
rog sveta je bila že od rane-
ga otroštva Walterjeva skri-
ta želja. Po letih sanjarjenja 
je kupil staro jadrnico in jo 
pripravil za potovanje v dalj-
ne dežele. Sedemindvajset 
let mu je bilo, ko je leta 2019 

v Kvarnerju dvignil sidro 
Lady Ivane in se podal svo-
bodi naproti.

Čarobne noči pod zvez-
dnim nebom je doživljal kot 
prvo ljubezen. Sam na mor-
ju, jutranje in večerne zarje, 
pesem vetra, delfini ob barki 
... Med modrino neba in mor-
ja je z vetrom v jadrih plul pro-
ti novim obzorjem. V viharni 
noči sredi Atlantika pa je do-
živel brodolom, v katerem je 
svoje preživetje lahko pripisal 
samo bogovom. Povsem raz-
očaran se je spraševal o smis-
lu življenja, tonil v obup, nato 
pa sprejel odločitev in začel pi-
sati knjigo – ki je sedaj na voljo 
na spletni strani www.sebur.
si – ter ugotovil, da je ta poraz 
lahko tudi nov začetek. Izku-
šnja, ki ga je prej navdajala z 

neznosno bolečino izgube, 
mu je začenjala spreminjati 
pogled na življenje.

Na Nizozemskem je na-
šel zapuščeno jadrnico in 
po šestih mesecih sta se z 
Orplid (obljubljena ali sanj-
ska dežela) podala na pot. 
Po sedmih mesecih jadranja 
sta prispela do Zelenortskih 

otokov, prečkala Atlantik in 
med velikonočnimi prazni-
ki pristala v Francoski Gvi-
neji. Na jadranju se mu je za 
nekaj dni pridružila mama, 
raziskovalka, fitoterapevtka 
in pisateljica Maria Ana Kol-
man, s katero sta na ulicah 
Mindela našla zapuščenega 
pasjega mladička Rustyja, ki 
je sedaj njegov nepogrešlji-
vi spremljevalec na jadranju 
okoli sveta.

Kot zapiše avtor, sta od 
vseh izzivov, ki jih lahko člo-
vek doživi na odprtem mor-
ju, samota in vračanje k bi-
stvu svojega lastnega obstoja 
verjetno največja. Gre za vra-
čanje k sebi – knjiga Walter-
ja Terška, ki je trenutno na 
Karibih, na iskren način go-
vori prav o tem.

Svoboda sredi 
Atlantika
Walter Teršek iz Preddvora se je pred dvema 
letoma z jadrnico Lady Ivana podal na pot okoli 
sveta. Svoje zanimive, poučne in predvsem 
življenjske dogodivščine je popisal v knjigi z 
naslovom 10 m svobode.

Neptun mu je dal novo priložnost: Walter Teršek 
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Kamnik, Šenčur, Naklo – 
Kamniški župan Matej Sla-
par je prejšnji torek na dvo-
rišču Mekinjskega samo-
stana podelil knjižne nagra-
de in priznanja 34 najbolj-
šim učenkam, učencem, di-
jakinjam in dijakom kam-
niških osnovnih in srednjih 
šol ter Glasbene šole Kamnik 
v šolskem letu 2020/21 ter se 
hkrati zahvalil tudi vsem rav-
nateljem in ravnateljicam.

»Nahajamo se v izje-
mnem času in to leto si bos-
te prav gotovo zapomnili za 
celo življenje. Še nikoli nis-
mo bili skoraj pol leta doma 
in imeli takšnega učnega 
procesa, kot ste ga imeli vi. 
Nekaj slabe volje je bilo, pa 
vendar vam, učenke in učen-
ci, dijakinje in dijaki, na tem 
mestu iskreno čestitam, da 
ste zmogli. Zmogli ste z iz-
jemnimi uspehi in rezulta-
ti. V času te tako imenova-
ne koronakrize ste se nau-
čili tudi veliko novih stvari. 
Nikoli se ne bi naučili tega, 
če ne bi bilo te krize. Vzemi-
mo jo tudi s pozitivne plati, 
čeprav je imela mnogo gren-
kih zgodb. Več ste bili doma 
in ste se morda za določen 
trenutek ustavili in niste hi-
teli skozi življenje. Naučili 

ste se novih komunikacij-
skih veščin z računalnikom 
in dosegli izjemne rezultate, 
na kar ste lahko ponosni. In 
na to smo ponosni tudi vsi 
na Občini Kamnik v imenu 
naše lokalne skupnosti,« jih 
je nagovoril župan.

Županova petica v 
Naklem

Župan Občine Naklo Ivan 
Meglič je v petek 18 deve-
tošolcem podelil župano-
vo petico, priznanje za odli-
čen uspeh v vseh devetih le-
tih osnovne šole. Skupaj z 
ravnateljem Osnovne šole 

Naklo Milanom Bohincem 
sta učence sprejela v Mla-
dinskem športnem parku 
v Naklem. Čestitala sta jim 
za izjemen uspeh in trud, da 
so se vseh devet let dokazo-
vali ne samo v šoli, ampak, 
kot je dejal ravnatelj Bohi-
nec, tudi v obšolskih dejav-
nostih na področju kulture, 
športa ... Zaželela sta jim, 
da bi znanje, ki so ga prido-
bili v osnovnošolskih letih, 
s pridom uporabljali nap-
rej, prepričana, da je vsak 
zase izbral pravo srednjo 
šolo. Predvsem pa, da bodo 
uživali tudi v poklicih po 

zaključenih šolanjih in bili 
srečni v življenju, je bila po-
potnica, ki jo je župan Meg-
lič sklenil še z besedami: »... 
da bi se radi vračali v kraj, 
občino, ki vam je dala dobro 
osnovo.« Zahvala je šla tudi 
vsem učiteljem in razredni-
čarkam, ki so bile prisotne 
na podelitvi županovih petic 
in so odličnjake spremljale v 
zadnjih osnovnošolskih le-
tih. Spomin na srečanje bo 
odličnjakom tudi knjiga Dr. 
Gregor Voglar – zdravnik na 
dvoru ruskega carja Petra I. 
Velikega in praktično darilo.

Prihodnost je na mladih

V petek so v Osnovni šoli 
Šenčur podelili priznanja 
učencem, ki so vsa leta do-
segali izjemen učni uspeh. 
Teh je bilo v tokratni gene-
raciji kar 35, od tega šest v 9. 
a razredu, devet v 9. b, 13 v 9. 
c, in sedem v 9. d. 

Priznanja oziroma župa-
nove petice jim je skupaj s 
slovensko in občinsko zas-
tavo izročil šenčurski žu-
pan Ciril Kozjek, ki je mla-
dim zaželel še obilo uspehov 
na nadaljnji poti. »Upam, da 
boste z lokalno skupnostjo 
sodelovali tudi v prihodnje. 
Prihodnost je na mladih, 
kjerkoli že boste, bodite us-
pešni, potrpežljivi in spod-
budni tudi do drugih,« je še 
dodal župan.

Kot nam je povedala rav-
nateljica šole Majda Veho-
vec, generacija ni bila izje-
mna le po šolskem uspehu, 
temveč je odlične rezultate 
dosegala tudi na tekmova-
njih. »In to kljub epidemiji, 
zaradi katere smo se pet me-
secev pripravljali na daljavo, 
so bili učenci zelo zavzeti pri 
delu.« Kot je še dodala, je šte-
vilo najuspešnejših dijakov 
letos precej večje kot v prete-
klih letih. Tokrat je namreč 
izjemen uspeh dosegla kar 
tretjina devetošolcev na šoli, 
običajno pa je takšnih četrti-
na ali le petina.

Priznanja za izjemne uspehe
V gorenjskih občinah v teh dneh podeljujejo priznanja za izjemni uspeh osnovnošolcem, ponekod pa 
tudi dijakom in učencem glasbenih šol.

Na slovesnosti se je zbralo 34 učno najuspešnejših učencev oziroma dijakov kamniških 
osnovnih in srednjih šol ter glasbene šole. / Foto: Občina Kamnik

Spomin na podeljeno županovo petico v generaciji devetošolcev, ki zapuščajo šolske klopi 
OŠ Naklo, bo tudi ta fotografija. / Foto: Tina Dokl

Šenčurski župan Ciril Kozjek je učencem poleg priznanj podelil tudi slovensko in občinsko 
zastavo. / Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora – V prijetnem vzdušju Koče na Gozdu na Vršiču 
je pred kratkim potekalo tradicionalno 39. srečanje sloven-
skih alpinistov veteranov. Tokrat se jih je zbralo petdeset. 
Prisotne je pozdravil kranjskogorski župan Janez Hrovat. 
Jubilantom so podelili tudi spominska darila. Častno listino 
PZS je posthumno prejel Janko Mirnik. Spominska darila pa 
so prejeli jubilanti Andrej Aplenc in Peter Muck (za 90 let), 
Peter Jamnik, Tone Jeglič, Franci Savenc in Peter Ščetinin (za 
85 let), Janez Gril, France Jeromen, Miloš Križaj, Janez Rupar, 
Vlado Schlamberger, Danilo Škerbinek in Ljuba Trontelj (za 80 
let), Janko Ažman, Boris Bertoncelj, Janez Dovžan, Špela Kri-
stan, Anton Oman in Franc Štupnik (za 75 let). Pred začetkom 
srečanja so na dovškem pokopališču obiskali grob Zvoneta 
Koflerja, nekdanjega odličnega alpinista, ki je skupaj z Jankom 
Ažmanom pred petdesetimi leti po novi slovenski prvenstveni 
smeri osvojil 7400 metrov visoki vrh Istor O Nal. Žal sta se 
pri spuščanju z vrha oba težko poškodovala, člani odprave so 
ju rešili, Kofler pa se je potlej ob vračanju v domovino smrtno 
ponesrečil na cesti v Afganistanu.

Srečanje alpinistov veteranov
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Igor Kavčič

Kranj – Galerija Prešerno-
ve hiše nam v teh dneh na 
ogled ponuja 33 nevsakda-
njih zgodb, potovanj v me-
tafizični svet, v nekaj, kar se 
zdi znano, a je hkrati težko 
pojasniti. Pogledi na – prav-
zaprav pa v – slike akadem-
skega slikarja Franca Beš-
tra gledalca popeljejo v svet 
sanj, kjer je mogoče tudi tis-
to, česar si v realnem svetu 
ne moremo predstavljati.

»Napak bi bilo misliti, da 
si na mojih slikah ogleduje-
te sanje kot take, da so motivi 
popolna odslikava sanjskega 
sveta. Sanje so dinamične in 
nimajo nobenih omejitev – 
za razliko od slikarja, ki ga 
omejujejo format, kompo-
zicija, barve, različne likov-
ne zakonitosti … Je pa res, 
da sanje spodbujajo ideje za 
prizore, ki jih slikam,« pove 
Franc Bešter, po slogu in po-
dobi eden prepoznavnejših 
kranjskih likovnih ustvar-
jalcev, vesel tokratne pre-
gledne razstave v eminen-

tni kranjski galeriji. »Pred-
stavljam 33 slik v akrilni teh-
niki, ki sem jih ustvaril v 
zadnjih dveh desetletjih, in 
lahko rečem, da gre za moj 
doslej najkvalitetnejši iz-
bor del, ki sem ga pripravil 
skupaj s kustosoma razsta-
ve ddr. Damirjem Globočni-
kom in Petro Vencelj.« 

Kot zapiše Vencljeva, Beš-
ter skozi likovno govorico 
skuša prikazati astralni svet 
oziroma stanje zavesti. »Želi 
odriniti zapah, ki nas od tega 
sveta loči, in nas neposredno 
sooča z zanimivo alogično 
logičnostjo … Meje naših iz-
kušenj so se, kakor v sanjah, 
razmaknile. Veliko pozor-
nosti posveča raziskovanju 

prostora ali bolje rečeno – 
prostorov. Vanje vstavlja 
poslikane kmečke skrinje, 
gobje združbe, groteskne 
obraze, človeške figure (akt, 
skelet, krojaška lutka), dali-
jevska jajca, elektronska vez-
ja, kristalne forme in popol-
noma irealno skomponira-
ne vsakdanje predmete.«

Vsebina narekuje slikanje

Franc Bešter ima v svoji 
nadrealistični slikarski ma-
niri ogromno idej, ki se na-
pajajo iz sveta sanj, iz astral-
nega sveta kabale. Gre za 
bogat metafizični svet, ki ga 
vselej, še preden stopi k sli-
karskemu platnu, v mislih 
najprej temeljito likovno ob-
dela. Včasih si je pripravljal 
skice in najboljše zamisli re-
aliziral v sliki, zdaj ideje di-
rektno prenaša na platno. 
»Če nisem zadovoljen, plat-
no prebarvam in začnem 
znova. Kot najbrž mnogi 
umetniki imam včasih moč-
nejše, včasih šibkejše ustvar-
jalne trenutke,« pove so-
govornik, ki je v zgodnjem 
umetniškem obdobju po di-
plomi na Akademiji za li-
kovno umetnost v Ljublja-
ni slikal predvsem v tehniki 
olje na platno, a se kasneje 

iz praktičnih razlogov odlo-
čil za akrilne barve. »Tehni-
ka je enostavnejša, učinek je 
podoben kot pri oljih, pred-
vsem pa lahko hitreje delam. 
Če je Salvador Dali svoj slog 
izpilil do potankosti in je v 
sto seansah naslikal tako re-
koč popolno sliko, sam sli-
kam hitreje in za posame-
zno sliko potrebujem le ka-
kih pet seans,« pove Bešter, 
ki je kljub temu v zadnjih le-
tih svoje slikanje precej izpo-
polnil. Bolj je izkušen, pra-
vi. Seveda mu je blizu nadre-
alizem, bolj kot Dali sta mu 
všeč Giorgio de Chirico in 
Rene Magritte. 

Ko slika figuro, se ne drži 
vedno pravih razmerij, saj 
sam pravi, da so tudi v sa-
njah stvari relativne in po-
gosto nenavadne, čudne. 
»Prizori so podobni tistim 
iz našega sveta, a je nenava-
dno, da stavbe lebdijo v zra-
ku, da iz kremne rezine ras-
te drevo … Motivom prilaga-
jam tudi format slike,« na-
daljuje avtor razstavljenih 
del. Blizu mu je kontrast 
med rdečo in zeleno, s či-
mer želi izraziti tudi dolo-
čeno energijo. Kot zapisa-
no, so njegovi osrednji moti-
vi slaščice, križanke, knjige, 
šahovske figure, predmeti iz 
kmečkega okolja, predvsem 
pa gobe. »Podobe so iz ma-
terialnega sveta, so tisto, kar 
sem si zapomnil in čemur 
pripisujem neki pomen. Kot 
strasten gobar v gozdu reci-
mo vidim ogromno gob, am-
pak vidim jih tudi v sanjah in 
tam imajo na klobukih sneg, 
kar pa je nenavadno,« pove 
slikar, doma iz Zgornje Bes-
nice. 

Likovno in literarno

V preteklosti je nekaj let 
tudi poučeval na Osnov-
ni šoli Franceta Prešerna v 

Kranju ter na Gimnaziji Je-
senice, od leta 2004 pa de-
luje kot samostojni delavec 
v kulturi. Slika tudi po naro-
čilu, s čimer si, kot pravi, za-
služi vsaj za material. Mnogi 
so navdušeni nad njegovim 
nadrealizmom, spet drugi 
ne. »Družina iz okolice Kra-
nja recimo na vsaki moji raz-
stavi kupi dve ali tri slike in 
ima doma že zajetno zbirko, 
prav tako si zbirko mojih slik 
ustvarja brat.« Ugotavlja, da 
sta likovna izobrazba in kul-
tura v Sloveniji precej niz-
ki. »Ljudje pogosto meni-
jo, da je slikarstvo popoldan-
ski hobi, nekaj za veselje. Ne 
vedo pa, da slike temeljijo na 
tridesetih letih razvoja, dela 
in garanja.« 

Na razstavi so na ogled 
tudi slikanice, ki jih je ilu-
striral. V letu 2010 je likov-
no opremil kar sedem sli-
kanic, poskuša pa se tudi 
kot pisec. V samozaložbi 
je izdal dve, kot pravi, filo-
zofsko-teološki knjigi: leta 
2000 Nebeško kraljestvo in 
leta 2005 še Potovanje za-
vesti. Zadnja leta je inten-
zivno pisal precej obsežen 
fantazijski roman z naslo-
vom Zaklad belega mesta, 
ki ga je že poslal v branje 
na nekaj založb. Pred tremi 
leti je Kulturno društvo Jo-
žeta Paplerja ob svoji stole-
tnici izdalo Beštrovo pesni-
ško zbirko Poeme. 

»Ob slikanju pišem tudi 
pesmi, v knjigah pa obde-
lujem filozofske teme. Lah-
ko rečem, da se slikanje 
in pisanje pri meni dopol-
njujeta – če ne bi vzpored-
no s slikanjem tudi pisal, 
bi najbrž tudi slabše slikal 
in obratno. Čutim, da pot-
rebujem oboje,« še doda-
ja Franc Bešter, katerega 
sanjski svetovi bodo Galeri-
ji Prešernove hiše na ogled 
do 5. julija.

Znano-neznani sanjski svet
V Galeriji Prešernove hiše je na ogled pregledna razstava del akademskega slikarja Franca Beštra z 
naslovom Metafizično slikarstvo. 

Franc Bešter ob svoji priljubljeni likovni temi, sliki z naslovom Vražji goban je strupena 
goba, a za mnoge najlepša, 2017, akril na platno / Foto: Igor Kavčič

Dela iz leta 2007; sliki z naslovom Adam in Eva trgata 
nezrele sadeže sledita Zahajajoče sonce kremšnit in Zlati 
grozd, zlati ribi. / Foto: Igor Kavčič

»Motivi na slikah niso 
popolna slika sanjskega 
sveta. Sanje zgolj 
spodbujajo ideje za 
prizore, ki jih slikam.«

Igor Kavčič

Kranj – Poletna muzejska 
noč, ki se odvije vsako tre-
tjo soboto v juniju, je največ-
ja nacionalna promocijska 
akcija slovenskih muzejev 
in galerij, pridružujejo se ji 
tudi številni drugi zavodi in 
ustanove, ki izvajajo progra-
me s področja kulturne de-
diščine, umetnosti, kulture 
in zgodovine.

V Gorenjskem muzeju 
bosta sobotno druženje v 
gradu Khislstein ob 18. uri 
odprla otroška delavnica in 
vodenje po razstavi Kaša, 
žganci, zelje – Dediščina 
gorenjske prehrane za so-
dobno rabo. Sledil bo kon-
cert renesančne glasbe z an-
samblom Nova Schola Laba-
censis, ob 20.30 pa predsta-
vitev novoizdane knjige Iva-
na Smiljanića: Lovorovi goz-
dovi in krompir (Prešer-
nov kult v socializmu). Po 
zaključku bo ob 22. uri po-
novljeno vodstvo po razstavi 
Kaša, žganci, zelje. V Gale-
riji Prešernovih nagrajencev 
bodo ob 18. uri odprli razsta-
vo Glas umetnikov: ume-
tniki, akademiki, Prešerno-
vi nagrajenci. V Prešerno-
vi hiši bo ob 19. in 22. uri 
vodstvo po novi stalni razsta-
vi Prešeren – pesnik, v Me-
stni hiši pa ob 20. in 22. uri 
po razstavi Ženske Zgodbe 
in ob 24. uri po Kostnici.

V Loškem muzeju bodo 
pripravili Muzejski mikser, 
popoldansko-večerni dogo-
dek, v katerem bodo pove-
zali Poletno muzejsko noč, 
Evropske dneve arheolo-
gije in Našo kuhno ter obi-
skovalkam in obiskovalcem 
končno tudi v živo pokaza-
li vse muzejske novosti. Ob 
16. uri bo voden ogled ar-
heološke zbirke z razstavo 
Lubnik – gora velikanov in 
delavnica rimske kuhinje 
Ave, kuhaj!, dve uri kasneje 
bo na vrsti voden ogled raz-
stave Foto Loka: Ustvarjanje 
zgodovine fotografije Škofje 
Loke s sodelujočima foto-
grafoma Sašem Kočevarjem 

in Mitom Gegičem, ob 19. 
uri pa sledi voden ogled po 
Vrtovih loškega gradu: zgo-
dovina grajskega in male-
ga zaprtega vrta. Ob 20. uri 
bodo odprli še razstavo Soži-
tje na grajskem vrtu v Okro-
glem stolpu, razstave o zgo-
dovini muzeja in gradu v zu-
nanjem arkadnem hodniku 
ter prenovljenih informativ-
nih tabel v muzeju na pros-
tem. Na ogled bodo seveda 
tudi vse druge zbirke v mu-
zeju.

Poletna muzejska noč 
v Medobčinskem muze-
ju Kamnik se bo odvijala v 
muzeju na gradu Zaprice 
in bo posvečena Sloveniji 
kot evropski gastronomski 
regiji in drugemu sloven-
skemu simbolu – kamniški 
oziroma slovenski majoli-
ki. Ob 18. uri bodo odprli 
razstavo Makaroni in kofe 
iz Šmarce, sledilo bo jav-
no vodstvo soavtorjev raz-
stave Saše Bučan in Marka 
Kumra po razstavi Sloven-
ska majolika s poudarkom 
na zgodovini kamniške ke-
ramike. Ob 18.30 bosta na 
sporedu tudi prikaz posli-
kave in delavnica poslikava-
nja keramike pod vodstvom 
Irene Radej z naslovom Vi-
juga, črta, pika (dvajset ude-
ležencev – obvezna pred-
hodna prijava). Ob 21. uri 
bo koncert avtorske glasbe 
X.U.L. Gašperja Selka (tro-
benta in klaviature).

V Slamnikarskem muzeju 
v Domžalah bodo od 18. do 
21. ure vsako polno uro pred-
vajali film V Domžale po sla-
mnik, pripravili pa so tudi 
vodstvo po istoimenski raz-
stavi tudi z vodstvom v an-
gleškem jeziku. V Tržiškem 
muzeju bodo med 21.30 in 
24. uro pripravili dogodek 
Muzej v temi – obisk prese-
nečenja. Poletno muzejsko 
noč bodo seveda začinili tudi 
v Muzejih Radovljiške obči-
ne, v Gornjesavskem muze-
ju Jesenice, o programu pa 
vas bodo obveščali na mu-
zejskih spletnih straneh in 
družbenih omrežjih.

Sobota za muzeje
Muzeji po Gorenjskem s številnimi dogodki in 
prireditvami vabijo na Poletno muzejsko noč.

Kranj – S projekcijama danskega filma Nažgani, dobitnika le-
tošnjega oskarja za najboljši tujejezični film, in kratkega filma 
Človeški glas Pedra Almodóvarja ter podelitvijo stanovskih 
nagrad Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev se bo danes 
začel Igralski filmski festival Kranj ali krajše v mednarodni raz-
ličici KRAFFT (Kranj actors film festival). Drugi festivalski dan 
bodo posvetili lani preminulemu članu igralskega ansambla 
Prešernovega gledališča Kranj Petru Musevskemu, ob 18. uri 
bo v Stolpu Škrlovec pogovor o njem in njegovem delu, ob 
20. uri pa bodo na vrtu gradu Khislstein odprli razstavo foto-
grafij o njem z naslovom Ko igralec umre, se spremeni v film. 
Vsak dan pa bodo ob 20. oziroma 21. uri na sporedu filmske 
projekcije v letnem kinu Khislstein oziroma v letnem kinu na 
Mestni tržnici (prvega so v času festivala poimenovali po Petru 
Musevskem, drugega pa po igralki Angelci Hlebce). KRAFFT 
bo trajal do nedelje, ko bodo podelili tudi festivalske nagrade.

KRAFFT s polno močjo filma in igre
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Maja Bertoncelj

Nožice – Žiga Ravnikar, član 
Lokostrelskega kluba Ka-
mnik, je Sloveniji na evrop-
skem članskem prvenstvu 
v Antalyi v Turčiji pristre-
ljal moško kvoto za nastop 
na letošnjih olimpijskih 
igrah v Tokiu. Enaindvaj-
setletni lokostrelec iz Nožic 
pri Radomljah je spregovo-
ril o svoji dosedanji karieri, 
tekmovanju, na katerem je 
dosegel svoj največji uspeh 
v karieri, in tudi o olimpij-
skih igrah.

Sloveniji ste pristreljali kvo-
to za olimpijske igre. Vas je 
to presenetilo?

Če bi mi kdo rekel pred 
pol leta, da bo tako, mu ne 
bi verjel. V zadnjem obdob-
ju pa je bila to kar realna na-
poved. Še nikoli nisem stre-
ljal tako dobro. Lahko re-
čem, da sem v življenjski 
formi. Na evropskem prven-
stvu v Antalyi sem verjel, da 
bom ustrelil kvoto. Bil sem 
odločen, samozavesten. Na-
stopilo je blizu devetdeset 
tekmovalcev. Lokostrelci iz 
prvih štirih držav po uvrsti-
tvi so osvojili kvoto. Bil sem 
skupno peti. S tekmova-
njem sem bil več kot zadovo-
ljen. V članski reprezentan-
ci sem od leta 2018. Prvi dve 
leti sem bil tudi še mladinec. 

Ta preskok je neverjeten, 
nivo streljanja se zelo dvigne 
in potrebuješ nekaj časa, da 
se navadiš. Pridobil sem od-
ločnost, samozavest, skrat-
ka miselnost, da sem lahko 
konkurenčen tudi najbolj-
šim lokostrelcem na svetu. 
To mi je pomagalo tudi do 
tega, da sem prišel do svoje-
ga največjega dosežka.

To pomeni, da ste vi tisti, ki 
gre na olimpijske igre? 

Običajno bi bilo tako, a le-
tos imamo nov sistem kva-
lificiranja. Šteje povprečje 
dvobojev na treh tekmova-
njih. Potekajo še pogovori, 
tako da še ni določeno, kdo 
iz Slovenije bo šel. Poleg 
mene sta kandidata še Den 
Habjan in Gašper Štrajhar, 
oba prav tako iz Lokostrel-
skega kluba Kamnik. V če-
trtek potujemo na tekmova-
nje v Pariz, kjer bomo ime-
li možnost ustreliti ekipno 
kvoto, kar bi pomenilo, da bi 
šli na olimpijske igre vsi tri-
je in tam vsi tekmovali tako 
posamično kot ekipno. 

Kakšne so možnost za to?
Na olimpijskih igrah tek-

muje dvanajst ekip. Devet 
kvot je že podeljenih, za tri 
mesta je boj še odprt. Je ve-
liko močnih ekip, a kot pra-
vijo, in tudi sami se tega 
zavedamo, tako močne 

reprezentance Slovenija še 
ni imela. Smo zelo dobro 
pripravljeni. Imamo realne 
možnosti za osvojitev eki-
pne kvote. Najprej bodo kva-
lifikacije, potem dvoboji na 
izločanje. Prve tri reprezen-
tance, ki bodo ostale, bodo 
osvojile kvoto. 

Bo tekmovanje v Parizu za 
vas dodaten pritisk?

Nekaj dodatnega pritiska 
je, se je pa nanj treba nava-
diti in prilagoditi. Najhu-
je je, ko že misliš, da ne-
kaj imaš, pa se potem izka-
že, da ni tako. Ko sem ustre-
lil kvoto, sem se namreč že 
videl na olimpijskih igrah, 
glede na ta sistem kvalifici-
ranja pa je ta pogled potem 
že nekoliko zbledel. Zave-
dam se, da če bom ustrelil 
še ekipno kvoto, bomo lah-
ko šli v Tokio vsi trije, torej 
zagotovo tudi jaz. To bi bil 
najboljši razplet. Je le dru-
gače, ali si na olimpijskih 
igrah sam s trenerjem ali 
pa je cela ekipa. V Parizu 
bo po tekmi za kvote sledila 
še tekma svetovnega poka-
la posameznikov. Ti dvobo-
ji bodo šteli za že omenjeni 
naš sistem kvalifikacij. 

Kako konkurenčni bi lahko 
bili na olimpijskih igrah?

Sposoben sem streljati 
za medaljo. Ko sem ustrelil 

kvoto, sem o tem zelo hitro 
začel razmišljati. Na olim-
pijske igre ne bi šel le so-
delovat, ampak zmagat. 
Takšna miselnost je potreb-
na, je že pol poti do uspeha.

Olimpijske igre so bile ver-
jetno vaša dolgoletna želja?

V začetku leta 2015 me je 
moj tudi še sedanji trener 
Matej Zupanc, ki je selek-
tor mladinske reprezentan-
ce, vprašal, kaj je moj cilj, 

zakaj treniram. Odgovoril 
sem mu, da za evropsko pr-
venstvo, ki se je bližalo, pa 
mi je odgovoril, da ne; enak 
odgovor je bil glede svetov-
nega prvenstva tisto pole-
tje. Rekel mi je, da za To-
kio 2020. Vmes so bile še 
ene olimpijske igre, oba 
sva vedela, da sem bil za-
nje še premlad. Od tistega 
januarja 2015, vseh teh šest 
let in pol, tega nisem niko-
li pozabil. Ko so bili vzponi 

in padci, sem imel v glavi, 
da treniram za olimpijske 
igre, da je vse ostalo le na-
biranje izkušenj in trening. 

Kako je potekala vaša loko-
strelska pot?

Streljati sem začel pri sed-
mih letih. Lokostrelstvo to-
rej treniram 14 let. Od sa-
mega začetka sem v olimpij-
ski disciplini. V drugem ra-
zredu sem v šoli videl plakat 
za trening lokostrelstva. Po-
zanimali smo se, kje v bližini 
poteka, in sem končal v Ka-
mniku. Takoj mi je bilo všeč. 
Prvih nekaj let še nisem bil 
tako uspešen, potem se mi je 
pa kar naenkrat odprlo. To je 
bilo okrog leta 2010, 2011. V 
mlajših kategorijah sem po-
biral praktično vse naslove 
in podiral vse državne rekor-
de. Leta 2014 sem prvič pri-
šel v mladinsko reprezen-
tanco, katere član sem bil 
vse do leta 2019. Lokostrel-
stvo me je zasvojilo, postalo 
del mojega življenja. 

Ni pa lokostrelstvo vse, s či-
mer se ukvarjate. Kaj vam še 
zapolnjuje dan?

Študiram fizioterapijo, za-
poslen sem v Leku v Ljublja-
ni. Treba je tudi kaj zasluži-
ti, saj lokostrelstvo na žalost 
pri nas ni šport, od katerega 
bi človek lahko živel. Moj ur-
nik je res zelo poln.

Lokostrelec, ki je pristreljal kvoto za Tokio
»Na olimpijske igre ne bi šel le sodelovat, ampak zmagat,« je odločen lokostrelec Žiga Ravnikar, ki je Sloveniji pristreljal moško kvoto za olimpijske igre. 
 Ali bo v Tokiu tudi nastopil, še ni znano.

Žiga Ravnikar je Sloveniji pristreljal kvoto za olimpijske 
igre, ali bo v Tokio potoval prav on, pa še ne ve. Lokostrelci 
ta četrtek potujejo na tekmovanje v Pariz, kjer bodo imeli 
možnost ustreliti ekipno kvoto, kar bi pomenilo, da bi šli na 
olimpijske igre trije. / Foto: Maja Bertoncelj

Maša Likosar

Tržič – Kljub temu da so v pre-
teklem letu zaradi epidemije 
zamrla tekmovanja in vad-
be, so po besedah predsedni-
ka Športne zveze Tržič Bori-
sa Tomazina tržiški športniki 
dosegli kopico vrhunskih re-
zultatov. Desetim državnim 
prvakom, ki so lani naslov 
osvojili do svojega 16. leta sta-
rosti, se podeli mali športni 
znak, en državni prvak, sta-
rejši od 16 let, pa je dobil veli-
ki športni znak Občine Tržič.

Med štirimi nominiran-
ci za najobetavnejšega špor-
tnika Tržiča za dosežene re-
zultate v letu 2020 si je prvo 
mesto in naziv najobetavnej-
še prislužila smučarska ska-
kalka Jerneja Repinc Zupan-
čič, članica Nordijskega smu-
čarskega kluba Tržič. Drugo 
mesto je osvojil član Nordij-
skega smučarskega kluba Tr-
žič Matic Hladnik, tretje mes-
to pa Tjaša Novak, članica 

Namiznoteniškega kluba 
Kajuh Slovan.

Letošnji nominiranci za 
naziv najboljšega športnika 
Tržiča preteklega leta so bili 
Marija Ahačič Premrl, čla-
nica Kegljaškega kluba Lju-
belj, Žan Košir, član Kluba 
deskanja Zakon, Irena Me-
jač, članica Kegljaškega klu-
ba Ljubelj, Anže Peharc, 
član Alpinističnega odseka 

Kranj in Anže Semenič, član 
Nordijskega smučarskega 
kluba Tržič FMG. Prvo mes-
to in naziv je osvojil Žan Ko-
šir, drugi je bil Anže Seme-
nič in tretji Anže Peharc. 

Plaketo za delo in dosež-
ke na področju športa so 
posthumno podelili Slavku 
Rožiču - Slavcu, ki je febru-
arja letos umrl v gorski ne-
sreči pod Storžičem. Rožič je 

v alpinizmu nanizal ogrom-
no športnih dosežkov, zlas-
ti v velikih alpskih stenah. 
Udejstvoval se je v vseh ob-
likah plezanja, pomembno 
vlogo je imel v gorski reše-
valni službi in pri delu na po-
dročju alpinistične vzgoje. V 
alpinistični skupnosti je de-
loval več kot trideset let. Pri-
znanje je prevzel njegov sin 
Nejc Štamcar Rožič.

Najvišje priznanje Slavku Rožiču
Športna zveza Tržič je podelila priznanja najboljšim in najobetavnejšim športnikom leta 2020.

Prejemniki športnih priznanj v občini Tržič za leto 2020, ob njih so tržiški župan Borut 
Sajovic, predsednik Športne zveze Tržič Boris Tomazin in namestnik predsednika komisije 
za šport mladih pri Športni zvezi Tržič Gorazd Černilec. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Na prvo tekmo sezone se pripravljajo tudi organizatorji 
tekaške serije Gorenjska, moj planet. Začenjajo jo v Mošnjah 
pri Radovljici z Mošenjskim tekom, ki bo v soboto, 19. junija. 
Organiziran bo že 32. zapored in je eden najstarejših tekov 
na Gorenjskem. Sledila mu bo Radol'ška 10ka, in sicer 24. 
junija. Letos bo organizirana na stadionu pri OŠ A. T. Linharta, 
tekmovalci v odraslih kategorijah pa bodo desetkilometrsko 
razdaljo pretekli v 25 stadionskih krogih. Obvezna je predpri-
java. V koledarju so še Kranjska Gora (Kranjskogorska 10ka, 
15. avgust), Vrhnika (Športni svet Vrhnika, 28. avgust), Trzin 
(Tek Petra Levca, 11. september), Tržič (Tek po ulicah Tržiča, 
18. september), Bled (Blejska 12ka, 25. september) in Snovik 
(Miklavžev tek, 9. oktober).

Gorenjska, moj planet se začenja v Mošnjah

Kranj – Slovenska ženska članska reprezentanca je v Strasbou-
rgu, kjer bo v četrtek začela nastope na evropskem prvenstvu. 
Igrale bodo v skupini C, kjer jih najprej v četrtek ob 18. uri čaka 
obračun s Turčijo, dan zatem se bodo ob 15. uri pomerile z 
Belgijo, po dnevu premora pa jih 21. junija ob 12. uri čaka še 
obračun z Bosno in Hercegovino.

Košarkarice na evropskem prvenstvu

Škofja Loka – V soboto, 19. junija, bo v Škofji Loki Tek štirih 
mostov v koronski izvedbi. Organizatorji, Društvo T4M in 
Športna zveza Škofja Loka, so se pretekli teden odločili, da bo 
tudi tekmovalen. Sprva tega niso načrtovali. Trasa je spreme-
njena, dolga pet kilometrov. Start tekmovalnega teka bo ob 
20. uri. Udeleženci bodo lahko traso netekmovalno pretekli 
ali prehodili med 10. in 20. uro. Ob 10. uri bodo vrtčevski teki, 
ob 18. uri pa šolski teki za Pokal štirih županov.

Tek štirih mostov bo tudi tekmovalen

KRATKE NOVICE
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Kje pa so letos češnje ...
Drviva Brdom napro-

ti. Mimo Vipave in dvorca 
Zemono, kjer skozi okno 
opazujem južne obronke 
Trnovskega gozda. Drvi-
va skozi Novo Gorico, kjer 
zapadeva v gnečo ljubljan-
skih registracij in s težavo 
prehitevava skupinice kole-
sarjev, ki hitijo istemu cilju 
naproti. In končno prispe-
va v Šmartno – briško me-
stece s strnjenimi uličica-
mi in trdnjavskim stolpom, 
pred katerim se gnetejo dru-
žinice z velikimi zaboji rde-
čih češenj, poslednji cilj ko-
lesarjev, ki si nabirajo no-
vih moči in iz majic otresa-
jo drobtinice sočne češnje-
ve pite, raj za malčke in vse 
sladkosnede, ki si v rokave 
brišejo sladkorne posipe za-
vitkov in domačih biskvitov. 

Junij je čas češenj. Čas 
temno rdečih briških 

hrustavk, ki jih z Nejcem že 
skoraj tradicionalno kupuje-
va na stojnicah briških sad-
jarjev in na skrivaj rešuje-
va trpeče češnjeve veje, ki se 
šibijo pod težo rdečih sade-
žev – »rabutane« so prever-
jeno najslajše. A je bilo le-
tos drugače. Množica ljudi 
je na tisto sobotno dopoldne 
pokupila še zadnje zabojč-
ke rdečih sadežev, da sem 
le žalostno opazovala briške 
žene, ki so hitele pospravlja-
ti poslednje stojnice in med 
množico delile ostanke ko-
lačev in sočnega peciva. Le-
tošnjega pridelka je bilo oči-
tno manj predvsem zaradi 
spomladanske zmrzali, ki 
je naredila precej škode in 
je zato češenj zmanjkalo že 
pred poldnevom, pa tudi ve-
likih opozorilnih tabel, ki so 
me vsako leto zvabile v eno 
izmed briških sadjarstev, ni 

bilo opaziti, kaj šele majhnih 
stojnic ob cesti ali od sočnih 
češenj ukrivljenih vej, ki va-
bijo k hitri degustaciji. 

Pa sva se tako raje poda-
la v raziskovanje drugih va-
sic, pozabljenih in zapostav-
ljenih, a vseeno tako zanimi-
vih, z balkoni, ovenčanimi s 
cvetočimi vrtnicami, zliza-
nimi tlakovanimi ulicami in 
majhnimi cerkvami, ki so z 
visokimi zvoniki silile proti 
jasnemu poletnemu nebu. 
V Kozani sva si ogledala cer-
kev sv. Hieronima in nadalje-
vala pot do Medane – središ-
ča dobre hrane in še boljšega 
vina, kjer sva do poznega po-
poldneva sedela ob kozarcu 
sladkega vina in občudovala 
razgibane valove vinogradov, 
ki so se vili daleč proti morju. 

Češnje pa še vseeno niso 
bile pozabljene in tako sva 
na po poti nazaj še z zadnjim 

upanjem poizvedovala za 
morebitnimi skritimi zalo-
gami, a so sadjarji le nemoč-
no odkimavali z glavami in 
nama ponudili dober razlog, 
da se prihodnji konec tedna 
ponovno pripeljeva v Brda. 
A mi neučakanost in želja 

nista dali miru in tako sedim 
pred računalnikom, obujam 
spomine na grenko-sladki 
konec tedna in se mastim z 
ogromno skledo češenj, ki 
sem jih na koncu kupila od 
prijaznega fanta na eni iz-
med stojnic v Kranju. 

Romantične ulice v Šmartnem

Jelena Justin

Paklenica je soteska, eden 
izmed osmih nacionalnih 
parkov na Hrvaškem, ki se 
razprostira na 96 kvadratnih 
kilometrih gorskega masiva 
Velebit. Dostop do Pakleni-
ce je iz Starigrada v Dalma-
ciji. Zanimivo je dejstvo, da 
so ravno lepote Paklenice in 
Velebita botrovale nastanku 
prvega hrvaškega romana 
Planine, ki je izšel leta 1536 
in je nastal izpod peresa pi-
satelja Petra Zoranića. Ime 
soteska nosi po smoli črne-
ga bora paklini, ki so jo upo-
rabljali v zdravstvu in za pre-
mazovanje lesenih čolnov. 

Paklenica je raj za planin-
ce in športne plezalce, saj je 
v parku več kot štiristo raz-
lično zahtevnih plezalnih 
smeri. Mi bomo danes obi-
skali zahodni del Paklenice 
in Bojinac, območje, kjer so 
številni slikoviti apnenčasti 
vrhovi, ki s svojimi oblikami 
burijo domišljijo. Divje ste-
ne in ošiljeni vrhovi, od ka-
terih je najbolj izrazit falični 
Jagin Kuk, čeprav se da vide-
ti tudi kaj drugega. 

Iz Starigrada se zapelje-
mo v smeri proti Crikveni-
ci in nasproti tržnice opazi-
mo smerokaz za Veliko Ru-
jno. Zavijemo desno in ces-
ta se začne strmo vzpenjati. 

Sedem kilometrov ceste je 
asfaltirane, nato pa sledi še 
sedem kilometrov utrjene-
ga makadama, ki nas pripe-
lje na Veliko Rujno do cer-
kvice Velike Gospe od Rujna 
na višini 870 metrov. Malce 
pred cerkvijo opazimo sme-
rokaz levo za Bojinac. Preči-
mo travnik, in ko pridemo v 
gozd, nas steza pripelje do 
table, ki označuje narodni 
park. Pri tabli zavijemo levo 
navzgor. Sledi skalno pobo-
čje, polno škrapelj in bre-
zen, celo nekaj metrov jekle-
nice je. Držimo se markira-
ne poti, sicer se bomo znaš-
li v težavah. Pri smeroka-
zu Starigrad/Veliko Rujno, 

zavijemo levo v smeri Sta-
rigrad. Kmalu zagledamo 
kraški amfiteater, sredi kate-
rega kraljuje Jagin Kuk. Dr-
žimo se desne, kmalu smo 
v delu, kjer je gladka skala, 
rahlo razbrazdana od vode. 
Povzpnemo se neposredno 
po njej. Ni krušljivo in čevlji 
primejo. Navdušujoč kraški 
svet ostrih skal nas pripelje 
v Žlibe, kjer se desno odce-
pi ferata na Bojin Kuk. Ferata 
ni zahtevna, a za neizkušene 
priporočam uporabo samo-
varovalnega kompleta. Mal-
ce pod vrhom se z leve strani 
priključi lažja pot, po kateri 
bomo sestopili. Do vrha nas 
čaka le še pomolček, s katere-
ga se bomo zazrli v Vaganski 
vrh, Sveto Brdo, celotno Veli-
ko Rujno in otok Pag. 

Sestopimo po lažji poti. Z 
vrha sestopimo do vstopa v 
ferato, nato pa gremo desno 
in začnemo s strmim sesto-
pom po grapi. Na dnu gra-
pe, ko dosežemo jaso, je iz-
vir vode Piskavac. Držimo 
se desne in obhodimo ce-
loten mogočen masiv Bo-
jinega Kuka. Pot nas vodi 

naokoli, vmes celo malce iz-
gubi višino, nato pa se po-
novno povzpne do zavetišča 
v skali. Od tam strmo ses-
topimo po kraškem svetu, 
in ko smo spet pri znanem 
smerokazu Starigrad/Veli-
ko Rujno, zavijemo levo ter 
nadaljujemo sestop v Veliko 
Rujno, kjer nas čaka jekleni 
konjiček. 

Opisani vzpon na Bo-
jin Kuk ni za neizkušene 

planince, saj terja nekaj 
znanja in spretnosti hoje 
po izrazitem kraškem sve-
tu. Ob koncu svetujem le 
še to, da se držimo marki-
rane poti, sicer nas kraški 
labirinti lahko pripeljejo v 
težave. 

Nadmorska višina: 1110 m
Višinska razlika: 240 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Bojin Kuk (1110 m n. m.)

Razgled na morje
Živimo v časih, ko je potovanje v tujino malce drugačno, kot smo navajeni. 
A dočakaš tudi občutek svobode. Ko pogrešaš vonj po morju in hkrati 
bližino gora, greš tja, kjer gore poljubijo morje. V Paklenico.

Falični Jagin Kuk / Foto: Jelena Justin

Detajl ferate na Bojin Kuk / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha na morje. Res je! Tukaj gore poljubijo morje. / Foto: Jelena Justin
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši Facebook strani 

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , http://www.kzcerklje.si
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 10, tel.: 041/370 437

ORODJE IN ZAŠČITNA OPREMA  
ZA GOZDARJE

PROGRAM ZA HLEV,  
PAŠNIŠTVO IN KONJENIŠTVO

novo
Kmetijski center Cerklje
VSE ZA POLJE, HLEV, PAŠO, GOZD, GRADNJO, DELAVNICO
Nova, razširjena ponudba kmetijskega programa na obstoječi lokaciji  
v Cerkljah, Slovenska cesta 2. Prisrčno vabljeni! Tel: 04 29 26 750 in 030 355 344

 
 
 
  

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Kranju – Na kongre-
su so zadružnikom, vseh je 
bilo okrog sto trideset, pred-
stavili sedanje stanje v zad-
rugah na področju digita-
lizacije, nadaljnje korake 
za njihovo digitalno preo-
brazbo pa tudi dobre izku-
šnje zadrug iz Furlanije - 
Julijske krajine pri uvajan-
ju novih tehnologij. Kot je 
dejal predsednik zadruž-
ne zveze Borut Florjančič, 
je njihov cilj, da bi bile zad-
ruge v prihodnje sodobne, 
uspešne ter po meri kupca 
in zahtevnega globalnega 
trga. Pomemben korak do 
tega cilja je tudi digitaliza-
cija in uvajanje novih teh-
nologij, pri tem pa si želijo, 
da zadruge na tej poti sode-
lujejo, se povezujejo in ima-
jo za to tudi podporo države. 
»V sodelovanju z dr. Primo-
žem Banovcem smo glede 
na obstoječe stanje opredeli-
li nadaljnje korake, ki bodo 
zadrugam pomagali pri obli-
kovanju njihove poti digital-
ne transformacije,« je dejal 
Florjančič in dodal: »Kmetij-
stvo se danes srečuje z enim 
največjih razkorakov med 

ceno vhodnega kmetijske-
ga repromateriala in cena-
mi kmetijskih produktov. 
Ravnovesje na trgu je poru-
šeno, porazdelitev zaslužka 
je prevešena na drugi konec 
dobavne verige. To razmer-
je je treba popraviti in kme-
tu zagotoviti pravično plači-
lo. Digitalna transformacija 
je le eden izmed vidikov, ki 
so ključni za ohranitev, nap-
redek ter prihodnji tehnolo-
ški in inovativni razvoj zad-
rug, članov in kmetij.«

Internetna prodaja mesa, 
avkcija na daljavo ...

Anton Strah, podpred-
sednik upravnega odbo-
ra ZZS, je dejal, da digi-
talizacija omogoča zadru-
gam sodobno komunicira-
nje med proizvajalci in pot-
rošniki, ki hočejo čim prej 
in čim več zvedeti o tem, kaj 
mu zadruge lahko ponudi-
jo. Franc Žbogar, podpred-
sednik upravnega odbora 
ZZS, je dejal, da v njihovi 
zadrugi, to je v KZ Tolmin, 
že uporabljajo najsodobnej-
ši računalniški program za 
nadzor poslovanja, uprava 
lahko vsak trenutek vpogle-
da v poslovanje trgovin, to 

uvajajo tudi v mlekarni. V 
zdravstveni krizi so avkcijo 
plemenskega rjavega gove-
da, ki je bila sicer prej ved-
no »v živo«, izvedli na dalja-
vo, odziv je bil odličen in so 
skoraj vso ponujeno živino 
prodali. »Če je država naš-
la denar za to, da je veliko 
volkov in medvedov opre-
mila s čipi oziroma pame-
tnimi vratnicami, bi lahko 
tako opremili tudi živino na 
visokogorskih pašnikih in s 
tem olajšali delo pastirjem.« 
Ivan Drev, direktor KZ Šale-
ška dolina, je dejal, da so v 
zadrugi že stopili na pot digi-
talizacije. Uvedli so sistem, 
pri katerem kupec ekološke-
ga mesa s pomočjo QR-ko-
de preveri, na kateri kmeti-
ji je bilo meso prirejeno, ter 
internetno prodajo mesa, ki 
se je zelo dobro izkazala tudi 
v koronačasu, ko so prodajo 
dvignili kar za sedemkrat.

S kakovostnimi podatki 
do boljše konkurenčnosti

Pri pripravi vizije digital-
ne transformacije zadrug 
kot zunanji sodelavec ZZS 
sodeluje dr. Primož Bano-
vec s Fakultete za geodezi-
jo in gradbeništvo. Kot je 

dejal, potrebo po viziji nare-
kujejo trenutno stanje v zad-
rugah, ki zaostaja za razvo-
jem informatizacije in digi-
talizacije, smernice Evrop-
ske unije, specifični izzivi s 
področja kmetijstva in živils-
tva ter izboljšanje konkuren-
čnosti zadrug. Proces digita-
lizacije zadrug bo zahteval 
transformacijo na več rav-
neh in v postopnih korakih, 
omogočal pa bo boljše spre-
mljanje trgov, podporo pro-
cesom trženja, sledljivost 

in spremljanje postopkov 
certificiranja, optimizaci-
jo delovanja zadrug, boljšo 
povezljivost s centri znan-
ja ... »Glavni namen digital-
nega prehoda pa je na podla-
gi kvalitetnih podatkov izbo-
ljšati konkurenčnost,« je 
dejal dr. Banovec. 

Nesorazmerja so izziv

Zadružni kongres so 
spremljali številni gostje, 
med njimi predsednik vlade 
Janez Janša, ki je spomnil 

na začetek epidemije, ko so 
številne države imele teža-
ve z zagotavljanjem različ-
nih surovin, tudi hrane. Šele 
takrat se je tudi marsikdo v 
Sloveniji zavedel, da hrana 
ni nekaj, kar je vedno dose-
gljivo, ampak je to strateška 
surovina. V Evropi vsi pri-
delovalci hrane niso v ena-
kem položaju, pridelovalne 
pogoje jim skušajo izenačiti 
z različnimi mehanizmi, ki 
pa niso dovolj dodelani. 

Digitalna preobrazba kmetijskih zadrug
Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je pripravila v sredo na Brdu kongres, ki ga je posvetila aktualni temi – digitalni preobrazbi zadrug, ki bo zadrugam 
pomagala pri prehodu v še bolj konkurenčen in povezan nastop na trgu.

Na zadružnem kongresu na Brdu / Foto: Primož Pičulin

415. stran

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na delavnicah, ki so 
zaradi epidemije covida-19 
potekale po spletu, so stro-
kovni delavci zavoda ude-
ležencem – lastnikom goz-
dov in drugim zainteresi-
ranim – predstavili posto-
pek obnove načrtov, stanje 
gozdov in preteklo gospo-
darjenje z gozdovi ter gla-
vne probleme, priložnosti 
in prioritete. Udeleženci so 
največ razpravljali o narav-
nih ujmah in sanaciji poš-
kodovanih gozdov, o vpli-
vu podnebnih sprememb 
na gozdove, o aktivnosti in 
neaktivnosti lastnikov goz-
dov, razdrobljenem lastniš-
tvu gozdov, pristojnosti las-
tnikov pri gospodarjenju z 
gozdovi, socialni vlogi goz-
dov (nabiralništvu, rekrea-
ciji), možnostih za uvedbo 

nadomestil pri omejevan-
ju gospodarjenja z gozdo-
vi, neugodni sestavi razvoj-
nih faz dreves na posamez-
nih območjih, (ne)upošteva-
nju zahtev lastnikov pri goz-
dnogospodarskem načrto-
vanju ... Na delavnici v kranj-
ski območni enoti zavoda za 
gozdove je bilo med drugim 
slišati mnenje, da imajo las-
tniki gozdov premalo vpliva 
na koriščenje svoje lastnine 
(gozda) in da so interesi dru-
gih skupin velikokrat posta-
vljeni pred njihove intere-
se lastnikov. Na delavnici v 
blejski območni enoti so se 
tudi spraševali, kako manjše 
lastnike spodbuditi k redne-
mu gospodarjenju z gozdo-
vi, pri tem je bila dana pobu-
da, da bi se javna gozdarska 
služba morala v prihodnje 
več ukvarjati z večjimi last-
niki gozdov.

Obnova načrtov
Zavod za gozdove Slovenije je v okviru postopka 
obnove območnih gozdnogospodarskih in 
lovskoupravljavskih načrtov za obdobje 2021–2030 
maja pripravil delavnico v vsaki območni enoti.
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Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

POPRAVILA  

KARDANOV

Cveto Zaplotnik

Kranj - »Letošnjo pomlad, 
še posebno maj, si bomo na 
Gorenjskem in drugje po 
Sloveniji zapomnili po izre-
dno nizkih dnevnih tem-
peraturah in nadpovprečni 
količini padavin - tempera-
ture so bile okrog dve stopi-
nji Celzija pod dolgoletnim 
povprečjem, padavin je bilo 
več kot dvakrat več od dol-
goletnega povprečja. V tak-
šnih razmerah so kmetij-
ske rastline rasle počasi, ob 
vzniku pa so bile zelo obču-
tljive na bolezni in škodljiv-
ce. Če smo pri koruzi v pre-
teklosti predvsem govori-
li o vplivu strun in sovk na 
počasno rast, letos lahko 
govorimo tudi o škodah, ki 
jih s pobiranjem koruzne-
ga in drugega semena dela-
jo poljske miši (voluharice). 
Lansko obilno leto buko-
vega žira in spet razmero-
ma mila zima sta poskrbela, 

da se je populacija poljskih 
in gozdnih miši nenormal-
no razmnožila,« ugotavlja 
Jože Mohar iz RWA Slove-
nija in dodaja: »Kmetje na 
Gorenjskem smo že opazili 
večje škode, ki jih povzroča-
jo miši na njivah. Večje ško-
de so predvsem na robovih 
njiv, saj se poljske miši pre-
mikajo iz travnikov ali žitnih 
posevkov na koruzna polja 
in izkopljejo koruzno seme 
ter ga požrejo. Mlade vznikle 

rastlinice koruze, ki črpa-
jo hranila iz semena, zato 
takoj po uničenju semena 
propadejo. V primeru moč-
nih napadov in večjih škod 
je potrebna ponovna setev.« 

Miši se zelo hitro 
razmnožujejo

Tudi Marija Kalan, speci-
alistka za rastlinsko pridela-
vo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, opaža zadnja 
leta na travnikih, njivah in 
vrtovih vse več škod, ki jih 
povzročajo poljske miši ali 
miši rovke. Kot pravi, se glo-
dalca razlikujeta le v načinu 
prehranjevanja - poljska miš 
se prehranjuje izključno s 
hrano rastlinskega izvora, 
miši rovke pa z žuželkami in 
njihovimi ličinkami, ki živi-
jo v tleh. Za obe vrsti miši je 
značilno, da se tudi zelo hit-
ro razmnožujejo. Samice 
spolno dozorijo po 14 dneh, 
od paritve do kotitve traja le 
tri tedne. V gnezdu imajo od 

3 do 13 mladičev, tako da na 
leto lahko »pridelajo« več 
kot 500 potomcev. 

Več vzrokov za čezmerno 
razmnoževanje

Vzrok vse večjim ško-
dam, ki jih povzročajo miši, 
so mile zime brez snega 
in suhe pomladi ter ostan-
ki pridelkov in zrnja na nji-
vah in travnikih. Predv-
sem na živinorejsko inten-
zivnejših območjih vozijo 

jeseni na travnike gnojevko 
in gnoj, v kateri je tudi hra-
na (ostanki zrnja) za miši. V 
travni ruši, ki je redno gno-
jena z živinskimi gnojili, so 
tudi organske snovi, s kate-
rimi se prehranjujejo neka-
tere žuželke in njihove ličin-
ke, ki predstavljajo glavni 
vir hrane predvsem za miši 
rovke. Pri strojnem spravilu 
ostaja na njivah tudi nekaj 
zrnja in drugega pridelka, 
dogaja se tudi, da prideloval-
ci zaradi slabih cen pridelek 
pustijo kar na njivi. Na ohra-
nitev večjega števila miši na 
kmetijskih površinah vpliva-
jo tudi hrana, ki jo miši naj-
dejo v gozdu, ter neobdela-
ni ali zapleveljeni deli njiv, 
kamor se miši zatečejo zlas-
ti v poleti, ko so njive v obde-
lavi. Pomemben vzrok za 
povečanje populacij miši 
je tudi pomanjkanje nara-
vnih sovražnikov oziroma 
porušeno naravno ravnote-
žje med mišmi in njihovimi 

naravnimi sovražniki na 
območjih, kjer je intenzivi-
ranje pridelave vplivalo na 
zmanjšanje njihovega živ-
ljenjskega prostora. Med 
naravne sovražnike spadajo 
ptice ujede, lisice, sove, štor-
klje, čaplje in nekatere kače.

Kako preprečevati in kako 
ukrepati

»Po žetvi je treba visoka 
strnišča pokositi čim nižje, 
da naravni sovražniki lažje 
lovijo miši. Če so miši na nji-
vi prisotne in že povzročajo 
škodo na posevkih, je njivo 
po žetvi oziroma po spravi-
lu pridelka treba preorati ali 
jo vsaj globlje obdelati,s tem 
porušijo rove, v katerih živi-
jo miši,« svetuje Kalanova in 
dodaja, da miši lahko povz-
ročijo veliko škodo tudi na 
trajnem travinju, saj s tem, 
ko delajo rove v ruši, pos-
labšujejo njeno botanično 
sestavo. V primeru, da se 

Miši povzročajo škodo na njivah in travnikih
Razlogi za čezmerno razmnožitev miši so mile zime, ostanki pridelkov na njivah, ostanki krme v živinskih gnojilih, pomanjkanje naravnih sovražnikov ter 
neobdelanost ali zapleveljenost (delov) njiv.

Marija Kalan / Foto: Gorazd KavčičJože Mohar / Foto: Cveto Zaplotnik

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

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

na travniku zelo razmnoži-
jo, je rušo treba obnoviti, saj 
ostanki zemlje in propad-
la ruša vplivajo posredno na 
slabšo kakovost krme, pred-
vsem ob neugodnih pogojih 
za spravilo. »Če kmetje opa-
zijo poškodbo ruše, običaj-
no je to spomladi, priporo-
čam, da rušo najprej pova-
ljajo, po potrebi uporabijo 
dovoljena sredstva za zatira-
nje miši in zelo poškodova-
no rušo čim prej dosejejo,« 
svetuje Kalanova in dodaja, 
da je za obvladovanje popu-
lacij miši na njivah in na tra-
vnikih najbolj pomembno 
stalno izvajanje ukrepov, ki 
poslabšujejo pogoje za nji-
hovo razmnoževanje. Med 

takšne ukrepe sodijo vzdr-
ževanje in ohranjanje živ-
ljenjskega prostora za nara-
vne sovražnike (ohranjanje 
posameznih dreves na tra-
vniku, gozdov v kmetijski 
krajini in mejic), ohranjan-
je nizke vegetacije na delih 
zemljišč, ki se jih strojno ne 
da obdelati, temeljito pobi-
ranje pridelkov z njiv, upo-
raba dovoljenih sredstev - 
rodentocidov v primerih, ko 
se miši zelo razmnožijo, ... 
Rodentocid je žitna vaba, za 
katero navodila za uporabo 
navajajo sledeče:  uporablja 
se jo lahko le na mestih, kjer 
se miši preveč namnožijo, s 
posebno palico se jo vnaša 
globoko v tla, rov, kamor se 
vaba vstavi, je treba po vstavi-
tvi vabe dobro zapreti, ...

Za zatiranje na trgu trije 
pripravki 

Na slovenskem trgu so za 
zatiranje poljskih, gozdnih 
in vrtnih voluharic trije pri-
pravki iz skupine rodento-
cidov, ki večinoma delujejo 
kot žitne vabe. Enega od teh 
ponuja tudi podjetje RWA 
Slovenija (Agrosaat). Kot 
navaja Jože Mohar, je inova-
tivno glede varovanja okol-
ja in ga je dovoljeno upo-
rabljati na prostem pri pri-
delavi vrtnin, poljščin, sad-
ja, trte ter v gozdnih nasa-
dih in na travnikih pa tudi 

v rastlinjakih pri pridela-
vi vrtnin, okrasnih rastlin 
ter sadja. »Ob pojavu miši 
(voluharic) v njihove rove 
natresemo pet ali več zrn, 
za en hektar zadošča pribli-
žno en kilogram žitne vabe. 
Največji odmerek je dva 
kilograma vabe na hektar, 
polagamo jo, dokler jo miši 
(voluharice) žrejo in dokler 
ne izginejo. Aktiva snov se 
po zaužitju hitro razgradi 
in ne škoduje ostalim živa-
lim in gojenim rastlinam, 
če se uporablja v predpisa-
nih odmerkih in na ustre-
zen način.« 

314. stran

Miši poberejo koruzno seme kar v vrsti. / Foto: Jože Mohar

Obstajajo tudi nesoraz-
merja v prehranski verigi, ta 
so tudi za vlado izziv, a odgo-
vori niso enostavni, saj se pri 
tem spopadata dva princi-
pa – princip tržnega gospo-
darstva in princip strateške-
ga pomena. Ker je Sloveni-
ja del skupnega evropskega 
trga in evropske kmetijske 
politike, je iskanje ravnote-
žja med različnima princi-
poma še toliko težje. »Zad-
ruge veliko naredite za to, da 
je problem lažje rešljiv,« je 
dejal Janša in poudaril: »Slo-
venski kmet je del optimis-
tične Slovenije, ki se zave-
da, da ni problem samo v 
tem, kako ustvarjeno deli-
ti, ampak da je treba naj-
prej nekaj ustvariti. Tisti, ki 
ustvarja, pa mora imeti prvo 
besedo pri delitvi.«

Povezani do večje 
pogajalske moči

»Epidemija nam je poka-
zala, da mora vsaka drža-
va sama poskrbeti za 

prehransko varnost, opozo-
rila pa nas je tudi na potre-
bo po sodelovanju in obliko-
vanju prehranskih verig,« je 
dejal minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. 
Jože Podgoršek in dodal, da 
je sedanja vlada naklonjena 
kmetom, saj jim je (bo) v kri-
znih časih za nadomestila 
za izpad dohodka in za dru-
ge oblike pomoči namenila 
50 milijonov evrov. V novem 
programskem obdobju sku-
pne kmetijske politike bo pri 
razporejanju denarja verjet-
no prišlo do sprememb, pri 
tem pa bodo na ministrstvu 
podprli ukrepe, ki bodo pri-
spevali k večji konkurenčno-
sti in odpornosti kmetijstva 
ter prenosu znanja. »Mož-
nosti razvoja zadružništva 
v Sloveniji vidim predvsem 
pri povezovanju zadrug in 
s tem povečanju pogajalske 
moči, predvsem pri poslova-
nju s trgovskimi podjetji, ki 
imajo zaradi zahtev kupcev 
interes za odkup slovenskih 
živilskih proizvodov,« je še 
dejal Podgoršek.

Digitalna preobrazba 
kmetijskih zadrug
313. stran

Marija Kalan: »Ker je v kmetijstvu vse več omejitev 
glede rabe kemičnih sredstev, je za preprečevanje 
čezmerne razmnožitve miši na travinju zelo 
pomembna ohranitev čim večjega števila ptic ujed in 
drugih živali, ki se prehranjujejo z mišmi. Kadar so 
miši na njivah že prisotne, priporočamo obdelavo, s 
katero rušimo njihove rove, to je oranje in okopavanje. 
Pomembno je tudi, da na njivah ne puščamo 
pridelkov, ki so lahko mišja hrana. Manj škod na 
njivah in na travnikih lahko pričakujemo, če so zime 
mrzle in tla zmrznejo tudi v globino in če je spomladi 
deževje v času, ko se miši parijo in kotijo.«
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Simon Šubic

Škofja Loka – Čeprav bo dan 
policije šele 27. junija, so ga 
gorenjski policisti zaznamo-
vali že minuli četrtek, ko so 
na slovesnosti pri Policijski 
postaji Škofja Loka podelili 
priznanja policistom za pri-
zadevno in uspešno opra-
vljanje svojih nalog, ob tem 
pa sta namestnik generalne-
ga direktorja policije Stani-
slav Vrečar in direktorica Po-
licijske uprave Kranj Melita 
Močnik osmim posamezni-
kom (trem občanom in pe-
tim policistom), ki so v štirih 

dogodkih reševali človeška 
življenja, izročila še meda-
lje za hrabrost in požrtvoval-
nost. Te sicer običajno pode-
ljujejo na osrednji slovesno-
sti policije ob njenem pra-
zniku, letos, ko epidemija 
covida-19 še ni premagana, 
pa jih podeljujejo po posa-
meznih policijskih upravah. 

Medaljo za hrabrost, ki jo 
prejmejo posamezniki za iz-
kazano posebno hrabrost v 
kritičnih trenutkih, v kate-
rih so tvegali tudi svoja živ-
ljenja, je prejel občan Uroš 

Ovsenek iz Puštala, ki je 8. 
decembra lani iz avtomo-
bila, prevrnjenega v reko 
Soro, reševal mater z otro-
koma, potem ko je tretji ot-
rok, ki se je sam rešil, pri 
njihovi hiši poiskal pomoč. 
Pri reševanju sta sodelova-
la tudi njegov zet Jan Čej-
van in sovaščan Janez Štan-
te, ki sta prejela medalji za 
požrtvovalnost. »Zame je 
največje darilo, da so vsi os-
tali živi in zdravi. Prejeto pri-
znanje pa mi tudi veliko po-
meni v smislu, da znajo os-
tali takšna dejanja tudi ce-
niti,« je po podelitvi pove-

dal Ovsenek. »Obenem je 
tako priznanje tudi spodbu-
da drugim, ki se znajdejo v 
podobni situaciji, da naredi-
jo takšen korak. Težko je si-
cer predvideti, kako se boš v 
takih trenutkih odzval,« je 
dodal Čejvan.

Medalje za požrtvovalnost 
so podelili tudi petim policis-
tom. Kranjska policista Igor 
Pavlovič in Sandi Kalabić ter 
škofjeloška policista Jana 
Cankar in Janko Rant so se 
izkazali s požrtvovalnos-
tjo, ko so dvema moškima 

preprečili storitev samomo-
ra v reki Savi in Sori. Blejski 
policist Blaž Svetlin pa si je 
medaljo za požrtvovalnost 
zaslužil, ker je s sodelavcem 
Romanom Šalejem sodelo-
val pri reševanju ženske, ki 
je padla v Blejsko jezero. Jek-
lin je namreč brez pomisle-
kov skočil v mrzlo jezero in 
občanko rešil pred utopitvi-
jo.

Zlati ščit trem policistom

Sedemintrideset gorenj-
skih policistov pa je preje-
lo priznanja za prizadev-

no in uspešno opravljanje 
nalog policije, od tega tri-
je zlati ščit, ki ga podeljuje-
jo za večletno uspešno raz-
vijanje in krepitev organizi-
ranosti, usposobljenost ali 
uspešnosti delovanja polici-
je ter za pomembne dosež-
ke pri razvojnem ali razi-
skovalnem delu na podro-
čju varnosti in policijske de-
javnosti. Letos so ga preje-
li Aleš Jerše iz sektorja kri-
minalistične policije, Jure 
Lešnjak s Postaje letališke 
policije in Peter Jamnik iz 
Službe direktorja Policijske 
uprave Kranj. Podelili so še 
13 srebrnih ščitov in 21 bro-
nastih. Bronasti znak poli-
cije za sodelovanje sta letos 
prejeli dve organizaciji, in si-
cer Gregor Podrekar, Vpra-
šaj Tržič, in Ribiška družina 
Radovljica. 

Namestnik generalne-
ga direktorja policije Stani-
slav Vrečar se je v nagovo-
ru spomnil trenutkov osa-
mosvojitvene vojne pred tri-
desetimi leti, ki je bila eden 
največjih zgodovinskih mej-
nikov za slovensko polici-
jo oziroma takratno milico. 

»Bila je pravzaprav edina 
oborožena sila, na katero so 
se ljudje lahko zanesli. Slo-
venski miličniki in milični-
ce so še pred dokončno eska-
lacijo napetosti z različnimi 
predhodnimi aktivnostmi 
zavarovali porajajoče se de-
mokratične procese. Leta 
1991, ko se je prvič po koncu 
druge svetovne na naših tleh 
znova zgodila vojna, pa so se 
požrtvovalno uprli Jugoslo-
vanski ljudski armadi, da bi 
ubranili legitimno izraženo 
voljo naroda in popeljali Slo-
venijo po poti lastne vizije 
prihodnosti o svobodni, raz-

viti, demokratični državi,« je 
povedal. Po njegovih bese-
dah se med epidemijo covi-
da-19 po tridesetih letih zno-
va kaže, kako pomembne so 
za preživetje družbe vredno-
te, kot so sodelovanje, eno-
tnost, preseganje parcialnih 
interesov in skupna želja po 
boljšem jutri. »Zadnje leto 
in nekaj mesecev sta bili ko-
ličina in intenzivnost dela iz-
jemni. Številni vladni ukrepi 
so vplivali na delo policije, ki 
je poleg rednih nalog dobi-
la tudi nove zadolžitve, pove-
zane z zajezitvijo epidemije. 
Toda kljub oteženim razme-
ram lahko zaključimo, da je 
za nami uspešno leto,« je 
ocenil. Skupaj z direktorico 
kranjske policijske uprave 
Melito Močnik je še izposta-
vil, da je pred policisti nov iz-
ziv: predsedovanje Slovenije 
Svetu Evropske unije.

Močnikova pa je med dru-
gim policiste pohvalila za 
dobro opravljeno delo v zad-
njem letu in poudarila, da se 
zdravstvena kriza tudi po za-
slugi njihove velike odgovor-
nosti in razumevanja ni raz-
vila še v varnostno krizo. 

Priznanja policije tudi  
za pogumne občane
Na gorenjski proslavi ob dnevu policije so poleg prizadevnih in požrtvovalnih policistov nagradili tudi 
občane, ki so se izkazali s hrabrostjo in požrtvovalnostjo. 

Namestnik generalnega direktorja policije Stanislav Vrečar (spredaj desno) in direktorica PU Kranj Melita Močnik (druga z 
leve spredaj) s prejemniki medalj za hrabrost in požrtvovalnost ter zlatega ščita policije / Foto: Tina Dokl

Medaljo policije za hrabrost je prejel Škofjeločan Uroš 
Ovsenek. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Bled – Brajnikov memorial 
je najzahtevnejše dvodnevno 
tekmovanje pripadnikov na-
cionalnega varnostnega sis-
tema, ki poteka v spomin na 
pokojnega policista, gorske-
ga reševalca in gornika Mi-
tjo Brajnika, ki je svoje življe-
nje izgubil v tragični nesreči 
ob usposabljanju gorskih re-
ševalcev na Okrešlju 10. juni-

ja 1997. Ekipe pripadnikov 
Policije, Slovenske vojske, 
Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje (UR-
SZR) in Gorske reševalne 
službe so se ponovno pome-
rile v plavanju, teku, kolesar-
jenju, gorskem pohodu, stre-
ljanju, splošni razgledanosti 
in znanju iz prve pomoči. Le-
tos sta se 18 ekipam sloven-
skih policistov, vojakov, gor-
skih reševalcev in pripadni-
kov Civilne zaščite pridruži-
li tudi dve ekipi hrvaških po-
licistov, ena mešana in ena 
moška ekipa. 

»Že idejna zasnova tek-
movanja je bila, da ne gre 
zgolj za tekmovanje s ča-
som, temveč je to dejanska 
preizkušnja psihofizične 
moči, vztrajnosti, poguma 
in volje vseh tekmovalcev. 
Tudi letos so tekmovalci po-
kazali, da ekipni duh velja in 
da brez medsebojne pomoči 

ne gre,« so pojasnili v orga-
nizacijskem komiteju Braj-
nikovega memoriala.

Prireditev se je zaključila z 
uradno razglasitvijo rezulta-
tov najboljših ekip ter pode-
litvijo medalj in pokalov. Že 
desetič zapovrstjo je zmaga-
la Specialna enota Uprave 
za policijske specialnosti na 
Generalni policijski upravi s 
skupnim časom 8 ur, 33 mi-
nut in 36 sekund, druga je 

bila moška ekipa Policijske 
uprave Ljubljana s časom 8 
ur, 57 minut, 58 sekund in 
tretja moška ekipa Policijske 
uprave Koper s časom 9 ur, 
39 minut in 19 sekund.

Podeljena je bila tudi na-
grada za fairplay, ki jo je pre-
jela ekipa Policijske uprave 
Koper za večkratno nesebič-
no pomoč sotekmovalcem. 
Nagrado za najstarejšo eki-
po je prejela ekipa URSZR, 
najstarejša tekmovalca pa 
sta bila Tomaž Iglič in Gor-
dana Hrvačanin. 

Tekmovalcem so za ude-
ležbo in odlične rezultate če-
stitali predstavniki organiza-
torja, Policije in Slovenske 
vojske. Predsednik organiza-
cijskega odbora tekmovanja 
Matej Brajnik je tekmoval-
cem obljubil, da se naslednje 
leto ponovno vidijo in hkra-
ti pozval mlajše, da se opogu-
mijo in preizkusijo s kolegi. 

Znova za Brajnikov 
memorial
Po letu dni odmora zaradi epidemije covida-19 
so organizatorji iz Športnega društva Bled 92 v 
okolici Bleda, Bohinja in Železnikov pripravili 27. 
športno tekmovanje Pohod razuma, volje in moči 
– Brajnikov memorial.

Prečkanje Save Bohinjke / Foto: arhiv organizatorja

Domžale – Preteklo nedeljo je na Jarški cesti v Domžalah prišlo 
do prometne nesreče, v kateri so bili udeleženi voznik oseb-
nega vozila in motorist s sopotnikom. Nesrečo je povzročil 
voznik osebnega vozila, ki je odvzel prednost motoristu. Oba 
udeleženca na motorju sta se lažje poškodovala. Povzročitelju 
bo izdan plačilni nalog.

Motoristu je odvzel prednost

Jesenice – Minulo soboto se je na smetišču Mala Mežakla na 
Jesenicah zaradi požara sprožil avtomatski javljalnik požara. 
Gasilci GARS Jesenice, PGD Jesenice in PGD Hrušica so s 
pomočjo delavcev pogasili požar, prekopali požarišče in ga 
zalili z vodo in peno.

Požar na smetišču
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Samo Lesjak

T
radicionalni fes-
tival ostaja zvest 
aktualnim, sodo-
bnim temati-
kam ter osebni 

in intimni izkušnji posame-
znikov, obenem pa plesno 
ustvarjanje članic in članov 
KD Qulenium pod dolgole-
tnim vodstvom Saše Lončar 
prepleta s kreacijami, nas-
talimi v sorodnih ustvarjal-
no-izobraževalnih organi-
zacijah – celovečerne ples-
ne kot tudi lutkarske pred-
stave, performansi in glas-
beni nastopi ustvarjajo poli-
gon za iskriv dialog med raz-
ličnimi ustvarjalci.

Vse to je dokazal že uvod-
ni interaktivni performans 
Posledice multidisciplinar-
ne umetnice Urške Medved, 
s katerim avtorica prek sobi-
vanja lastnega telesa in tek-
stila raziskuje prisotnost in 
odsotnost performerja v pro-
storu in času. Performans 
potekal v razstaviščnem 

prostoru festivala tekstilne 
umetnosti BIEN v tretjem 
nadstropju Globusa, sicer 
pa so prostor oziroma oder 
pod soncem letošnje pred-
stave sodobnega plesa našle 
v idili poletnega Prešernove-
ga gaja, katerega svobodne 
dimenzije so več kot odlično 
znale vključiti.

Ano Romih v solo ple-
sni predstavi Lahkotnost 

zanimajo strategije, s kate-
rimi telesu in misli vrnemo 
možnost osvobojenosti od 
primeža in zank turbokapi-
talizma, Matej Kejžar v kom-
pleksnem projektu Langua-
ge Sausage, v katerem sode-
luje s plesalko Lano Hosni, 
digitalno zoperstavi telesne-
mu, avtorici Katja Gorenčan 
in Mojca Kasjak se v pred-
stavi Neke noči neke deklice 

umirajo podata v srce teme 
nasilja nad ženskami, med-
tem ko Marina Abib in Beno 
Novak v predstavi Kup kun-
cev odkrivata povezave med 
individualnostjo in kolektiv-
nostjo. 

V starem delu mesta se je 
odvila absurdistična pred-
stava Kovček v produkciji 
Gledališča Nebo, navduši-
li pa so tudi mladi plesalci v 
plesnih sklopih Gibotron in 
Giboskop ter nastopi gostu-
joče večobmočne revije ple-
snih skupin Hopla v orga-
nizaciji JSKD, ki plesalcem 
daje možnost, da osvobodi-
jo plesnega duha, obenem 
pa pokaže kakovost pedago-
škega dela na področju sodo-
bnega plesa.

Za vse, ki so vas predsta-
ve v Kranju navdušile, pa 
tudi za tiste, ki vam jih mor-
da ni uspelo ujeti, pa je nuj-
na udeležba na festivalu 
Spider, ki bo od četrtka, 16. 
junija, potekal v ljubljan-
skem Parku Tivoli in ponu-
dil tudi nekaj izvrstnih pred-
stav Kalejdoskopa.

LAHKOTNOST GIBANJA
Festival Kalejdoskop v organizaciji KD Qulenium je znova ponudil pisano paleto sodobne odrske 
ustvarjalnosti, tokrat v idiličnem okolju Prešernovega gaja.

Skok v svobodo: Ana Romih v predstavi Lahkotnost 
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MasterChef Slovenija vstopa v sklepni teden, sedma 
sezona kuharskega tekmovanja gre proti koncu. Konec 
tedna smo dobili najboljšo letošnjo trojico, ki se bo pome-
rila za naziv zmagovalca oddaje MasterChef Slovenija 
2021 in petdeset tisoč evrov nagrade. To so: Cerkničan-
ka Maša Trubačev, Žiga Gabrovec iz Slovenskih Konjic in 
Bruno Šulman iz Ljubljane. Kimi Zupančič je spodnesel 
croquembouche, že pred njo pa se je poslovila Gorenjka 
Natalija Palačković. Slednja, ki ji popravni izpit pri ričetu 
ni uspel, pravi: »MasterChef mi je dal življenjsko izkušnjo, 
veliko znanja in spoznala sem, kako se spopadati s priti-
ski in sploh z vsem, kar sem izkusila. Zagotovo bi se še 
enkrat odločila enako in šla v šov, je pa ričet sicer jed, ki 
jo načeloma 'razturam', ampak ja, to je MasterChef in si 
lahko vedno med boljšimi, pa te na koncu nese malenkost 
...« Poslovila pa se je tudi Mary Ševo, Kranjčanka, ki smo 
jo spremljali v oddaji Sanjski moški. Sicer tega ni pričako-
vala, a sanjski Gregor je že nekaj časa ugotavljal, da v njej 
ne najde topline, kakršno očitno išče, in se je odločil, da ji 
na izločitveni ceremoniji ne podari vrtnice. 

Poslovili sta se Gorenjki

Poslovila se je tudi Mary Ševo. / Foto: Pop TV

V začetku junija so se v Tržiču začeli Glasbeni večeri v Trži-
škem muzeju 2021. Kot prvi so nastopili legendarni New 
Swing Quartet, v nadaljevanju pa bomo lahko prisluhnili 
Zali Smolnikar »iz detektivke« z bandom 18. junija, julija 
pa na vrt muzeja ali v Kulturni center Tržič prihajajo še 
Anja Strajnar & Akordika, zasedba Manouche, Nuška Dra-
šček trio, z Brelovo glasbo in poezijo pa bo konec avgusta 
Glasbene večere sklenil Brane Završan s spremljevalno 
skupino. Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju letos pote-
kajo sedmo leto zapored, pripravlja pa jih Tržiški muzej 
v sodelovanju s programsko vodjo Romano Krajnčan in 
podporo Občine Tržič. Pri organizaciji koncertov so upoš-
tevani vsi ukrepi v zvezi s preprečevanjem širjenja nove-
ga koronavirusa, v primeru sprememb pa si organizator 
pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi koncertov. 

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju 

Hrušovarja se spominjamo kot izjemnega glasbenika, skla-
datelja in pevca, ki je bil član legendarnih zasedb Bele vrane 
in Pepel in kri. Poletna noč 2021 se bo zgodila na Kongre-
snem trgu v Ljubljani v ponedeljek, 21. junija 2021, ob 20.45. 
Ob Simfoničnem orkestru in Big Bandu RTV Slovenija pod 
vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili Nuša Derenda, 
Helena Blagne, Alenka Godec, Damjana Golavšek, Simo-
na Vodopivec Franko, Ana Dežman, Saša Lešnjek, Teja 
Leskovšek, skupina Pepel in kri, trio Eroika, Oto Pestner, 
Miran Rudan, Bernard Hrušovar, Alex Volasko, Bojan Cvje-
tićanin, Mladinski pevski zbor RTV Slovenija ter posebna 
gostja Ditka Haberl. Poletni večer bo povezovala Bernarda 
Žarn, neposredni prenos bo na Prvem programu Radia Slo-
venija – Prvi, Televizija Slovenija pa bo prvi del koncerta 
predvajala 26. junija 2021, drugega pa 3. julija 2021. 

Poletna noč bo poklon Tadeju Hrušovarju
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

HAMBURŠKI MOŠKI (1. DEL)

Želim ti
cel zvrhan koš,
sreče.
Naj spremlja te
vsak dan na obrazu,
nasmeh.
Naj pot
od zdaj naprej bo,
ravna.

Želim ti
samo modrino neba,
sonce.
Naj spremlja te
vsak dan topel objem,
ljubezen.
Naj pot
bo brez padcev,
vzponi.

Želim ti 
uspeh za uspehom,
zadovoljstvo.
Naj spremlja te dobra,
vila obilja.
Naj pot
te vrne nazaj.
Vsak dan z menoj,
zatočišče.

Janez

Voščilo

PESMI MLADIH

Veliko je poti v življenju in še več je ciljev. Še dobro, da 
vse to imamo. Imamo voščila in dobre želje ter pot, ki 
nas pripelje tja, kamor si želimo. Naj bo ravna z vzponi 
in brez padcev. Meta

Alenka Brun

V 
prvem nadstro-
pju novega ter-
minala na brni-
škem letališ-
ču pride na vrs-

to varnostna kontrola, ki je 
ravno tako še eno od ozkih 
grl. V starem terminalu so 
bile namreč v zelo ozkem 

prostoru tri kratke linije, a 
kaj več se zaradi prostorske 
omejitve niti ni dalo nare-
diti. Tehnološko je bila var-
nostna oprema sicer sodob-
na, ustrezala je vsem zahte-
vam in merilom, ki veljajo za 
varovanje civilnega letalstva, 
ni pa omogočala nadgradnje, 
izvemo. V prenovljenem ter-
minalu pa bo dovolj prostora 
za vse potrebne naprave.

»Kot rečeno, bo varnostna 
kontrola bistveno večja, pro-
stornejša, saj je bila, kot sem 
že pojasnila, rak rana prejš-
njega objekta,« razlaga vod-
ja korporativnega komuni-
ciranja v Fraportu Sloveni-
ja Brigita Zorec. Doda, da 
bo tu pet linij za osebni pre-
gled potnikov in ročne prt-
ljage. Sočasno z zaključeva-
njem del poteka tudi dobava 
zadnje opreme, hkrati pa že 
od malo po novem letu tudi 
preizkušanje opreme, ki je 
že nameščena. Že izvajajo 
tudi usposabljanje zaposle-
nih. Res pa je tudi, da je že 
sama tehnologija zdaj taka, 
da zmore bistveno več sama, 
še doda Zorčeva in omeni, 
da se seveda pripravljajo tudi 
na novi čas, ki zahteva dru-
gačne zdravstvene standar-
de, pristope. Da vse to po eni 
strani prinaša boljši stan-
dard, manj kontakta in tudi 
časovno bo vse hitrejše, pa 

glasno ugotavljajo posame-
zniki v skupini.

Seveda bo novi terminal 
imel gostinsko ponudbo. Ta 
bo v javnem in mednarod-
nem delu, kjer bodo imeli 
nekakšen hibridni sistem – 
kombinacijo gostinske ponu-
dbe z brezcarinsko trgovino. 
Obljubljajo sodobno in prijet-
no vzdušje. Stopajo pa na višji 
nivo, poudari Zorčeva. Zave-
dajo se, da mora biti ob vsem 
tem ponudba raznolika, a ob 
majhnem številu potnikov 
je to težko zagotavljati. Kar 
se tiče železnega repertoarja 
ponudbe, je ta takšen, kot ga 
potniki pričakujejo na vseh 
letališčih. Obstaja pa velika 
težnja, da se med ponujenim 
najde še več lokalnega. Kar se 

tiče omenjenega gostinskega 
dela: »Po novem bomo sode-
lovali s Kaval Group, ki bodo 
imeli tu kavarno in restavraci-
jo. Zelo so se potrudili. Zan-
je je bil to velik izziv. Zas-
topali bodo znamko Lolita. 
Tudi v restavraciji so se glede 
ponudbe izjemno potrudili. 

Morda bodo v ospredju na 
neki način enostavnejše jedi, 
a so izjemno veliko pozorno-
sti namenili zasnovi, v katero 
so vključili kuharskega mojs-
tra Igorja Jagodica in bo že to 
na potnike verjetno naredilo 
drugačen vtis.«  

(Se nadaljuje)

Novi potniški terminal (2)

SODOBNO IN PRIJETNO 
VZDUŠJE

Tudi zunanjost novega terminala zelo hitro dobiva končno podobo – odprtje je namreč tik 
za vogalom.

V prvem nadstropju je en razgled namenjen gorskim 
kamniško-savinjskim lepoticam, drugi pa je usmerjen na 
pristajalni oziroma vzletni del in parkirišče z letali. Zanimiv in sodoben industrijski videz stropa in svetil

Mateja Rant

U
lice in trge sta-
rega mestne-
ga jedra Škof-
je Loke je vso 
soboto polni-

la glasba. V sklopu O'glas-
bene Loke je bilo namreč 
mogoče prisluhniti nasto-
pom mladih glasbenikov, ki 
svoje glasbeno znanje nabi-
rajo v GŠ Škofja Loka. Zače-
lo se je s fanfarami ter nasto-
pom mladinskega pevskega 
zbora in šolskega pihalne-
ga orkestra na Loškem gra-
du, na različnih lokacijah po 
mestu pa so se nato zvrstili 
še drugi nastopi. 

Za učenci GŠ Škofja Loka 
je sicer naporno leto, saj so 
se pretežni del šolskega leta 
izobraževali na daljavo. »Z 
največjo možno angažirano-
stjo smo se trudili učencem 
zagotavljati kakovosten pouk 
na daljavo, tako da se nam 
je uspelo relativno uspešno 
prebiti skozi to obdobje,« je 
pojasnil pomočnik ravnatel-
ja Luka Železnik in dodal, da 

se sicer pozna, da niso ime-
li skupnih nastopov ter vaj 
komornih zasedb in orkes-
trov. »Zato je bil kar izziv zno-
va stopiti na oder,« je priznal 
Železnik in pohvalil učen-
ce, da so kljub temu sobot-
ni dogodek izpeljali na viso-
ki ravni. »Zelo so se izkaza-
li.« Kitaristom je bilo mogo-
če prisluhniti v atriju stare-
ga župnišča, kitarski orke-
ster pa je nastopil v cerkvi 
sv. Jakoba, kjer so sicer vse 
dopoldne s svojim igranjem 

navduševali orglavci. Godal-
ni orkester je igral v Kapucin-
ski cerkvi, godalci in kljuna-
sti flavtisti pa so krožili tudi 
med atrijem Kapucinskega 
samostana in Staro šolo. Pia-
nisti so nastopili v Nunski 
cerkvi, kjer so se popoldne 
odvili še zaključni recitali fla-
vtistov Dore Hostnik, Zale 
Hostnik in Nikole Jocića, 
pianistov Mance Novljan in 
Andreja Karlina ter harmo-
nikarja Matevža Hostnika in 
Tria Hostnik. Harmonikarji 

so obiskovalce razveseljevali 
na glavni avtobusni postaji, 
tolkalci pa so krožili po mes-
tu. Na več lokacijah po mestu 
je bilo mogoče prisluhniti še 
trobilcem in pihalcem, gos-
tili so tudi trobilni ansam-
bel iz pobratenega Freisin-
ga. Pevci so z znanimi melo-
dijami iz muzikalov razvese-
ljevali na Cankarjevem trgu, 
na odru na Mestnem trgu pa 
je bilo mogoče občudovati 
elegantno lahkotnost učenk 
baleta. 

PRAZNIK GLASBE
Bližajoči se konec šolskega leta so v Glasbeni šoli (GŠ) Škofja Loka tudi letos zaznamovali z 
O'glasbeno Loko, v okviru katere so vse kotičke v starem mestnem jedru zapolnili z glasbo.

O'glasbena Loka je staro mestno jedro napolnila z glasbo. / Foto: Primož Pičulin

Na odru na Mestnem trgu so nastopile tudi učenke baleta. 
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_TEZJI_21_47
NALOGA

6 3 5 2 9 1 8
9 6 3 2

4 3 6
5 8 1 2

6 8 4

6 2 4 7
1 8 7 5 6 2 3

sudoku_TEZJI_21_47

REŠITEV

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

TEŽJI  
SUDOKU
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NALOGA

6352918
9632

436
5812

684

6247
1875623
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REŠITEV

637529418
819643275
425871396
241935867
598467132
763182549
972318654
356294781
184756923

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_47
NALOGA

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

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

6 4 8
1 6 9 2

sudoku_LAZJI_21_47

REŠITEV

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

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_21_47
NALOGA

92436
378
571849
79864

235
15762
45317

648
1692

sudoku_LAZJI_21_47

REŠITEV

982413765
364975821
571268439
759826314
628134957
143597682
495382176
236741598
817659243

Rešitev:

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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»Nesrečna«

Gospa Tanja, redno prebiram 
vaše odgovore, zato vas jaz 
sprašujem za hčerko. Kakšno 
bo njeno življenje? Sedaj je 
zelo nesrečna. Ali bo spoznala 
kakšnega fanta ali je bolje, če 
je sama, ker nima sreče? Pro-
sim vas, kako bo z mojim zdra-
vjem, ker to vpliva tudi name?

Tudi pogled v karte mi je 
potrdil vaše besede – vaša 
hči je trenutno res nesrečna. 
Že kar nekaj časa nazaj je, kar 
je obstala na mrtvi točki in ne 
glede na njen trud se ji nika-
mor ne premakne. Ampak 
dolgo ne bo več tako, saj se 
ji na čustvenem področju 
kmalu obetajo spremembe, 
ki jih bo zelo vesela. Nikakor 
ne bo ostala sama. Družina, 
otroci, partnerstvo ji veliko 
pomenijo. Da doslej vsega 
tega še ni doživela, pomeni 

samo, da še ni spoznala pra-
ve osebe, s katero bi si delila 
življenjsko pot. Nikakor pa 
to ne pomeni, da se to ne bo 
zgodilo. Eni pridejo na vrsto 
prej, drugi kasneje. Do nasle-
dnjega rojstnega dne bo že v 
paru, potem pa samo naprej. 
Vi ste pod stalnim stresom 
in normalno je, da se potem 
zdravstveno ne počutite 
dobro, a splošno pri zdravju 
ne vidim ničesar res slabega. 
Ko se bo uredilo hčerino živ-
ljenje, se boste tudi vi posta-
vili na noge. Še vse bo dobro 
in tako, kot mora biti. Želim 
vam vse lepo.

»Spletna stran – 
ljubezen«

Slučajno sem zasledila spletno 
stran Gorenjski glas z vašimi 
nasveti, zato vam pišem za 
nasvet. Ljubezen sem dala na 

stranski tir in se posvetila sebi 
in se tako umaknila v varno 
domače okolje.  Vendar pa je 
zdaj prišel čas, ko si želim spre-
membe na ljubezenskem pod-
ročju, zato želim vaš vpogled.

Osebno ne verjamem v 
naključja, ampak sem pre-
pričana, da se vsaka stvar 
v življenju zgodi z razlo-
gom. Malenkosti so tiste, 
ki sestavljajo celoto. Je že 
tako namenjeno, da dobite 
moj odgovor in da spoznate 
naš časopis. So trenutki, ko 
določena pričakovanja zai-
dejo na stranski tir, saj se ne 
da vsega reševati naenkrat. 
Korak za korakom se pride 
do cilja. Ker pa ima vsak zakaj 
svoj zato, je morda dobro, da 
ste tam, kjer se počutite var-
no, in si na ta način napol-
nite baterije. Zelo pomem-
bno si je vzeti čas zase in 

spoznati, kaj je tisto, kar vas 
resnično osrečuje. Ko se je v 
vas prebudil občutek, da bi 
bil zdaj čas za to, se je vse 
skupaj tudi začelo dogajati. 
Vse mora dozoreti, tudi lju-
bezen. In zdaj točno veste, 
kaj je tisto, kar si želite, in ne 
boste več zadovoljni z manj. 
Prej kot v enem letu vas 
vidim v paru. Iz prejšnje zve-
ze ni otrok, videti sta skupna 
otroka, in sicer najmanj dva. 
Bo vaših let, ko se spoznata, 
bo že samski. Ima svoj dom, 
zato bodite pripravljeni na 
selitev. Ko začneta zvezo, bo 
vse potekalo zelo hitro, saj 
ne bosta hotela čakati, ker 
si bosta oba želela skupaj 
ustvarjati prihodnost. Vsa-
ka stvar se zgodi ob svojem 
času in ta čas se za vas že 
dogaja, saj se že prebijate na 
prosto in školjka se že odpi-
ra. Srečno.

Maša Likosar

Z
ofija Červ, po 
domače Červo-
va mama, se je iz 
rodnega Logat-
ca naprej prese-

lila na Jezersko, zatem pa 
v Kranj, kjer živi že približ-
no štirideset let. Na Gorenj-
sko je prišla zaradi dela, pred 
upokojitvijo je 18 let delala v 
Iskri. Že vrsto let je vdova, 
imela je pet otrok, od tega 
je eden žal umrl. Ko smo 
jo vprašali, koliko ima vnu-
kov, ob naštevanju njihovih 
imen pove, da jih je devet. 
»Za pravnuke pa ne vem, ker 
jih je preveč,« je pojasnila. 

Gospa, kličejo jo Zof-
ka, je pri svojih zavidljivih 
stotih letih še vedno čila in 

izredno zgovorna, le slabše 
sliši in težje hodi. »Danes 
praznujem sto let,« je več-
krat s ponosom poudarila 
ob našem obisku in skrom-
no dejala, da si pri teh letih 
želi le zdravja. »V življenju 
se mi je veliko dogodilo, a žal 
sem že veliko tega pozabila. 
Vesela sem, da lahko še kaj 
naredim in povem, le bolj 
naglas se je treba pogovar-
jati z mano, ker me zapušča 
sluh,« je še v smehu dodala 
slavljenka. 

Vedno je živela skrom-
no, rada je šivala, brala, plet-
la, se vračala v rodni Logatec 
k sorodnikom in skrbela za 
rože. »Ko sem bila stara 16 
let, sem se priučila šivanja in 
si z iglo in sukancem služila 
denar,« je dejala. Zadnje dve 
leti, odkar si je zlomila kolk, 

zanjo skrbi vnuk Robert Sau-
er, ki je dejal, da takih, kot je 
babica, »ne delajo več«. Dne-
ve preživlja v družbi sosedov 
in prijateljev, med katerimi 
velja za izredno družabno in 
dobrosrčno osebo. 

Sorodniki so ji ob roj-
stnem dnevu pripravili pra-
znovanje z družinskim kosi-
lom, obiskali so jo prijatelji, 
jo obdarili s cvetjem in slad-
kimi dobrotami, manjkala 
ni niti torta. »Želimo si, da bi 

bila babica srečna, zadovolj-
na in še vrsto let med nami,« 
so bile želje vnuka Roberta. 

Slavljenko je z obis-
kom in čestitkami počas-
til tudi kranjski župan Mat-
jaž Rakovec in ji izročil čas-
tno listino Mestne obči-
ne Kranj. Praznovanja se 
je udeležila še predsedni-
ca Sveta Krajevne skupnos-
ti Huje Sonja Mašić in sto-
letnico obdarila z bonom za 
nakup copat. 

PONOSNA STOLETNICA 
Zofija Červ iz Kranja je 8. junija praznovala stoti rojstni dan. Kranjski župan Matjaž Rakovec ji je ob tej 
priložnosti izročil častno listino.

Radostna in zgovorna slavljenka je večkrat s ponosom 
poudarila, da praznuje sto let. / Foto: Maša Likosar

Stoletnica Zofija Červ v družbi kranjskega župana Matjaža 
Rakovca in predsednice Sveta Krajevne skupnosti Huje 
Sonje Mašić / Foto: Maša Likosar 

Kličejo ga tudi Reza, zato 
je bil na traktorski priko-
lici, s katere je donel pre-
šeren fantovski smeh, na 
eni strani napis Rezina 
fantoušna. Potem pa smo 
bodočega ženina, poklic-
nega gasilca Nejca Smole-
ja (na fotografiji), ki je pred 
kratkim dopolnil trideset 
let, prihaja pa iz Pangrši-
ce, srečali koronavirusnim 
ukrepom primerno: osam-
ljenega na skiroju. Naloga: 
prevoziti pot od Preddvora 
do Bašlja, kjer se je potem 
zgodila njegova fantovšči-
na. Njegova izbranka pri-
haja iz Naklega, usodni da 
pa bo par dahnil v soboto. 

Ženi se gasilec Nejc

Na poti iz Kranja proti Škofji Loki ob cesti ne morete 
zgrešiti ogromnega panoja, na katerem so avtorji 
»umetniškega dela« slavljenca predstavili na zelo 
izviren način. Najprej pa opazimo, da gospod s panoja 
praznuje sedemdeset let in da mu je zagotovo blizu 
gasilstvo. 

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 14 
deklic in 13 dečkov. Najtežja je bila deklica s 4305 grami, 
najlažja prav tako deklica z 2425 grami. Na Jesenicah se 
je rodilo 5 deklic in 7 dečkov. Najlažji in najtežji sta bila 
dečka – prvi je tehtal 3050 gramov, drugi pa 4500 gramov. 

Novorojenčki 
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Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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

19,99246 strani, trda vezava

EUR

V knjigi je opisana 
življenjska pot 
Tonija Mežana od 
otroških let do
danes. Vse se je 
začelo na majhni 
kmetiji sredi Bleda, 
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o 
tem, da bo nekoč 
zabaval gledalce. 
Njegov pogum in
trdo delo sta ga 
pripeljala vse 
do podžupana 
Občine Bled, ko 
se je
srečal z močjo 
in krutostjo 
političnih elit in 
lobijev...

Toni Mežan
Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika

carodej 

Toni

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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

20240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena samo

EUR
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Avtor, Kranjčan, 
dr. Drago Papler 
v svojih pesmih 
razmišlja o 
vsem, kar mu je 
blizu: narava, 
dom, umetnost, 
prijateljstvo, Bog, 
znanost in
energija, s katero 
je povezan 
poklicno. 
Spoznali boste 
avtorjev pogled
na življenje ter 
minljivost le-
tega.
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Pesniško zbirko lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

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

                        + poštnina

20Mehka vezava, 200 strani

EUR

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 

2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 

vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 30. junija 2021,  

na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah

ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 

stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Kokosove kocke
Kokosove kocke ali čupav-

ci, pecivo, ki je z razlogom 
pogosto prisotno na prazno-
vanjih in piknikih. Obožuje-
jo ga tako otroci kot tudi od-
rasli. Pa tudi tisti, ki ga prip-
ravlja, saj je preprosto za pri-
pravo. Že osnovni recept je 
odličen, če jim dodamo še 
vaniljev puding in limonino 
lupinico, pa je vse skupaj še 
boljše. Sočno, okusno, aro-
matično in preprosto, vse to 
lahko brez težav pripišemo 
našim kokosovim kockam.

Za pripravo kokosov-
ih kock potrebujemo: 200 
g moke, 200 g sladkorja, 1 
vaniljev sladkor, 1 pecilni 

prašek, 1 ščep soli, naribano 
lupinico ene limone, 1 zavi-
tek vaniljevega pudinga, 4 
jajca, 1 dl olja, 1 dl mleka, 2 
žlici ruma. Za obliv: 200 g 
temne čokolade, 3,5 dl mle-
ka, 50 g masla, 2 žlici temne-
ga kakava, 1 skodelico koko-
sove moke.

Skupaj zmešamo moko, 
pecilni prašek, vaniljev pu-
ding, limonino lupinico 
in ščep soli. Jajca penasto 
umešamo s sladkorjem in 
vaniljevim sladkorjem. Pri-
lijemo olje, mleko in rum. 
Nato postopoma vmešamo 
še mešanico moke. Maso za 
biskvit nadevamo v srednje 

velik namaščen pekač. Pe-
čemo v pečici, segreti na 
180 °C, 30 do 40 minut. Ko 
zobotrebec zapičimo v bi-
skvit in na njem ni ostankov 
biskvita, je ta pečen. Pečeni 
biskvit narežemo na kocke. 
Čokoladni preliv pripravi-
mo tako, da v skodelico nad-
robimo čokolado in na kocke 
narezano maslo. Vse skupaj 
prelijemo z vročim mlekom. 
Pustimo stati nekaj minut in 
dobro premešamo, da dobi-
mo gladko zmes. Nazadnje 
primešamo še kakav. Vsako 
kocko pomočimo v čokolad-
ni preliv in jo nato povalja-
mo še v kokosovi moki.

Mlada čebula ni zelo ostra, zato se lepo poda k vsaki hrani – 
sveži, pečeni ali kuhani. Nepogrešljiva je na pikniku ob peče-
nem mesu, še posebno ob bolj mastnih kosih, saj jih pomaga 
dobro presnoviti. Za telo je izredno koristna, saj ima veliko 
vitaminov in mineralov, iz črevesja prežene številne bakterije 
in nas varuje pred okužbami.

Praženi svinjski file z zeljem ali ohrovtom  
in mlado čebulo

Potrebujemo: svinjski file (250 g), 2 večja korenčka, 3 mlade 
čebule, 200 g belega zelja ali kodrolistnega ohrovta, žlico kisa, 
olje, 2 stroka česna, košček ingverja, suhe ali sveže začimbe 
(origano, timijan, sladka paprika v prahu), sol in poper.

Najprej naredimo v posodi marinado za meso. Združimo 
žlico vinskega kisa, žlico olja, strok stisnjenega česna, malo 
posušenega ali svežega origana, timijana in sladke paprike 
v prahu, sol in poper. Marinadi lahko po želji dodamo tudi 
malo sojine omake, belega vina in čilija v prahu. Svinjski file 
obrežemo in narežemo na trakove. V veliki ponvi ali voku 
močno segrejemo žličko olja. Trakove mesa potopimo v ma-
rinado, otresemo odvečno tekočino, jih popražimo in pečene 
damo na stran. V ponvi ponovno segrejemo žličko olja. Ko je 
zelo vroče, popražimo strok zdrobljenega česna in nariban 
košček ingverja, da zadiši. Dodamo olupljeno in na tanko 
zrezano korenje in mešamo 2 minuti. Nato dodamo na kocke 
in kolobarčke zrezano mlado čebulo, na grobo sesekljane 
liste zelja ali ohrovta, marinado in pečeno meso. Kuhamo 
še od sedem do osem minut in postrežemo z rižem ali pire 
krompirjem.

Bogata omleta z mlado čebulo

Za eno osebo potrebujemo: 2 jajci, 2 mladi čebuli, 50 g mesnate 
slanine, papriko, 50 g mocarele, kajenski poper, rdečo papriko v 
prahu, sol, oljčno olje in svež timijan.

Jajci ubijemo v skledo, ju delno razžvrkljamo, dodamo sol, po-
per in papriko v prahu po okusu in do penastega razžvrkljamo. 
Mladi čebuli operemo, odrežemo spodnji del, ga na drobno 
narežemo in dodamo jajčni masi. Zeleni del narežemo na tan-
ke kolobarje in jih prihranimo za kasneje. Slanino razrežemo 
na tanko na majhne kvadratke in dodamo jajčni masi, prav 
tako na drobno narezano papriko. V ponvi segrejemo olje, 
vlijemo vanjo jajčno mešanico in po vrhu razvrstimo koščke 
mocarele. Pokrijemo s pokrovko in pustimo, da se dobro spe-
če. Ko je omleta pečena, jo damo na krožnik in potresemo s 
kolobarji čebule ter listki timijana. Postrežemo takoj.

Skutni namaz z mlado čebulo

Potrebujemo: 2 mladi čebuli, strok česna, 250 g skute, 5 žlic kisle 
smetane, 3 kisle kumarice in sol.

Skuto damo v manjšo posodo, solimo in v njej dobro razme-
šamo kislo smetano. Nato na drobno zrežemo mlado čebulo, 
česen in kumarice ter jih dobro vmešamo v skuto. Dosolimo 
po okusu in postrežemo h kruhu, pečenemu krompirju ali 
pečeni zelenjavi.

Milena Miklavčič

Vanda se ni nikoli poroči-
la. »Nisem srečala pravega. 
V tiste, ki mi niso bili všeč, 
pa nisem rinila!« mi je rek-
la, ko sem stopila v njeno 
malo, preprosto, a zelo čisto 
stanovanje v enem od blokov 
v Kranju.

Ker je sama, lažje pomaga 
drugim. Ljudje, ki se znajde-
jo v resnični stiski, jo dobro 
poznajo. Zato jo še toliko bolj 
boli, da je neka ženska opet-
najstila njeno mamo, ki jo je 
pred dobrimi petimi leti vzela 
k sebi. Sin, pri katerem je ži-
vela, se je zapil, žena pa ga je 
skupaj s taščo postavila pred 
vrata.

»Mama je krasna ženska, 
le predobra in preveč naiv-
na za ta svet,« jo je pohvalila, 
ko je prinesla na mizo domač 
melisin čaj in pecivo, ki ga je 
mama spekla že zarana.

»V našem bloku je ne-
kaj stanovalcev, ki ne vedo, 
da ima mesec trideset dni. 
Če zaslutijo, da je kdo rav-
no prav mehak, naiven in 
dobrosrčen, ga hitro izko-
ristijo. Pri mami se je za-
čelo s sladkarijami. Piško-
te, ki jih je spekla, je pogos-
to razdelila, če ne druge-
mu, pa otrokom. Nekatere 
ženske so se navadile, da so 
se oglasile pri njej, če so ime-
li doma kakšno 'fešto'. 'Spe-
ci nam kaj dobrega Fanika,' 

so prosile. Ta je bila presreč-
na, da je le lahko počela kaj 
koristnega. Sedenja pred te-
levizorjem se je hitro naveli-
čala. Ni pa znala zaračunati 
stroškov: jajc, moke sladkor-
ja … Ko sem zarobantila, da 
zastonj pa ne bo šlo več, so 
bile nekatere – ne vse – uža-
ljene. Na srečo so se spravi-
le name, ne na mamo, in me 
opravljale.

Mama je bila sama doma, 
ker sem bila na seminarju, 
ko gospa iz spodnjega nad-
stropja pozvoni na vratih.

'Samo 10 evrov mi poso-
dite, toliko, da bova imeli s 
hčerko za kruh do konca me-
seca. Vrnem vam ob plači,' je 
zatrjevala.

Mama ji je dala trideset 
evrov, tako se ji je zasmili-
la. Ko sem izvedela, sem bila 
tiho, nič nisem komentirala. 
Nekako se mi ni zdelo spo-
dobno, da bi spraševala, za-
kaj se je znašla v stiski.

Minili so trije meseci, 
ženska denarja ni vrnila, je pa 
poklicala po telefonu. V joku 
je mami razložila, da čaka v 
vrsti na blagajni v trgovini, pa 
brez denarnice. 'Fanika, a ste 
tako dobri, da mi prinesete 
trideset evrov?'

Mama ni razmišljala. Hitro 
se je oblekla in obula in odhi-
tela do trgovine, ki je bila čez 
cesto.

Verjela je tudi obljubi, da 
bodo dolgovi poravnani takoj, 
ko se ta gospa vrne domov.

Seveda ni bilo nič iz tega. Še 
huje: izklopila je tudi telefon.

Malo sem že pozabila na 
prefriganko. Zakaj tudi ne, 
saj so bili zneski, ki si jih je iz-
posodila, majhni.

Čez kakšno leto pa se po-
novno oglasi. Na srečo sem 
bila doma. Klicala je iz Izo-
le, menda iz bolnišnice. Joka-
la je v telefon kot dež. Ukrad-
li so ji torbico, v kateri je ime-
la vse svoje bogastvo. Tudi de-
nar, ki ga je bila dolžna mami. 
'Sodelavec iz službe bo prišel 
pome, pa mu bom morala 

plačati bencin. Ali mu lahko 
izročite petdeset evrov?'

V tistem trenutku sem se 
odločila. Rekla sem mami, 
naj ji pove, da se bova kar sami 
zapeljali do Izole in jo pripe-
ljali domov. Sprva je bila za, 
zelo navdušena in zelo hvale-
žna. Po dolgem in počez se je 
mami zahvaljevala.

Sedli sva v avto in se od-
peljali. 'Končno bom videla 
morje!' je rekla mama navdu-
šeno. Pri odcepu za Postoj-
no pa naju ta gospa spet pok-
liče in reče, naj ne hodiva, da 
je problem rešen, da se je tor-
bica našla. Povedala sem ji, da 
sva že na sredi poti, da se vidi-
mo čez dobre pol ure.

Parkirali sva na parkiri-
šču blizu pošte in se potem 
peš odpravili do nekega barč-
ka tik ob obali. Gospo iz spo-
dnjega nadstropja sem takoj 
prepoznala. Na prvi pogled 
je bila zelo urejena, prijazna, 
polna energije, v njeni družbi 
je čas kar spolzel med prsti. 
Ko sem želela najini kavici 
plačati, je rekla, da ni treba, 
da bo že ona. Iz torbice je vze-
la precej veliko denarnico, in 
ko jo je odprla, je bilo v njej 
nešteto plačilnih kartic. Am-
pak res – nešteto!

Toliko na enem mestu jih 
še nisem videla! Žal ni no-
bena 'prijela', zato sem kave 
plačala sama. Beseda je dala 
besedo in kar naravnost sem 
jo vprašala, čemu toliko pla-
čilnih kartic. Že nekaj bežnih 
pogledov nanje, medtem ko 
je za plačilo kave iskala pra-
vo, je povedal, da kartice niso 
bile samo 'trgovinske', da so 
bile vmes tudi od več različ-
nih bank. Potem mi je zače-
la razlagati, da ji kartice omo-
gočajo kolikor toliko znosno 
življenje. Z eno dvigne denar 
in ga preloži na drug račun. 
Na eni banki trgajo stroške za 
položnice osmega v mesecu, 
na drugi osemnajstega, na 
tretji konec meseca … Raču-
nica se ji izide, če je vmes kaj 
ne premami. Recimo dopust 

na morju, novi dragi čevlji, 
darilo prijatelju … Ostala sem 
mirna, nič nisem komentira-
la niti takrat, ko se je zagovo-
rila, da je že ves teden v Delfi-
nu, pa da je gospod, s katerim 
letuje, nekam izginil. Ona pa 
brez denarja …

Ko sva končali pogovor, 
sem ji predlagala, da jo lah-
ko peljem domov. 'Ja, z vese-
ljem,' mi je dejala. 'Samo od 
prijateljev se poslovim.' Ste-
kla je čez cesto, kjer jo je ča-
kal neki moški. Umaknila sta 
se leseno ograjo in od takrat 
naprej je nisem več videla. 
Prav tako ne denarja, ki ji ga 
je mama posodila …

O tistih, ki 'fehtajo' in ne 
vračajo dolgov, bi lahko pove-
dala še veliko zgodb. Mene je 
izučilo že v študentskih letih. 
Skromno sobico sem imela 
pri neki starejši gospe, ki je 
bila sicer zelo dobrega srca, 
a precej natančna pri denar-
ju. Stanarino sem ji morala 
izročiti točno na dan, kot sva 
se dogovorili. Enkrat samkrat 
sem jo prosila, ali ji lahko nas-
lednji dan. Takole mi je od-
govorila: 'A se boš ponoči šla 
kurbat, da boš zaslužila, kar ti 
manjka?' Mislila sem, da se 
bom v tla vdrla od sramu. Na-
redila sem vse, da se kaj po-
dobnega ni nikoli več pono-
vilo. Tudi vozovnice za tro-
lejbus si nisem kupila, vsak 
dan sem zato prehodila sko-
raj dvanajst kilometrov do fa-
kultete in nazaj, a na ta način 
se mi je nabralo nekaj rezer-
ve, ki mi je pomagala, kadar 
so bili nujni stroški preveliki.

Življenje me je naučilo, da 
največ potrošim, če se pre-
pustim skušnjavam. Evro za 
eno, pet evrov za drugo, ko-
nec meseca pa nas pričaka 
prazna denarnica. Danes, 
ko mi nič ne manjka, ko bi z 
mamo lahko živeli potratno, 
denarja, vsaj zase, ne meče-
va skozi okno. Tudi zato mi 
takšni, ki bi izkoriščali druge, 
niso pri srcu.«

(Konec)

Posojam ne več, včasih kaj dam

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
15. 6.

12/25 °C

Nedelja 
20. 6.

14/25 °C

Sreda 
16. 6.

Četrtek
17. 6.

Petek
18. 6.

Sobota
19. 6.

14/25 °C 15/25 °C 15/27 °C 14/29 °C

Ponedeljek 
21. 6.

Torek
22. 6.

Sreda
23. 6.

Četrtek
24. 6.

14/26 °C 12/21 °C 11/22 °C 12/23 °C

KORONSKA IZVEDBA
LETOS SAMO 5 KM

19. junijA 2021 
Škofja Loka Fo
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Prijave in informacije na:  
www.t4m.si

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

Rezultati 47. kroga – 13. junij 2021
3, 12, 17, 19, 22, 24, 26 in  27

Loto PLUS: 6, 13, 15, 17, 25, 33, 36 in 11
Lotko: 642247

Sklad 48. kroga za Sedmico: 3.450.000 EUR
Sklad 48. kroga za PLUS: 150.000 EUR
Sklad 48. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Odgovorni projektant-pooblaščeni inženir, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: vodiš projektiranje zahtevnih objektov in samostojno izde-
luješ projektno dokumentacijo, nadziraš gradnjo vseh vrst objektov, imaš aktivni 
status pooblaščenega inženirja pri IZS, imaš izkušnje z uporabo orodij CAD in prin-
cipi projektiranja BIM. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 20. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec kmetijske mehanizacije, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
V kmetijsko-tehničnem centru Šenčur zaposlimo prodajalca kmetijske mehaniza-
cije, predvsem traktorjev John Deere. KGZ SLOGA Kranj, z. o. o., Šuceva ulica 27, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev in naprav v mešalnici krmil, m/ž (Škofja Loka, Trata)
Od vas pričakujemo, da ste mehatronik ali elektrotehnik, lahko tudi strojni tehnik, 
da imate vozniško dovoljenje B-kategorije, izpit za vožnjo viličarja. Zaželen je tudi 
izpit za premikača vagonov na industrijskem tiru in izpit za gradbeno mehaniza-
cijo. Imeti morate vsaj eno leto delovnih izkušenj. Jata Emona, d. o. o., Agrokom-
binatska 84, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 7. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Individualni habilitator (logoped), m/ž (Radovljica) 
Individualni habilitator (logoped, surdopedagog) za nedoločen čas s 4-mesečnim 
poskusnim delom ali pogodbeno delo. CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 
Radovljica. Prijave zbiramo do 11. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist za nabavo, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Zaradi povečanega obsega dela zaposlimo komercialista za nabavo. Če ste prip-
ravljeni na dinamično delo, polno izzivov, in želite bili del uspešnega podjetja, ne 
oklevajte in se hitro prijavite. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 
Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 30. 6. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

.NET Razvijalec, m/ž (Šenčur) 
Vabimo te v našo ekipo v Šenčurju, kjer za mednarodne trge razvijamo spletne in 
mobilne aplikacije za ecommerce podjetja. Smo del Descartes Systems Group, ki je 

vodilno podjetje na področju programske opreme za logistično intenzivna podje-
tja. Ponujamo ti redno zaposlitev za nedoločen čas, delo v dobro organizirani agil-
ni ekipi, prijazno delovno okolje in ravnovesje med delom in prostim časom. Des-
cartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 20. 6. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser viličarjev Linde – mehatronik, m/ž (Kranj) 
Delo obsega izvajanje rednih vzdrževalnih servisov in odpravo okvar na novih ter 
rabljenih viličarjih Linde. Linde viličar, d. o. o., Bukovžlak 65 C, 3000 Celje. Prijave zbi-
ramo do 10. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: najmanj IV. stopnjo izobrazbe strojne smeri, vsaj 2 leti 
ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, samoiniciativnost in 
sposobnost dela v timu. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 20. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec-strojni ključavničar, m/ž (Škofja Loka, Grenc) 
Opis del in nalog in znanje, ki ga pričakujemo: branje tehnične dokumentacije, 
razrez materiala po načrtih, varjenje MIG, MAG, vijačenje, rezanje, brušenje, vrta-
nje, delo v timu, občasno delo na terenu, zanesljivost, skrbnost in natančnost Ko-
šnik, d. o. o., Sv. Duh 278, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 11. 7. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik priprave materialov, m/ž (Škofja Loka) 
V hitro rastočemu podjetju s sedežem v Škofji Loki z več kot 350 zaposlenimi in 
50-letno tradicijo v predelavi termoplastov in orodjarstva k sodelovanju vabimo: 
skladiščnika priprave materialov. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 23. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativno-
st ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 23. 
6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše ključne delovne naloge: izvajanje rednih vzdrževalnih del opreme in objek-
ta za zagotavljanje tehnične brezhibnosti ter izvajanje investicijskega vzdrževanja, 
vzdrževanje čistoče in nadzor nad ravnanjem z odpadki ... Hit Alpinea, d. d., Borov-
ška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 10. 7. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Peskalec, m/ž (Šenčur) 
Naloge: peskanje delov za tovorna vozila, pomoč pri vzdrževanju voznega parka, 
pranje tovornih vozil … Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prija-
ve zbiramo do 18. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  28. 
5. 2021 v Gorenjskem glasu je bilo podjetje Avtohiša 
Vrtač d.o.o. iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila VW ID.4 – Andrej 
Klanjšek, Preddvor, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW T-CROSS – Helena Brečko, Bled 3. na-
grada: poklanja Gorenjski glas – Vlasta Pristov, Kranj.    
Nagrajencem čestitamo!

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objav-
ljena v časopisu Gorenjski glas, v petek 01. junija 2021 z 
geslom KRALJ OJDIP, ki prejmejo po 2 vstopnici za pred-
stavo Združenega medvoškega Gledališča – Kralj Ojdip 
so: Lojze Kristan iz Medvod, Jožica Hajdarovič iz Radov-
ljice in Urška Pečnik iz Medvod. Nagrajencem iskreno 
čestitamo.

15. 6. tor. Vid   5.10  20.56

16. 6. sre. Beno   5.10 20.57 

17. 6. čet. Dolfe   5.10 20.57 

18. 6. pet. Marko   5.10 20.57

19. 6. sob. Julijana   5.10 20.58

20. 6. ned. Silverij   5.11 20.58

21. 6. pon.  Alojz   5.11 20.58

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PREDAVANJA

Potopisno predavanje o grškem otoku Kreta
Tržič – V sredo, 16. junija, bo ob 17. uri v prostorih Ljudske 
univerze Tržič na Trgu svobode 9 potopisno predavanje o 
Kreti. Predavanje bo potekalo v živo. Udeležba je brezplač-
na, so pa obvezne prijave na naslov kristina@lu-trzic.si ali 
na telefonsko številko 040 678 855.

Predavanje o življenju in delu zvezd literature
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi na predavanje o 
življenju in delu slovenske literatke Mance Košir, o lepi in 

sporni pisateljici Anais Nin ter o žalostno preminuli pesnici 
Alejandri Pizarnik, ki bo v soboto, 19. junija, ob 19. uri na 
Zoomu (https://us02web.zoom.us/j/82218077016). 

PRIREDITVE

20. Žirovski kolesarski krog
Žiri – Od 18. do 20. junija bo pred Zadružnim domom v 
Žireh potekal 20. Žirovski kolesarski krog. 

Plesna predstava Palčica
Tržič – V sredo, 16. junija, se lahko ob 17.30 ali 19.00 v Kultur-
nem centru Tržič, udeležite plesne predstave Palčica, ki jo 
organizira Kulturno društvo Leyli. Predstavo so članice otro-
ške in mladinske skupine ustvarile po navdihu H. C. Ander-
sena in njegove pravljice Palčica. Cena vstopnice za ogled 
predstave je 5 evrov, obvezne so rezervacije na leyli.orient@
gmail.com ali 040 865 362.

Koncert Zala Smolnikar & Band
Tržič – V petek, 18. junija, je na sporedu že 2. glasbeni večer 
tega poletja. Tokrat vas bosta z glasbo zapeljala Zala Smol-
nikar in band. Vstopnice po 12 evrov si lahko zagotovite v 
TPIC Tržič ali Tržiškem muzeju. Koncert bo na vrtu Tržiške-
ga muzeja, v primeru slabe vremenske napovedi pa v Kultur-
nem centru Tržič.

Predstavitev knjige Krajevni govor krope
Kropa – Muzeji radovljiške občine – Kovaški muzej Kropa 
in Kulturno društvo Kropa vabita na predstavitev knjige dr. 
Jožice Škofic z naslovom Krajevni govor Krope. Prireditev bo 
v petek, 18. junija, ob 19. uri v mali dvorani Kulturnega doma 
v Kropi. Prireditev bo potekala v skladu z navodili NIJZ.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 16. junija, in četrtek, 17. junija
20.00 Srečko Kosovel: KONS: NOVI DOBI (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 15. 6., in sreda, 16. 6.
17.20, 19.30, 20.20 HITRI IN DRZNI 9
18.40 DEŽELA NOMADOV
18.20 USEKANO

20.50 VARUH
20.30 OBETAVNA MLADENKA
17.00 DUŠA, sinhro.
17.40, 20.00 GODZILA PROTI KONGU

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

KINO SPORED
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torek, 15. junija 2021 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

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

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

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

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

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

                        + poštnina

22
EUR
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ZAHVALA

V 85. letu se je poslovil naš dragi

Franc Juvan
slikopleskarski mojster v pokoju, s Primskovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem, sosedom in stanovskim kolegom za izrečena sožalja, daro
vano cvetje in sveče kot tudi za vso podporo v težkih trenutkih 
bolezni ter ob boleči izgubi. Posebej se želimo zahvaliti osebni 
zdravnici dr. Barbari Udir Prosen, zdravnikom in osebju Sploš
ne bolnišnice Jesenice in osebju doma DEOS v Medvodah za vso 
skrb in nego ter pomoč med boleznijo. Hkrati se posebej zahva
ljujemo župnikoma g. Eriku Šviglju ter g. Petru Kokotcu za du
hovno oskrbo ter čuteč pogrebni obred in darovano sveto mašo 
s čudovitim govorom. Hvala tudi pevcem Obrtniškega pevskega 
zbora in cerkvenim pevcem Župnije Primskovo za zapete pesmi 
na pogrebu oziroma med pogrebno mašo. Zahvala gre tudi pog
rebni službi Komunale Kranj za profesionalno opravljeno delo. 
Hvala vsem, ki se dragega pokojnika spominjate!

Žalujoči vsi njegovi

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO v 1. nadstropju, brez 
balkona, 24 m2, v Kranju, za daljše ob-
dobje, tel.: 04/25-26-860, 031/506-
673 21001481

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Clio 16 V, letnik 2008, 
moč motorja 75 km, prva lastnica, tel.: 
051/261-420 21001419

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, razžagana drva in 
njivsko prst, Gorje, tel.: 031/561-707 
 21001479

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POSTELJO z jogijem 190 x 90 in 5 
stolov za vikende, tel.: 031/472-582 
 21001478

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

HLADILNIK z zamrzovalno omaro Do-
olstar 178, cena 150 EUR, tel.: 04/51-
22-387 21001471

VRTNA OPREMA
KUPIM

STAR model Gardena, škarje za travo, 
lahko brez baterije, tel.: 031/253-231  
 21001468

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, velikost 
130 x 80 cm, vrednost: 105.000 EUR, 
cena - dogovor, tel.: 040/567-544  
 21001395

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BALIRKO za male kocke Claas in čel-
no kosilnico Deutz fahr ter kupim nakla-
dalko z valji in trakom, tel.: 041/378-
937 21001480

SLAMOREZNICO 903 Epple, tel.: 
041/572-120 21001477

KUPIM

TRAKTORJE in kmetijsko mehaniza-
cijo, lahko poškodovano, v okavri ali 
brezhibno, tel.: 031/562-809 21001414

VSE traktorske priključke in traktor, 
tel.: 041/529-684 21001483

PRIDELKI
PRODAM

MESO mladega bika, ugodno, tel.: 
041/242-375 21001469

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21001370

8 MESECEV staro osličko, za 320 
EUR, tel.: 031/888-689 21001476

BIKCA LS/ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/377-102 21001467

BIKCE in teličke ČB, 5 telic - limuzin in 
novi krompir, tel.: 031/585-345  
 21001474

KRAVO simentalko za zakol ali nadalj-
no rejo, tel.: 041/368-993 21001466

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001378

KUPIM

KRAVO s teletom in pašne telice, tel.: 
031/410-418 21001473

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21001470

OSTALO
PRODAM

NOVEJŠE 10 satne AŽ panje za čebe-
le, tel.: 041/386-662 21001482

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO ali redno zaposlim vo-
znika avto vleke v okolici Kranja, za-
željen izpit B, C in E kategorije. Blaž 
Ugrica s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
040/754-629 21001416

ZAPOSLIMO delavca v servisni de-
lavnici in za pranje avtomobilov. Jerala 
Profil d.o.o., Virmaše 190, Šk. Loka, 
tel.: 031/277-772 21001412

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA - vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 21001374

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 21001371

IZDELAVA omar in kuhinj. Mizarstvo 
Boštjan Mrak s.p., Hotemaže 20, 
Preddvor, tel.: 041/613-727 21001472

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 21001475

Z žalostjo in bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 80. letu  
starosti zapustila naša draga

Marija Hkavc
z Velikega hriba pri Kranju

Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 17. junija 2021, ob 14. uri 
na Kokrici. Žara bo od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.
(Simon Gregorčič)

IZLETI

S kolesom do Zbilj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 17. junija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Dragočajna–Mavči-
če–Kranj–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojen-
cev Naklo.

Pohod bosonogih na Vovar 
Gozd nad Kamnikom – V soboto, 19. junija, vabljeni na 
šesti pohod bosonogih na Vovar ob 9. uri. Zbirno mesto 
je na Sodnikovi domačiji na Gozdu nad Kamnikom. Po-
hodnike bo blagoslovil župnik Pavle Pibernik. Pohod, ki 
ga organizira Društvo Dogodek Kamnik, sekcija Bosono-
gi, ki jo vodita Pavel in Irena Žvelc, bo potekal v vsakem 
vremenu. Poskrbljeno bo za hrano in napitke. Vsak ude-
leženec bo prejel spominsko majico, medaljo, posebno 
pa najmlajši in najstarejši udeleženec in družina z največ 
pohodniki. Prostovoljen prispevek je za odrasle 10 evrov, 
za otroke pa 5 evrov. Posebne medalje bodo prejeli poho-
dniki za petkratni pohod, ki jih bo podelil kamniški župan 
Matej Slapar. Informacije in prijave: Pavel Žvelc (tel. 041 
668 596). 

Juliana Trail Kranjska Gora–Mojstrana
Kranjska Gora – Turistično društvo Šenčur organizira v so-
boto, 19. junija, pohodniški izlet Juliana Trail Kranjska Gora–
Mojstrana, ki bo na relaciji Kranjska Gora–Srednji Vrh–Gozd 
- Martuljek–Mojstrana. Skupne zmerne hoje bo od 4 do 5 ur. 
Maske so v avtobusu obvezne. Informacije in prijave zbira 
do četrtka, 17. junija, Franci Erzin na telefonsko številko 041 
875 812.

OBVESTILA

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Britof – Rdeči križ Slovenije – območno druženje Kranj ob-
vešča, da bodo meritve krvnega tlaka, sladkorja in holeste-
rola v mesecu juniju potekale še v Britofu v prostorih Krajev-
ne skupnosti, in sicer od 7. do 9. ure. 

Počitniške delavnice na Jesenicah in Hrušici
Jesenice, Hrušica – Občinska knjižnica Jesenice vabi 
osnovnošolce k vpisu na počitniške delavnice, ki se jih 
lahko udeležijo v knjižnici na Jesenicah in na Hrušici. Na 
Jesenicah so pripravili osem tedenskih delavnic. Potekale 
bodo od ponedeljka do petka od 9.30 do 11.30. Obvezne 
prijave zbirajo od 7. junija. V knjižnici na Hrušici so pripra-
vili štiri tematske delavnice. Osnovnošolce vabijo tudi, da 
se med poletnimi počitnicami pridružijo Poletavcem ali 
Najpoletavcem. Več informacij o dejavnostih je na spletni 
strani knjižnice www.knjiznica-jesenice.si ali po telefonu 
04 583 42 00.

RAZSTAVE

Razstava Društva Lipa Domžale
Vodice – V Knjižnici Vodice si lahko od 11. do 30. junija ogle-
date razstavo ročnih del študijskih skupin Društva Lipa 
Domžale. Predstavljena so dela iz keramike, izdelki iz čipke, 
mozaiki, punčke Unicefa ter likovna dela.
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

J. P., S. K., M. A., S. Š.

Kamnik – Letno kopališče 
Pod skalco, ki ga upravlja 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik, je svoja 
vrata odprlo v petek, 11. juni-
ja, obratovali pa bodo pred-
vidoma do 31. avgusta. De-
lovanje bazena tudi letos so-
financira Občina Kamnik, 
zato cen vstopnic niso viša-
li. Najugodnejša je sezon-
ska vstopnica, ki stane pet-
deset evrov oziroma tride-
set evrov za otroke (v pred-
prodaji do 24. junija stane 
za odrasle štirideset evrov). 
Celodnevna vstopnica stane 
štiri evre (ob sobotah, nede-
ljah in praznikih šest evrov). 
Vsi obiskovalci bazena mo-
rajo izpolnjevati pogoj PCT.

Radovljica

Radovljiško kopališče je 
odprto od sobote in obra-
tuje od ponedeljka do pet-
ka od 10. do 18. ure, ob so-
botah in nedeljah pa od 10. 
do 19. ure. Večerno rekrea-
cijsko plavanje bo organizi-
rano samo ob delavnikih, in 
sicer do 25. junija od 20. do 
22. ure, od 26. junija do kon-
ca julija od 21. do 22. ure, av-
gusta pa od 18. do 20. ure. 
Cene ostajajo enake kot lani, 
sezonska vstopnica tako sta-
ne 65 evrov za odrasle in 42 
za otroke. Za dnevno vsto-
pnico bo tudi letos treba pla-
čati 6,50 evra ter 4,50 za ot-
roke in 4 evre za upokojen-
ce. Kot pojasnjujejo v plaval-
nem klubu, ki upravlja ba-
zen, za vstop ne velja pogoj 
PCT, saj izpolnjevanje tega 
pogoja v skladu s pojasnilom 

pristojnega ministrstva ne 
velja za športne bazene, ka-
kršen je radovljiški.

Kropa

Prihodnji petek bodo 
predvidoma odprli tudi ko-
pališče v Kropi. Kot je po-
vedal predsednik Športne-
ga društva Kropa Tomi Kr-
žišnik, cene vstopnice že ne-
kaj let ostajajo enake: 2,50 
evra za otroke, stare od tri do 
sedem let, 3,50 evra za otro-
ke, stare od osem do 14 let, 
4,50 evra za dijake, študente 
in upokojence ter 5,50 evra 
za odrasle. Odpiralni čas je 
vsak dan med 9. in 19. uro.

Kranj

V Kranju bodo Letno ko-
pališče odprli v petek, 18. ju-
nija. Kopanje bo možno vsak 
dan med 9. in 22. uro, zara-
di priprav srbske vaterpol-
ske reprezentance na olim-
pijske igre v Tokiu pa bo 
obratovanje kopališča od 

22. junija do 2. julija neko-
liko prilagojeno, saj bo do-
poldne do 12. ure in zvečer 
od 19. do 21. ure olimpijski 
bazen zaprt za obiskovalce, 
medtem ko bo otroški bazen 
normalno obratoval. Cene 
vstopnic ostajajo nespreme-
njene; dnevna vstopnica za 
odrasle bo stala pet evrov, za 
otroke tri evre in za družine 
(za tri družinske člane) devet 
evrov, medtem ko sezonske 
vstopnice tako kot lani tudi 
letos niso na voljo. 

Jesenice

Če bo vreme naklonjeno 
in jim bo uspelo bazen na-
polniti z vodo, bodo jeseni-
ško kopališče Ukova odpr-
li prihodnji ponedeljek. Kot 
je povedal direktor Zavo-
da za šport Jesenice Almin 
Gorinjac, cene ostajajo ena-
ke lanskim, ukrepe pa bodo 
prilagajali trenutnim epide-
miološkim razmeram. Pred 
sezono so popravili oziro-
ma nadgradili ograjo na 

skakalnem stolpu in tako po-
večali varnost uporabnikov.

Tržič

Gorenjska plaža v Tržiču 
bo sprejela prve obiskovalce 
predvidoma v petek, 25. ju-
nija, ko se začnejo šolske po-
čitnice. Kot vsako leto bodo 
verjetno organizirali plaval-
ni tečaj za najmlajše. Novost 
bo odprtje amfiteatra Go-
renjske plaže za obiskoval-
ce kopališča, s čimer bodo 
nekoliko povečali obbazen-
ske površine in omogoči-
li obiskovalcem več prosto-
ra. Cene ostajajo enake kot v 
prejšnji sezoni. Celodnevna 
vstopnica za odrasle je 6,20 
evra, za dijake, študente, 
upokojence in invalide 5,20 
evra, za osnovnošolske otro-
ke 4,20 evra, za predšolske 
otroke 2 evra (do drugega 
leta brezplačno). Možen je 
tudi nakup vstopnice za or-
ganizirane skupine, družin-
ske, popoldanske, sezonske 
vstopnice ...

Letna kopališča odpirajo vrata
Poletje vztrajno trka na vrata, vedno bolj vroči dnevi pa bodo kot nalašč za ohladitev v bazenu.  
Prvi na Gorenjskem so svoja vrata minuli petek znova odprli v Kamniku.

Med prvimi na Gorenjskem so v bazen tudi letos lahko skočili Kamničani.

Simon Šubic

Kranj – Pred dnevi so do-
končno obnovili kegljišče 
Kegljaškega kluba Triglav v 
stavbi nekdanjega Intexa v 
Kranju, ki bo v začetku sep-
tembra prizorišče svetovne-
ga prvenstva v kegljanju za 
člane, medtem ko se bodo 
kegljačice pomerile v Ka-
mniku. Konec avgusta bo 
na prenovljenem kegljišču 

potekalo tudi evropsko pr-
venstvo za mlajše kategori-
je. Obnovitvena dela so po-
tekala približno mesec dni, 
v tem času pa so zamenja-
li zgornji del zaletišča, za-
ustavne zavese, vrvi za keg-
lje, keglje, stikala za keglje, 
fotocelice, plošče za nadzor 
… Vrednost investicije je ne-
kaj manj kot 25 tisoč evrov, 
so sporočili z Mestne občine 
Kranj (MOK). 

Prenovili kegljišče

Prenovljeno kegljišče v Kranju /Foto: MOK

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ) je le-
tos v Sloveniji zaznal porast 
primerov mišje mrzlice, kar 
se odraža tudi v večjem šte-
vilu hospitalizacij in obrav-
nav bolnikov s to boleznijo v 
osrednji slovenski bolnišni-
ci. Do 2. junija je Inštitut za 
mikrobiologijo epidemiolo-
ški službi prijavil 180 prime-
rov, največ iz goriške regije 
in jugovzhodne Slovenije. 
»Letos je bilo tudi na Gorenj-
skem prijavljenih že 25 pri-
merov mišje mrzlice, večina 
od teh z območja Upravne 
enote Škofja Loka. V prete-
klih petih letih (2016–2020) 
smo na Gorenjskem v celem 
letu beležili med nič in štiri 
prijave mišje mrzlice,« je po-
vedala specialistka javnega 
zdravja Kristina Orožen, dr. 

med., iz kranjske območne 
enote NIJZ. Od začetka leta 
do 1. junija je bilo z diagnozo 
hemoragična mrzlica z re-
nalnim sindromom v UKC 
Ljubljana hospitaliziranih 
šestdeset odraslih bolnikov 
in trije otroci. Bolezen se ne 
prenaša s človeka na člove-
ka. Bolezenski znaki so de-
loma odvisni tudi od vrste vi-
rusa, ki je okužbo povzročil. 
V prvi fazi, ki traja nekaj dni, 
so prisotni predvsem visoka 
vročina, mrzlica, močan gla-
vobol, močne bolečine v led-
venem predelu in trebuhu. 
Pojavijo se bolečine pri gi-
banju očesnih zrkel, očesne 
veznice so močno pordele, 
bolnik je v obraz rdeč, kot bi 
bil opečen po sončenju. Za 
zaščito pred mišjo mrzlico je 
pomembna predvsem splo-
šna in osebna higiena ter hi-
giena okolja in prostorov.

Porast mišje mrzlice

Danes, jutri in v četrtek bo sončno. Od srede naprej bo pred-
vsem v Julijskih Alpah možna kakšna popoldanska vročinska 
nevihta.

Domžale – Občina Domžale je na Prešernovi ulici na tisoč 
kvadratnih metrih uredila otroško igrišče. Za dela so potrebo-
vali deset dni, namestili pa so poligone, gugalnice, klančine 
in druga igrala, ki spodbujajo motoriko, ter potrebno urbano 
opremo. Vrednost investicije je dobrih petdeset tisoč evrov.

Novo otroško igrišče na Prešernovi

Kranj – Ko je vlada v času epidemije covid-19 izdala odlok o 
omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, potni-
ki niso mogli uporabljati javnega prevoza ali so ga lahko upo-
rabljali le v zmanjšanem obsegu. Minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec je zato v začetku meseca izdal sklep, na podlagi 
katerega bodo upravičencem, ki so imeli lani v obdobju od 
1. julija do 31. decembra veljavno subvencionirano vozovni-
co za brezplačen prevoz, veljavnost vozovnice avtomatsko 
podaljšali za eno leto. Tako bodo, na primer, vozovnice z 
veljavnostjo od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 podaljšali do 
30. junija 2022, vozovnice z veljavnostjo od 1. avgusta 2020 
do 31. julija 2021 pa do 31. julija 2022. Podaljšanje veljavnosti 
bodo izvedli avtomatsko, brez vložitve ponovne vloge, pri tem 
pa bodo v javnem potniškem prometu morali sami preveriti, 
ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev sub-
vencionirane vozovnice za brezplačen prevoz.

Podaljšali veljavnost brezplačnih vozovnic

Radovljica – V Radovljici bodo tudi letos v baročnem parku 
pripravili festival Okusi piva, na katerem se bodo obiskovalci 
lahko družili z butičnimi pivovarji iz vse Slovenije. Dogodek 
se bo začel v soboto, 3. julija, opoldne, s ponudbo ga bodo 
popestrili domači gostinci iz združenja Okusi Radol'ce.

Tudi letos festival Okusi piva




