
GORENJSKA

Država nam  
ni bila podarjena
Tako je na proslavi na Veliki Lašni 
poudaril obrambni minister Matej 
Tonin, slovesnosti ob 30. obletnici 
osamosvojitve pa sta bili konec 
tedna tudi v Ratečah in v Snoviku, 
kjer je bil slavnostni govornik 
predsednik države Borut Pahor. 
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GORENJSKA

Stara šola bo  
Hiša generacij
Direktorica Centra slepih, slabovi-
dnih in starejših Škofja Loka Silva 
Košnjek je pretekli teden z direk-
torjem podjetja VG5 Miho Brla-
nom v Gorenji vasi podpisala po-
godbo o izvedbi projekta Hiša ge-
neracij.
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KRONIKA

Gasilci predstavili 
novo avtolestev
V soboto je bila v Kranju požarna 
vaja, na kateri so kranjski poklicni 
gasilci predstavili tudi novo avto-
lestev, pri nakupu katere je sode-
lovalo sedem občin in ministrstvo 
za obrambo. Nova lestev seže do 
delovne višine 42 metrov.

16

ZADNJA

Pogačar optimističen 
odšel v Francijo 
Pred vrati je Dirka po Franciji, naj-
večja etapna kolesarska dirka na 
svetu. Rumeno majico z lanske 
dirke bo branil Gorenjec Tadej Po-
gačar. Kot pravi, se počuti dobro 
in je optimističen. Ob progi bo 
imel tudi podporo domačih.

24

VREME

Prevladovalo bo sončno  
in vroče vreme. Jutri in  
v četrtek v gorskem svetu 
ni izključena kakšna  
nevihta. 

15/32 °C
jutri: sončno in vroče
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vabimo vas 
na kavo in 
rogljiček.

Sreda,  
23.6. 2021  

od 15.00 do  
18.00 ure.

NOVO!  
Prvi in največji  

Miele  
razstavni 

prostor na 
Gorenjskem.

ETIS Kranj, 
Ljubljanska c. 30  

KranjPopolna kava… 
brez težav z 

kavnimi aparati 
Miele. www.etis.si

Etis_Oglas_127x95_VabilonaKavoMiele_2021_GorenjskiGlas.indd   1 18/06/2021   13:44

V petek, 25. junija, je praznik – dan državnosti, 
zato bo naslednja številka Gorenjskega glasa 

izšla že dan prej, v četrtek.

Vilma Stanovnik

Koper – Matej Mohorič je v 
nedeljo postal novi držav-
ni prvak v cestni preizku-
šnji. Kolesar iz Podblice, ki 
je član ekipe Bahrain Victo-
rious, je najhitreje opravil s 
172 kilometrov dolgo progo 
in po letu 2018 osvojil dru-
gi naslov državnega prva-
ka. »Moj cilj je bil poskusi-
ti zmagati. Vsi smo se spra-
ševali, kaj naj naredimo, ker 
je bila trasa zelo odprta,« je 
povedal Matej Mohorič, ki 
bo dirkal tudi na prihajajo-
či Dirki po Franciji. Uspe-
ha je bil še bolj vesel zato, 
ker bo imel na Touru na ta 
način zagotovljeno poseb-
no slovensko majico. Drugi 

je bil Jan Polanc (UAE Team 
Emirates), sprint za tretje me-
sto pa je dobil Luka Mezgec 
(Bike Exchange), ki je ugnal 
državnega prvaka v kronome-
tru Jana Tratnika (Bahrain 

Victorious). Peti je bil Tadej 
Pogačar (UAE Team Emi-
rates). Polanc je osvojil tudi 
drugo mesto v vožnji na čas, 
tretji pa je bil Tadej Pogačar.

Gorenjci slavili v Kopru
Državni prvak v cestni preizkušnji je postal Matej Mohorič, drugi je bil Jan 
Polanc, tretji pa Luka Mezgec.

Matej Mohorič je državni prvak v cestni preizkušnji. 
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Jasna Paladin

Suhadole – Občina Komen-
da ima v t. i. suhadolski jami 
še veliko izzivov in težav, a te 
dni iz občine prihaja zelo po-
zitivna novica, s katero doka-
zujejo, da z odpadki znajo in 
želijo ravnati.

Skupaj z Občino Kamnik 
so namreč zgradili sodo-
ben, večnivojski objekt za 
ločeno zbiranje odpadkov. 
K temu sta jih sicer zavezali 
zakonodaja in inšpekcijska 
odločba, novi objekt pa je 
zdaj skladen z evropskimi, 
nacionalnimi in občinski-
mi razvojnimi strategijami 
in politikami na področju 

varstva okolja in ravnanja z 
odpadki.

»Verjamem, da bo tudi dr-
žava zdaj spoznala, da nam 
je mar za okolje, da pa se žal 
vseh stvari, ki nas še čakajo v 
suhadolski jami, ne da ure-
diti čez noč. Želimo si, da 
bi podjetje Publikus, ki bo 
upravljalo ta objekt, tu zbra-
lo čim več odpadkov, saj bo 
to pomenilo toliko odpadkov 
manj v naravi,« je na odpr-
tju objekta povedal komen-
dski župan Stanislav Pogla-
jen in pohvalil zgledno so-
delovanje z Občino Kamnik. 
Slednja je v investicijo vložila 
914.101 evro, preostanek je v 
deležu 21 odstotkov plačala 

Komenda, prejeli pa so tudi 
154.072 evrov nepovratnih 
sredstev. Na objekt sta obe 
občini zelo ponosni, saj ga 
kot primer dobre prakse že 
hodijo gledat delegacije iz 
drugih slovenskih občin.

Zbiranje odpadkov poteka 
v dveh novih pritličnih objek-
tih skupne površine 1.530 
kvadratnih metrov, kjer je 
za potrebe   ločenega zbira-
nja odpadkov pod streho na-
meščenih 19 kovinskih kon-
tejnerjev in več boksov. V no-
vem centru so vse površine 
asfaltirane in zaščitene z rob-
niki ali zidovi, kar prepreču-
je razlivanje meteorne vode.

Nov zbirni center za ravnanje z odpadki
Občini Kamnik in Komenda sta tudi uradno občanom v uporabo predali novi 
Center za ravnanje z odpadki Suhadole, ki je stal 1,1 milijona evrov. 

Predstavniki Publikusa z županoma občin Kamnik in Komenda Matejem Slaparjem in 
Stanislavom Poglajnom v novem zbirnem centru za ravnanje z odpadki / Foto: Gorazd Kavčič410. stran

Sproščanje 
ukrepov

42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MAGDALENA GREGORC iz Preddvora.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dirka po Franciji na RTV Slovenija

Po zaključku izjemno uspešne dirke Po Sloveniji, na kateri je 
slavil lanski zmagovalec francoske pentlje Tadej Pogačar, bodo 
konec junija ponovno na svoj račun prišli ljubitelji kolesarstva. 
Na sporedu bo namreč prenos najprestižnejše kolesarske dir-
ke na svetu – Dirke po Franciji. Med 26. junijem in 18. julijem 
2021 jo boste lahko spremljali na TV SLO, Valu 202 in na 
posebnem podportalu www.rtvslo.si/tour.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
steklenico za vodo. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na vprašanje: Kako je ime slovenskemu kolesarju, ki 
je na lanski Dirki po Franciji v skupnem seštevku osvojil drugo 
mesto? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 5. 
julija 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. junija 2021, prejme bidon 
Tadeja Pogačarja Jakob Gartner iz Selc.
Nagrajencu čestitamo!

Jože Košnjek

Brezje – Revija Ognjišče iz 
Kopra s pomočniki že od 
leta 1969 naprej tretjo so-
boto v juniju organizira ro-
manje bolnikov, invalidov 
in starejših na Brezje. Letoš-
nje že 53. romanje po vrsti je 
bilo v soboto, vendar je bilo 
zaradi epidemioloških raz-
mer okrnjeno. Na Brezje 
so prišli predstavniki bolni-
kov, invalidov in starejših v 
spremstvu prostovoljcev in 
tistih, ki vsa leta sodelujejo 
pri izvedbi romanj. 

Mašo sta prenašala RTV 
Slovenija in Radio Ognjišče, 
daroval pa jo je novomeški 
škof msgr. Andrej Glavan. V 
pridigi je dejal, da sta bole-
zen in trpljenje vedno med 

najtežjimi problemi, ki jih 
postavlja človeško življenje. 
»V bolezni izkuša svojo ne-
moč, svoje meje in svojo 

končnost … More pa nap-
raviti človeka zrelejšega, 
mu pomagati, da spozna v 
svojem življenju to, kar ni 

bistveno, in se obrne k temu, 
kar je bistveno. Zelo pogosto 
sproži bolezen iskanje boga, 
vrnitev k njemu,« je povedal 
škof Glavan. Povedal je, da je 
Cerkev na najrazličnejše na-
čine udejanjala skrb za bol-
ne. To nadaljuje še danes, 
vendar tam, kjer je zdra-
vstveni sistem razvit, to ni 
več njeno prvo poslanstvo. S 
svojim delom vzgaja in daje 
zgled, da postavlja človeka v 
središče življenja. V imenu 
bolnikov se je zahvalil za vse 
lepe trenutke in dneve, ki jih 
doživljajo ob hvaležnih otro-
cih, vnukih in pravnukih, 
prav tako pa tudi zdravstve-
nemu osebju, ki med epide-
mijo ni delalo le zaradi pla-
če, ampak tudi iz prave ne-
sebične srčne dobrote. 

Na Brezje po upanje in v zahvalo
V soboto je v okrnjeni obliki potekalo tradicionalno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje.

Predstavniki bolnikov, invalidov in starejših med sobotno 
mašo na Brezjah 

Kranj – Nova Slovenija-krščanski demokrati iz Kranja vabijo ob 
30-letnici samostojne slovenske države v četrtek, 24. junija, na 
Sv. Jošt nad Kranjem. Po končani sveti maši, ki bo ob 19. uri v 
tamkajšnji cerkvi, bo slavnostna akademija, na kateri bo zbra-
nim spregovoril predsednik osamosvojitvene vlade, nekdanji 
predsednik SKD in nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle.

Na Sv. Joštu maša in slavnostna akademija

Jesenice, Radovljica – Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska vabi na slovesnosti ob 30-letnici 
samostojne Slovenije.  V četrtek, 24. junija, ob 18. uri bo pri 
Lipi samostojnosti v Radovljici, v petek, 25. junija, ob 12. uri 
pri Domu veteranov v Radovljici in ob 18. uri v Domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici, v četrtek, 1. julija, ob 16. uri na 
platoju Karavanke na Hrušici, ob 18. uri pa pri spominskem 
obeležju na Korenskem sedlu. Predstavniki združenja bodo 
ob obletnici položili tudi cvetje v sredo k obeležju na Rudnem 
polju ter na grob Janeza Svetine na pokopališču na Bledu in k 
njegovemu spominskemu obeležju v Gornji Radgoni, udeležili 
pa se bodo tudi spominskega srečanja na letališču Brnik v 
sredo, 30. junija, ob 13. uri.

Spominska srečanja veteranskega združenja

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Znova je 
mogoče opravljati vse dejav-
nosti na področju ponujanja 
in prodajanja blaga ter stori-
tev. Gostilne obratujejo po 
običajnem delovnem času, 
ni več omejitve na štiri ose-
be za mizo. Nočni klubi in 
diskoteke pa so lahko odpr-
ti od 5. do 24. ure. 

Na organiziranih javnih 
kulturnih prireditvah so 
dovoljena tudi stojišča za 
obiskovalce, število oseb 
ostaja omejeno na sto in na 
enega udeleženca na deset 
kvadratnih metrov površi-
ne. Več kot sto jih je lahko 
na prireditvi le v primeru, 
da izpolnjujejo pogoj PCT. 
Uporaba zaščitnih mask za 
obiskovalce na prostem ni 
več obvezna. Začasno pa je 
še prepovedano druženje 
več kot petdeset ljudi; dru-
ženje je dovoljeno skupini 
oseb, če gre za ožje družin-
ske člane.

Pogoj obveznega testira-
nja zaposlenih še velja pri 
več storitvah (higienska 
nega, strokovno izobraže-
vanje, kongresna dejavnost, 
igralništvo, gostinstvo in na-
stanitve ...), prav tako pone-
kod ostaja pogoj PCT za po-
trošnike. 

Še naprej se zahteva upo-
števanje vseh higienskih pri-
poročil NIJZ, pri ponujanju 
in prodajanju blaga ter stori-
tev potrošnikom je treba za-
gotavljati deset kvadratnih 
metrov na stranko.

Odpravljeno je obvezno 
testiranje voznikov avtobu-
sov, sprevodnikov, ta izjema 
pa te dni še velja za voznike 
taksijev, razen če so prebo-
levniki in cepljeni. Za voz-
nike in potnike je obvezna 
uporaba zaščitne maske. 

Vlada je uvedla nekaj no-
vosti pri vstopu v Slovenijo, 
med drugim se veljavnost 
negativnega izvida PCR-te-
sta podaljšuje na 72 ur od 
odvzema brisa, pri hitrem 
antigenskem testu pa osta-
ja 48 ur. 

Klicni center za storitev 
SI-PASS

Včeraj je začel delovati do-
datni klicni center za pod-
poro uporabnikom storitev 
SI-PASS, predvsem zaradi 
pridobitve potrdil na porta-
lu zVem, s katerim si uredi-
mo tudi kvalificirano digital-
no potrdilo o cepljenju, pre-
bolelosti ali testiranju. Klic-
ni center deluje vsak delov-
ni dan med 8. in 22. uro na 
brezplačni telefonski števil-
ki 080 7074. V kratkem bo 
dostopno tudi digitalno po-
trdilo EU o covidu, ki bo dr-
žavljanom omogočalo laž-
jo mobilnost med država-
mi EU.

Ministrov poziv

Minister za zdravje Janez 
Poklukar je v javnem pis-
mu pozval prebivalce k cep-
ljenju. »Nahajamo se v tre-
nutku, ki je vreden našega 
skupnega premisleka. Tre-
nutno število okužb strmo 

upada. To dejstvo lahko pri-
pišemo znatnemu števi-
lu cepljenih, velikemu šte-
vilu prebolevnikov in lepe-
mu vremenu. Je odraz vseh 
nas in naših odrekanj. Hva-
la vsem, ki se držite ukre-
pov. Hvala vsem za potrpež-
ljivost.« Kot je dodal, je virus 
še med nami, v bolnišnicah 
so še covidni bolniki, zato 
moramo izvajati previdno-
stne ukrepe. »Obstaja samo 
ena pot, da lahkotno preživi-
mo ne samo poletje, temveč 
tudi jesen in zimo. Ta pot je 
kolektivna precepljenost. 
Zato vas prosim, da izkoris-
tite možnost in se cepite.« 

Možnost izbire cepiva

V državi je trenutno dovolj 
cepiva, minister Poklukar je 
zagotovil, da bodo ponudili 
možnost izbire med cepivi. 

Doslej so imeli v našem oko-
lju vsa štiri cepiva na zalogi 
le v največjem gorenjskem 
cepilnem centru v kranjski 
vojašnici, v manjših krajih, 
na primer v Tržiču, pravilo-
ma po dve. 

V Škofji Loki znova 
cepljenje brez naročanja

V TIC-u (stari Petrol) v 
Škofji Loki bodo ta četrtek od 
11. do 13. ure znova organi-
zirali cepljenje brez naroča-
nja, na voljo bodo cepiva Jan-
ssen, AstraZeneca in Pfizer/
Biontech. 

V nedeljo so v državi po-
trdili 19 novih okužb s ko-
ronavirusom, delež pozi-
tivnih izvidov PCR-testov 
je bil 2,4-odstoten. Štiri-
najstdnevna pojavnost na 
sto tisoč prebivalcev pa je 
bila 73. 

Rahljanje ukrepov se nadaljuje
Vlada je glede na izboljšanje koronarazmer v državi sprostila še več ukrepov. Delovati je začel klicni 
center za podporo uporabnikom storitev SI-PASS. Minister za zdravje Janez Poklukar v javnem pismu 
poziva prebivalce k cepljenju.

Delež polno cepljenih v državi je bil včeraj 28,3-odstoten. 
Občina Bohinj je z 38,2-odstotnim deležem polno cepljenih 
tretja med slovenskimi občinami. / Foto: Marjana Ahačič

Ljubljana – Vlada je dala soglasje k imenovanju Mitje Logarja 
za direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje za mandatno 
dobo štirih let. Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje je 
19. aprila 2021 objavil razpis za prosto delovno mesto direktor-
ja zavoda, prispela je le ena pravilna, pravočasna in popolna 
vloga. Kandidat je program dela in razvoja na poslovnem in 
strokovnem področju bolnišnice za naslednji mandat predsta-
vil svetu zavoda, ki je istega dne sprejel sklep o imenovanju 
Mitje Logarja za direktorja javnega zdravstvenega zavoda 
Psihiatrična bolnišnica Begunje.

Novi direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje
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Pojutrišnjem bo zadnji 
šolski dan, ki bo šolarjem 
prinesel težko pričakova-

ne počitnice. Šolsko leto je bilo 
naporno. Več mesecev so se šo-
lali na daljavo, kar ne more biti 
enakovredno pouku v razredu, 
kjer je motivacija večja kot 
doma in lahko v vsakem tre-
nutku učitelja pocukajo za ro-
kav, če je snov pretežka. Učen-
ci, sploh starejši, ki niso delali 
pod nenehnim nadzorom star-
šev, so morali pokazati veliko 
odgovornosti in discipline, da 
so iz nastale situacije potegni-
li čim več znanja. Na pouk v 
šoli, ki bi se mu v preteklosti 
marsikdo vsaj za kratek čas z 
veseljem izognil, so učenci med 
šolanjem na daljavo začeli gle-
dati povsem drugače – domala 
vsi so težko čakali dan, ko so 
znova smeli sesti v šolske klopi. 

Iztekajoče se šolsko leto je bilo 
naporno tudi za številne star-
še. Že lani spomladi ob prvem 
valu epidemije smo izkusili 
»radosti« šolanja na daljavo. 
Takrat seveda nismo slutili, da 
nas že jeseni čaka enaka situa-
cija in da bo trajala precej dlje. 
Nekateri smo delali od doma 
in priznam, da ob dveh hčer-
kah to ni bilo preprosto. Moja 
drugošolka je pogosto potrebo-
vala pomoč, starejša hči, četr-
tošolka, pa bolj motivacijo, ki je 
po tednih šolanja nad daljavo 
začela upadati. Tako sem pre-
cej dopoldanskih ur preživela 
v vlogi učiteljice in kuharice, 
delo za službo, ki ga ni bilo 
treba opraviti tisti trenutek, pa 
sem prestavljala v večerne ure. 

Če to ni bilo možno in sem bila 
v časovni stiski, sem si kakšno 
uro miru za službo »kupila« 
tudi s televizijo ali telefonom, 
ki sem ga dekletoma porinila 
v roke. S slabo vestjo sicer, a 
včasih ni šlo drugače. Čeprav 
so bili moji dnevi natrpani, pa 
mi je delo od doma omogočilo, 
da sem vsaj približno lahko 
nadzirala hčerki ob šolanju 
na daljavo in jima pomagala. 
Mnogi starši te možnosti niso 
imeli, saj so morali vsak dan 
odhajati v službo.

Letošnje šolsko leto je številne 
izzive prineslo tudi šolnikom. 
Prilagoditi so se morali podaja-
nju učne snovi na daljavo, kar 
ni tako enostavno, sploh pri 
zahtevnejših predmetih, zato 
so tudi učitelji že težko čakali 
vrnitev v šolsko okolje. Eden 
od ravnateljev mi je potarnal, 
da je bilo šolsko leto naporno 
predvsem zaradi nenehnega 
spreminjanja pogojev za nji-
hovo delo. Pogosto so namreč 
šele v petek izvedeli, kako bo v 
ponedeljek potekal pouk v šoli 
pa tudi varstvo v vrtcu. Takšno 
ravnanje šolskih oblasti je bilo 
po njegovem škodljivo, saj je 
prinašalo visoko stopnjo nego-
tovosti – ne le v šole in vrtce, 
temveč tudi v širše okolje.

Kakorkoli, šolsko leto je pri 
koncu in upam, da smo se vsi 
skupaj, tudi pristojni odloče-
valci, iz njega kaj naučili. Nih-
če ne ve, kaj nam bo prineslo 
novo šolsko leto, upam pa, 
da ne spet šolanja na dalja-
vo – oziroma če že, vsaj v čim 
manjšem obsegu.

Posebno šolsko leto

KOMENTAR
Ana Šubic

Aleš Senožetnik

Kranj – Vlada je minuli če-
trtek potrdila predlog zako-
na o interventnih ukrepih 
za pomoč gospodarstvu in 
turizmu pri omilitvi posle-
dic epidemije in ga poslala v 
državni zbor. Poslanci bodo 
o njem odločali po nujnem 
postopku.

Zakonski sveženj je pri-
marno usmerjen na podro-
čje turizma in gostinstva, in-
dustrije srečanj in dogodkov 
ter na področje športa in kul-
ture. Težak je 243,5 milijona 
evrov. Od tega bo dobrih 192 
milijonov evrov namenje-
nih novim turističnim bo-
nom, ki jih bo mogoče unov-
čiti tudi za storitve. Odrasli 
bodo upravičeni do bona v 
vrednosti sto evrov, mlado-
letni pa petdeset evrov. Po-
dobno kot lanskoletni boni 
bodo tudi ti prenosljivi in jih 
bo mogoče unovčiti po delih. 
Veljali bodo do konca leta in 
jih bo možno podaljšati še 
za pol leta. Hkrati s tem je 
vlada med pogoje koriščenja 
lanskoletnih bonov razširila 
tudi na unovčevanje pri se-
zonskih ponudnikih name-
stitev in tiste, ki so svoja vra-
ta odprli v letošnjem letu. 

Z zakonom podjetjem za-
gotavljajo tudi državno po-
moč v obliki financiranja re-
gresa za letni dopust v viši-
ni 1024 evrov na zaposlene-
ga, povračila stroškov indu-
striji srečanj ter denarnega 
povračila v višini 25 odstot-
kov upravičenih stroškov 
filmski in avdiovizualni in-
dustriji.

Dvajset milijonov evrov je 
namenjenih tudi za subven-
cioniranje skrajšanega de-
lovnega časa za zaposlene, 
in sicer za obdobje od 1. ju-
lija do 30. septembra letos 
z možnostjo podaljšanja do 
konca leta. 

Imetniki pravic za vodo 
za kopališča bodo oprošče-
ni plačila povračila za prvo 
polovico tega leta, saj so bila 
kopališča večino časa za-
prta oziroma na voljo zgolj 
gostom namestitvenih ka-
pacitet.

Zakon pomoč namenja 
tudi upravljavcem žičniških 
naprav. Pripadalo jim bo 
povračilo izpada prihodkov 
od prodanih vozovnic v vi-
šini štirideset odstotkov ter 
fiksna nadomestila za nova 
smučišča od petsto do 1600 
evrov. 

Do predloga zakona so 
kritični predstavniki go-
spodarstva in turizma. Kot 
so v skupni izjavi zapisali 
predstavniki turizma, pred-
log zakona sprejemajo z 

ogorčenjem. »V zakonu ni 
razen izdaje novih bonov 
predvidenega praktično ni-
česar, kar bi lahko rešilo tu-
ristično panogo,« opozarja-
jo in dodajajo, da so boni le 
kratkoročna rešitev manj-
šega dela turizma. Sloven-
ski turizem je namreč moč-
no odvisen do tujih gostov 
in dolgoročnega dela, boni 
pa temu niso v pomoč.

Kot pravijo, brez nadalj-
njega kritja fiksnih stro-
škov ali enkratnega dodat-
ka za najbolj prizadeta pod-
jetja velik del turistične de-
javnosti ostaja povsem ohro-
mljen in strukturno nespo-
soben za okrevanje in revita-
lizacijo.

Podobno kritični so v 
Obrtno-podjetniški zborni-
ci Slovenije. Menijo, da so 
iz interventnega zakona iz-
ključeni pomembni ukre-
pi in zato pričakujejo do-
polnitev zakona. OZS pred-
laga, da se v zakon vklju-
či enkratni dodatek za turi-
zem in da se ukrep razširi 
na vse dejavnosti, ki jim je 

bilo poslovanje onemogo-
čeno oziroma oteženo vsaj 
tri mesece v letošnjem letu. 
Predlagajo tudi podaljšanje 
ukrepa subvencioniranja 
čakanja na delo in mesečni 
temeljni dohodek do konca 
leta, do pomoči pa naj bodo 
upravičeni tudi tisti, ki so 
davčni dolžniki postali za-
radi posledic epidemije. V 
zvezi s subvencioniranjem 
regresa si želijo, da bi bil ta 
izplačan že junija in ne šele 
jeseni. 

Predlagajo tudi obliko-
vanje t. i. devetega protiko-
ronskega paketa, v katerega 
bi vključili ukrep, da bi pri-
zadetim dejavnostim, ki so 
bile zaprte več kot tri mese-
ce, izplačali nadomestilo za 
izpad prometa. Menijo tudi, 
da podjetjem ne bi bilo tre-
ba vračati državne pomoči, 
če so poslovala uspešno, ta 
sredstva pa bi raje namenili 
v raziskave in razvoj ter na-
grade zaposlenim. Predla-
gajo tudi podaljšanje mo-
ratorijev kreditov do aprila 
2022.

Kritični do predloga zakona
Vlada je potrdila predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, do katerega pa so 
gospodarstveniki in turistični delavci kritični.

V kolikšni meri bodo novi boni pomagali zagonu slovenskega turizma? / Foto: Gorazd Kavčič

Država bo izdala nove 
turistične bone v 
vrednosti sto evrov za 
odrasle in petdeset za 
mladoletne.

Jože Košnjek

Ljubljana – Leta 2002 sta 
Urad zveznega kanclerja Re-
publike Avstrije na Dunaju 
in Mohorjeva družba iz Ce-
lovca v okviru akcije Poda-
rimo knjige prvič razdelila 
knjige slovenskim nevlad-
nim organizacijam – soci-
alnim, kulturnim, izobraže-
valnim in verskim. Do danes 
so organizacijam, ki deluje-
jo v Sloveniji, in zadnja leta 
tudi slovenskim, ki deluje-
jo na tujem, razdelili že nad 
55 tisoč izvodov knjig. Akci-
ji se je letos pridružil tudi 

Avstrijski kulturni center v 
Ljubljani. 

Podelitev knjig sta letos 
opravila veleposlanica Re-
publike Avstrije v Sloveniji 
mag. Elisabeth Ellison - Kra-
mer in predsednik upravne-
ga odbora Mohorjeve iz Ce-
lovca msgr. Ivan Olip, ude-
ležila pa se jo je tudi mi-
nistrica za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Hele-
na Jaklitsch. Med letošnjimi 
prejemniki je tudi Center 
Korak iz Kranja, ki skrbi za 
vključevanje odraslih po pri-
dobljeni možganski poškod-
bi v življenje. 

Knjige tudi Centru Korak
Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Prenovlje-
ni Elegans hotel Brdo je na-
red za predsedovanje Slo-
venije Svetu Evropske uni-
je, ki se začne 1. julija, vče-
raj pa je tudi že sprejel prve 
goste, so sporočili iz Javne-
ga gospodarskega zavoda 
(JGZ) Brdo. Kot smo že na-
povedali, so prvi gostje srb-
ski vaterpolisti, ki se v Kra-
nju pripravljajo na olimpij-
ske igre v Tokiu. 

Vsa predvidena dela v ho-
telu so bila skladna s po-
godbo, končna vrednost 

naložbe pa znaša 11,5 milijo-
na evrov, poudarjajo v JGZ 
Brdo. V hotelu s 4 zvezdi-
cami superior je po novem 
123 sob, opremljenih z uni-
katnimi in avtorskimi kosi 
pohištva. Za kulinarično po-
nudbo v času predsedovanja 
bo odgovoren Tomaž Kav-
čič, prejemnik Michelino-
ve zvezdice. Ponudba je do-
mača, lokalna in ekološka, 
saj sodelujejo z okoliškimi 
kmetijami, hkrati pa ustvar-
jajo lastne, hišne produkte. 
Prvih sto gostov hotela bo 
deležnih posebnih otvorit-
venih cen, so še sporočili.

Na Brdo prišli prvi gosti
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Marjana Ahačič

Bled – Rotary Slovenija je 
v soboto na Bledu predsta-
vil gibanje adijoplastenka.
si, katerega glavni cilj je, da 
Slovenija v naslednjih petih 
letih postane prva država na 
svetu brez uporabe plastenk 
za vodo in druge pijače. Ob-
čina Bled se gibanju pridru-
žuje kot prva občina, ki si 
je zadala cilj postati občina 
brez uporabe plastenk.

Rotarijci so tako s partner-
ji oblikovali poslovni model, 

ki združuje zaščito okolja, 
skrb za zdravje, podporo 
podjetjem in dobrodelnost. 
V Steklarni Hrastnik so 
zasnovali steklenko, nareje-
no iz izjemno čistega stekla, 
zaradi česar ima poseben 
kristalni sijaj, predvsem pa 
je povsem brez primesi tež-
kih kovin. Steklo pa se, kot 
vemo, lahko neskončno reci-
klira in tako ne obremenju-
je okolja.

»Verjamemo, da smo tudi 
skozi izkušnjo covida prišli 
do točke, ko razumemo, da 

se ne bomo mogli več raz-
vijati naprej in živeti pro-
ti naravi, temveč le skupaj 
in v sožitju z njo. Klimat-
ske spremembe na eni stra-
ni in enormno kumuliranje 
mikro plastike, ki obreme-
njuje naš planet, na drugi 
potrjujeta, da je konec ob-
dobja kopičenja zgolj mate-
rialnega bogastva, ob pred-
postavki o neomejeni raz-
položljivosti naravnih virov 
in ob tem, ko smo ta planet 
že zdavnaj popolnoma pre-
obremenili,« je opozoril 

guverner Distrikta 1912 Iz-
tok Seljak.

Kot je povedal župan Janez 
Fajfar, se je Občina Bled že s 
pristopom k strategiji Zero 
Waste zapisala prizadeva-
njem za okolju prijaznejše 
prakse. »Zavedamo se, da je 
sicer družba brez odpadkov 
in prav tako popolnoma brez 
plastenk iluzija, obenem pa 
vemo, da so tovrstna priza-
devanja pot, po kateri stopa-
mo, da ohranimo in izbolj-
šamo okolje. Naša mladina 
je v tem smislu že odlično 
vzgojena, več težav je z obi-
skovalci, saj okoljska zavest 
ni povsod tako močna, kot je 
pri nas.« Kot še pravi župan, 
so na Bledu na različnih toč-
kah na voljo pitniki z brez-
plačno vodo odlične kakovo-
sti, promocija uporabe ste-
klenic namesto plastenk pa 
je po njegovem mnenju iz-
jemen preskok v razmišlja-
nju v pravo smer.

Predstavitve projekta 
adijoplastenka.si se je ude-
ležil tudi predsednik drža-
ve Borut Pahor, ki je v svo-
jem nagovoru sporočil, da 
se gibanju pridružuje tudi 
urad predsednika, ki bo 
do konca leta postal »urad 
brez plastenk«. 

Ob nakupu vsak steklenke 
– za zdaj je to mogoče le na 

spletu – prejme kupec še eno 
brezplačno, ki jo lahko poda-
ri in s tem pomaga spodbu-
jati zdrave navade in zaveda-
nje o pomenu varovanja čis-
tega okolja, še pojasnjujejo 
na Rotary Slovenija. Ob tem 
bo v prvem letu po en evro, 
to je približno desetina cene, 
od vsake prodane steklen-
ke namenjen slovenskemu 
združenju bolnikov z limfo-
mom in levkemijo. 

»V življenju sem že veli-
ko prepotoval in po vsem 

svetu vidim, kakšen pro-
blem predstavlja odvržena 
plastika,« je povedal eden od 
ambasadorjev gibanja plava-
lec Darko Đurič. Prepričan 
je, da z ozaveščanjem lah-
ko spremenimo svet, tako 
za naše generacije kot za tis-
te, ki prihajajo za nami. Pro-
jekt kot ambasadorji podpi-
rajo še klimatologinja Luč-
ka Kajfež Bogataj, smučar-
ski skakalec Peter Prevc, he-
matolog Samo Zver in onko-
loginja Barbara Perić.

Bled in Slovenija brez plastenk
Rotary Slovenija si z gibanjem adijoplastenka.si prizadeva za Slovenijo brez uporabe plastenk za vodo in druge pijače. Gibanju se je kot prva med občinami 
pridružila Občina Bled, omejitev uporabe plastenk v svojem uradu pa je napovedal tudi predsednik države Borut Pahor.

Gibanje adijoplastenka.si, ki se mu pridružujeta Občina Bled in urad predsednika države, 
so rotarijci v soboto predstavili na Bledu.

Steklenko, katere namen je varovanje narave, promocija 
okoljevarstva in dobrodelnost, so na pobudo Rotary 
Slovenija zasnovali v Steklarni Hrastnik. V celoti je plod 
odmačega znanja in dela.

Slovenija med evropskimi državami sodi v sam vrh 
po količini odpadne plastike. Uporabimo in zavržemo 
skoraj 130 milijonov plastenk na leto oziroma 350 tisoč 
na dan.

Marjana Ahačič

Radovljica – »Vsa velika 
mesta so prej ali slej ugo-
tovila, da ljudje potrebuje-
mo tudi naravo. Gozdna 
učna pot, ki je za popoldan-
ski sprehod peš dosegljiva za 
večino občanov, je res nekaj 
odličnega,« je prepričan Si-
mon Resman, gozdar in tudi 
radovljiški občinski svetnik, 
ki se je pretekli torek pridru-
žil županu Radovljice Cirilu 
Globočniku pri prvem vode-
nju po nedavno prenovljeni 
gozdni učni poti na obrobju 
Radovljice. 

Gozdna učna pot v Pred-
trškem gozdu pri Radovlji-
ci je bila, ko so jo leta 1977 
uredili gozdarji tedanje-
ga Gozdnega gospodarstva 
Bled, ena prvih tovrstnih 
učnih poti v Sloveniji. Pred 
skoraj pol stoletja so si jo za-
mislili s ciljem, da bi služi-
la kot učni objekt za pouk 

mladine in kot prijetna spre-
hajalna pot za občane. Hit-
ro je postala zelo priljublje-
na tako med domačini kot 
obiskovalci od drugod, a jo 
je že leta 1984 zelo razdejal 
vetrolom, v začetku devetde-
setih so jo zaradi družbenih 
sprememb in nedorečenega 
financiranja za nekaj let pre-
nehali vzdrževati, leta 2006 
pa ob gradnji avtoceste traso 
celo v večjem delu prestavili. 

Kljub temu so na predlog 
Zavoda za gozdove Predtr-
ški gozd na prelomu tisoč-
letja razglasili za gozd s po-
sebnim pomenom, učno pot 
pa vmes dvakrat popolnoma 
prenovili.

Simon Resman na rado-
vljiško gozdno učno pot po-
gosto vodi skupine otrok. 
»Uživam, ko jih opazujem 
v njihovi radoživosti. Kaj 
vse opazijo! Tudi sam jih spodbujam, da v gozd hodi-

jo z velikimi ušesi in veliki-
mi očmi, kot rečemo, saj je 
na naši gozdni učni poti res 
mogoče veliko videti. Je na-
mreč izredno pestra glede 
drevesnih in grmovnih vrst 
pa tudi zaradi svoje siceršnje 
razgibanosti.« 

Danes dobre tri kilome-
tre dolgo pot upravlja blej-
ska območna enota Zavo-
da za gozdove Slovenije, 
ki je pot to pomlad tudi te-
meljito obnovila. Izvaja-
lec GG Bled je zamenjal 

večino tabel, ki označuje-
jo rastlinske vrste, pone-
kod pa opravil vzdrževalna 
dela. Občina je za obnovo 
poti namenila približno se-
dem tisoč evrov. »Pot nam 
v zadnjem obdobju res ni 
bila več v ponos, zato smo 
se odločili za obnovo. Mor-
da bo ta ljudi spodbudila, 
da jo začnejo redno obisko-
vati. Posebno v tem obdob-
ju je namreč narava čudo-
vita. V občini imamo sicer 
precej sprehajalnih oziro-
ma pohodniških poti, ki 

jih postopno obnavljamo. 
Naslednja bo za obnovo na 
vrsti Vodna učna pot Grab-
narica.«

Pot zdaj spet omogoča 
predstavitve številnih dre-
vesnih vrst, starih orodij, 
krajinskih in ekoloških vse-
bin ter drugih zanimivosti. 
Njen osnovni namen osta-
ja ozaveščanje in izobraže-
vanje javnosti in šolske mla-
dine o vlogi in pomenu goz-
da, obenem pa je med doma-
čini priljubljena za oddih in 
rekreacijo. 

Obnovili gozdno učno pot
Gozdno učno pot v Predtrškem gozdu v Radovljici, ob ureditvi eno prvih v 
Sloveniji, so temeljito obnovili. Obiskovalce je na prvi vodeni ogled popeljal 
kar župan Ciril Globočnik.

Z vodenim pohodom so odprli prenovljeno gozdno učno pot v Predtrškem gozdu.

Na nekaj več kot tri kilometre dolgi krožni poti so zamenjali 
večino tabel, ki označujejo drevesne vrste.
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Sende deine Bewerbungsunterlagen sowie Infos über dich an office@fruhmann.at

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

BEWIRB DICH JETZT!
• Wunscharbeitszeiten!
• Kostenlose Vollverpflegung 
  mit freier Speisenwahl!
• Einzelzimmer (bei Bedarf!)
• Extra Saisonprämie!

STARKES TEAM!
„DEIN“

Prosta delovna mesta v naši PE 
Vernberk/Wernberg (bližina Beljaka): 

ČISTILKA m/ž
(Reinigungskraft)

Začetek dela takoj. Mesečna plača je 1.575,00 EUR 
bruto. Celoletna zaposlitev. Po želji vam nudimo tudi 
bivališče. Brezplačni obroki – izbira hrane po želji. De-
lovni čas ni deljen. Delovni urnik po želji prilagodimo 
prometni povezavi. Do nas se lahko pripeljete tudi s 
sredstvi javnega prevoza.  
_________________________________________________

VEČ SODELAVCEV ZA STREŽBO m/ž 
(Service Mitarbeiter)

Začetek dela takoj. Mesečna plača najmanj 1.575,00 
EUR bruto. Sezonski dodatek približno 170,00 EUR na 
mesec. Po želji vam nudimo tudi bivališče. Brezplačni 
obroki – izbira hrane po želji.
_________________________________________________

VEČ SODELAVCEV ZA 
POMIVANJE POSODE m/ž

(Abwäscher)
Začetek dela takoj. Mesečna plača najmanj 1.575,00 
EUR bruto. Celoletna zaposlitev. Brezplačni obroki – izbi-
ra hrane po želji. Po želji vam nudimo tudi bivališče. De-
lovni čas ni deljen. Delovni urnik po želji prilagodimo pro-
metni povezavi. Do nas se lahko pripeljete tudi s sredstvi 
javnega prevoza.   

Prosimo, javite se nam v nemščini na:
Gasthaus & Landfl eischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
offi ce@fruhmann.at
+43 664 204 52 27

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
www.fruhmann.at

„TVOJA“
DELOVNA EKIPA!

POHITITE S PRIJAVO!. Delovni čas po dogovoru!. Brezplačni obroki - 
    izbira hrane po želji!. Bivališče (po potrebi)!. Sezonski dodatek!

J. P., A. Se., S. K.

Velika Lašna, Snovik, Rateče 
– V soboto, 19. junija, so na 
Veliki Lašni pripravili spo-
minsko slovesnost, saj je bil 
na ta dan pred tridesetimi 
leti mobiliziran 551. Odred 
za specialne namene, kate-
rega del je bila tudi Kam-
niška četa. V dneh od vpo-
klica se je temeljito priprav-
ljal za bojno delovanje tudi 
v rajonu Male in Velike Laš-
ne. Tu so bili pripadniki de-
ležni velikega gostoljubja 
domačinov, zlasti na pose-
stvu Jureta Drobeža - Zala-
znika. Tu je bilo nastanje-
no poveljstvo s prištabni-
mi enotami; lastniki so jim 
odstopili tudi bivalne pro-
store svoje hiše in gospo-
darsko poslopje. Odred je 
organizacijsko sestavljalo 
poveljstvo, izvidniški odde-
lek, oddelek zvez, dve četi 
in več vodov. V večini enot 
so bili častniki, podčastniki 
in vojaki iz domžalske obči-
ne, ena četa pa je bila v celo-
ti popolnjena s 63 pripadni-
ki iz občine Kamnik. Slav-
nostni govornik na proslavi 
je bil minister za obrambo 
Matej Tonin. »Pred tride-
setimi leti je bilo posebno 
vzdušje. Zagotovo si vsakdo 
v svoj spomin lahko prikli-
če, kje je takrat bil in kaj je 
takrat počel, zagotovo pa je 
največja stvar, ki se je bomo 
spominjali, enotnost. Tista 
enotnost, ki je povezala vse 
Slovenke in Slovence, zato 
da smo končno zaživeli svo-
je sanje. Vedno znova je tre-
ba poudariti, da nam ni bilo 
nič podarjenega. Pri srcu 
me boli, ko slišim nekate-
re, ki vojno za osamosvoji-
tev omalovažujejo, češ da je 
bilo premalo žrtev in da je 
trajala le nekaj dni – a hva-
la bogu, da je bilo tako!« Na 
domačiji Zalaznikovih so 
odkrili spominsko ploščo, 

veteranom Kamniške čete 
pa so podelili spominska 
priznanja.

Pahor: Poiščimo, kar nam 
je skupno

Minuli petek je v Snovi-
ku potekala slovesnost ob 
tridesetletnici slovenske dr-
žavnosti, ki so jo pripravili 

člani Turističnega društva 
Tuhinjska dolina. Na pri-
reditvi, ki so jo poimeno-
vali Vse najboljše, Sloveni-
ja, so nastopili domači zbo-
ri, glasbeniki in recitator-
ji, slavnostni govornik pa je 

bil predsednik države Bo-
rut Pahor, ki je pozval k po-
vezanemu praznovanju pet-
kovega jubileja. Čeprav ne-
kateri pravijo, da je sloven-
ska družba danes razklana, 
se Pahorju to zdi pretirano. 
Meni, da razlike med nami 
ne segajo tako daleč, da bi se 
sovražili. »Da imamo raz-
lična mnenja, je čudovito, a 

razlike med nami niso raz-
log, da smo nestrpni, da bi 
se izključevali ali celo sovra-
žili,« je dejal. Poudaril je, da 
smo skupaj sposobni dose-
či nemogoče, kar smo doka-
zali v času osamosvajanja pa 

tudi kasneje v procesu vklju-
čevanja Slovenije v Evropsko 
unijo in zvezo Nato. Kot je 
dejal, imamo Slovenci tako 
izkušnjo razkola iz časa dru-
ge svetovne vojne kot tudi 
povezovanja iz časa osamo-
svajanja. »Imamo dve izku-
šnji. Do prve vodi izključeva-
nje in sovražnost, do druge 
vodi sodelovanje in gradnja 
vsega, kar nam je skupno,« 
je dejal in zaključil z mislijo: 
»Veliko več je tega, kar nam 
je skupno, od tega, kar nas 
ločuje. Vse je prav in dobro, 
samo sovraštvo ne. Potrudi-
mo se poiskati, kar nam je 
skupno, da bomo našim ot-
rokom zagotovili mirno in 
varno prihodnost.«

Domoljubje, pogum in 
odločnost

Pri obeležju na nekda-
njem mejnem prehodu Ra-
teče je bila v soboto spo-
minska slovesnost ob pra-
znovanju dneva državnos-
ti in v spomin na dogodke 
v osamosvojitveni vojni na 
območju občine Kranjska 
Gora. Pripravili so jo Ob-
močno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZ 
VVS) Zgornja Gorenjska, 
Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Gorenjska in Ob-
čina Kranjska Gora. V kul-
turnem programu so sode-
lovali učenci OŠ Josipa Van-
dota Kranjska Gora in Vete-
ranski pevski zbor OZ VVS 
Zgornja Gorenjska. Slav-
nostni govornik podžupan 
Občine Kranjska Gora Bog-
dan Janša je veterankam in 
veteranom čestital za domo-
ljubje, pogum in odločnost, 
ki so jih takrat zmogli. Bili so 
brez brez orožja, brez neke 
pomoči, a so imeli vero v to, 
da ubranijo domovino, dru-
žine in svoja domovanja, je 
poudaril Janša, ki ima tudi 
sam na te dneve posebne 
občutke, s katerimi živi, in 
je ponosen na to. 

Iz veteranskih vrst je le-
tošnji prejemnik občinske-
ga priznanja Janez (Jaša) Je-
linčič. Občina Kranjska Gora 
bo vsem osnovnošolcem v 
obeh osnovnih šolah v obči-
ni podarila slovensko zasta-
vo skupaj z občinskim in dr-
žavnim voščilom, kajti kot je 
poudaril Janša: »Brez prete-
klosti ni prihodnosti in pri-
hodnost so naši osnovnošol-
ci. Zato je prav, da se na te do-
godke odzovemo že pri naj-
mlajših in da to skrbno ohra-
njamo za vse svoje prihodnje 
rodove.« Sklenil je z beseda-
mi: »Iskrene čestitke, Slove-
nija. Srečno, Slovenija.«

Država nam ni bila podarjena
Tako je na proslavi na Veliki Lašni poudaril obrambni minister Matej Tonin, slovesnosti ob trideseti 
obletnici osamosvojitve pa sta bili na Gorenjskem ta konec tedna tudi v Snoviku, kjer je bil slavnostni 
govornik predsednik države Borut Pahor, in v Ratečah, kjer je bil slavnostni govornik podžupan Občine 
Kranjska Gora Bogdan Janša.

Spominsko ploščo sta kot opomnik na dogodke izpred 
tridesetih let na hiši družine Zalaznik na Veliki Lašni odkrila 
poveljnik 551. odreda za posebne namene major Bine 
Kladnik in župan Matej Slapar. / Foto: Gorazd Kavčič

Proslavo so v Snoviku popestrili s pesmijo in glasbo. / Foto: Gorazd Kavčič

V teh dneh se bo zvrstilo še nekaj pomembnih 
prazničnih dogodkov. Danes, 22. junija, ob 16. uri bo 
v Veliki dvorani Državnega zbora Društvo poslancev 
90 pripravilo slavnostno akademijo ob 30-letnici 
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Prav tako 
danes, 22. junija, ob 18. uri, bo v stolni cerkvi sv. 
Nikolaja v Ljubljani ljubljanski nadškof metropolit in 
predsednik Slovenske škofovske konference msgr. 
Stanislav Zore daroval sv. mašo za domovino ob 
državnem prazniku dnevu državnosti. Osrednja 
državna proslava ob 30-letnici slovenske državnosti 
in zaznamovanje prevzema predsedovanja Slovenije 
Svetu Evropske unije pa bo v petek, 25. junija, ob 21. 
uri na Trgu republike v Ljubljani. 

Škofja Loka – V počastitev 30-letnice samostojnosti Slovenije 
bo v nekdanji vojašnici v Škofji Loki ta četrtek, 24. junija, ob 
19. uri potekala prireditev ob odkritju spominskega obeležja. 
Znano je, da so med vojno za osamosvojitev Slovenije enote 
35. območnega štaba TO Škofja Loka, Postaje milice Škofja 
Loka in člani drugih organizacij 28. junija 1991 v bojni akciji 
začasno zavzeli vojašnico JLA ter iz skladišč odpeljali orožje in 
strelivo TO. Med napadom je vojak JLA smrtno ranil 17-letnega 
domačina Mohorja Berganta. V bojni akciji 2. julija sta ome-
njeni slovenski enoti dokončno zavzeli vojašnico. Zasežene 
so bile večje količine orožja in vojaške opreme, vojašnico pa 
so zavzeli pripadniki 35. območnega štaba TO Škofja Loka. 
Po odkritju obeležja bo na Mestnem trgu ob 20. uri potekala 
občinska proslava ob dnevu državnosti. V primeru dežja bo 
prireditev v Sokolskem domu.

Odkritje obeležja in proslava ob dnevu državnosti
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Popolna sprostitev v 
termah Römerbad Terme 

Velneški svet term Römerbad vključno z 
razkošnimi savnami zajema kar 12.000 
kvadratnih metrov v treh etažah. Izvirna 
zasnova term z uporabo vrhunskih grad-
benih materialov pričara enkratno vzdušje 
razkošja rimskih časov. Neposredno iz ba-
zenov imajo gostje tudi čudovit razgled na 
goro Kaiseburg v poletni podobi, na stezo 
za gorsko kolesarjenje Flow Country Trail 
in tudi na stezo za poletni spust z bobom 
Kaiserburg.

Sprostitev in krepitev življenjske moči. 
Gostom je na voljo pet termalnih bazenov, 
razkošne notranje in zunanje površine z 
ležalniki, deset različnih savn, kot sta bio 
savna in parna savna. 

Terme nudijo tudi različne storitve, med 
katerimi je najbolj priljubljena masaža in 
regeneracijska nega obraza.

Velneška ponudba v termah Römerbad
Celodnevni program razvajanja 
“Carpe Diem”
Osnovni program “Basic”: 89 €
Razširjen program “Premium”: 109 €

Privoščite si zaslužen oddih in uživajte v 
dnevu brez obveznosti. Po želji vaš čakajo 
tudi rezerviran ležalnik, termin za masažo 
in še veliko drugih ugodnosti. Vrhunska 
sprostitev je zagotovljena.

www.badkleinkirchheimer.com
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www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225  •  E: adler@apothekeferlach.at
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00, sob., 8:00 - 12:00 

• Zdravila lahko predhodno rezervirate tudi po telefonu oz. e-pošti 
• Ekspresna dobava  zdravil tudi iz NEMČIJE  • Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli

FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u
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Živalski vrt  plazilcev
Reptilienzoo Happ
Živalski vrt Reptilienzoo Happ leži v neposredni bližini 
celovškega Minimundusa ob Vrbskem jezeru. V njem je 
združeno pravo bogastvo najrazličnejših plazilcev, dvoživk, 
žuželk in rib, kot so želve, žabe, piranje, pajki, škorpijoni, leg-
vani in krokodili ter kar 60 vrst kač – od kobre in mambe do 
klopotače in nam bolj znanih gadov in beloušk. Ker se nekateri 
kač zelo bojijo, živali domujejo za centimeter debelim steklom. 
Opazovanje je zato popolnoma varno. Celovški živalski vrt pla-
zilcev Reptilienzoo Happ je odprt vsak dan med 9. in 18. uro.

www.reptilienzoo.at . +43 463 23 4 25 . reptilienzoo@aon.at 

Vilma Stanovnik

Kranj – Konec maja so se za-
ključila dela pri dobrih 18 
milijonov vrednem projek-
tu Gorki 2, njihov namen pa 
je bil, doseči čim večjo pri-
ključenost na enoten kana-
lizacijski sistem, ki se za-
ključuje v centralni čistilni 
napravi Kranj. Cilj projekta 
je bil opremiti območja Bri-
tofa, Orehovelj, Predoselj in 
Mlake pri Kranju z odvaja-
njem in čiščenjem odpad-
nih voda.

»Okoli 2.664 prebivalcev 
oziroma 810 gospodinjstev 
je dobilo več kot 17 kilome-
trov novega kanalizacijske-
ga omrežja, pet črpališč od-
padne vode, več kot 15 kilo-
metrov obnovljenega vodo-
voda, 13,5 kilometra obnov-
ljene in dograjene meteorne 
kanalizacije in skoraj šest 
kilometrov javne razsvet-
ljave. Izvedli smo še nekaj 
drugih izboljšav: v Britofu 
smo zgradili povezovalni 

pločnik, v Predosljah dva 
večja oporna zidova ob poto-
ku Belca, na Mlaki pa izved-
li cevenje ulic,« je ob zaključ-
ku projekta poudaril kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
in pojasnil, da trenutno po-
teka pregled izvedenih del in 
odpravljanje morebitnih po-
manjkljivosti.

Prav tako že poteka pri-
klapljanje objektov na novo 
kanalizacijsko omrežje. »V 
Britofu se bo priklopilo 290 
objektov, od tega je devet-
deset že priklopljenih. Tam 
smo zagnali tudi že dve črpa-
lišči od skupno petih. V Pre-
dosljah in Orehovljah, kjer je 
342 objektov, pa se bodo na 
javno kanalizacijo najverje-
tneje začeli priklapljati v po-
znem jesenskem in spo-
mladanskem času nasled-
nje leto, na Mlaki, kjer se bo 
priklopilo predvidoma 176 
objektov, pa bodo krajani ob-
vestila o obveznem priklopu 
in informativni odmeri ko-
munalnega prispevka prejeli 

predvidoma v kratkem, nato 
pa bo sledilo postopno pri-
klapljanje. »Načeloma je ob-
veznost, da se morajo priklo-
piti v roku šestih mesecev, ko 
imajo to možnost, sicer ima 
podlago za ukrepanje ob-
činska inšpekcija,« je pojas-
nil direktor Komunale Kranj 
Matjaž Berčon. 

»Poleg vseh omenjenih 
pridobitev projekta Gorki 2 
je Komunala Kranj praktič-
no za vseh osemsto objektov 
obnovila tudi hišne priključ-
ke. Če je bila vrednost inve-
sticije dobrih 18 milijonov 
evrov, smo mi dodali še do-
ber milijon evrov. To finan-
ciramo iz omrežnin, ki jih 

plačujejo občani,« je še po-
vedal Berčon in dodal, da so 
v okviru projekta Pametna 
Mlaka 485 objektov opremili 
z najsodobnejšimi števci za 
daljinsko odčitavanje in sku-
paj z Iskraemecom vzposta-
vili dve bazni postaji. 

»Vsak zaključek projekta 
je hkrati popotnica novim. 

Čakajo nas Čirče pa še neka-
teri drugi deli Kranja,« je še 
dodal direktor Berčon in po-
jasnil, da je povprečna cena 
priključka za gospodinjstvo 
okoli 1600 evrov.

»Za piko na i temu okolj-
skemu projektu, s katerim 
utrjujemo svojo zavezanost 
zelenemu oziroma trajno-
stnemu, bomo v vseh krajev-
nih skupnostih, kjer je pote-
kal Gorki 2, simbolično po-
sadili drevo,« je tudi povedal 
župan Rakovec in se za us-
pešno sodelovanje zahvalil 
Komunali Kranj, podjetjema 
Riko in Pirc gradnje ter tudi 
vsem krajankam in kraja-
nom Britofa, Orehovelj, Pre-
doselj in Mlake za potrpežlji-
vost in razumevanje v času 
gradnje.

»Prepričan sem, da bo z 
vsemi novimi pridobitvami 
življenje v Kranju postalo 
kvalitetnejše in bolj zdravo, » 
je v imenu izvajalcev pouda-
ril direktor podjetja Riko Ja-
nez Škrabec.

Začeli so se priklopi na novo kanalizacijo
Medtem ko v Britofu že potekajo priklopi na novo kanalizacijsko omrežje, pa naj bi se letos jeseni in drugo leto spomladi priklopi začeli tudi v Predosljah, 
Orehovljah in na Mlaki. Povprečna cena priključka za gospodinjstvo okoli 1600 evrov.

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec, župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in 
direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon



Kirchengasse 50
9020 Celovec
Avstrija

160.000 izdelkov
po enotni ceni.

Po trajno 
nizki ceni.

HORNBACH je vaš projektni gradbeni market.

www.hornbach.at
Ljubljana
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Maša Likosar

Kranj – Kodeks obnašanja 
je zaradi povečanega šte-
vila obiskovalcev in posle-
dično dodatne obremeni-
tve narave pripravila Krajev-
na skupnost Jošt v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj 
(MOK). »Zaradi narašča-
nja težav se je pojavila pot-
reba, da celostno uredimo 
problematiko prometa in 
pohodništva na Sv. Joštu. Z 
ukrepi želimo najti sozvočje 
med lastniki, krajani, lovci, 
gozdarji in gostinci,« je de-
jal predsednik Sveta KS Jošt 
Peter Zaletelj. 

Pri reševanju problema 
jim je prisluhnila tudi Me-
stna občina Kranj, ki je že 
zgradila dodatna parkirišča, 
pri čemer si bodo v KS Jošt še 
naprej prizadevali za uved-
bo parkirnine, s katero bi 
pokrivali stroške vzdrževa-
nja poti. Želijo si tudi izgra-
dnje pločnika ter kolesarske 
steze, s čimer bi pohodnike 
umaknili s ceste.  

Obiskovalci se bodo s 
pravili obnašanja sezna-
nili na informativnih ta-
blah. Na dan podpisa so bile 

postavljene že tri od skupno 
več načrtovanih tabel z vse-
bino kodeksa in ilustracija-
mi Krančka avtorja Jožeta 
Trobca. 

Podpisniki kodeksa, kate-
rega cilj je zagotoviti red pri 
uporabi površin v naravi in 

na zasebnih zemljiščih ter 
tako vzpostaviti skrben in 
spoštljiv odnos, so bili poleg 
Zaletelja in župana MOK 
Matjaža Rakovca še pred-
stavniki lokalnih društev in 
interesnih skupin. »Upamo, 
da bo kodeks pripomogel 

k večji ozaveščenosti glede 
spoštovanja Sv. Jošta. Kazni 
niso predvidene, a bomo po-
dali vsaj grajo tistim, ki pra-
vil ne bodo upoštevali,« je še 
dodal Rudi Burger, predse-
dnik društva Prijatelji Jošta 
in sopodpisnik kodeksa. 

Kodeks za spoštljiv odnos
Na Svetem Joštu nad Kranjem so minuli petek podpisali Kodeks obnašanja obiskovalcev Jošta, ki 
nagovarja k spoštljivemu odnosu do narave, njenih prebivalcev, lastnine in drugih obiskovalcev.

Kodeks so podpisali: župan MOK Matjaž Rakovec, predsednik KS Jošt Peter Zaletelj, Igor 
Rant v imenu lastnikov zemljišč, Martin Umek (Zavod za gozdove, Območna enota Kranj), 
za gostince Matjaž Sedej (Dom na Joštu), Rudi Burgar (društvo Prijatelji Jošta), Bojan Likar 
(Župnija Kranj Šmartin), Bojan Hafner (Lovska družina Jošt – Kranj), Aleš Kristan, (gostilna 
Pr' Končovc) in Primož Černilec (Planinsko društvo Kranj). / Foto: Primož Pičulin

Alenka Brun

Bašelj – V Rebru se je na-
mreč konec lanskega leta 
vdrla cesta v dolžini 45 me-
trov ter s tem kar lepemu 
številu hiš preprečila dostop 
po cesti. K reševanju teža-
ve je občina pristopila v ne-
kaj dneh in skupaj z vse-
mi deležniki ter brez zaple-
tov so sanacijo nedavno tudi 
zaključili. »Obenem se je re-
ševalo tudi vprašanje mete-
orne in fekalne vode v tem 
delu Bašlja. Z delnim sofi-
nanciranjem občanov se ta 
ureja in bo letos zaključena 
v večjem delu naselja. Obča-
ni so pristopili tudi k vgra-
dnji malih čistilnih naprav,« 
nam je pojasnil predsednik 
Krajevnega odbora Bašelj 
na Občini Preddvor Jože 
Cuderman. Župan Občine 
Preddvor Rok Roblek ga je 
dopolnil: »Načrtovali smo 
sicer, da bomo delali me-
teorno in fekalno kanaliza-
cijo, ko pa smo se lotili sa-
nacije, smo ugotovili, da to 
ne bo izvedljivo, saj je teren 

izjemno plazovit, in smo se 
odločili za male čistilne na-
prave in se lotili izdelave me-
teorne kanalizacije, tako da 
je sedaj poskrbljeno za od-
vodnjavanje v celoti. Upaj-
mo, da smo s tem problem 
dokončno rešili.«

Celotna investicija je zna-
šala okoli sto tisoč evrov, 

kar je za občino, kot je 
Preddvor, ob takojšnjem re-
agiranju predstavljalo velik 
zalogaj, še pove župan. Obe-
nem je vesel, da so k reševa-
nju projekta tako ali drugače 
takoj pristopili vsi vpleteni. 
Še v tem letu pa načrtujejo 
tudi ureditev podobne teža-
ve še v drugem delu Rebra. 

»Ko se trenutni teren sani-
rane ceste malce utrdi, kon-
solidira, jo bomo asfaltirali, 
bo pa verjetno treba razmis-
liti tudi še o kakšni odboj-
ni ali zarastni ograji,« skle-
ne ter pokaže na precej visok 
novi oporni zid, ki je nastal 
v okviru sanacije ceste oziro-
ma vdora.

Uspešno sanirali cesto v Rebru
Rok Ristič, prebivalec t. i. Rebra, kakor se imenuje zaselek hiš, ki so razpršene po dokaj strmem bregu 
v vasi Bašelj, ni skrival veselja, ko so pred kratkim s slavnostno prireditvijo zaznamovali zaključek 
sanacije plazu oziroma ceste, kjer so obenem poskrbeli tudi za odvodnjavanje padavinske vode. Tudi 
drugi prebivalci Rebra so veseli, da se je občina na težavo hitro odzvala.

Prebivalci t. i. Rebra v Bašlju so bili veseli, da se je občina na težavo hitro odzvala.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Prejšnji teden je 
v prostorih cerkljanske ob-
činske stavbe potekal spre-
jem najuspešnejših učencev 
tamkajšnje osnovne šole. V 
generaciji je bilo izmed ne-
kaj več kot sedemdeset de-

vetošolcev, 13 pa jih je vsa 
osnovnošolska leta zaključi-
lo z najboljšim uspehom, h 
kateremu so številni pridali 
tudi nekaj nagrad s šolskih 
tekmovanj. 

Za uspeh jim je čestital 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj in jim poleg priznanj po-
delil izdajo Povodnega moža 
Franceta Prešerna z ilustra-
cijami Petra Škerla, sloven-
sko zastavo in majico Občine 
Cerklje. Kot jim je dejal ob tej 
priložnosti, so sklenili prvi del 

šolanja, v prihodnje jih čaka 
srednješolsko izobraževanje, 
marsikoga med njimi pa tudi 
še nekaj let študija. »Naredili 
ste prvi življenjski korak, dru-
gi del šele prihaja. Prepričan 
sem, da ste se odločili za šo-
lanje, ki vam bo dalo znanje, 
ki ga boste lahko unovčili za 

svoje cilje in tudi veselje, ter 
seveda tudi za dobrobit druž-
be,« jim je med drugim pove-
dal župan in izrazil upanje, da 
bodo po končanem šolanju in 
zaposlitvi zadovoljni s svojim 
delom in dosežki.

Ravnatelj Boštjan Moho-
rič pa jim je ob tem zaželel, 
da bi uspešno nadaljevali 
svojo začrtano pot in ob tem 
ne bi pozabili, od kod priha-
jajo. »Ponesite svoj kraj s se-
boj, kamorkoli vas bo zanes-
lo,« je še dejal.

Priznanja najuspešnejšim

Tudi v Cerkljah je potekala podelitev priznanj 
najuspešnejšim učencem.

Jezersko – V začetku junija je Planinsko društvo (PD) Kranj gle-
de dostopa do Kranjske koče na Ledinah obveščalo, da sta pot 
skozi Žrelo in Slovenska pot zaradi stalnih plazov in podorov 
do nadaljnjega zaprti. Konec tedna pa je Turistično-informa-
cijski center (TIC) Jezersko na »oglasni deski« domače občine 
na Facebooku objavil, da je Češka koča v soboto odprla svoja 
vrata. Vse poti so očiščene, le dostop iz centra Jezerskega z 
Makekove Kočne še ni urejen, tako da je s Kačjega roba treba 
sestopiti do Štularjeve planine in nadaljevati po spodnji poti, 
so zapisali ter dodali, da je snega pri koči le še za vzorec, nad 
kočo pa so vse poti še globoko pod snegom. Tudi dostop do 
Kranjske koče je normalno mogoč po Lovski in Slovenski poti. 
Poti sta v večjem delu povsem kopni, zaprta pa ostaja pot sko-
zi Žrelo. Kranjsko kočo bodo predvidoma odprli v tem tednu.

Češka koča je že odprta

Jezersko, Krvavec – To in naslednjo soboto, 26. junija in 3. 
julija 2021, bosta v počastitev tridesete obletnice osamosvo-
jitve potekali dve svečanosti, na kateri vabijo veterani vojne za 
Slovenijo iz Kranja, občini Jezersko in Cerklje ter PVD Sever 
Gorenjska. Tako bo 26. junija ob 11. uri na Jezerskem vrhu 
svečanost v spomin na osamosvojitvene dogodke na Jezer-
skem leta 1991, slavnostni govornik bo Bojan Potočnik; teden 
dni kasneje pa bo ob 9.30 že sedmi tradicionalni spominski 
pohod od planine Jezerca do RTV-oddajnika na Krvavcu. Ob 
11. uri bo pred RTV-oddajnikom odkritje spominskega obeležja 
v spomin na raketiranje JLA 2. julija 1991. 

Svečanosti na Jezerskem vrhu in Krvavcu

Preddvor – Ob cesti med Preddvorom in Zgornjo Belo bodo 
ob koncu junija začeli graditi pločnik od konca nove kolesar-
ske poti do začetka naselja Zgornja Bela. Na tem odseku bo 
tako delno oviran promet med 21. junijem in 21. julijem 2021. 
Občasno bodo možne tudi kratkotrajne popolne zapore. V 
Tupaličah pa načrtujejo, da bodo dela prenove in modernizaci-
je državne ceste potekala do letošnjega novembra, v obdobju 
šolskih počitnic pa bo uvoz in izvoz iz Preddvora čez reko 
Kokro zaprt in bo treba uporabljati obvoze. 

Delne in popolne zapore cest v preddvorski občini



9Gorenjski glas
torek, 22. junija 2021 info@g-glas.si

Mateja Rant

Gorenja vas – Na podlagi po-
godbe bodo po napovedih 
Silve Košnjek še ta teden za-
čeli z 1,4 milijona evrov vred-
no obnovo prostorov nekda-
nje šole, kjer bodo predvido-
ma do konca septembra pri-
hodnje leto zagotovili šest 
mest za dnevno varstvo sta-
rejših in 16 začasnih na-
mestitev za starejše. Pod-
pisa pogodbe se je udeležil 
tudi minister za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti Janez Cigler Kralj, 
ki je poudaril, da bo zdaj sta-
ra šola v Gorenji vasi dobila 
povsem novo podobo in vse-
bino. »Če je šola prinesla iz-
obrazbo in razvoj, bo Hiša 
generacij prinesla novo po-
živitev tem krajem, ki ima-
jo zelo velik posluh za življe-
nje. Kakovost življenja v Po-
ljanski dolini je med najviš-
jimi v Sloveniji.«

Župan Milan Čadež je ob 
tej priložnosti spomnil, da 
so o gradnji doma za starej-
še tudi v njihovi občini zače-
li razmišljati že pred deseti-
mi leti. »V ta namen smo us-
tanovili tudi posebno župa-
novo komisijo, ki pa je priš-
la do zaključka, da Gorenja 
vas večjega doma pravzaprav 
niti ne potrebuje, saj si ljudje 
s podeželja tudi v starosti ve-
činoma želijo ostati doma.« 
So se pa zato odločili izkori-
stiti priložnost, da v sodelo-
vanju s Centrom slepih, sla-
bovidnih in starejših Škofja 
Loka s pomočjo evropskih 

sredstev uredijo prostore za 
dnevno varstvo in začasne na-
mestitve. Tako bodo po bese-
dah Silve Košnjek občanom 
po eni strani omogočili, da 
bodo starejši dlje časa ostaja-
li v domačem okolju, obenem 
pa jim zagotovili možnost za-
časne namestitve, s čimer bi 
jim lahko olajšali tudi prehod 
v institucionalno varstvo. Po 
besedah Ciglerja Kralja gre 
pri tem projektu za sodoben 
pristop k oskrbi starejših, saj 
se danes ne gradijo več veli-
ke kapacitete za oskrbo sta-
rejših, temveč skušajo stori-
tve dolgotrajne oskrbe pripe-
ljati bližje domovom tistih, ki 
jih potrebujejo. »Velika ve-
čina starejših si želi čim dlje 

ostati doma in s takšnimi pro-
jekti jim to omogočamo.« Mi-
nister je ob tem pojasnil, da 
je projekt Hiša generacij le 
eden od kamenčkov v moza-
iku, ki jih na ministrstvu pe-
ljejo vzporedno z vsemi in-
terventnimi ukrepi, ki so bili 
namenjeni pomoči najranlji-
vejšim v času epidemije covi-
da-19. »Ob prevzemu man-
data si nismo predstavlja-
li, da je področje dolgotrajne 
oskrbe tako zanemarjeno,« 
je poudaril in dodal, da so že 
marca lani objavili razpise 
za dnevne centre in začasne 
namestitve. Hiša generacij v 
Gorenji vasi je tako eden od 
tridesetih podobnih projek-
tov po vsej Sloveniji.

Projekt je pozdravil tudi dr-
žavni sekretar za nacional-
no varnost v kabinetu pred-
sednika vlade in domačin iz 
občine Gorenja vas - Polja-
ne Žan Mahnič. »Po 12 letih 
razmišljanj, kako poskrbeti 
za dolgotrajno oskrbo starej-
ših občanov, se danes simbol-
no zaključuje papirni del tega 
projekta in prehaja k njego-
vi izvedbi.« Z obnovo objek-
ta stare šole naj bi začeli v teh 
dneh. Kot je pojasnil direk-
tor podjetja VG5 Miha Brlan, 
gre za zahtevno sanacijo spo-
meniško zaščitenega objekta, 
pri katerem bodo ostale zgolj 
zunanje stene, notranjost pa 
bodo povsem prenovili in pri-
lagodili novi dejavnosti. 

Stara šola bo Hiša generacij
Direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek je pretekli teden z 
direktorjem podjetja VG5 Miho Brlanom v Gorenji vasi podpisala pogodbo o izvedbi projekta Hiša 
generacij.

V Gorenji vasi so pretekli teden podpisali pogodbo o izvedbi projekta Hiša generacij.

Ana Šubic

Železniki – Za uvod v 59. 
Čipkarske dni, ki bodo po-
tekali od jutri do torka, 29. 
junija, je Turistično društvo 
(TD) Železniki pred dne-
vi pripravilo 24 ur kleklja-
nja. Punkelj je tako kot lani 
potoval po terenu od klek-
ljarice do klekljarice. Čip-
ko z motivom malih kran-
clovk je ustvarjalo deset od-
raslih mojstric in šest učenk 
čipkarske šole. Kot prva je 
za punkelj sedla mojstrica 
Helena Kramar, ki je tudi le-
tošnja občinska nagrajenka 
za prostovoljstvo, klekljar-
ski maraton pa je po 24 urah 
končala učiteljica klekljanja 
Irena Benedičič.

Čipkarski dnevi, ki jih 
bodo odprli jutri ob 18. uri na 
muzejskem dvorišču, bodo 
prinesli zanimive dogodke 
za vse generacije, je napove-
dal predsednik TD Tomaž 
Weiffenbach. Vse dni od 
petka do nedelje bodo med 
10. in 20. uro na ogled raz-
stave klekljanih mojstrovin 
v galeriji Muzeja Železni-
ki in kulturnem domu, kjer 
bodo poleg čipk razstavljene 
še punčke iz cunj, vezenine 
in izdelki iz gline v kombi-
naciji z dražgoškimi kruh-
ki, prav tako bo prost vstop 
v muzej. Načrtujejo tudi po-
hode: v petek k davškim sla-
povom, v soboto po rapalski 
meji na Soriški planini in v 
nedeljo po Groharjevi poti v 

Sorici, poleg tega pa vabijo 
družine in različne skupine, 
da izkoristijo promocijsko 

ceno dogodivščine Pobeg 
iz mesta – Skrivnost fuži-
narjevega ingota. V petek 

ob 16. uri bo na trgu pred 
plavžem za zabavo skrbel 
čarodej Mare Care. Živah-
no bo tudi v nedeljo: ob 11. 
uri bo na trgu pred cerkvi-
jo potekala Glasbena čipka 
z nastopom domačega pi-
halnega orkestra, med 11. 
in 15. uro pa klekljanje na 
prostem na več lokacijah. V 
ponedeljek ob 18. uri bo na 
Radiu Sora možno prisluh-
niti okrogli mizi o prosto-
voljstvu. Celoten program 
je na voljo na spletni strani  
www.td-zelezniki.si.

Čipkarske dni bodo izpe-
ljali v okviru projekta Pro-
stovoljstvo ohranja evrop-
sko dediščino živo: Mladi 
za evropska mesta – mesta 
za mlade, s katerim je bila 
Občina Železniki uspešna 
v programu Evropa za drža-
vljane. V projektu sodeluje s 
partnerji iz več tujih držav, 
zato bodo te dni gostili med-
narodne delegate. V okvi-
ru projekta bodo po bese-
dah njegove vodje Andreje 

R. Megušar skušali promo-
virati in mladim predstavi-
ti Klekljanje čipk v Sloveni-
ji in Škofjeloški pasijon, ki 
sta na Unescovem seznamu 
nesnovne kulturne dedišči-
ne človeštva, oz. pokazati, 
na kakšen način se mladi 
udejstvujejo pri ohranjanju 
dediščine. »Čipke bomo 
prepoznavali prek Čipkar-
skih dni in čipkarske šole, 
prav tako pa se bomo posve-
tili pasijonom, saj bomo 
gostili predsedstvo zdru-
ženja Europassiona, to-
rej evropskih pasijonskih 
mest. Med nami bodo pred-
sednik Josef Lang in dru-
gi člani predsedstva iz Ita-
lije, Avstrije, Belgije in Hr-
vaške,« je pojasnila. Pojut-
rišnjem bodo organizirali 
mednarodni strokovni pos-
vet, in sicer v Ribnici, kjer 
mladi vsako leto uprizarja-
jo Ribniški pasijon, v petek 
pa goste čaka srečanje s pa-
sijonci v Škofji Loki in Že-
leznikih.

Jutri začetek Čipkarskih dni
V Železnikih se bodo jutri začeli 59. Čipkarski dnevi, hkrati pa bo potekal tudi mednarodni projekt na 
temo prostovoljstva in udejstvovanja mladih pri ohranjanju dediščine.

Pri klekljarskem maratonu je sodelovala tudi Čipkarska šola 
Železniki. Na sliki so učenki Ela Megušar (levo) in Romana 
Jelenc, učiteljica klekljanja Irena Benedičič in predsednik 
TD Železniki Tomaž Weiffenbach.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
v Škofji Loki je sprejel po-
ročilo o izvajanju sistema 
upravljanja z energijo za leto 
2020. 

Več let že v občini velja 
sistem upravljanja z energi-
jo v javnih objektih, saj želijo 
gospodarno ravnati z energi-
jo. Eden od pomembnih re-
zultatov tega sistema, ki te-
melji na vrednotenju kazal-
nikov učinkovitosti, je tudi, 
da se investira tam, kjer je 
to najbolj potrebno in imajo 
investicije najkrajšo vračil-
no dobo. Sistem z objektov 
v lasti občine širijo na nove 
javne objekte in ustanove. 
Za vrednotenje energetske 
učinkovitosti je zato dolo-
čena bilančna skupina, ki 
vključuje naslednje objekte 
v domeni občine: vse osnov-
ne šole, vse vrtce, enote Za-
voda za šport (brez Bazena 
Stara Loka) in občinski stav-
bi. Za te objekte so v energet-
skem informacijskem siste-
mu zbrani podatki od leta 
2010 dalje. Zbirajo se podat-
ki o rabi električne energije 
in energentov za ogrevanje, 
o rabi vode ter drugi energet-
ski dejavniki.Od lani je v sis-
tem vključen tudi novi Vrtec 
Kamnitnik. 

Leto 2020 je bilo zara-
di epidemije posebno: za-
prti so bili vrtci, spodbuja-
lo se je delo od doma, kul-
turni in športni objekti so 
bili popolnoma zaprti, do-
ločeni objekti so spremeni-
li svojo osnovno funkcional-
nost. Vse to je vplivalo tudi 

na spremembo rabe energi-
je in vode v večini občinskih 
objektov. Posledica delne-
ga obratovanja ali zaprtja je 
bilo znižanje porabe energi-
je, medtem ko je bila v odpr-
tih objektih raba virov pove-
čana, predvsem zaradi več-
jih potreb po prezračevanju 
stavbe in razkuževanju. Po-
leg javnih stavb vodijo tudi 
porabo za javno razsvetljavo 
in čistilno napravo. Analiza 
porabe električne energije 
za javno razsvetljavo kaže na 
enako raven porabe električ-
ne energije v letu 2020 gle-
de na leto 2019, v primerja-
vi z letom 2011 pa se je zni-
žala za 27 odstotkov. Ana-
liza rabe električne energi-
je za gospodarsko javno in-
frastrukturo kaže na niž-
jo rabo, kljub temu pa so se 
stroški povečali zaradi cene 
električne energije, ki stalno 
narašča. Največji delež pora-
be energije predstavljata čis-
tilni napravi (devetdeset od-
stotkov celotne porabe ener-
gije v infrastrukturi), sledi-
jo jima vodovod, kanalizaci-
ja in pokopališče. Najmanjši 
delež porabe energije pred-
stavlja deponija Draga.

Svetniki so pohvalili 
gospodarno ravnanje z ener-
gijo v občini. Korak naprej v 
energetskem upravljanju pa 
bi lahko naredili z vključitvi-
jo v sistem pametnih skup-
nosti. Kot smo slišali na seji, 
se je občina na razpis že pri-
javila. Kako deluje spremlja-
nje porabe energije, pa si je 
moč ogledati na spletnem 
prikazovalniku v Športni 
dvorani Poden. 

Gospodarno z viri
Ob poročilu o izvajanju sistema upravljanja z 
energijo v občini Škofja Loka ugotavljajo pozitivne 
učinke energetskega knjigovodstva.
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 Objekt je zasnovan tudi 
tako, da preprečuje širje-
nje morebitnega požara na 
objekte v okolici. 

Prometna ureditev po 
zbirnem centru poteka 

dvosmerno in zagotavlja 
ustrezno dostopnost ter 
pretočnost prometa. Obča-
ni lahko večino odpadkov iz 
gospodinjstva oddajo brez-
plačno, proti plačilu pa jih 
lahko oddajo tudi pravne 
osebe.

Nov zbirni center
31. stran

V Gorenjskem glasu je bilo v 
petek, 11. junija 2021, objavlje-
no poročilo z junijske seje Ob-
činskega sveta Občine Škofja 
Loka z naslovom Orgle razde-
lile svetnike. Novinarka je zelo 
korektno povzela dogajanje 
na seji, povezano s projektom 
nakupa in postavitve orgel za 
potrebe Glasbene šole Škofja 
Loka v cerkvi Žalostne Matere 
Božje (t. i. špitalski) na Spo-
dnjem trgu v Škofji Loki. Mne-
nja o upravičenosti projekta so 
se resda kresala, da pa orgle v 
resnici niso razdelile svetnikov, 
kot bi bilo razumeti iz naslova 
članka, kaže rezultat končnega 
poimenskega glasovanja. In-
vesticijsko dokumentacijo sta 
podprli kar dve tretjini navzočih 
svetnikov oziroma je za predlo-
ženi dokument glasovalo trikrat 
toliko svetnikov kot proti njemu. 

Orgle niso 
razdelile 
svetnikov

PREJELI SMO Izražena podpora nas opogum-
lja, da bo lahko Glasbena šola 
Škofja Loka po skoraj dvajse-
tih letih prizadevanj končno 
zagotovila dostojne pogoje za 
delo orgelskega oddelka, enega 
najuspešnejših v državi. Nove 
šolske orgle pa bodo nedvomno 
doprinesle tudi h kulturnemu 
in siceršnjemu utripu starega 
mestnega jedra Škofje Loke.
Več kot dobrodošlo je, da se je 
ob robu razprave o orglah od-
prlo tudi vprašanje prihodnje 
prostorske umestitve glasbene 
šole. Škofja Loka s Poljansko in 
Selško dolino si glede na boga-
to tradicijo glasbenega šolstva 
na Loškem zasluži sodobno 
glasbeno šolo 21. stoletja, ki bo 
lahko v primernih prostorih ob 
strokovni podpori visoko uspo-
sobljenih učiteljev razvijala 
glasbeni in plesni potencial 
naših otrok in mladostnikov. 
Za to pa bo potrebna predvsem 
prava mera poguma, vizionar-
stva in tudi politične volje.

Klemen Karlin,  
ravnatelj Glasbene šole 

Škofja Loka

Jasna Paladin

Snovik – Na Turistič-
nem start-up vikendu se je 
predstavilo 33 podjetnikov iz 
vse Slovenije, največ iz ob-
čine Kamnik, od tega enajst 
ekip. V petek, soboto in ne-
deljo so z izkušenimi podje-
tniki kovali in pilili ideje, ki 
bi nivo kamniškega turizma 
dvignili višje in obiskoval-
cem ponudili kar največ no-
vih vsebin.

»Kamnik se intenzivno 
razvija kot aktivna, zelena, 
trajnostna turistična desti-
nacija in namen ter cilj do-
godka sta nadgradnja ob-
stoječe turistične ponud-
be z novimi idejami, storit-
vami in produkti za ustvar-
janje novih atraktivnih tu-
rističnih programov oziro-
ma doživetij ter privablja-
nje večdnevnih gostov. Po-
leg cilja dodati turističnim 
produktom otipljivo nadgra-
dnjo in unikatnost dožive-
tja, je namen dogodka spod-
buditi mlade ljudi za štu-
dij turističnih ved ter večje-
ga zaposlovanja v panogi tu-
rizem na Kamniškem,« je 
povedal predsednik Zadru-
ge KIKštarter Matjaž Jug, 
eden najbolj zaslužnih, da 
so v sklopu KIKštarterja do 

sedaj pripravili že šest Start-
-up vikendov in tako ustva-
rili nemalo podjetij in delov-
nih mest. Poleg KIKštarter-
ja so tokratni dogodek orga-
nizirali še Občina Kamnik, 
KIKštarter pospeševalnik, 
Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik in Podjetni-
ški klub Kamnik, ki združu-
je že 65 podjetij iz Kamnika 
in regije.

V finale Turističnega start-
-up vikenda se je uvrstilo se-
dem ekip, ki so se v nedeljo 
popoldne predstavile me-
dijem in strokovni komisi-
ji. Spoznali smo naslednje 

ekipe oz. turistične ideje: 
Pastirska akademija v Slo-
venia Eco Resortu, Sprosti-
tev v objemu Kamniško-Sa-
vinjskih Alp iz Term Snovik, 
GO Climb Kamnik s pobu-
do o povezanosti in promoci-
ji plezalnih tur v kamniških 
gorah, Mamut max z idejo o 
vzpostavitvi doživljajskih do-
živetij na temo mamuta v do-
lini Kamniške Bistrice, Festi-
vator, Alfa Beta Studio s pre-
dlogom o virtualnih spreho-
dih po Kamniškem in Gu-
galnica s pobudo o namesti-
tvi orjaških gugalnic na steb-
re žičniških naprav.

Strokovna komisija, ki so 
jo sestavljali direktor Zavo-
da za turizem, šport in kul-
turo Kamnik Rok Jarc, di-
rektor družbe Velika pla-
nina Mark Anžur, direktor 
ETC Adriatic Matjaž Jug, di-
rektor Nektar Natura Tomaž 
Lah in direktor Metal Profil 
Aleš Juhant, je za zmagoval-
ca izbrala ekipo Festivator, ki 
jo sestavljajo Klemen Kralj, 
Emanuela Kristan in Katari-
na Sladoljev. V ekipi so trije 
posamezniki, vsak s svojega 
področja, ki so se prvič srečali 
prav na dogodku, idejo pa pi-
lili vse do zadnje ure, tako da 
so tik pred zdajci spremenili 
tudi samo ime. Kot so pove-
dali, je Festivator inkubator 
festivalov, ki bi razvijal av-
tentične festivalske zgodbe 
in tako povezal različne po-
nudnike doživetij. Ekipa si 
je naklonjenost komisije pri-
dobila predvsem zato, ker je 
njihova ideja povezovalna in 
lahko združi prav vse ponu-
dnike na Kamniškem.

Kaj sledi in kako bodo ide-
je dejansko zaživele v pra-
ksi, je zdaj odvisno od posa-
meznih ekip, da pa bo njiho-
va podjetniška pot lažje ste-
kla, se bodo lahko prijavili na 
razpis Občine Kamnik, vre-
den 35 tisoč evrov.

Zmagal je Festivator
Na Turističnem start-up vikendu, ki so ga gostili v Termah Snovik, je zmagala ideja, ki bi različne 
ponudnike na Kamniškem povezala v tematske festivale. Predstavili so sicer še šest idej, prav vse pa 
lahko kandidirajo na javnem razpisu Občine Kamnik, vrednem 35 tisoč evrov.

Zmagovalna ekipa si kamniški turizem želi oživiti s 
ponudbo festivalov, ki bi lahko z različnimi temami 
povezala različne ponudnike.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Tradicija je, da 
škofjeloški župan vsako leto 
v mesecu juniju, ko ima ob-
čina tudi svoj praznik, gosti 
veleposlanike in veleposlani-
ce, akreditirane v naši državi. 

Letos se jih je srečanja 
udeležilo 15, prišli pa so ve-
leposlaniki Ukrajine, Koso-
va, Slovaške, Severne Ma-
kedonije, Poljske, Avstrije, 
Albanije, ZDA, Egipta, Ir-
ske, Španije, Grčije in Nepa-
la, poleg njih pa še apostol-
ski nuncij v Sloveniji msgr. 
Jean-Marie Antoine Joseph 
Speich.

V Sokolskem domu jih je 
najprej nagovoril nekdanji 
župan Škofje Loke, sedaj pa 
pooblaščenec za mednaro-
dno sodelovanje Miha Ješe, 
utrip mesta pa jim je nato 
na vrtu Sokolskega doma 
predstavil domači župan 
Tine Radinja. Nekateri so 
bili v Škofji Loki že večkrat, 
nekaj jih je prišlo prvič.

»V prazničnem mese-
cu juniju, ko naša lokalna 
skupnost praznuje občin-
ski praznik, ima mesto naj-
lepšo, najbolj pisano po-
dobo. Vedno smo zelo od-
prti za sodelovanje tako za 

evropske države kot vse dru-
ge. Želimo si ustvarjati in 
vzdrževati prijateljske sti-
ke z vsemi,« je med drugim 
povedal župan Radinja. Ve-
leposlaniki so si nato ogle-
dali mesto in navdušeni nad 

lepotami in številnimi zna-
menitostmi ob druženju 
obljubili, da se bodo radi 
odzvali tudi vabilu na kole-
sarjenje in si ob uprizoritvi 
ogledali tudi Škofjeloški pa-
sijon.

Navdušeni nad lepotami mesta
Veleposlaniki, akreditirani v Sloveniji, so minuli četrtek obiskali Škofjo Loko in navdušeni nad mestom 
povedali, da se kmalu spet vrnejo.

Škofjeloški župan Tine Radinja in pooblaščenec za mednarodno sodelovanje Miha Ješe sta 
v Sokolskem domu in na vrtu pozdravila veleposlanike.

Naklo – Društvo upokojencev Naklo že nekaj let v počastitev 
občinskega praznika in na dan dneva državnosti organizira 
kolesarjenje po občini. V petek, 25. junija, bo ta prireditev 
drugačna in številnejša, saj se bodo kolesarjem iz Društva 
upokojencev Naklo pridružili tudi kolesarji iz drugih gorenj-
skih društev upokojencev, članov Zveze društev upokojencev 
Gorenjske. Organizatorji pričakujejo okrog dvesto kolesarjev. 
Zbirališče bo ob 8.30 v šotoru v mladinskem športnem cen-
tru v bližini občine in zdravstvenega doma. Progi bosta dve: 
krajša (23 kilometrov) in daljša (30 kilometrov). Na obeh sta 
predvidena dva postanka z okrepčilom: na daljši progi pri Ma-
tijovcu v Podbrezjah, na krajši pa pri Trnovcu v Dupljah. Zaradi 
varnosti bodo kolesarji vozili v skupinah. Po kolesarjenju bo 
družabno srečanje v šotoru v športnem centru. 

Upokojenci bodo kolesarili

Jasna Paladin

Kamnik – Letošnjo zimo so 
se na območju pod plani-
no Osredek pojavili močnej-
ši aktivni znaki plazenja in 
konec januarja se je na spo-
dnjem platoju utrgal plaz, 
ki se je speljal vse do struge 
potoka Korošak oz. Koroša-
ških slapov. Po prvi oceni naj 
bi bilo sproženega materia-
la za približno štiri tisoč ku-
bičnih metrov. Območje so 
si do sedaj že večkrat ogleda-
li predstavniki Hidrotehnika, 
lastnikov, Zavoda za gozdo-
ve Slovenije, Občine Kamnik 

in Občinskega štaba Civilne 
zaščite, ki pa so ugotovili, da 
se razmere na območju plazu 
ter v širšem območju plazišča 
občutno poslabšujejo. Da se 
ne bi splazilo še več območja, 
so se v soglasju z lastniki goz-
dov odločili, da bodo poseka-
li nekaj večjih dreves in tako 
zelo nestabilno območje vsaj 
malo razbremenili. Pohod-
nike, ki se bodo odpravili po 
markirani planinski poti Sta-
hovica–Bistričica–Osredek–
Kriška planina, ki poteka v 
neposredni bližini, pristojni 
pozivajo k previdnosti in upo-
števanju vseh navodil.

Plaz na Osredku grozi, 
pozivajo k previdnosti
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Kranjska Gora – S poletno 
turistično sezono se začenja 
tudi sezona ferat. Turizem 
Kranjska Gora je v sodelo-
vanju z lokalno skupnostjo, 
podjetjem Infrasport in Ob-
čino Kranjska Gora vzposta-
vil akcijo Prijatelji ferat. Ak-
cija je namenjena vsem obi-
skovalcem in služi ozave-
ščanju obiskovalcev o njiho-
vi pravilni in varni uporabi. 
Vse ferate, ki so na destinaci-
ji Kranjska Gora, so združi-
li pod eno streho in jih bodo 
predstavljali kot enotno 
znamko, skladno z aktual-
no grafično podobo za večjo 
prepoznavnost na trgu. Vsa-
ka ferata je še vedno opre-
mljena s pripadajočim ime-
nom. Pripravljene so tudi 
prenovljene in osvežene in-
formacijske table, usmerje-
valne table in talne označbe. 

Največja novost, ki jo pred-
stavljajo uporabnikom ferat 
in jo nekatere izletniške toč-
ke že poznajo, je lastna vpi-
sna knjiga, ki bo obiskovalce 
čakala na vrhu vsake ferate.

Kot so sporočili iz Turiz-
ma Kranjska Gora, bodo 

ferate ves čas pod drob-
nogledom in bodo vse mo-
rebitne poškodbe takoj sa-
nirane, ferate bodo redno 
očiščene in pripravljene na 
uporabo. Na kontaktnih šte-
vilkah, napisanih na infor-
macijskih tablah, bodo lah-
ko svoja opažanja sporočili 
tudi uporabniki. 

»Urejanje in vzdrževa-
nje ferat bodo obiskovalci 
in uporabniki lahko podpr-
li z nakupom zapestnice Fe-
rate Kranjska Gora in s tem 
podprli naša prizadevanja. 
Cena zapestnice je simbo-
lična, znaša sedem evrov in 
je na voljo v turistično-in-
formacijskih centrih na de-
stinaciji, Slovenskem pla-
ninskem muzeju v Mojstra-
ni in športni agenciji Kofler 
sport v Mojstrani,« je pove-
dala Mojca Mežek iz Turiz-
ma Kranjska Gora in doda-
la, da bodo podobno akcijo v 

nadaljevanju pripravili tudi 
za pohodnike in kolesarje. 
»Rdeča nit vseh načrtovanih 
akcij pa so spoštovanje nara-
ve, spoštljivo vedenje do lo-
kalnega prebivalstva in var-
nost vseh obiskovalcev,« je 
poudarila.

Za prijatelje ferat
Turizem Kranjska Gora je v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo, podjetjem Infrasport in Občino 
Kranjska Gora vzpostavil akcijo Prijatelji ferat. 

Ferata Hvadnik v Gozdu - Martuljku / Foto: arhiv Turizem Kranjska Gora

Urša Peternel

Planina pod Golico – V Pla-
nini pod Golico, tik ob smu-
čišču Španov vrh, je vrata 
odprta Počitniška hiša Vik-
torija. Je preprosta, a ima lu-
ksuzne razglede na Triglav 
in druge bližnje vrhove. V 
njej si gostje odpočijejo od 
mestnega vrveža in hrupa, 
zjutraj jih prebudita cinglja-
nje zvoncev krav, ki se pase-
jo na bližnjem travniku, in 
petje ptic ...

Hišo vodita Katja in Gre-
gor Medja, sicer doma na 
Koroški Beli, ki sta družin-
sko počitniško hišo preu-
redila v turistične namene. 
Lani zgodaj spomladi sta 
uredila vse potrebne doku-
mente, a tik preden sta lah-
ko sprejela prve goste, se je 
pojavil koronavirus in za ne-
kaj mesecev prekinil njune 
načrte. Tako so obdobje ka-
rantene v prenovljeni hiški 
in čudovitem miru prežive-
li kar sami, Katja, Gregor in 
njuna sinova Matija in Vid.

Takoj po sprostitvi ukre-
pov pa so že sprejeli prve 
goste in s prvo sezono sta Ka-
tja in Gregor zelo zadovolj-
na. Na neki način so ju »reši-
li« turistični boni, saj so bili 
prav vsi gostje domači in vsi 
so nastanitev plačali z boni. 
Tudi letošnja sezona se je za-
čela obetavno, saj imata v ju-
liju in avgustu hiško ves čas 
oddano, nekateri lanski go-
sti se vračajo, pričakujeta pa 
tudi prve tujce. 

V hiški je prostora za pet 
oseb, namenjena pa je zlas-
ti družinskim počitnicam. 
V njej je elektrika, brezžični 
internet, celo televizija, ima-
jo tudi svoje vodno zajetje in 
zato tekočo vodo. 

Posebno pozornost name-
njajo najmlajšim gostom, 

na voljo jim je otroška pos-
teljica, stolček za hranje-
nje, previjalna podloga, celo 
kahlica ter kopica družabnih 
iger. Dobrodošle pa so tudi 

živali; in ne le to, pri njih 
so častni gostje in zato bi-
vajo brezplačno. Prva žival-
ska gostja lani je bila mačka, 
gostili so že par papagajev in 
več psov; neka družina jih je 
s seboj pripeljala kar pet. No, 
tudi Medjevi so ponosni la-
stniki kuža Nodija in mačke 
Suzi, zato vedo, kako je za 
ljubitelje živali pomembno, 
da te lahko vzamejo s seboj 
na počitnice.

Nastanitev ima tri zvez-
dice, pridobili pa so tudi 

certifikat Green & Safe. Ka-
tja in Gregor hiško tržita na 
Bookingu in portalu AirB-
nB, sama pa sta pripravi-
la simpatično predstavitev 

tudi na Facebooku in spletni 
strani. Ob tem pa sta poskr-
bela, da gostom ni dolgčas; 
za najmlajše sta tako pripra-
vila zloženko Dobra gozdna 
vila Viki z nagradno igro, v 
kateri otroci raziskujejo hi-
ško in njeno okolico. Pose-
ben Viktorijin izziv pa je na-
menjen odraslim gostom, 
ki jih spodbudijo, da opra-
vijo vsaj pet nalog, v sklo-
pu katerih raziskujejo vas 
Planina pod Golico, obiš-
čejo muzej na Jesenicah, 

v gozdu poiščejo gobo ali 
pa skuhajo žgance ... Tudi 
njim so namenjene nagra-
de, ki so nekaj posebnega. 
Katja in Gregor sta namreč 
k sodelovanju pritegnila lo-
kalne ponudnike, ki zanju 
izdelujejo nagrade in daril-
ca za pakete dobrodošlice. 
Sodelujeta tudi z domačini 
v vasi, zlasti z bližnjo Kme-
tijo Smolej - Uric, kjer go-
stje lahko kupijo sveže mle-
ko, kruh in piškote, gredo 
na jahanje, otroci spozna-
vajo kmečko življenje. 

Sicer pa sogovornika pra-
vita, da že sama Planina 
pod Golico poleg čudovitih 
narcis, ki travnike pobeli-
jo v mesecu maju in juniju, 
nudi obilo zanimivih ogle-
dov, kot so Savske jame, cer-
kev sv. Križa, smučišče Špa-
nov vrh, kmečki turizem Pr' 
Betel, Alpe v malem, pleza-
lišče pod Golico. Je tudi raj 
za ljubitelje hribov, saj je iz-
hodišče za Španov vrh, Go-
lico, Rožco, Klek ...

Hišni ljubljenčki pri njih 
bivajo brezplačno
Tik ob smučišču Španov vrh je vrata gostom odprla Počitniška hiša Viktorija. Kot pravita Katja in Gregor 
Medja, ki jo vodita, je to preprosta hiška z luksuznimi razgledi na Triglav in druge vrhove. 

Katja, Gregor, Matija in Vid pred Počitniško hišo Viktorija / Foto: Aleš Košir (Fruxdelux)

Živalski gostje dobijo svoje ležišče, odejo, brisačo, 
posodo za hrano in vodo, kakšen priboljšek in igrače. 
Pred hišo se lahko svobodno gibajo. Če so psi bolj 
ubežniške sorte, imajo na voljo deset metrov dolg 
povodec. »Lajanje je dovoljeno, podnevi, lahko ponoči, 
lahko tiho ali naglas,« se pošalita Katja in Gregor. 

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Cerklje – Skupina uporabnikov in osebja Centra Korak iz Kranja 
je na povabilo Tomaža Novaka, Borštnikovega prapraprane-
čaka in lastnika Borštnikove domačije, v Cerkljah obiskala roj-
stno hišo Ignacija Borštnika, slovenskega gledališkega igralca, 
režiserja in pedagoga, ki velja za utemeljitelja sodobnega slo-
venskega poklicnega gledališča. Center nudi pomoč, oskrbo 
in rehabilitacijo osebam s pridobljeno možgansko okvaro ali 
poškodbo glave. Uporabnik Centra je tudi Tomaž Novak, ki 
je leta 2002, ko je bil star 25 let, preživel zastoj srca, ki mu je 
pustil hude posledice, vendar jih ob strokovni pomoči osebja 
centra uspešno premaguje. Gostje so si poleg muzejske hiše 
z galerijo o življenju in delu Ignacija Borštnika ogledali še 
staro kovačijo in potomko najstarejše trte na svetu, Stare trte 
z Lenta, ki so jo na vrtu domačije posadili 1. julija 2018. S pr-
vimi grozdnimi jagodami te trte se bodo na povabilo Tomaža 
Novaka uporabniki centra lahko posladkali jeseni. 

Skupina Centra Korak na Borštnikovi domačiji

Skupina uporabnikov Centra Korak na Borštnikovi domačiji

Brezje – Iz turističnega društva Brezje so sporočili, da je pri-
ljubljena pohodna pot Brezjanska pot miru, potem ko so sa-
nirali posledice spomladanskega plazu, spet v celoti odprta. 
Čez območje, ki ga je zasul plaz, so namestili lesene mostiče 
in tako pohodnikom omogočili varen prehod, v nadaljevanju 
poletja pa bodo, tako načrtujejo, opravili še nekaj sanacijskih 
del na drugih odsekih poti.

Brezjanska pot miru spet v celoti odprta

Pot čez območje plazu so uredili tudi s pomočjo lesenih 
mostičev, ki omogočajo varno hojo.
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Bohinjska Bela – Vsakole-
tni festival komedije v Pek-
rah pri Mariboru, letos so ga 
v okviru tamkajšnjega Tu-
rističnega društva pripravi-
li že sedemnajstič, se je tok-
rat spet odvil v živo. Na Štajer-
skem so se s svojimi igrami 
predstavila tudi tri ljubitelj-
ska gledališča iz Gorenjske – 
in prav vsa so bila deležna na-
grad, ki so jih podelili ob za-
ključku festivala. 

Strokovna žirija je prizna-
nje za najboljšo predstavo fe-
stivala podelila komediji Ne-
ila Simona Govorice v reži-
ji Bernarde Gašperčič in iz-
vedbi Gledališča Belansko z 
Bohinjske Bele. Poleg tega je 
Gašperčičeva prejela še nag-
rado za najboljšo režijo. »Za-
bavna igra nas je z zapleti in 
nepričakovanim preobratom 
pritegnila od prvega trenutka 
dalje in stopnjevala napetost 

vse do zaključnega prizora. 
Zasluge za to imajo prav vsi 
igralci, ki so živahno in spro-
ščeno, govorno in gibno do-
vršeno, s pravimi poudarki 
prepričljivo upodobili svo-
je like,« smo med drugim 
prebrali v obrazložitvi k nag-
radi, za režiserko pa so zapi-
sali: »Ustvarila je uprizoritev, 
ki je dodelana do najmanjših 
podrobnosti, razgibana, te-
koča, polna presenečenj, a 
obenem sproščena in neob-
remenjena, in ves čas prav 
zabavna.«

»Veseli smo bili, da smo se 
ponovno vrnili na oder. Naš 
nastop v Pekrah je bil dokaz, 
da smo se v Gledališču Belan-
skem le zaustavili, nismo se 
pa ustavili. Seveda so na nag-
rado v Pekrah ponosni, hkra-
ti pa je motivacija za nadalj-
nje delo,« je v imenu društva 
povedala Francka Smolej 
in dodala, da so po premie-
ri marca 2019 predstavo na 

različnih odrih ponovili 18-
krat, posebej za festival pa so 
jo po daljšem premoru obno-
vili. »Veliko ur preživimo na 
odru Doma krajanov na Bo-
hinjski Beli, da ustvarimo 
novo predstavo, marsikomu 
je težko usklajevati vsako-
dnevne obveznosti z vajami 
in nastopi. Ves trud nam je 
poplačan, ko vidimo, da pu-
blika v dvorani uživa tako kot 
igralci na odru, zato komaj 
čakamo, da se dvorane spet 
napolnijo.« 

Izbrane besede Smolejeva 
namenja tudi režiserki: »Da 
je celotna ekipa vešča odra in 
prepričljiva, četudi z novinci, 
katerih začetniških korakov 
ni opaziti, je prav gotovo zas-
luga režiserke, s katero sode-
lujemo že 13 let in je v Gledali-
šču Belanskem režirala enajst 
predstav in tudi sedem otro-
ških predstav.«

Predstava Loškega 
odra, avtorska reciklaža 

Feydeaujeve komedije Stras-
ti, laži in maček v žaklju, je 
prejela dve nagradi, in si-
cer priznanje za najboljšo 
predstavo festivala po izboru 
gledalcev in še posebno pri-
znanje za glasbeno interpre-
tiranje in klavirsko sprem-
ljavo. Kot je povedal režiser 
predstave Milan Golob, gre 
pri slednji predvsem velika 
zahvala njihovemu genial-
nemu pianistu in kompozi-
torju Tilnu Drakslerju, ki je 
na odru v živo spremljal in 
osmišljal predstavo. 

Kot je zapisala žirija, ki jo 
je sestavljalo občinstvo, so 
izbrali predstavo, ki jih je 
navdušila s svojo zapleteno, 
zabavno in duhovito zgod-
bo, podkrepljeno s plesom. 
Spremljevalna živa glasba pi-
anista skozi celo predstavo, 
žlahtne nostalgične popevke 
in izredni pevski vložki nasto-
pajočih potrjujejo vsestran-
sko veličino igralcev.

»Zelo sem ponosen na svo-
je 'mačke', saj so spet doka-
zali, da so v dobri kondici-
ji, čeprav že od oktobra niso 
nastopali,« je še dejal režiser 
in dodal, da je predstava tako 
zanj kot tudi za Loški oder 
zelo pomembna, saj so se 
srečali z muzikalom, v kate-
rem so se na svoj, avtorski na-
čin spoprijeli z dramsko igro, 
petjem in plesom. »Nasta-
la je predstava, ki je posveče-
na skupinskemu delu in to-
varištvu med igralci in igral-
kami, s katerimi smo se med 
procesom nastajanja predsta-
ve večkrat nasmejali do solz, 
kar je bil dober indikator za 

to, da bo predstava tudi, ko bo 
šlo zares, lepo komunicirala 
s publiko. To se je doslej iz-
kazalo že dvakrat, tako na Ču-
farjevih dnevih na Jesenicah 
kot tokrat v Pekrah,« je zado-
voljen Milan Golob, sicer di-
rektor Šentjakobskega gleda-
lišča v Ljubljani, kamor je šel 
naslov komedijantke festiva-
la – to je postala Anja Glušič 
za vlogo Izabele v predstavi 
Resno moteni. Komedijant 
festivala pa je postal še en Go-
renjec – za vlogo sprevodni-
ka v predstavi Vozi, Miško! je 
bil naslova deležen Boštjan 
Smukavec iz Gledališča To-
neta Čufarja z Jesenic. 

Pekre letos gorenjske
Pet od šestih nagrad na letošnjem 17. Festivalu komedije Pekre je odšlo v ljubiteljske gledališke skupine 
iz Gorenjske: Gledališče Belansko, Loški oder in Gledališče Toneta Čufarja.

Na festivalu komedije v Pekrah so navdušile Govorice z 
Bohinjske Bele. / Foto: Boris Pretnar

Igor Kavčič

Ljubljana – Akademski sli-
kar Domen Slana se s svo-
jimi najnovejšimi likovni-
mi deli še do konca mese-
ca predstavlja v galeriji Ex 
Arte v Ljubljani. Na ogled 
je postavil zanimiva dela, 
ki so novost v njegovem 
ustvarjanju. Slike so nasli-
kane na les oziroma desko, 
ki je kar tri desetletja služi-
la kot pokrivalo mize za bi-
ljard, na kateri je umetnik 
slikal in kiparil ter ustvaril 
na stotine umetnin. Na de-
ski, na kateri je dolga leta 
ustvarjal, je opazil zanimive 
likovne kompozicije. Desko 
je razrezal na 48 slik manj-
šega formata in jim nakna-
dno vnesel še nekaj slikar-
skih potez. Prav način, na 
katerega je ustvaril dela, ki 

jih predstavlja, mu je nare-

koval tudi naslov razstave 
Razrez časa.

»Slana raziskuje vrvenje 
znotraj topografsko nedolo-

čljivih krajinskih prizorov, 
izpolnjenih z organskimi 
strukturami in igrivimi de-

tajli. Slikarja ne zanima kra-

jina niti kot poseben medij 
niti kot posebna vrednota, 
pač pa ga zanima pojavnost 
krajine v povezavi z njeno 
duhovno komponento, ki se 
vzpostavlja in zavibrira v tes-

nem odnosu med avtorjem 
in slikami,« je med drugim 
zapisal kustos Loškega mu-

zeja Boštjan Soklič. Slana se 
predstavlja še z nekaj kipar-

skimi deli, ki jih je izdelal iz 
raznovrstnih starih kmeč-

kih orodij, stolov, vozovnih 
koles in drugih folklornih 
predmetov.

Razrez časa

Domen Slana

Igor Kavčič

Kranj – »Prvi festival se izte-
ka, tradicija se šele začenja,« 
je v nedeljo zvečer z odra Le-
tnega kina Petra Musevske-
ga, kot so ga organizatorji 
poimenovali za čas festivala, 
sporočal povezovalec pro-
grama domačin Toni Cahu-
nek; da je Kranj postal film-
sko mesto s svojim festiva-
lom. Festivalom, ki ima vse 
reference za svoje nadaljeva-
nje. Tako je v nagovoru raz-
mišljal tudi kranjski župan 
Matjaž Rakovec: »Žal smo 
na koncu, ampak vsak konec 
je nov začetek. Zdaj vemo, 
kaj nas čaka prihodnje leto.« 
Ob tem je poimensko naštel 
ekipo sodelavcev, od tistih iz 
prve do vseh iz zadnje vrste, 
ki so bili zaslužni za izvedbo 
festivala. Vodja in idejni po-
budnik festivala igralec Bra-
ne Završan je poudaril, da 
gre za edini zares igralski fe-
stival v regiji in si je Kranj za-
služil ta privilegij.

V nadaljevanju je pro-
gramska selektorica tek-
movalnega programa Ana 
Šturm spregovorila o izboru 
devetih celovečernih filmov, 
ki so bili predvajani na festi-
valu, od tega štirje premierno 
v Sloveniji. Poudarila je, da je 
pri tem zasledovala kakovost 
filma in predvsem izstopajo-
če igralske kreacije v njem. 

Pri izboru je bila pozorna, 
da filmi izhajajo iz različnih 
držav in okolij in obravnava-
jo različne tematike. 

Mednarodno strokov-
no žirijo festivala so sestav-
ljali trije priznani igralci: 
Dragan Bjelogrlić, Bernar-
da Oman in Marko Mandić. 
Kot je v imenu trojice pove-
dal slednji, so bili zelo pozor-
ni na igralske kreacije v sicer 
odličnem izboru filmov. »V 
več filmih je bila v ospred-
ju voda v različnih pomen-
skih odtenkih. Festival nam 
je povedal, kaj bomo počeli 
11. julija,« je poudaril Marko 
Mandić in požel aplavz avdi-
torija, ob tem pa še dodal, da 
so igralci in igralke tempira-
ne bombe, kar tudi film na-
redi za takega. 

Za igralske dosežke so 
tako podelili tri zlata jabolka, 
in sicer so jih prejeli nem-
ški igralec Franz Rogowski 
za vlogo Christopha v filmu 
Undine, Nada Šargin za vlo-
go Biljane v filmu Oče in Go-
ran Bogdan za vlogo Nikole 
prav tako v filmu Oče. Oba 
sta prek ekrana poudarila, 
da jima je v čast, da sta do-
bila nagrado prav v Sloveni-
ji od tako eminentne žirije, 
nagrado za Rogowskega pa 
je prevzela nemška velepo-
slanica Natalie Kauther z be-
sedami, da je za organizacijo 
takega festivala še posebno v 

teh časih treba imeti pogum. 
V Kranju so ga imeli.

Zlato jabolko grand prix 
(veliko nagrado) je prejela 
Jasna Đuričić za vlogo Aide v 
filmu Quo vadis, Aida? Prav 
tako na daljavo se je zahvali-
la za nagrado, ki ji je še po-
sebno v ponos, ker je prva 
nagrajenka festivala Krafft. 
Nagrado častno zlato jabolko 
je prejel letošnji častni gost 
festivala igralec, producent, 
scenarist in režiser Dragan 
Bjelogrlić. »Ni lahko naredi-
ti dobrega festivala v teh ča-
sih. Izberejo se filmi, orga-
nizator pripelje goste, težko 

pa je ustvariti dobro ume-
tniško atmosfero. Kranjske-
mu festivalu je to uspelo že 
v prvi izvedbi. Kjer se zbere-
jo igralci, tam se vedno zgo-
di nekaj dobrega, saj igral-
ci prinašamo dobro energi-
jo,« je povedal in še dodal: 
»Doma imam polico za na-
grade, na eni strani so doma-
če, na drugi tuje. Ta nagra-
da bo šla med domače, ker 
sem se tu tri dni počutil res 
doma.«

Tako filmska srenja, kot 
občinstvo pa sta si bila eno-
tnega mnenja, da se prihod-
nje leto ponovno srečamo.

Zaveza filmu za naprej
S podelitvijo nagrad najboljšim igralcem se je v nedeljo zvečer v Kranju zaključil prvi Igralski filmski 
festival Krafft. Glavna nagrada grand prix Jasni Đuričić za vlogo Aide v filmu Quo vadis, Aida?

Mednarodno strokovno žirijo so sestavljali Bernarda Oman, 
Dragan Bjelogrlić in Marko Mandić. /Foto: Tina Dokl
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V ženski konkurenci je 
zmagala Eugenia Bujak, 
ki je naslovu državne prva-
kinje v kronometru doda-
la še naslov prvakinje na ce-
stni dirki. Drugo mesto je v 
zaključnem sprintu osvoji-
la lanska prvakinja in klub-
ska kolegica Bujakove Urša 
Pintar, tretja pa je bila Špela 
Kern (Massi-Tactic Women 
Team).

Na četrtkovi preizkušnji v 
kronometru se je med mlaj-
šimi mladinci z zmago izka-
zal Erazem Valjavec (Kole-
sarski klub Kranj), ki je bil 
na cestni dirki v svoji kate-
goriji drugi. Uspeh Valjav-
ca je s srebrno medaljo na 
državnem prvenstvu v kro-
nometru pri mlajših članih 
dopolnil Nik Čemažar (Ko-
lesarski klub Kranj), ki je v 
absolutni kategoriji osvojil 
šesto mesto.

Gorenjci slavili v Kopru
31. stran

Vilma Stanovnik

Bled, Radovljica – V pripra-
vah na olimpijski kvalifika-
cijski turnir je naša moška 
košarkarska reprezentanca 
minuli petek še drugič ugna-
la hrvaško izbrano vrsto. Na 
Telemachovem spektaklu v 
ljubljanskih Stožicah so bili 
izbranci selektorja Aleksan-
dra Sekulića boljši s 97 : 88. 

Dres slovenske reprezen-
tance je prvič po 17. sep-
tembru 2017 oblekel Luka 
Dončić, nasploh prvič je z 
novimi reprezentančnimi 
soigralci zaigral Mike To-
bey, moštvu pa se je v četr-
tek priključil še Gregor Hro-
vat. Ekipa je pred tekmo os-
tala brez Jurija Macure, ki 
si je na treningu pred tek-
mo na Reki poškodoval teti-
vo na desnem kolenu. Tako 
do turnirja v Kaunasu ne bo 
pripravljen za igro in je po 
dogovoru zapustil reprezen-
tančne priprave.

Za Slovenijo sta bili prip-
ravljalni tekmi s Hrvaško 
(prvo na Reki so naši dobili z 
rezultatom 94 : 80) tudi edi-
ni pred odhodom na olim-
pijski kvalifikacijski tur-
nir, že v soboto pa se je naša 

reprezentanca preselila na 
Bled, moštvu pa sta se kot 
zadnja pridružila še Vlatko 
Čančar in Aleksej Nikolić. 
Selektor Sekulić ima tako na 
zadnjih treningih, ki ta te-
den potekajo tudi v Radovlji-
ci, na voljo petnajsterico ko-
šarkarjev, izmed katerih bo 
določil ekipo za olimpijske 
kvalifikacije. Na Bledu in v 
Radovljici vadijo Luka Ru-
pnik, Jaka Blažič, Edo Mu-
rić, Žiga Dimec, Jan Kosi, 
Jakob Čebašek, Miha La-
pornik, Matic Rebec, Zoran 
Dragić, Klemen Prepelič, 
Luka Dončić, Mike Tobey in 
Gregor Hrovat. 

Turnir v Kaunasu bo pote-
kal od 29. junija do 4. juli-
ja, naši pa se bodo v družbi 
s Poljsko, Angolo, Južno Ko-
rejo, Venezuelo in Litvo po-
tegovala za nastop na igrah v 
Tokiu. Tja vodi le prvo mes-
to, kar pomeni, da mora 
zmagovalec najverjetneje 
dobiti obe tekmi v skupini, 
polfinale ter na koncu še fi-
nale. Kvalifikacijski turnir-
ji bodo potekali še v Splitu, 
Beogradu ter kanadski Vi-
ctorii. Na olimpijske igre se 
bodo uvrstili le zmagovalci z 
vsakega prizorišča.

Po dveh zmagah 
košarkarji na Gorenjskem
Pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir 
naša moška košarkarska reprezentanca trenira na 
Gorenjskem.

Kranj – V Kranju je padla še zadnja končna odločitev letošnje 
tekmovalne sezone mlajših starostnih kategorij v košarki. Za 
naslov državnega prvaka so se od srede merili košarkarji do 
15. leta starosti. Naslova prvakov so se veselili košarkarji Slo-
vana, drugo mesto so osvojili Sežanci, tretji so bili Kranjčani, 
na četrtem mestu pa mladi košarkarji Postojne. 

V Kranju najboljša mlada ekipa Slovana

Bled – Radovljiška daljinska plavalka Špela Perše se je na olim-
pijskih kvalifikacijah v Setubalu na Portugalskem uvrstila v 
olimpijsko ekipo za nastop v Tokiu. Peršetova je osvojila 11. 
mesto in se neposredno uvrstila na igre. V boju za olimpijske 
igre je prehitela tudi ugledne tekmice iz Madžarske, Velike 
Britanije, JAR, Ukrajine in drugih držav, ki v mednarodni kon-
kurenci kotirajo višje od Slovenije. »Že od starta sem se zelo 
dobro počutila in vesela sem, da se je na koncu izteklo, kot se 
je. Vedela sem, da imam možnost, in to sem izkoristila,« je 
povedala Peršetova. Za 24-letno Blejko bo to drugi olimpijski 
nastop po igrah v Riu de Janeiru leta 2016. Tam je na 10-kilo-
metrski olimpijski razdalji zasedla 16. mesto.

Špela Perše odplavala olimpijsko normo

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Tek štirih mo-
stov je v soboto prinesel nova 
zmagovalca. Udeleženci ve-
černega tekmovalnega teka 
so letos po Škofji Loki in 
bližnji okolici naredili pet 
in ne deset kilometrov, kot 
je bilo to doslej. Najhitre-
je sta jih pretekla Aljaž Ma-
kovec (16:06) in Maja Vene 
(20:22). 

Makovec je v cilj sicer pri-
tekel kot četrti, a so trije te-
kači pred njim vmes zgreši-
li progo, zato so bili na kon-
cu diskvalificirani. »Vo-
dil sem od začetka do tiste-
ga dogodka, ko je nekaj te-
kačev za mano zašlo. V cilj 
sem prišel kot četrti, de-
jansko pa kot zmagovalec. 
Na Teku štirih mostov sem 
prvič. Trasa mi je všeč, ker je 
razgibana. Mi zelo ustreza. 
Tudi organizacija je v redu,« 
je povedal Aljaž Makovec, ki 
je na tek prišel iz Lepene pri 
Bovcu. Trenira tek na dolge 
proge pri Romanu Kejžar-
ju in v AD Mass. Teden prej 
je nastopil na polmaratonu 
v Veroni, kot je dejal, pa je 
bil tokrat po dolgem času 
znova na tekmi v Sloveniji. 
Drugo mesto je v konkuren-
ci 124 tekačev osvojil Adrija-
no Vrbetič (17:41), tretji pa 
je bil Anže Rozman (18:10). 
Tek štirih mostov je za tre-
ning izbral tudi biatlonski 
reprezentant Rok Tršan iz 

Valburge. V cilju je bil dru-
gi, a bil med tistimi, ki so 
zgrešili progo. »Prišel sem 
za trening. Ne glede na vse 
sem s svojim tekom zelo za-
dovoljen. Pred dvema ted-
noma sem nastopil na po-
dobni tekmi in bil na kilo-
meter okrog dvajset sekund 
počasnejši kot danes, tako 
da sem naredil kar velik ko-
rak naprej,« je pojasnil in 
dodal, da priprave na sezo-
no pod taktirko novega tre-
nerja Janeza Mariča poteka-
jo dobro. Prišli so iz priprav 
v Premanturi, sedaj so en te-
den doma, sledile bodo nove 
priprave v Obertilliachu v 
Avstriji. 

Zanimivo, da je v Ško-
fji Loki teklo skoraj toliko 
žensk kot moških (115). Do-
mačinka Maja Vene je za 
pet kilometrov potrebovala 
20 minut in 22 sekund, v ci-
lju pa povedala: »Na tek sem 
se prijavila danes zjutraj, saj 
nisem vedela, ali bi šla ali 
ne. Na koncu sem se odloči-
la za nastop. Zadnje čase ni-
sem veliko tekla, saj nisem 
računala, da tek v tekmoval-
ni obliki sploh bo. Proti kon-
cu sem bila presenečena, 
ko sem ugotovila, da se ne-
kaj dogaja, ko so bili gledal-
ci navdušeni nad mojih pri-
hodom. Skoraj do konca ni-
sem vedela, da sem vodilna. 

Seveda sem zelo vesela te 
zmage. S tekom se ukvarjam 
rekreativno.« Druga je bila 
v cilju prav tako domačin-
ka Dora Suljanović (20:43), 
obetavna mlada atletinja AK 
Škofja Loka, dijakinja prve-
ga letnika Gimnazije Škofja 
Loka. Tretje mesto je osvoji-
la Petra Krmelj (20:52).

Tek štirih mostov se je si-
cer začel dopoldan s teki 
predšolskih otrok, nada-
ljeval pa popoldan s šolski-
mi teki. Organizatorji iz 
Društva T4M in Športne 
zveze Škofja Loka so uspeš-
no izpeljali deveto izvedbo 
teka, prihodnje leto pa bo ju-
bilejna, deseta.

V Škofji Loki nova zmagovalca
Tek štirih mostov je v tekmovalnem delu letos potekal na pet kilometrov dolgi progi, zmagovalca pa sta 
prvič postala Aljaž Makovec in domačinka Maja Vene.

Tek štirih mostov v Škofji Loki je vendarle potekal tudi v tekmovalni obliki. Udeleženci so 
se z Mestnega trga podali na petkilometrsko progo. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Komenda – V Komendi je v 
petek potekal Kriterij za Po-
kal Tadeja Pogačarja in VN 
Plastike Virant. Na sporedu 
je bil tretjič in v elitni kate-
goriji je bil zmagovalec ved-
no isti: Luka Mezgec (Bike 
Exchange).

Na startu je bilo nekaj 
manj kot dvesto kolesarjev, 
od tega 31 članov in mlajših 
članov. Nekaj uvodnih kro-
gov je odpeljal tudi Tadej Po-
gačar (UAE Team Emira-
tes) in se tako pokazal števil-
nim domačim navijačem. V 
boju za zmago je bil Mezgec 
prepričljivo najhitrejši in na 
krožni trasi v Poslovni coni 
Komenda zbral največ točk. 
Drugi je bil Anže Skok (Lju-
bljana Gusto Santic), tretji 
pa Martin Lavrič (KK Kranj). 
»Res je posebna čast zmagati 
na dirki s takšnim imenom. 

Lepo je, da se zbere takšna 
množica navijačev. Ne zgodi 
se pogosto, da se lahko dru-
žimo z zmagovalcem Dir-
ke po Franciji, in lahko smo 

veseli, da smo tukaj. Po dveh 
mesecih sem znova na dir-
ki. Vmes sem bil bolan, za 
mano so dolge priprave na 
višini. Današnji kriterij je bil 

odličen test. Eno uro vožnje 
na limitu, na koncu sem po-
skusil tudi s solo akcijo, šel 
na vso moč, a na žalost ni 
uspela. Vedel sem, da potre-
bujem prav takšen način dir-
kanja: regeneracija, sprint, 
zaviranje, pospeševanje, 
gneča, ki simulira sprint na 
etapah Tour de France. To 
lahko doživiš samo na kri-
teriju. Današnja zmaga je 
kljukica v mozaiku priprav-
ljenosti za večje cilje,« je po-
jasnil Kranjčan Luka Mez-
gec. V soboto bo začel nasto-
pe na Dirki po Franciji. Nje-
gova vloga v ekipi bo pomoč-
nik za sprinte. 

Med članicami je zmaga-
la Ana Ahačič, druga je bila 
Urška Bravec (obe BTC City 
Ljubljana Scott), tretja pa 
Špela Kern (Massi-Tactic 
Women Team). Tekmovale 
so sicer vse kategorije od naj-
mlajših dečkov do članov.

Mezgecu Pogačarjev kriterij
Luka Mezgec je še tretje leto zapored dobil Kriterij za Pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant. 

Kranjčan Luka Mezgec (spredaj) je z zmago na kriteriju v 
Komendi potrdil dobro sprintersko formo pred Dirko po 
Franciji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Razlogov je več kot dovolj
»Zakaj pa je tebi tako fino 

hoditi v hribe?« me je pred 
kratkim vprašal brat, ko sva 
ob čudno zgodnji uri se-
dela pri zajtrku in brska-
la vsak po svoji skledi ov-
senih kosmičev – on je lo-
vil svoj jutranji trening, jaz 
pa sem imela v načrtu pre-
hiteti prve pohodnike na be-
lih pobočjih Golice. In mi je 
dal misliti. Isto vprašanje 
naslednji dan napišem pri-
jatelju Marku. Potem ko se 
je vrnil iz dolgočasno ravne 
Belgije, so zanj gore postale 
drugi dom. Z zanimanjem 
čakam njegov odgovor, po-
tem pa sporočilo natipkam 
še Tadeji in Meti, se zakle-
petam z nekaj mladimi al-
pinisti in plezalci ter čakam 
odgovore, ko ti počasi ka-
pljajo v »inbox«, vsak s svo-
jo vsebino, a vsi s podobnim 
bistvom.

Gore so tiste, ki mla-
dim nudijo duhovno za-
dovoljstvo in sprostitev, so 
sredstvo za »luftanje« glave 
in pobeg od vsakdanjih no-
rosti. Luku je »hribolazenje« 
avantura, kjer preizkuša svo-
je zmožnosti, jih dviguje, na-
bira nove izkušnje ter lepe 
razglede. Slednji so skupna 
točka prav vsem, poleg prija-
teljev, ki jih raje spoznavamo 
v naravi, kot pa med poseda-
njem v kavarnah, pravi Pia, 
in jih tako tudi bolje spozna-
mo – v steni, ko smo odvis-
ni sami od sebe in svoje ple-
zalne naveze, osebe, ki ji ne-
izmerno zaupamo in se za-
našamo na njeno treznost 
in odgovornost, še pripom-
ni Nejc. Ljubezen do hribov 
je bila Špeli privzgojena, ko 
so namesto počitnic na mor-
ju, z družino raje raziskovali 
Paklenico, drugi pa so hribe 

spoznali na socialnih omrež-
jih in v želji po zdravem živ-
ljenju se jim je tako odprl 
nov svet, bolj umirjen, prep-
rost, odmaknjen od stresne-
ga vsakdana in skrbi. 

Meni hribi prinašajo ved-
no nove priložnosti za obču-
dovanje lepot narave, ki so se 
na tisto jutro otepale kapljic 
rose in lovile prve sončne 
žarke. Pobočja Golice je po-
novno prekrila bela prepro-
ga narcis, ki so zadnji me-
sec povzročile pravo cvetlič-
no evforijo, na zgodnje tor-
kovo jutro pa so cvetele le za 
naju z Nejcem. 

Mladi imamo torej več kot 
le en dober razlog, da tudi 
ob koncu tedna vstajamo že 
pred zarjo, ko drugi še vedno 
»drnjohajo« v svetu sanj pod 
toplo odejo. Da grizemo ko-
lena v neskončne strmine, z 
veseljem gazimo po prvem 

snegu ali pa se potimo na 
vročem poletnem soncu, ko 
ta neusmiljeno greje prisoj-
na pobočja. Imamo več kot 
en odličen razlog, da se po 
celodnevnem »pojanju« po 
hribih, adrenalinskem nabi-
ranju plezalnih izkušenj in 

radovednem odkrivanju po-
zabljenih poti utrujeni, a za-
dovoljni v srcu zavalimo na 
skupno ležišče v gorski koči, 
stisnjeni še med vsaj ducat 
drugih prepotenih in nič kaj 
prijetno dišečih teles s po-
dobno »obsesijo«. 

Tisoč in en cvet – pomladne lepote na Golici

Jelena Justin

Vzpon na Gradišče je lah-
ko lep uvod v novo poletno 
sezono, saj pristna in čvrsta 
vipavska skala daje občutek 
visokogorja, plezamo na-
mreč v strmem apnenčas-
tem svetu, ki nam je tako 
ljub. Gradiška tura je ena 
težjih zavarovanih plezalnih 
poti pri nas, zato je uporaba 
samovarovalnega komple-
ta nujna. Predvsem v zgor-
njem delu namreč poteka po 
izpostavljenem razu. Ker se 
gibljemo v vertikalnem sve-
tu, je tudi čelada nujna opre-
ma, ki nas ščiti pred padajo-
čim kamenjem. 

Izhodišče za turo je vas 
Gradišče. Z avtoceste Lju-
bljana–Koper zavijemo proti 
Vipavi. Peljemo se mimo ta-
ble Vipava, ko nas smerokaz 
usmeri desno v Gradišče. Po 
približno dveh kilometrih 
asfaltirane ceste prispemo 
na parkirišče. Smerokaz nas 
usmeri na pot, ki se v sme-
ri vzhoda dviga skozi gozd. 
Višje pot zavije ostro levo, tik 
pred vstopom v smer se des-
no odcepi pešpot na Gradi-
ško turo, pešpot, ki jo bomo 
mi uporabili za udoben in 
lep sestop. Zavarovana ple-
zalna pot na Gradiško turo 
poteka po izraziti trikotni 
skali; omenjenemu sektorju 

so športni plezalci tudi dali 
ime Trikot. 

Drznila bi si trditi, da je 
vstop v Furlanovo smer na 
Gradiško turo najzahtevnej-
ši detajl celotne smeri, saj je 
nekaj metrov treba preple-
zati prosto, kar za neizkuše-
ne ni ravno enostavno. Smer 
poteka ob jeklenici, po str-
mi zajedi navzgor. Skala je 
trdna, stopi pa precej nara-
zen, tako da se je včasih tre-
ba malo ustaviti in premis-
liti, kam dati noge in za kaj 
se prijeti z desno roko. Na 
vrhu zajede skalni svet pos-
tane malenkost lažji. Prek 
ozke police dosežemo le-
sen, razgledni balkon, ki 

smo ga že prej lahko opazo-
vali od avtomobila in se ču-
dili, kam se podajamo. Na-
daljujemo po grapi, dokler 
strmega vzpona ne preki-
nemo s prečenjem v desno, 
do izpostavljenega raza. To 
je najlepši del ture. Napre-
dujemo ob varnih in trdnih 
jeklenicah vse do vrha Triko-
ta, kjer se ferata združi s po-
hodno potjo. Raz je resnično 
izpostavljen. Gibljemo se po 
zahtevnem terenu, ki ni za 
vrtoglave. 

Markirana pot nas vodi 
naprej do vrha Gradiške ture. 
Steza je precej strma, sploh 
tik pod vrhom. Z vrha je ču-
dovit razgled na celotno Vi-
pavsko dolino in na številne 
majcene vasi nad njo, ki me-
jijo na Kras. Do vstopa v smer 
bomo potrebovali 15 minut, 
do vrha plezalne smeri 30 
minut, do vrha Ture pa še na-
daljnjih 45 minut.

Pobudo, da se nadela zava-
rovana plezalna pot do vrha 
Gradiške ture, je dal predse-
dnik PD Vipava župnik dr. 
Otmar Črnilogar. Plezalna 
pot je bila nadelana 15. junija 

1969, poimenovana pa po 
Fricu Furlanu, ki je v njenih 
stenah leta 1952 izgubil živ-
ljenje. Razgledni mostiček 
je bil zgrajen leta 1971, poi-
menovali pa so ga Gnezdo. 

Po Črnilogarju so poime-
novali novo ferato, ki pripe-
lje povsem na vrh Gradiške 
ture – Otmarjeva pot. A te se 
bomo lotili ob drugi prilož-
nosti.

Sestop po ferati je zahtev-
nejši kot vzpon, zato predla-
gam, da si zanj izberemo tis-
to običajno pot, ki je pa tudi 

strma in zahteva previdnost. 
Videli bomo tudi vstop v Ot-
marjevo pot, ki v spodnjem 
delu poteka po gladki ska-
li, v pomoč pa so nam števil-
ne skobe. Vmes bomo mor-
da naleteli na športne plezal-
ce, saj je v tem delu na deseti-
ne različno zahtevnih plezal-
nih smeri. 

Nadmorska višina: 793 m
Višinska razlika: 500 m (160 
m plezalnega dela)
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Gradiška tura (793 m n. m.)

Klasika
Danes bomo obiskali eno od klasičnih zavarovanih poti v Sloveniji, Furlanovo 
na Gradiško turo. Pred dvema letoma je zraven nastala še ena ferata, ki je 
malce zahtevnejša. A te se bomo lotili kdaj drugič.

Vstopni detajl v Furlanovo je nezavarovan / Foto: Jelena Justin

Znameniti vrhnji raz, ki je zelo izpostavljen / Foto: Jelena Justin

Tjale gor nekam se podajamo. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kovor – Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj je v 
četrtek na ekološki Šlibarje-
vi kmetiji v Kovorju pripra-
vil posvet o ekološkem kme-
tovanju, na katerem so stro-
kovnjaki z različnih podro-
čij ugotavljali, ali načrtova-
ni ukrepi akcijskega načr-
ta za ekološko kmetijstvo do 
leta 2027 in strateškega na-
črta skupne kmetijske poli-
tike za obdobje 2023–2027 
dovolj dobro podpirajo ra-
zvoj ekološkega kmetijstva 
v Sloveniji. Da so se zbra-
li pri Šlibarju, ni bilo na-
ključje, letos namreč mine-
va dvajset let, odkar so se na 
kmetiji odločili za prehod iz 
konvencionalnega v ekolo-
ško kmetovanje. Kot je de-
jal gospodar Gregor, še nap-
rej ostajajo mešana kmeti-
ja – redijo živino, prideluje-
jo in predelujejo žita ter oh-
ranjajo travniški sadovnjak, 
pred petimi leti so začeli va-
riti svoje pivo, ki je prvo eko-
loško pivo v Sloveniji, v zad-
njem času se ukvarjajo tudi s 
turizmom. Ekološko pridel-
ke in izdelke prodajajo doma 
na kmetiji in na tržnicah, za-
lagajo nekaj manjših trgo-
vin, nekaj prodajo tudi v jav-
ne ustanove. Tržiški župan 
Borut Sajovic, ki tudi sam 

ekološko kmetuje, je ugota-
vljal, da vse, kar pojemo, ni 
najbolj idealno, zato je pri-
delovanje zdrave, ekološke 
hrane prava smer. »Tako 
pridelana hrana mora dobi-
ti tudi pravo, pošteno ceno,« 
je dejal Sajovic in poudaril, 
da je pomemben del ekolo-
škega kmetovanja tudi paš-
ništvo, ki bi mu v prihodno-
sti morali namenjati še več 
pozornosti. 

Zdaj smo pri enajstih 
odstotkih

Direktor centra za trajno-
stni razvoj Uroš Brankovič 
je za Šlibarjevo kmetijo de-
jal, da je primer uspešne in 
inovativne ekološke kmetije, 

ki je lahko tudi za vzor dru-
gim v Sloveniji, potem pa je 
predstavil nekatere rezulta-
te analize stanja, ki so jo na-
redili v okviru priprav na iz-
delavo novega (drugega) ak-
cijskega načrta za ekološko 
kmetijstvo do leta 2027. Kot 
je dejal, si je Slovenija s pr-
vim akcijskim načrtom za-
dala cilj vzpostaviti ekološko 
kmetovanje na 15 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, zdaj, v 
letu 2021, je pri enajstih od-
stotkih, cilj novega načrta je 
dvajset odstotkov. Tudi de-
lež ekoloških živil v prehra-
ni vrtcev, šol in drugih jav-
nih zavodov je še precej 
skromen. 

Poplava različnih oznak

Dr. Martina Bavec s Fakul-
tete za kmetijstvo in biosis-
temske vede je ugotavljala, 
da bi kmetijam, ki kmetuje-
jo na konvencionalen način, 
morali načrtno predstavljati 
prednosti ekološkega kme-
tovanja. Marsikje v Evro-
pi so zahteve za ekološko 
kmetovanje sčasoma pos-
tale usmeritve za vse kme-
tijstvo. Pridelovanje ekolo-
ške hrane je tudi naložba v 
zdravje, ki lahko prispeva k 
prihrankom v zdravstvu in 
tudi drugih področjih. Raz-
vite države so razvile močno 
blagovno znamko za ekolo-

ška živila, pri nas pa z raz-
ličnimi oznakami zmanjšu-
jemo prepoznavnost ekolo-
ških živil. Potrošniki misli-
jo, da so živila z oznako Iz-
brana kakovost celo boljša 
od ekoloških. Marija Marin-
ček, predsednica Zveze dru-
štev ekoloških kmetov Slo-
venije, je opozorila na po-
manjkljiv prenos znanja o 
ekološkem kmetovanju. To 
znanje bi lahko delili naprej 
tudi ekološki kmetje, ki so se 
izkazali v praksi, a so glede te 
ideje naleteli na odpor. »Če 
ne bo znanja in podpore od-
ločevalcev, ne bo napredka,« 
je dejala in se zavzela za to, 
da bi za ekološko kmetova-
nje navdušili vsaj kmete, ki 

so vključeni v različne kme-
tijsko-okoljske in podnebne 
ukrepe. 

Samo subvencije niso 
dovolj

Državni sekretar ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
sko in prehrano Aleš Irgo-
lič je dejal, da na ministr-
stvu od lani pripravljajo ak-
cijski načrt za ekološko kme-
tovanje do leta 2027, ki ga 
bodo predvidoma predstavi-
li letos jeseni. Akcijski načrt 
bodo vključili tudi v strateški 
načrt izvajanja skupne kme-
tijske politike v naslednjem 
programskem obdobju, ven-
dar načrt še ni toliko konkre-
ten, da bi že lahko odgovori-
li na vprašanje, kolikšnih fi-
nančnih podpor bo deležno 
ekološko kmetovanje. 

V razpravi je bilo sliša-
ti predlog, da bi država od 
zakupnikov zemljišč, ki jih 
daje v zakup na vodovarstve-
nih območjih, morala zah-
tevati ekološko kmetovanje. 
Ekološki kmet Marko Sla-
vič je ob tem predstavil svojo 
zgodbo in povedal, da je pred 
šestimi leti najel deset hek-
tarjev kmetijskih zemljišč 
na prvem vodovarstvenem 
območju, za katera je lastni-
ca Občina Ormož zahte-
vala ekološko kmetovanje. 
Na njih zdaj ekološko pri-
deluje žita. Na vprašanje 
Darje Zemljič, novinarke 
Kmečkega glasa, ki je vodi-
la pogovor, kako za ekolo-
ško kmetovanje navdušiti 

konvencionalne kmete, je 
Slavič dejal, da se kmetje ne 
odločajo za ekološko kmeto-
vanje zaradi subvencij in da 
jim je zato treba predvsem 
predstaviti prednosti tovr-
stnega kmetovanja in jim za-
gotoviti prodajne možnosti. 

Pozitivni učinki na 
varstvo narave

Ekološko kmetijstvo ima 
pozitivne učinke tudi na 
varstvo biodiverzitete, je de-
jala Tanja Šumrada z Bio-
tehniške fakultete in opozo-
rila na to, da kmetje za me-
jice in druga neproduktiv-
na zemljišča ne dobivajo 
neposrednih plačil, zato jih 
odstranjujejo, ker jih ovira-
jo pri delu in od tega nima-
jo nič. Ukrepe bi morali na-
ravnati bolj ciljno (in zato le 
tam, kjer gnezdijo ptice, za-
gotoviti bolj pozno košnjo), 
a za izvajanje takšnih ciljnih 
ukrepov bi država potrebo-
vala zelo dobre podatke. V 
Sloveniji se še vedno spra-
šujemo, ali je ekološko res 
boljše od konvencionalnega, 
drugje se ukvarjajo le z vpra-
šanjem, kako pridelati čim 
več ekološke hrane, je deja-
la Sanja Lončar, zagovorni-
ca zdravega življenja in pre-
hranjevanja, in dodala, da 
tudi raziskave kažejo na to, 
da je v ekoloških živilih več 
snovi, ki potrošnikom zago-
tavljajo, da so bolj zdravi. Pri 
ekološkem kmetovanju gre 
za drugačen vrednostni sis-
tem kot pri konvencional-
nem, kmetje, ki želijo kme-
tovati ekološko, ga morajo 
osvojiti, enako tudi kmetij-
ski svetovalci. 

Kritični do izobraževanja 
in javnih naročil

Udeleženci pogovora so 
bili kritični tudi do izobra-
ževanja za ekološko kmeto-
vanje oziroma za kmetijsko-
-okoljske ukrepe, pri tem pa 
so menili, da bi bili names-
to klasičnih predavanj veli-
ko boljša rešitev ogledi vzor-
nih ekoloških kmetij ter in-
dividualno svetovanje. Po-
trošniki vse bolj gledajo na 
kakovost hrane, zato so za 
ekološko kmetovanje še ve-
like možnosti, je dejal De-
nis Ploj iz Zadruge Dobri-
na, a ob tem opozoril na veli-
ko konkurenco ekoloških ži-
vil iz uvoza in na to, da kot 
ponudniki ekološke hrane 
ne izpolnjujejo pogojev pri 
javnih naročilih, pri katerih 
naročniki zahtevajo dobavo 
vseh vrst živil, recimo tudi 
banan. Kot smo slišali, Slo-
venija največ ekološke hrane 
uvozi iz vzhodnoevropskih 
držav, predvsem Poljske. 

Dobre možnosti, a veliko ovir
Na pogovoru o ekološkem kmetovanju v Kovorju so ugotavljali, da so v Sloveniji dobre možnosti za 
razvoj ekološkega kmetijstva, vendar so na poti do cilja, ki si ga na tem področju z akcijskim načrtom 
zastavlja država, še številne ovire. 

Gregor Šlibar / Foto: Gorazd Kavčič

Udeleženci pogovora o ekološkem kmetovanju / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo je letos 
pripravilo spremembe pro-
grama ukrepov na področju 
čebelarstva v obdobju 2020–
2022. Za izvajanje tega pro-
grama bo Evropska unija po 
novem zagotovila v letoš-
njem in prihodnjem letu po 
649.455 evrov na leto, kar je 
letno 269.455 evrov več kot 
prej. Enak znesek kot uni-
ja, to je 649.455 evrov, pa 
bo prispevala še Slovenija iz 
državnega proračuna. Kako 
naj bi porabili ta denar? Mi-
nistrstvo je spremembo pro-
grama ukrepov poslalo v 
potrditev Evropski komi-
siji, pripravilo pa je že tudi 
spremembo uredbe o izva-
janju ukrepov. Spremenje-
na uredba predvideva neka-
tere nove ukrepe ter dopol-
nitve obstoječih. Tako so pri 
sofinanciranju čebelarske 
opreme predvidene nekate-
re nove kategorije opreme, 
spreminja pa se tudi najvišji 

znesek sofinanciranja. Pri 
subvencioniranju vzreje če-
beljih matic naj bi višjo pod-
poro prejeli tisti, ki vzreja-
jo čebelje matice z dalj časa 
znanim poreklom.  

Na podlagi spremenjene 
uredbe naj bi julija objavi-
li osem javnih razpisov, in 
sicer za sofinanciranje če-
belarske opreme (en ali dva 
razpisa), didaktičnih pripo-
močkov organizacijam če-
belarjev, zdravil, ki so v eko-
loškem čebelarjenju do-
voljena za zatiranje varo-
je, sredstev za prevoz čebel 
na pašo ter nakupa opreme 
za izvedbo raziskave Iska-
nje alternativnih paš in ka-
rakteristike medu v pove-
zavi s povzročitelji mede-
nja, za podpore čebelarskim 
društvom pri izvajanju paš-
nih redov in za subvencio-
niranje vzrejevalcev čebe-
ljih matic. Za izvedbo ukre-
pov bo malo časa, saj bo vse 
razpise treba zaključiti do 31. 
julija. 

Osem čebelarskih 
javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bo predvidoma julija objavilo osem razpisov za 
ukrepe na področju čebelarstva.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kozolci – nekdaj z 
lesenimi stebri in streha-
mi, potlej z betonskimi ste-
bri in opeko na strehi – so 
danes na večini kmetij le 
še spomin na preteklost in 

čase, ko so bili nepogrešlji-
vi pri sušenju trave in sno-
pov žita. Ob vsesplošnem 
napredku, tudi v kmetij-
stvu, jih je povozil tehnolo-
ški razvoj, ki ga zaznamuje 

siliranje v silosih in balah. 
Le na malokateri kmetiji v 
kozolcih še sušijo travo in 
žito, ponekod jih uporablja-
jo za sušenje drv, kot pri-
ročno mesto za namestitev 
reklamnih tabel ali za dru-
ge namene. Nekateri so jih 

odstranili, veliko jih propa-
da, ponekod so od kozolca 
ostali le še stebri. Le redki 
lesene in dobro vzdrževane 
ohranjajo kot okras doma-
čije in podeželskega okolja. 

Kozolci večinoma le še 
spomin na stare čase  

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v petek 
začela izdajati informativne odločbe o finančnem nadome-
stilu za izpad dohodka, ki ga je drugi val epidemije covida-19 
povzročil rejcem goved v obdobju od začetka lanskega oktobra 
do konca letošnjega marca. Vse odločbe bo predvidoma izdala 
do konca tega tedna. Predpisane pogoje izpolnjujejo 20.104 
kmetijska gospodarstva, ki bodo prejela skupno nekaj več kot 
6,9 milijona evrov finančnih nadomestil. 

Informativne odločbe za pomoč rejcem goved
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Simon Šubic

Kranj – V soboto so v okvi-
ru večje požarne vaje v Kra-
nju javnosti predstavili novo 
gasilsko avtolestev, ki so jo 
kranjski poklicni gasilci pre-
jeli že oktobra lani, a so za-
radi epidemioloških razmer 
uradni prevzem vozila, ki so 
ga že uporabili v več zahtev-
nih intervencijah, opravi-
li šele zdaj, ko so se ukrepi 
že nekoliko sprostili. Nakup 
skoraj devetsto tisoč evrov 
vrednega vozila so omogo-
čile Mestna občina Kranj 
ter občine Jezersko, Nak-
lo, Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka in Tržič, pri sofinanci-
ranju pa je sodelovala tudi 
država, ki je v okviru požar-
nega sklada pri ministrstvu 
za obrambo zagotovila 350 
tisoč evrov. »Nakup nove av-
tolestve dokazuje, da je v so-
delovanju moč,« je v svojem 
nagovoru poudaril minister 
za obrambo Matej Tonin. 

»Nova avtolestev seže do 
delovne višine 42 metrov. 
Do košare je speljan B tlač-
ni vod, kar omogoča hitrej-
še in lažje gašenje na višini. 
Opremljena je z vodnim to-
pom, banko zraka, poseb-
nimi vozili za prenos tež-
jih oseb, skočno blazino in 
vrsto druge opreme, ki omo-
goča njeno čim večjo funk-
cionalnost,« je pomembno 
pridobitev opisal direktor 
Gasilsko reševalne službe 
(GARS) Kranj Tomaž Vil-
fan. »Prepričan sem, da smo 
se s tem nakupom pravilno 
odločili. Nova avtolestev bo 
pripomogla k temu, da bodo 
naši občani še naprej in še 
bolj varni,« je poudaril. 

Vaja v dveh delih

Zmogljivost 42-metrske 
avtolestve, ob njej pa tudi 
nove avtocisterne in povelj-
niškega vozila za vodenje 
večjih intervencij, so v soboto 
dopoldan preizkusili tudi na 
požarni vaji, na kateri so po-
leg poklicnih gasilcev sode-
lovali tudi prostovoljni gasil-
ci iz kranjskih društev. Izved-
li so jo v dveh delih: najprej v 
stanovanjskem bloku na na-
slovu Ulica Tuga Vidmarja 
10 na Planini, nato še v Pre-
šernovem gledališču v sta-
rem mestnem jedru Kranja. 

Po scenariju je na Plani-
ni zagorelo v kuhinji stano-
vanja v drugem nadstropju, 

zato je bila potrebna evakua-
cija vseh stanovalcev, neka-
teri med njimi so tudi osta-
li ujeti v objektu. »Interven-
cij zaradi pozabljene hrane 
na štedilniku imamo gasil-
ci veliko, marsikatera se raz-
vije tudi v požar kuhinje. Z 
vajo smo želeli prikazati, kaj 
pomeni, če se razvije požar 
v večstanovanjskem objektu 
in je hodnik zadimljen, kako 
se bodo iz objekta evakuirali 
stanovalci. Videli smo, da je 
to kar težava, saj so med sta-
novalci tudi invalidne ose-
be, nekateri ničesar ne sliši-
jo oziroma ne vedo, da je po-
žar. Hoteli smo tudi pokaza-
ti, kako pomembne so pro-
ste intervencijske poti. Po 
scenariju je namreč eno vo-
zilo zasedalo intervencijsko 
pot, tako da so stanovalci lah-
ko nekoliko začutili, za koli-
ko se zaradi tega podaljša 

reakcijski čas,« je pojasnil 
poveljnik GARS Kranj An-
draž Šifrer. 

V gledališču pa je zagore-
lo med izvajanjem vzdrže-
valnih del pri odru, deset de-
lavcev pa je ostalo ujetih v 
objektu in na strehi. V dru-
gem delu vaje v mestnem 
središču so gasilci preizku-
sili tudi dobavo vode iz ka-
njona Kokre, pri čemer so 
si pomagali z več črpalkami. 
Uprizorili so tudi reševanje 
obnemogle osebe z cerkve-
nega zvonika. »Tudi z vajo 
v gledališču smo preizskusi-
li oziroma ljudem prikazali, 
kako poteka evakuacija obi-
skovalcev in zaposlenih iz 
gledališča. Obenem smo z 
reševanjem osebe z zvonika 
glavne kranjske cerkve pre-
verili, ali z novo avtolestvijo 
dosežemo vrh zvonika, saj se 
bo ta kmalu odprl tudi za jav-
nost in moramo biti priprav-
ljeni tudi na tovrstne inter-
vencije,« je povedal Šifrar in 
dodal, da z 42-metrsko avto-
lestvijo (stara seže do 32 me-
trov) dosežejo vrhove vseh 
stavb na spodnjem Gorenj-
skem, edino pri kranjskem 

nebotičniku ne dosežejo 
najvišjih dveh nadstropij. 

Tonin tudi o reševanju 
gasilske problematike

Minister Tonin se je si-
cer v svojem govoru dotak-
nil tudi reševanja problema-
tike poklicnih gasilcev, kjer 
si je zastavil tri prioritetne ci-
lje: novelacijo zakona o gasil-
stvu, ki bo uredila sistemski 
okvir in status poklicnih ga-
silcev, uvedbo standardizira-
nih zavarovanj tako za pro-
stovoljne kot za poklicne ga-
silce in uvedbo karierne poti 
za poklicne gasilce. »Če ga-
silci skrbite za našo varnost, 
je naša dolžnost, da poskrbi-
mo za ustrezna zavarovanja 
in vašo varnost,« je dejal. Kot 
je še poudaril, so v preteklih 
dneh s Sindikatom poklicnih 
gasilcev uskladili spremem-
bo Uredbe o kriterijih za do-
ločitev položajnega dodatka 
za javne uslužbence, s kate-
ro se položajni dodatek ureja 
tudi za vodje manjših skupin 
v poklicnem gasilstvu – za vo-
denje enot, ki štejejo med tri 
in pet pripadnikov. 

Predstavili novo avtolestev
V soboto je v Kranju potekala obsežna požarna vaja, na kateri so kranjski poklicni gasilci predstavili tudi 
novo avtolestev, pri nakupu katere je sodelovalo sedem občin in ministrstvo za obrambo. 

Evakuacija stanovalcev s strehe stanovanjskega bloka na Ulici Tuga Vidmarja 

Možnost dostopa z avtolestvijo do vrha zvonika cerkve sv. Kancijana in tovarišev v Kranju 
bo po odprtju zvonika za obiskovalce postala še pomembnejša. / Foto: Primož Pičulin 
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Simon Šubic

Kranj – Gorski reševalci so 
imeli minuli konec tedna 
polne roke dela. Posredova-
li so v desetih gorskih nesre-
čah, od tega je bila šestkrat 
aktivirana dežurna ekipa za 
reševanje v gorah s posad-
ko helikopterja Slovenske 
vojske, so sporočili z Gorske 
reševalne zveze Slovenije. 
»Zdrsi in neprimerna opre-
ma v visokogorju so bili ta 
konec tedna spet glavni kri-
vec za nesreče,« so opozorili. 

Gorski reševalci iz Bovca 
so skupaj z dežurno ekipo 
z Brnika morali posredova-
ti tudi zaradi smrtne nesre-
če. Umrl je planinec, ki je pri 
sestopu s Triglava zdrsnil 
pod Bovško škrbino. 

Na Gorenjskem sta v sobo-
to pomoč radovljiških gor-
skih reševalcev potrebovala 

tuja planinca, ki sta se oko-
li 20. ure izgubila na pobo-
čju Stola. Gorski reševalci 
so ju našli in nepoškodova-
na pospremili v dolino, na 
mejnem prehodu Ljubelj pa 
so ju predali avstrijskim gor-
skim reševalcem.

V nedeljo popoldan so 
kamniški gorski reševalci, 
dežurna ekipa za reševanje 
v gorah, posredovali na Veli-
ki planini, od koder so nena-
doma obolelo osebo s heli-
kopterjem Slovenske vojske 
prepeljali v ljubljanski kli-

nični center. Tržiški gorski 
reševalci pa so v nedeljo do-
poldan priskočili na pomoč 
planinki, ki jo je na poti na 
planino Korošica obšla sla-
bost in ni mogla nadaljevati. 
Planinko so oskrbeli, prepe-
ljali do ceste in jo predali re-
ševalcem Nujne medicinske 
pomoči Tržič.

Konec tedna veliko 
nesreč v gorah

Minuli konec tedna je dežurna ekipa z Brnika kar šestkrat 
poletela v gore. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Bled – V soboto se je v okoli-
ci Bleda na nujni vožnji po-
nesrečila policijska patrulja. 
Na Policijski upravi Kranj so 
pojasnili, da so okoli 19.45 
več policijskih patrulj pos-
lali na prijavo vloma v vozi-
lo. Pri nizki hitrosti je eno 

policijsko vozilo z vzpore-
dne makadamske površi-
ne zdrsnilo proti glavni ces-
ti in se prevrnilo. Nastala je 
materialna škoda, poškodo-
vanih pa ni bilo. V povezavi 
s prijavo vloma so policisti 
izsledili šest oseb, pridržali 
niso nikogar, postopek pa še 
poteka, so še dodali. 

Nesreča na nujni vožnji

Nova avtolestev seže do delovne višine 42 metrov, 
opremljena je z vodnim topom, banko zraka, 
posebnimi vozili za prenos težjih oseb, skočno blazino 
in vrsto druge opreme, ki omogoča njeno čim večjo 
funkcionalnost. 

Hotemaže – V nedeljo okoli 16.30 je v Hotemažah oseba padla 
v reko Kokro. Osebo so iz vode potegnili občani, kranjski ga-
silci pa so ji nudili prvo pomoč in jo nato predali reševalcem, 
je poročala uprava za zaščito in reševanje. 

Oseba padla v Kokro

Mengeš – V petek popoldan se je na cesti med Mengšem in 
Komendo zgodila prometna nesreča, ker je voznik kombija 
zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v nasproti vozeče 
tovorno vozilo. Voznik kombija je po trčenju ostal ukleščen v 
vozilu, iz katerega so ga s tehničnim posegom rešili gasilci iz 
Kamnika in Mengša. V nesreči se je voznik kombija tudi huje 
poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo. 

Zapeljal na nasprotno stran ceste

Jezersko – V soboto se je na cesti Kranj–Zgornje Jezersko pri 
padcu huje poškodoval kolesar. Ponesrečenca so s helikop-
terjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. 

Kolesarja odpeljali s helikopterjem



Slovenski kuharski mojstri in mojstrice vabijo še do 27. 
junija 2021 na Teden restavracij, ko svoje goste razvajajo 
s posebnimi meniji po enotni ceni. Skupno število sodelu-
jočih restavracij in gostiln je 99, od tega je osem novih in 
na Gorenjskem se je novim pridružil »mlajši bratec« Vile 
Podvin Linhart Hotel in Bistro v Radovljici. Sprejemanje 
rezervacij se je začelo že v začetku junija, zato preverite 
razpoložljivost na spletni strani Tedna restavracij. 

Teden restavracij

Alenka Brun

N
ova serija 
Sekirca v med 
bo obarvana 
z lahkotnim 
in humornim 

pridihom, s slikovitimi liki 
in razgibanimi situacijami. 
Kot rdeča nit se bodo vsesko-
zi prepletali sosedski odno-
si, družinski spori in razno-
lik jezik več generacij. 

V vlogah zakoncev Hri-
bar bomo spremljali komi-
čna Jožefa Ropošo in Moj-
co Funkl. Njune otroke Špe-
lo, Anjo in Luka pa upoda-
bljajo mladi upi slovenske 
igre: Mila Peršin, Lea Cok 
in Luka Bokšan. V tipični 
slovenski komediji imajo 
svojo vlogo vedno tudi sose-
dje in ob boku Hribarjevih 
stoji hiša Paulitchev. Tu je v 
vlogo glave družine Rozike 
stopila slovenska igralska 
legenda, z Borštnikovim 
prstanom nagrajena Jožica 
Avbelj; hčer Diano in vnu-
ka Matthiasa pa bosta igra-
la Barbara Medvešček in 
Matevž Müller. 

Mojca Funkl o liku v seri-
ji in družinski preizkušnji: 
»Majda je v seriji Sekirca v 
med z Jankom Hribarjem 
poročena že več kot trideset 
let. V svoji družini je veljala 
za velik up. Je zelo pametna, 
zlata maturantka, imela je 
veliko ambicij, jo je pa ljube-
zen usmerila v povsem dru-
go smer. Od prve nosečnos-
ti je ostala skupaj z Jankom, 
s katerim je ustvarila druži-
no v taščini hiši. Jankova lju-
bezen je bilo čebelarstvo, 
v tem ga je v celoti podprla 

tudi Majda, ki sicer vodi svo-
je računovodsko podjetje. 
Prednost družine Hribar-
jevih je ta, da se zelo dobro 
razumejo, nekaterim finan-
čnim preprekam navkljub, 
vse dokler se zgodba ne zač-
ne zapletati. Družini Hri-
barjevih pade sekira v med, 
kar jih postavi pred težavno 
preizkušnjo.« Jožef Ropoša 
doda: »Med Jankom in Maj-
do je resnična ljubezen, ki 
traja že vse od časov fakul-
tete. Majda je namreč zara-
di Janka pustila fakulteto in 
se je bila pripravljena prese-
liti iz Ljubljane na podeželje. 
Lik Janka je precej naiven, 
velika dobričina, ki skrbi za 
druge. Čebelarstvo je njego-
va strast, družinsko življen-
je pa prinese hudo preizku-
šnjo prav zaradi padca seki-
re v med. Kakšne so te preiz-
kušnje, se bodo gledalci pre-
pričali sami.« 

V seriji bomo spremlja-
li še druge znane igralce, 
kot so Jernej Kuntner, Voj-
ko Belšak, Alenka Tetičko-
vič, Lea Mihevc, Gorka Ber-
den, Niko Zagode in drugi. 
Pod režijo se podpisuje Jaka 
Šuligoj. Pomembno vlogo 
v seriji igra tudi slovenska 
avtorska glasba. Naslovno 
skladbo so namreč prispeva-
li Polkaholiki, štirje simpa-
tični Štajerci, ki želijo polko 
približati mladim. Skladbo 
je pospremil tudi originalni 
videospot. 

Za več informacij o zgod-
bi, v kakšnih odnosih so liki 
eden do drugega in spopa-
danju z medgeneracijskimi 
izzivi pa bo treba počaka-
ti do prihoda serije na male 
zaslone.

SEKIRCA V MED
Po zaključku vipavske zgodbe Najini mostovi, ki se je prikupila gledalcem, prihaja nova slovenska 
originalna serija dnevnega formata Sekirca v med. Dogajanje je tokrat postavljeno v Kamnik in njegovo 
okolico, osrednja pa je družina Hribar, ki ji z dobitno kombinacijo pade sekira v med in tako čez noč 
postanejo milijonarji ...

Je življenje težje ali lažje, če je denarja dovolj?

V novi seriji nastopa kar nekaj znanih slovenskih igralcev, 
tudi Jernej Kuntner.

Alenka Brun

N
astopila je kot 
gostja druge-
ga Glasbene-
ga večera na 
vrtu Tržiškega 

muzeja – ob spremljavi svo-
je skupine. 

Kljub temu da šteje rosnih 
22 let, ima za seboj že boga-
to glasbeno zgodovino. Izku-
šenj s koncertov in nastopov 
mladi Gorenjki ne manjka. 
Njen glasbeni repertoar sega 
od svetovnih do domačih 

glasbenih uspešnic, pa tudi 
avtorskih pesmi se je v njeni 
glasbeni zbirki nabralo že kar 
nekaj.

Večina se Zale Smolnikar 
spominja iz šova Slovenija 
ima talent, nastopila je tudi 
na Slovenski popevki, z glas-
benimi odri pa se je srečala 
že, ko je bila še osnovnošolka. 
Ko se je resneje podala v glas-
beni svet, je bila stara 16 let. 
Sodeluje z različnimi orkestri 
in glasbeniki. Nastopa tudi v 
vlogi džezovske pevke, plesal-
ke in igralke v plesnem spe-
ktaklu Dance Amore: Zaple-
ši ljubezen, pred kratkim pa 
smo jo lahko videli tudi v vlogi 
džezovske pevke v kriminal-
ni seriji Primeri inšpektorja 

Vrenka. »Mislim, da je lepa 
povezava med igro, plesom 
in glasbo in bi rada to združe-
vala tudi v prihodnosti. Mor-
da nastopila v kakšnem muzi-
kalu ...« Vse, kar je v poveza-
vi z odrom, ji je zelo blizu, še 
doda.

Po razglasitvi epidemije je 
najprej prišel čas za umiritev, 
pravi Smolnikarjeva. »Potem 
je sledilo ustvarjalno obdob-
je, tako da bom jeseni izdala 
nekaj pesmi.« Razmišlja tudi 
o albumu. Glasba je že sko-
raj njen kruh, se nasmehne, 
le da se je vmes precej posve-

tila študiju petja. Obiskuje 
Univerzo Gustava Mahlerja v 
Celovcu in je razpeta med Slo-
venijo in Avstrijo. Poučuje še 
petje in klavir. Poleg slednje-
ga obožuje igranje na bobne. 

Kaj pa tuji jezik, ji dela kaj 
preglavic, nas zanima. Pev-
ka pravi, da ne. »Komunicira-
mo tudi v angleščini. Veliko je 
Hrvatov, Slovencev.« Naviha-
no prizna, da je to res kar mal-
ce potuha, kar se učenja jezi-
ka tiče. 

Kot vsem glasbenikom, 
ki so pogrešali nastopanje v 
živo, Zali Smolnikar spletni 
nastopi kakšnega posebnega 
zadoščenja ne nudijo, tako da 
se zelo veseli vseh nadaljnjih 
nastopov v živo.

ZALIN GLASBENI 
VEČER V TRŽIČU
Zala Smolnikar je doma iz Cerkelj na Gorenjskem, 
tržiški publiki pa se je konec tedna predstavila 
prvič. 

Zala Smolnikar
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Alenka Brun

P
reden smo zapus-
tili stavbo, smo se 
ustavili še v sortir-
nici prtljage, kjer 
sta se nam pridru-

žila tudi poslovodni direk-
tor Fraporta Slovenija Zma-
go Skobir ter vodja inženi-
ringa ter projekta gradnje 

Andrej Tominec, ki je poja-
snil, da bo gradnja po eni 
strani bistveno izboljšala 
pretočnost in tudi kakovost 
storitve, hkrati pa olajšala 
delo zaposlenih, ki so ročno 
sortirali in premeščali kovč-
ke s trakov na vozičke. 

Kot zanimivost smo izve-
deli še, da sčasoma želijo 
na letališču postati ogljično 
nevtralni in v sklopu tega 

poteka elektrifikacija celot-
nega voznega parka, neka-
tera vozila, ki jih uporablja-
jo za oskrbo in vzdrževan-
je, že delujejo na elektriko. 
Za splakovanje v straniščih 
uporabljajo deževnico, saj 
imajo rezervoar prostorni-
ne petdeset kubičnih met-
rov, kjer zbirajo vodo s stre-
he, jo prefiltrirajo in takšno 
potem uporabijo za splako-
vanje; tudi fotovoltaika jim 
ni tuja. V času ogleda smo 
povprašali tudi o letalih, ki 
smo jih videli parkirana ob 
zgradbi na strani vzletnega 
in pristajalnega dela letališ-
ča. Pojasnili so, da so to leta-
la, ki so na brniškem letali-
šču našla svoj začasni dom 
oziroma so kratkoročno 
parkirana, kar pomeni tudi 
neke vrste dohodek za letali-
šče. K temu, da so se letalske 
družbe odločile, da svoja 
letala parkirajo pri njih, pa 
sta zagotovo pripomogli dve 
dobri vzdrževalni službi, ki 
skrbita zanje, saj je vzdrže-
vanje letal zahtevno, pogos-
to in natančno. To namreč 

ni avto, se je nekdo pošalil, 
ko je dovolj, da ga pelješ le 
enkrat na leto na servis, če 
ti sicer ne nagaja ...

Zmago Skobir ni skri-
val, da je na novo pridobi-
tev ponosen in da se odpr-
tja novega terminala vese-
li. Takrat je močno upal, 
da se bo pandemija zače-
la proti koncu junija umir-
jati, saj je zelo nehvaležna, 
sploh kar se tiče kontrole 
vstopa in izstopa potnikov. 
»Upam, da bomo kmalu na 
tem, da bodo ljudje sproš-
čeno potovali in jih države 
ne bodo ovirale pri vstopu 
in izstopu,« je bil optimis-
tičen.

Terminal je zdaj odprt, 
osebno pa se mi je obisk 
zdel zanimiva izkušnja. 
Glede na videno se mu obe-
ta kar svetla prihodnost, le 
še prisotnost novega koro-
navirusa in njegovih razli-
čic mora postati preteklost. 
Ali pa – ob ne ravno pravljič-
nem koncu – se bomo mora-
li na njegovo prisotnost pre-
prosto navaditi. (Konec)

Novi potniški terminal (3)

TERMINAL JE ODPRT

Vodja korporativnega komuniciranja v Fraportu Slovenija 
Brigita Zorec in vodja inženiringa ter projekta gradnje 
Andrej Tominec v prostorih sodobne nove sortirnice

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, obstoječi prvi terminal

Z novim terminalom se marsikje reši nekdanji problem 
ozkih grl, kakovost storitve se izboljša, hkrati pa se poveča 
hitrost.

Čakati,
koga in zakaj.
Ne morem več.
Pred vrati puščam
možnosti
in v srcu nosim
neizpete želje.
Najlepše pesmi
davno so že odpete
in meni najlepša
je tista o meni.

Čakati,
koga in zakaj.
Ne morem več.
Za seboj sledi
puščam kot obupanec,
ki čaka
na kakršenkoli
komentar, besedo.
Ki je ni, ne bo.
Vse je že izpeto,
izrečeno.

In zato ne čakam več.
Janez

Čakati

PESMI MLADIH

Poznamo več vrst ljubezni. Eno je navezanost in drugo 
odvisnost. Ko nam nekdo, ko drugega nimamo, pomeni 
največ, drugo pa, ko brez nekoga sploh ne moremo biti. 
Ampak vsaka ljubezen je lepa in edinstvena. Vsak od nas 
pa nekaj čaka in pride naj vse najlepše. Meta

Mateja Rant

T
a naša Zemlja ima 
probleme. In kaj 
zdaj, in kaj zdaj, 
in kaj zdaj, zdaj, 
zdaj?« Tako so se v 

okviru podnebnega dne spra-
ševali petošolci OŠ Stražišče 
Kranj in že v vprašanju naka-
zali odgovor: treba bo ukrepa-
ti zdaj. »Na pobudo nemške-
ga ministrstva za okolje so se 
Nemčija, Portugalska in Slo-
venija odločile, da se okvi-
ru projekta Three4Clima-
te ali na kratko TRIO v času 
predsedovanj Svetu Evrop-
ske unije podajo na skupno 

pot ozaveščanja o podnebnih 
spremembah. Vsaka država 
je k sodelovanju povabila dve 
šoli, v Sloveniji sta to III. gim-
nazija Maribor in naša šola,« 
sta pojasnili učiteljici z OŠ 
Stražišče Mineja Grašič in 
Bojana Ropret. 

Poleg izmenjave znan-
ja in izkušenj bodo v okviru 
projekta spodbujali okoljsko 
zavest na ravni šole in lokal-
ne skupnosti ter z različnimi 
aktivnostmi skrbeli za varo-
vanje in ohranjanje okolja. 
Del tega je bil tudi podnebni 
dan, ki so ga pripravili na šoli 
in pri katerem so sodelovali 
vsi učenci centralne šole in 
podružnic Besnica, Žabnica 

in Podblica. Teoretičnemu 
delu na temo podnebnih 
sprememb so sledile dejav-
nosti, v sklopu katerih so se 
posvetili ponovni uporabi 
odpadnih materialov, sajen-
ju rastlin, učenju o pomem-
bnosti čebel in čebelarstva, 
pisanju prispevkov in pes-
mi o okolju, izdelavi biopla-
stike, izvedli so tudi čistilne 
akcije in podobno, sta pojas-
nili Mineja Grašič in Bojana 
Ropret. »Posneli smo še kra-
tek film o naših dejavnostih, 
v katerega smo vključili tudi 
priredbo pesmi, ki ozavešča 
o okoljskih problemih.« 

Učenci OŠ Stražišče Kranj 
so med šolskim letom sode-
lovali tudi na nagradnem 
natečaju, kjer so predstavi-
li različne izdelke, posve-
čene okolju in okoljskim 
spremembam, sta še deja-
li Mineja Grašič in Boja-
na Ropret. »Za nagrado se 
je šest učencev minuli pet-
ek udeležilo izleta v Rakov 
Škocjan.« Na izletu so imeli 
tudi priložnost za druženje 
z nagrajenci s III. gimnazi-
je Maribor in virtualno mre-
ženje s partnerskimi šolami, 
torej sodelujočimi nemški-
mi in portugalskimi šolami. 

V DOBRO OKOLJA
Z namenom ozaveščanja učencev o podnebnih spremembah so na Osnovni šoli Stražišče Kranj v 
začetku junija pripravili podnebni dan.

Drugošolci so stare majice spremenili v nakupovalne vrečke 
za večkratno uporabo. / Foto: arhiv šole

 Učenci petih razredov so v odpadne plastenke in gumijaste 
škornje posadili rože. / Foto: arhiv šole

Osmošolci so iz odpadnega papirja naredili obleko, čevlje, 
torbico in očala ter nato pripravili modno revijo. / Foto: arhiv šole
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Rešitev:
»Radovedna«

Rada prebiram vašo rubriko 
in bi tudi jaz kaj rada izvede-
la. Se mi obeta sprememba 
financ in kaj kaže glede zdra-
vja? Zanima me tudi za hčeri-
no prihodnost, zdravje, služba 
in družina. Hvala vam za vse.

Ste oseba trdnega značaja 
oziroma močne hrbtenice 
in nikoli ne boste dajali svo-
jih težav v ospredje. Tako je 
tudi z vašimi zdravstvenimi 
težavami. Seveda jih imate, 
saj leta prinesejo svoje, a se 
z njimi ne obremenjujete 
in znate poiskati svetlo plat 
življenja. Kakršnikoli obiski 
pri zdravnikih so pozitivni in 
strah, kadar se vam pojavi, je 
odveč. Finančne spremembe 
lahko pričakujete v jesenskih 
mesecih prihodnje leto. Vaša 
hči je človek na mestu, a sebe 
v glavnem postavlja na zad-

nje mesto, kar ni prav, a gle-
de tega se ne bo spremenila. 
Posledice raznih odgovorno-
sti in bremen se ji kažejo pri 
zdravju, a ne bo hujšega. Vse 
je odvisno od trenutne situa-
cije. Na delovnem področju 
se ji obeta uspeh, ki ga neka-
ko že pričakuje. Od družine 
včasih dobi premalo podpo-
re in se zato počuti odrinjeno 
in osamljeno. Premalo se ima 
rada, a kot vidim, ji priho-
dnost prinaša lepe trenutke 
tudi na osebnem področju. 
Srečno. Lep pozdrav.

»Težave«

V Glasu prebiram vaše odgo-
vore in sem se po dolgem času 
odločila, da vam tudi sama 
pišem. Pred leti sem izgubi-
la službo, od takrat nimam 
nobene volje več, izgubila sem 
zaupanje v ljudi, problemi se 

kopičijo. In zdaj še vse zaradi 
teh ukrepov, ko iz dneva v dan 
ne veš, kaj nas čaka. Ali bom 
te težave prebrodila? 

Sami se zavedate, da so se 
težave začele, ko ste izgubili 
službo. Od takrat naprej se 
počutite manjvredni in nepo-
trebni. Kar seveda ni res. Eni 
imajo sami po sebi srečo, 
drugi pač ne. Zakaj je tako, 
ne vem. Nujno si morate 
poiskati neko zaposlitev, ne 
redne službe, samo honorar-
no. Toliko, da greste malo od 
doma, zamenjate okolje, ki 
vas duši, in nekaj malega zas-
lužite, kar imate lahko samo 
zase. In težave se bodo zače-
le manjšati, kasneje pa čisto 
izginejo. Ker ste se vedno 
vsem prilagajali, imate sedaj 
težave v odnosih, nehajte se 
toliko truditi za druge. Ne 
iščite več krivde pri sebi, ker 
je ne boste našli. Zakon imate 

dober in tako bo tudi v priho-
dnosti. Imata enake cilje in 
želje. Normalno je, da se ved-
no ne moreta strinjati. Tako 
je. Otroci bodo v šoli uspešni 
in se zavedajo svojih dobrih in 
slabih strani. Naredite nekaj 
zase! In – imejte se radi.

»Prihodnost«

Končujem zadnji letnik faksa 
in me zanima, ali bom uspe-
šna tako, kot si želim. Korona 
in vse, kar sodi zraven. Kaj pa 
ljubezen, bova s fantom ostala 
skupaj in si ustvarila družino?

Kot vidim, si šolo vzela resno 
in sproti opravljaš vse obvez-
nosti, zato ne vidim nobenih 
težav. Seveda boš uspešna 
in z rezultatom zadovoljna. 
S fantom se imata rada in 
karte ti kažejo, da se v roku 
dveh let odločita za družino, 
kar je tudi prav. Lepo se imej.

Alenka Brun

P
rvič so se srečali 
leta 1991, v nadal-
jevanju nato vsakih 
pet let, sošolke pa 
se vmes dobijo tudi 

na kakšni kavi. Največkrat 
za izvedbo srečanja poskr-
bita Zora Žitnik Martinc in 
Marjeta Gros, letos jima je 
pomagal tudi Marjan Fajfar. 
Vsakič se srečajo v Gostilni 
Benedik v Stražišču. Razlo-
žijo, da je to gostilna, ki je 
obratovala že v časih, ko so 
gulili šolske klopi, a takrat 
vanjo niso smeli zahajati.

Tokrat se jih je zbra-
lo 22 od tridesetih. Šolan-
je v osnovni šoli so zaklju-
čili leta 1971, tako da so se 
tokrat srečali po petdesetih 
letih, odkar so zadnjič sed-
li v osnovnošolske klopi. 
Večina jih prihaja iz Stra-
žišča in okoliških krajev, 

večina je tu tudi ostala. Naj-
dlje se je preselila ena od 
sošolk – v Piran. 

Med njimi opazimo slo-
venskega alpinista Andre-
ja Štremflja, ena od 

organizatork srečanja Zora 
Žitnik Martinc je podpred-
sednica Medgeneracijskega 
društva Z roko v roki, neka-
teri so po končanem šolan-
ju izbrali podjetniške vode, 

Fajfar je na primer tudi 
predsednik Krajevne skup-
nosti Orehek - Drulovka … 
Se jih pa kar nekaj strinja, da 
so bili takrat drugačni časi in 
tudi otroci so hitreje odrasli.

BILI SO DRUGAČNI ČASI
V Gostilni Benedik v Stražišču so se ob petdeseti obletnici valete ponovno srečali sošolci 8. č nekdanje 
Osnovne šole Lucijana Seljaka Kranj, danes Osnovne šole Stražišče Kranj.

Od osnovnošolskih klopi so se poslovili pred petdesetimi leti.

Tomislav Pernuš (na fotografiji) je pred kratkim srečal 
Abrahama. Seveda je veliko praznovanje »odnesla« epi-
demija, so se ga pa spomnili njegovi prijatelji, znanci, 
najbližji. Tako sedaj v Hotemažah že s ceste vidimo veli-
kanski plakat na njegovi mesariji (Pr' Lesnek), malce stran 
pa stoji tudi precej visok mlaj. Zanj pravijo, da je dober 
mesar, o čemer pričajo tudi številna priznanja, izobešena 
pred vhodom v »štacunco«, ki jih je skozi leta Tomislav 
Pernuš dobil predvsem za svoje suhomesnate izdelke na 
ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij.

Abraham se je ustavil tudi Pr' Lesnek
Na Bledu so 12. junija 2021 zakonsko zvezo sklenili Tjaša 
Smrdel in Tine Lenarčič ter Barbara Habit in Miha Kor-
dež. V Spodnjih Dupljah sta se 12. junija 2021 poročila 
Sonja Jerše in Žiga Logar. Na Sv. Andreju sta 19. junija 
2021 zakonsko zvezo sklenila Lea Cankar in Janez Kokalj, 
na Gorenji Dobravi pa Simona Horvat in Gregor Kert. 

Mladoporočenci

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 21 
deklic in 8 dečkov, najtežja je bila deklica s 4458 grami 
in najlažja prav tako deklica z 2576 grami. Na Jesenicah 
se je rodilo 9 deklic in 8 dečkov. Tu sta največ in najmanj 
tehtala dečka. Prvemu je tehnica pokazala 4190 gramov, 
drugemu pa 2270 gramov. 

Novorojenčki

Šenčurska kavarna in slaščičarna Medeni vrt že sladko 
desetletje razvaja svoje goste in mnogi se vsako leto z 
veseljem udeležijo praznovanja obletnice. Nihče ne dvo-
mi, da bo tako tudi ta petek, 25. junija, ko bodo najprej na 
svoj račun prišli mlajši obiskovalci, ki jih bosta ob 17.30 
pričakala otroška predstava ter čarovnik Roman. Sledila 
bo gledališka predstava Prah, večer pa bo glasbeno obar-
van s koncertoma večnega Adija Smolarja ter skupine 
Bečo & Co. Vstop na jubilejno praznovanje je prost. 

Medeni vrt slavi jubilej

V petek bo v Medenčku tudi Bečo s prijatelji, ki jih 
zanese tudi v kantri vode. / Foto: arhiv skupine



20

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_22. 06. 2021

1 | Biografija umetnice 1928–2020

Lidija Pavlovčič

2 | Ustvarjanje

Nagrade: 1. nagrada: brezplačna vstopnica na 
Blejski grad; 2. nagrada: vodeni ogled razstave 
Melita Vovk osebno (2 uri); 3. nagrada: vodeni 
ogled razstave Melita Vovk osebno (45 min)

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, 

7. julija 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

V četrtek se za učence in dijake konča šola, začenjajo se poči-
tnice, v petek praznujemo dan državnosti, sledi konec tedna 
– kar nekaj prostih dni bo torej ... In zakaj ne bi kakšnega 
preživeli v naravi in si pripravili piknika? Mogoče vam kakšen 
recept pride prav.

Pisana solata s testeninami in piščancem

Potrebujemo 250 g rezancev, 250 g piščančjih prsi, 100 g suhih 
paradižnikov, 200 g kislih kumaric, 500 g kuhane čičerike, čebulo, 
oljčno olje, poper in sol. Za preliv potrebujemo lonček jogurta, 
jabolčni kis, oljčno olje, pol žličke mlete kurkume, poper in sol.

Najprej skuhamo rezance. Medtem operemo piščanca, ga 
osušimo, narežemo na trakove, ki jih spečemo na vročem olju. 
Še vroče solimo in popramo. Čebulo olupimo in narežemo 
na obročke, suhe paradižnike na trakove, čičeriko odcedimo, 
kumarice pa narežemo na rezine. V posodi, ki jo lahko dob-
ro zapremo, združimo vse sestavine, preliv pa pripravimo 
posebej in ga shranimo v kozarčku. Zmešamo jogurt, žlico 
kisa, 2 žlici olja, kurkumo, poper in sol, lahko dodamo tudi 
žlico semen sezama. Preden postrežemo, dodamo preliv in 
zmešamo.

Paradižnikova torta z jajčevci

Potrebujemo 400 g listnatega testa, 2 jajčevca, 4 velike para-
dižnike, 150 g sira (gavda), strok česna, 2 jajci, svežo baziliko, 
origano, olivno olje, poper in sol.

Jajčevca olupimo, narežemo na kocke, posolimo, damo na 
cedilo in pustimo 30 minut, da se odcedita. Paradižnike nare-
žemo na krhlje, jih posolimo in zložimo na papirnate brisače, 
da se odcedijo, sir pa narežemo na kocke. V ponvi segrejemo 
olje, na hitro popražimo cel olupljen strok česna, dodamo 
splaknjene in odcejene kocke jajčevca, ščepec origana, sol 
in poper. Na zmernem ognju pražimo 2 minuti, odstranimo 
česen in pokrito kuhamo 5 minut. Vmešamo stepeni jajci, 
odstavimo in dodamo sir. Pečico segrejemo na 200 °C. Testo 
zvaljamo na pomokani površini in z njim obložimo model 
za torte. Nanj damo zmes jajčevcev in sira, jo poravnamo in 
obložimo s paradižnikovimi krhlji. V ogreti pečici pečemo 30 
minut. Pečeno torto okrasimo z baziliko. Ohlajeno narežemo 
na kose in shranimo v posodi s pokrovom.

Jagodni mafini

Potrebujemo 3 dl narezanih jagod, 4,5 dl moke, 1,5 dl sladkorja, 
1 dl mleka, 0,5 dl olja, 1 jajce, 1 pecilni prašek, 1 vaniljev sladkor 
in sol.

Pečico segrejemo na 200 °C. Na drobno narežemo jagode 
(na osmine). V skledi razžvrkljamo jajce, vanj damo olje in 
mleko ter penasto vmešamo. V drugi skledi zmešamo moko, 
sladkor, pecilni prašek, vaniljev sladkor in malo soli, nato z 
žlico narahlo vmešamo narezane jagode. V to zmes vlijemo 
tekoče sestavine in premešamo, da dobimo fino zmes. V pekač 
za mafine naložimo papirnate skodelice, vanje pa naložimo 
zmes. Mafine pečemo 20 minut, dokler ne narastejo in so 
zlato rjave barve. Ohlajene shranimo v zaprti posodi.

Posladkajmo se z marelicami
Vreme je končno primer-

no letnemu času in v takem 
prija nekaj lahkega, osvežil-
nega. Pri tem nam bodo po-
magale male sladke mareli-
ce, s katerimi bomo pripravi-
li jogurtov kozarček in spekli 
mandljev kolač. 

Za pripravo jogurtovega 
kozarčka z marelicami pot-
rebujemo: 100 g navadnih 
piškotov, 300 g kremnega 
jogurta, 2 dl smetane za ste-
panje, 0,5 kg marelic, 1 žli-
co ruma, 1 vaniljev sladkor, 
2 žlici sladkorja.

Marelicam odstranimo 
koščico ter jih narežemo 
na manjše kocke. Strese-
mo jih v kozico, posujemo 

z vaniljevim in navadnim 
sladkorjem ter prelijemo z 
žlico ruma in dvema žlica-
ma vode. Zavremo in du-
šimo 15 minut, da dobimo 
marelično kašo. Ohladimo 
do mlačnega. Smetano ste-
pemo ter jo primešamo k jo-
gurtu. Na dno kozarcev raz-
poredimo zdrobljene piško-
te, ki jih prekrijemo z jo-
gurtovo kremo ter nato še z 
marelično kašo. Postavimo 
v hladilnik za eno uro, da se 
preliv ohladi in strdi.

Za pripravo mareličnega 
kolača z jogurtom in man-
dlji potrebujemo: 60 g mle-
tih mandljev, 160 g moke, 
250 g kremnega jogurta, 

2 jajci, 150 g sladkorja, 1 dl 
olja, 1 pecilni prašek, 1 vani-
ljev sladkor, ščep soli, 2 žli-
ci ruma, 8 manjših marelic.

Skupaj zmešamo mle-
te mandlje, moko, pecilni 
prašek in sol. V drugi po-
sodi zmešamo jogurt, jajce, 
sladkor, vaniljev sladkor in 

rum. Nato k mokri zmesi 
postopoma vmešamo me-
šanico z moko. Dobljeno 
zmes prelijemo v pekač, 
prekrit s papirjem za peko. 
Po vrhu razporedimo po-
lovice marelic, tako da je 
zgornja stran marelic obr-
njena navzven. Marelice 

malce pritisnemo v zmes 
za biskvit. Pekač postavi-
mo v pečico, ogreto na 180 
°C, in pečemo od 40 do 50 
minut. Točen čas je odvi-
sen od višine kolača. Če 
zobotrebec, ki ga zapičimo 
v biskvit, ostane suh, je ko-
lač pečen.

Milena Miklavčič

Francka je odraščala v šte-
vilni družini. Doma so si-
cer imeli obrt, a v socialistič-
nih časih je bilo to bolj prek-
letstvo kot veselje. Spomni 
se, da je oče ves čas tarnal, da 
mu nič ne ostane, ker je dr-
žava pobrala toliko davkov.

»Živeli smo skromno. Le 
poletne počitnice na mor-
ju, ja, to smo si pa privoščili! 
Oče je bil velik ljubitelj pla-
vanja, včasih ga je odneslo 
tja do obzorja, da smo se že 
zbali, da je utonil. Ko je šel 
nekoč v Premanturo na po-
što, ker je moral nujno pok-
licati poslovnega partnerja, 
je srečal prijatelja iz mlados-
ti. Tine mu je bilo ime, oče 
ga je klical Tinček. Bil je brez 
izobrazbe, imel je dva otro-
ka, žena je bila doma, nikjer 
ni delala. Kljub temu pa se 
je vozil z zelo dragim avto-
mobilom.

'Od kod mu denar? Komu 
krade, dela kaj nezakonite-
ga?' se je na glas spraševal 
oče. Naslednji dan je Tinček 
povabil nas. Na večerjo se-
veda. In to v neko drago re-
stavracijo, kamor so hodi-
li le Italijani in kakšni naši 
politiki. Nikoli ne bom poza-
bila piščanca, ki ga je pripe-
ljal natakar na vozičku: bil je 
hrustljave, zlatorumene bar-
ve, spečen pa je bil na maslu, 

zato je okoli njega omamno 
dišalo. Zraven smo dobili ar-
tičoko, ki sem jo takrat videla 
prvič. Vse je bilo pa zelo zelo 
drago. 'Pa ti vse to zmoreš?' 
je skrbelo očeta. Tudi teka 
ni imel, ker se je bal, da bo 
na koncu moral vse sam pla-
čati. Tinček ga je lopnil po 
rami in se zasmejal, češ to-
variš dragi, ti pojma nimaš, 
kako se služi denar ...

Njegova žena, ki je sede-
la vsa nališpana zraven nje-
ga, se je le smehljala, rekla 
pa ni nič. Naslednji dan nas 
je povabil na vožnjo z ladji-
co. Sicer ni bila njegova, bila 
je prijateljeva. Pa smo šli. 
Lepo smo se imeli, še oče se 
je sprostil, saj je lahko večino 
časa preživel v vodi, kar mu 
je bilo še najbolj všeč. Po-
zno zvečer smo se vrnili na 
kopno. Vsi smo bili prešer-
ne volje, lastnik ladjice je še 
nam, otrokom, razdelil slad-
karije. 'Kje imaš pa ženo?' je 
vprašal oče, ko je opazil, da je 
ni bilo. 'Ne skrbi zanjo, malo 
bo še ostala na ladjici!' 

Takrat pa sta se oče in 
mama le nemo spogledala. 
V trenutku je jima bilo jas-
no, od kod denar. In kako 
umazan je ta denar. Čez ne-
kaj časa je oče izvedel, da 
sta Tinček in žena 'šverca-
la' tudi kavbojke, kavo, pral-
ne stroje iz Trsta v Sloveni-
jo. Zelo dobro sta zasluži-
la, tako da Tinčku praktič-
no sploh ne bi bilo treba ho-
diti v službo. Tinčkova žena 
je imela tudi 'srečo', da je z 
enim od ljubimcev zanosi-
la. Otrok, ki se je rodil, mu je 
bil čisto podoben. Tinček je 
nesojenega očeta toliko časa 
izsiljeval, da mu je v zameno 
za mir izročil veliko vsoto de-
narja. Žal pa je ta denar hitro 
'dobil noge'.

Prišla je osamosvojitev, 
meje so se sprostile, Tinček 
in žena pa sta se postarala. In 
se upokojila. Tako kot moj 
oče. Žal pa je bila Tinčkova 

pokojnina komaj kaj vre-
dna. Žena je pa sploh imela 
ni. Prišel je do mojega bra-
ta, ki je podedoval obrt, in pa-
del pred njim na kolena ter 
ga v solzah prosil, ali ga lah-
ko zaposli, sicer bosta z ženo 
umrla od lakote. Brat se ga je 
na očetovo zahtevo res usmi-
lil. Bil je priden delavec, žal 
pa je pri sedemdesetih hudo 
zbolel in ni več mogel delati. 

Pa bi na Tinčka že zdav-
naj pozabila, če se ne bi po-
ročila. Dobila sem krasnega 
moža, še danes ga ne bi za-
menjala. Njegova družina je 
bila nekaj posebnega. V dru-
žini je bilo osem otrok, pre-
cej pa jih je bilo še tu in tam, 
saj je bil možev oče zelo 'živa-
hen'. Ženo je, tako se je hva-
lil, prevaral že na poročno 
noč. Pa mu začuda ni nič za-
merila. Otroke je bilo zaradi 
očeta zelo sram, še bolj pa za-
radi mame, da se mu ni upr-
la. Včasih je bila noseča hkra-
ti z moževo ljubico, pa je le 
zamahnila z roko. Če ji je kdo 
od domačih le preveč sitnaril, 
ga je ostro zavrnila z beseda-
mi, da samo tepec odklanja 
roko, ki ga hrani. Tolažila se 
je, da bo še vse dobro, ko bo 
mož ostarel, ko ne bo več mo-
gel skakati čez plot. 

Žal se to ni zgodilo. Tast 
je imel že 78 let, ko se je zag-
ledal v neko zelo mlado uči-
teljico. Živela je v šolskem 
stanovanju, visoko pod stre-
ho. Strme stopnice so dela-
le težave njeni mami, ki jo 
je imela pri sebi. Tast je bil 
tudi občinski svetnik in ne-
koč so dobili na mizo učite-
ljičino prošnjo, da ji dodelijo 
drugo stanovanje. To, ki ga 
je imela, je bilo celo brez te-
koče vode, uporabljala pa je 
kar šolske sanitarije. Tast je 
bil potem v komisiji, ki si je 
stanovanje ogledala. Učite-
ljica mu je takoj padla v oči 
in kasneje si je njeno nepri-
merno stanovanje 'ogledal' 
še večkrat. 

Na lastne oči sem videla, 
kako hudo se je možak vnel. 
'Svoji' učiteljici bi dal vse, 
čisto vse. Dosegel je tudi, da 
se je preselila v drugo sta-
novanje, a se mu je zdelo, 
da je to še premalo. Na dru-
gem koncu vasi je imel nekaj 
parcel. Na eni je začel zidati 
hišo. Zanjo. 

Kadar sva bila z možem 
povabljena na nedeljsko ko-
silo, je zraven žene mirno 
sanjaril o tem, kako lepo bo, 
ko se bo na stara leta preselil 
k učiteljici in bo njeno mla-
do telo grelo njegove sta-
re kosti. Tašča ni nikoli nič 
komentirala. Sinovi so prav 
tako molčali, saj so bili že iz 
otroštva navajeni očetovih 
norih zgodb. Le meni so šli 
lasje pokonci. 

Hiša je bila dograjena, 
opremljena, tast je prodal 
še dve parceli, da bi imel pri 
roki dovolj žepnine za svojo 
'mlado punco', kot ji je rekel. 

A človek obrača, usoda 
obrne. Na večer, ko se je pre-
selil k ljubici, sta malo pre-
več popila. Nakar se je on 
spomnil, da je pozabil doma 
blazino, brez katere menda 
ni mogel zaspati. Pijan je se-
del v avto in se na poti zvr-
nil v grapo. Našli so ga šele 
naslednji dan proti poldne-
vu. Učiteljica je mislila, da je 
ostal doma, žena pa, da je pri 
učiteljici.

Tašča ni žalovala za mo-
žem. Zakaj bi le?! Mrzel tuš 
pa je doživela na zapuščin-
ski razpravi, saj je mož vse 
svoje premoženje, ki ni bilo 
majhno, prepisal na učite-
ljico. Njej je dovolil le, da do 
smrti ostane v domači hiši. 
Sinovi so sicer dobili nujni 
delež, a ta je bil zelo majhen. 
Odvetnik je pripravil tožbo, 
a jo je tašča gladko izgubila. 

Z možem sva jo vzela k 
sebi. Bilo je, kot da je ni v 
hiši. Neopazno je živela, ne-
opazna se je poslovila od 
tega sveta.«                  (Konec)

Postranski zaslužek

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
22. 6.

18/30 °C

Nedelja 
27. 6.

14/24 °C

Sreda 
23. 6.

Četrtek
24. 6.

Petek
25. 6.

Sobota
26. 6.

19/32 °C 17/30 °C 16/29 °C 15/26 °C

Ponedeljek 
28. 6.

Torek
29. 6.

Sreda
30. 6.

Četrtek
1. 7.

12/23 °C 11/25 °C 12/26 °C 13/27 °C

Marketing koordinator, m/ž (Škofja Loka) 
Izkoristite priložnost ter si ustvarite neponovljivo referenco in izkušnjo! Vaše nalo-
ge bodo: projektno vodenje oziroma koordinacija marketinških operacij in aktivno-
sti, nadgrajevanje marketinške strategije, vzpostavljanje marketinških procesov ... 
Nevron, d. o. o., Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 7. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir strojništva, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava, programiranje, vodenje, nad-
zor, koordiniranje preventivnih, kurativnih, intervencijskih, rekonstrukcijskih, inve-
sticijskih del, priprava, naročanje, nadzor porabe, materialov, orodja, energentov, 
sklopov, priprava, obnova, ažuriranje tehnične dokumentacije, sodelovanje pri na-
bavi in montaži nove opreme ... SIJ Acroni d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jese-
nice. Prijave zbiramo do 16. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
Naloge in odgovornosti, ki jih boste imeli: raztovarjanje in natovarjanje tovornja-
kov in kontejnerjev, manipulacija z blagom, prevzemanje, pripravljanje, izdajanje 
in razporejanje blaga, sprejem in razvrščanje manjših in večjih kosov blaga, skrbno 
ravnanje z blagom ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave 
zbiramo do 10. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Frizer stilist, m/ž (Kranj ali Ljubljana) 
Katere naloge bo obsegalo vaše delo? Barvanje/koloristika – strokovno poznava-
nje in obvladovanje različnih tehnik modnega barvanja las; modno striženje – stro-
kovno poznavanje in obvladovanje različnih tehnik striženja; kreativno stiliranje 
pričeske – fenanje, kodranje, spenjanje; strokovna salonska nega las. dm Drogerie 
markt, d. o. o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 6. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v trgovskem centru Merkur Kranj Primskovo, m/ž (Kranj) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prodajanje in svetovanje kup-
cem, sprejemanje vplačil, po potrebi manipulacija z viličarjem. Merkur trgovina, d. 
o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 30. 6. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Tržič) 
V našem podjetju Cablex-T, d. o. o., s sedežem v Tržiču, ki je specializirano za belo 
tehniko in avtomobilsko industrijo zaradi povečanega obsega dela iščemo kandi-
date za zasedbo delovnega mesta: delavec v proizvodnji. Cablex-T, d. o. o., Cesta 
Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 15. 7. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Srednja medicinska sestra, m/ž (Medvode) 
Osnovna dejavnost je opravljanje institucionalnega varstva starejših, opravljanje 
socialnovarstvenih storitev v oskrbovanih stanovanjih in pomoč na domu – sre-
dnja medicinska sestra. Deos, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., Devinska ulica 1, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Brusilec, m/ž (Medvode) 
Opis del: ročno brušenje izdelkov in naprav iz inoksa, poliranje zvarov do ustrezne 
kakovosti, izvajanje samokontrole nad opravljenim delom. Brinox, d. o. o., Sora 21, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 15. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dietni kuhar IV, m/ž (Radovljica) 
Obvezno znanje osnov dietetike, znanje s področja priprave zdrave prehrane sta-
rostnika, znanje HACCP, preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega varstva. Že-
leno je poznavanje področja priprave dietne prehrane, delo z računalnikom. Dom 
dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo 
do 24. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo osebe, ki jih veseli delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na 
prodajne police, urejanje videza trgovine, veselje do dela s strankami. TEDi Betri-
ebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 22. 6. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Sodelavec v logistiki, m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše ključne delovne naloge: prevoz gostov, vožnja za lastne potrebe z vozili, s ka-
terimi razpolaga družba, vodenje potrebnih evidenc in poročil v zvezi s prevozi, po-
moč pri prevzemu in izdaji blaga v skladišču, čiščenje in vzdrževanje vseh prostorov, 
okolice in službenih vozil ... Hit Alpinea, d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. 
Prijave zbiramo do 16. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Skladiščnik, m/ž (Lesce)
Opis delovnega mesta: sprejemanje prevzem in izdaja blaga, ustrezno skladišče-
nje blaga, spremljanje prevozov, natovarjanje in raztovarjanje blaga. Veriga k.f., d. 
o. o., Alpska cesta 43 , 1248 Lesce. Prijave zbiramo do 8. 7. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Komercialist za prodajo novih in rabljenih vozil, m/ž (Lesce)
V skladu z razvojnimi načrti iščemo marljive, strokovne in spretne osebe za delov-
no mesto v Lescah: prodajalec vozil. Delovne naloge: prodaja osebnih in gospodar-
skih vozil, obdelava tržišča, stik s kupci, izdelava ponudb, kupoprodajnih pogodb ... 
ASP, d. o. o., Cesta Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 15. 7. 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

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. 

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 23. 6.
20.40 TIHO MESTO 2
16.50, 17.30, 19.40, 20.30 HITRI IN 
DRZNI 9

18.00, 20.00 KRUELA
19.10 PRIJATELJI ZA VEČERJO
17.00 USEKANO
17.50 VARUH
21.10 GODZILA PROTI KONGU
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

22. 6. tor. Ahac   5.11  20.58

23. 6. sre. Kresnica   5.11 20.58 

24. 6. čet. Janez   5.12 20.58 

25. 6. pet. Hinko, dan državnosti 5.12 20.59

26. 6. sob. Stojan   5.12 20.59

27. 6. ned. Ema   5.13 20.59

28. 6. pon.  Hotimir   5.13 20.58

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

PREDAVANJA 

Bralna urica o življenju in delu literarnih 
zvezdnikov
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi v soboto, 26. 
junija, ob 19. uri na predavanje v sklopu Medgeneracijska 
centra Bled in Ljudske univerze v Radovljici, kjer bodo pred-
stavljeni avtorji Vitomil Zupan, Aldous Huxley in George 
Orwell. Predavanje bo na Zoomu: https://us02web.zoom.
us/j/82218077016.

RAZSTAVE

Odprtje razstave Enigma
Jesenice – Miroslav Pengal vabi na odprtje svoje razstave 
Enigma, ki bo v četrtek, 24. junija, ob 18. uri v Razstavnem 
salonu Dolik na Jesenicah. V kulturnem programu bo nasto-
pila Valerija Tadić. 

Odprtje razstave ob 30. obletnici osamosvojitve
Tržič – V četrtek, 24. junija, ob 18. uri vabljeni v galerijo Atrij 
na odprtje razstave ob 30. obletnici osamosvojitve, ki jo 
pripravlja Tržiški muzej. Ta vas vodi od prve jasno izražene 
ideje o združitvi Slovencev v pomladi narodov leta 1848 pre-
ko prvič jasno zapisane misli o samostojni Sloveniji leta 1941 

in razvoja osamosvojitvene misli med slovenskimi izseljenci 
pa vse do 80. let prejšnjega stoletja, ko je misel na samostoj-
nost dobila krila tudi v matični domovini.

PRIREDITVE

Pohod po poteh teritorialne obrambe
Podljubelj – V petek, 25. junija, vas veteranska društva vabi-
jo na tradicionalni Pohod po poteh teritorialne obrambe, z 
zborom ob 8. uri pri gostišču Karavla 297. Od tam se boste 
podali na planino Preval ali Korošico (smer pohoda je od-
visna od vremenske napovedi). Po vrnitvi, predvidoma ob 
13. uri, je pri spomeniku Policijskega veteranskega društva 
predvideno polaganje vencev, nato pa se venec položi še pri 
spomeniku Veteranov vojne za Slovenijo.

OBVESTILA

Nakup vstopnice za letni bazen 
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča svoje člane, da se 
lahko prijavijo za nakup vstopnice za letni bazen v pisarni DU 
Kranj, in sicer še v sredo, 23. junija, in v ponedeljek, 28. junija. 
Cena je za člane DU Kranj, ki imajo poravnano članarino za le-
tošnje leto, 1,50 evra. Vstopnice za letni bazen bodo prijavljeni 
člani dobili v pisarni DU Kranj v sredo, 30. junija.

IZLETI

Kolesarski izlet Društva upokojencev Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 29. junija, 
na kolesarski izlet, ki bo na relaciji Kranj-Begunje–Tržič–

Kranj. Start bo ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu v 
Kranju. Obvezna oprema je lastno opremljeno kolo in kole-
sarska čelada. 

Planinsko-pohodniški izlet na Travno goro
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-poho-
dniški izlet na Travno goro, ki bo v četrtek, 1. julija, s startom 
ob 7. uri izpred Creine v Kranju. Vstopni postaji sta še na La-
borah in Orehku. Priporočljive so pohodne palice, pohodni 
čevlji so obvezni. V avtobusu so obvezne zaščitne maske. 
Prijave z vplačili v društveni pisarni sprejemajo do ponede-
ljka, 28. junija.

Kranjska Gora – Muzej Kranjska Gora, Liznjekova domačija, 
vabi na odprtje likovne razstave del, katerih avtor je akademski 
slikar iz avstrijske Koroške Mirko Malle, barvni dirigent. Odpr-
tje razstave bo ta četrtek ob 17. uri. Mirko Malle je že v sklopu 
študija začel absorbirati najnovejše pristope k vključevanju 
različnih umetniških elementov v svoje delo. Tako je ustvaril 
svoje prve glasbeno-vizualne instalacije, v katerih raziskuje 
razmerja med slikarstvom, glasbo in poezijo. Na razstavi bodo 
predstavili tri segmente njegovega umetniškega udejstvova-
nja: Iz dnevnika miniaturista, Variacije na Martina Esterla in 
Svetlobne slike s poezijo iz produkcije kolektiva A. A. I. 

Predstavlja se Mirko Malle, barvni dirigent 

Domžale, Bled – Društvo Šola zdravja vsako leto na letnem 
zboru članov podeli nagrade in priznanja najzaslužnejšim 
članom prostovoljcem za preteklo leto. Nagrajencev je letos 
15 v skupinah po vsej Sloveniji, med Gorenjci pa so denarno 
nagrado za izjemne dosežke v letu 2020 med drugim prejele 
Marika Haler, Marija Habe in Ema Modrijan (iz skupine Dom-
žale – drevored 88 lip) in Majda Križaj (Bled). 

Nagrajeni prostovoljci Društva Šola zdravja
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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.

 

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

Nagrajenci križanke Društva T4M z geslom: TUDI 
KORONA NAM NIČ NE MORE, ki je bila objavljena v 
Gorenjskem glasu 4. junija 2021 in prejmejo majico ter 
nogavice T4M so: Marcel Dijak iz Naklega, Romana 
Kos iz Škofje Loke in Zvonko Pezdirnik iz Mojstrane. 
Nagrajencem čestitamo!

OSMRTNICA

Z žalostjo in bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 77. letu starosti 
zapustil naš dragi 

Miha Bohinc
z Zgornjega Brnika

Pogreb bo v torek, 22. junija 2021, ob 13. uri v Cerkljah na Gorenj-
skem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje 
v tamkajšnji poslovilni vežici. Spominjali se ga bomo z ljubeznijo 
in hvaležnostjo.
 
Žalujoči vsi njegovi 
Zgornji Brnik, Orehovlje, junij 2021

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

OSMRTNICA

Po kratki bolezni nas je zapustila

Jelka Mlakar
dolgoletna odgovorna urednica Radia Sora v pokoju
1947–2021

Ohranili jo bomo v lepem spominu. Svojcem izrekamo iskreno 
sožalje.

Sodelavke in sodelavci Radia Sora

Rezultati 49. kroga – 20. junij 2021
4, 18, 19, 23, 24, 25, 32 in 21

Loto PLUS: 1, 2, 8, 11, 16, 26, 29 in 30
Lotko: 8 4 1 3 9 0

Sklad 50. kroga za Sedmico: 3.620.000 EUR
Sklad 50. kroga za PLUS: 190.000 EUR
Sklad 50. kroga za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

OSMRTNICA

V 78. letu nas je zapustila draga mama in babica 
Marija Pušavec

s Kucne, Rakovica 17 
 

Pogreb pokojnice bo v sredo, 23. junija 2021, ob 16. uri na pokopališču v Zgornji Besnici. 
Žara bo v mrliški vežici od 14. ure dalje.

 
Sin Marijan z družino 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Jože Mencinger
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.,
Območna enota Kranj

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

HIŠO, vikend ali manjšo kmetijo v oko-
lici Škofje Loke, Poljanske ali Selške 
doline, tel.: 041/275-058, Katarina 
 21001521

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra 1.7 DT, 16 V, letnik 2004, 
238.293 km, redno servisirana, lepo 
ohranjena, tel.: 070/817-646  
 21001524

ŠKODA Octavia karavan, 1. reg. 2007, 
95.000 km,  1. lastnik, dodatna opre-
ma, tel.: 041/481-588  
 21001523

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

VRATA za hladilno omaro Beco, za 
simbolično ceno, tel.: 041/941-193 
 21001522

TURIZEM
ODDAM

V Barbarigi oddam apartma za letova-
nje s klimo, teraso in parkiriščem, tel.: 
041/680-201, Sonja 21001530

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
srebrnino, slike, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293  
 21001531

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico, trosi-
lec gnoja in druge priključke, tel.: 
041/529-684 21001536

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

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

KUPIM

BIKCA simentalca, mesne pasme, sta-
rega 3 mesece, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 21001532

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
068/607-942 21001534

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21001535

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, letošnje, kvalitetno, 
tel.: 031/309-767 21001533

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA  & Restavracija nudi redno 
zaposlitev natakarju/-ici za delo v re-
stavraciji. Nudimo redno plačilo, delo v 
mladem kolektivu in prijetnem ambien-
tu. Makarončki d.o.o., Podgorica 21, 
LJ. - Črnuče, tel.: 041/328-590 
 21001495

IŠČEM

IŠČEM DELO - pomoč na domu, či-
ščenje, vzdrževanje, lahko tudi v kuhi-
nji, Kranj z okolico, tel.: 040/215-044  
 21001486

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJA - vsa gradbena dela od 
temeljev do 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

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

ČESTITKE
ISKRENE čestitke za diamantno poro-
ko Idi in Tinetu Slemcu - Ivanka  
 21001526

RAZNO
PRODAM

5 železnih, okrasnih ograjic za okna, 
tel.: 04/25-72-055, 040/918-070 
 21001527
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Maja Bertoncelj

Komenda – V soboto se bo 
v Brestu s prvo etapo zače-
la letošnja kolesarska Dirka 
po Franciji. Rumeno maji-
co bo branil Tadej Pogačar 
(UAE Team Emirates), ki je 
lani zmagal pred Primožem 
Rogličem. S kolesarjem s 
Klanca pri Komendi smo se 
pogovarjali med petkovim 
kriterijem, ki nosi njegovo 
ime in je v Komendi potekal 
tretje leto zapored. 

»Res je lepo biti doma, 
sploh v takšnem ambien-
tu. Sam sem odpeljal le ne-
kaj krogov. Rad bi dirkal, 
a priprave na Tour so po-
membnejše in kriterijska 
dirka vanje ne sodi. Zago-
tovo pa bom tukaj še kdaj 
dirkal zares. Lepo je gle-
dati tudi kolesarje v dresih 
Pogi Team. To je prva sezo-
na. Fantje lepo napreduje-
jo in lepo jih je videti zado-
voljne v tako lepem dresu,« 
je najprej spregovoril nekaj 
besed o samem kriteriju in 
ekipi Pogi Team, kot je v se-
zoni 2021 novo ime otroške 
in mladinske ekipe KD Rog, 
iz katerega izhaja tudi Poga-
čar. V petek je zaključil višin-

ske priprave v Planici, dan 
prej je v Kopru nastopil v vo-
žnji na čas za državno prven-
stvo in bil tretji. »Noge so se 
vrtele slabo, a me ne skrbi. 
Kronometer je bil dobra po-
potnica za Tour. Veliko sem 
se naučil iz tega. Naredil sem 
veliko napak. Prehitro sem 
šel od starta in potem trpel 
do konca. Glede na treninge 

in vse skupaj se nimam česa 
bati. Počutim se dobro. Mis-
lim, da bo v redu,« je pojas-
njeval četrtkov nastop. V ne-
deljo je v Kopru tekmoval še 
na cestni dirki za državno pr-
venstvo, ki je nekakšen vrhu-
nec domače sezone. Osvojil 
je peto mesto. »Imeti maji-
co državnega prvaka na To-
uru je posebna čast. Ne bi se 
je branil,« je razmišljal pred 
tem. A na francoski pen-

tlji bo v barve slovenskega 
državnega prvaka obarvan 
dres ekipe Bahrain Victorio-
sa, ki ga bo nosil Matej Mo-
horič. Zmagal je pred Janom 
Polancem in Luko Mezge-
cem. Na stopničkah so bili 
torej sami Gorenjci. 

Pogačar bo v naslednjih te-
dnih branil rumeno majico 
lanskega zmagovalca Toura. 

»Gremo dirkat na rumeno 
majico, je pa težje zmago 
braniti, jo ponoviti. Bo kar 
zanimivo in pestro. Glede 
taktike bomo videli po prvih 
dneh, po prvem tednu se bo 
že kar videlo, kdo so kandida-
ti za najvišja mesta. Iz dne-
va v dan jo bomo potem ko-
vali. Spremljali smo konku-
renco, kako so vozili na Dir-
ki po Švici in kriterij Daup-
hine. Konkurenca bo velika, 
morda celo največja doslej,« 
je 22-letni Tadej Pogačar po-
vedal pred odhodom v Fran-
cijo. Odpotoval je včeraj. 

Na dirki ga bo iz avtomo-
bila spremljal tudi Andrej 
Hauptman, športni direktor 
ekipe UAE Team Emirates. 
»Vse je pod kontrolo. Tadej 
je na dirki Po Sloveniji poka-
zal, da smo na pravi poti. Na 
Tour gremo optimistično. 
To je največja dirka na svetu. 
Zavedamo se, da ne bo lah-
ko. Osredotočeni smo nase 
in na to, da pridemo čim bo-
lje pripravljeni. To je edino, 
na kar lahko vplivamo. Ta-
dej je pokazal, da je iz prave-
ga testa, da tudi te pritiske, 

ki jih prinašata branjenje 
majice in medijska pozor-
nost, zna prenašati. Kar se 
trase tiče, sem bil z njim na 
ogledu težkih etap. Tour de 
France je težak, predvsem 
pa dirko naredijo težko ko-
lesarji, ne profil,« pravi An-
drej Hauptman, ki je odgo-
voril tudi na vprašanje, zakaj 
tokrat v ekipi ni Jana Polanca 
(je rezerva), ki je lani odlično 
opravljal vlogo pomočnika 
in je tudi v zadnjem obdob-
ju dokazal, da je dobro prip-
ravljen. »Ekipa je taka, kot je. 
Moja naloga je, da z njo nare-
dim največ, kar se da.« 

Tadej Pogačar bo imel ob 
progi tudi podporo doma-
čih. »Upam, da bomo šli 
že 1. julija in potem Tade-
ja spremljali v Alpah in Pi-
renejih, kolikor se bo dalo. 
In potem upamo, da se vidi-
mo v Parizu. Tadej gre bra-
nit zmago. Za uspeh je tre-
ba biti v dobri formi in imeti 
tudi srečo. Upamo seveda na 
vse najboljše, predvsem da 
bo zadovoljen in zdrav pri-
šel skozi cilj,« pa je pojasnil 
Tadejev oče Mirko Pogačar.

Optimističen odšel v Francijo 
Pred vrati je Dirka po Franciji, največja etapna kolesarska dirka na svetu. Rumeno majico bo branil 
Gorenjec Tadej Pogačar. Kot pravi, se počuti dobro in je optimističen. Temu pritrjuje tudi Andrej 
Hauptman, športni direktor ekipe UAE Team Emirates. Ob progi bo imel tudi podporo domačih.

»Glede na treninge in vse skupaj se nimam česa bati. Počutim se dobro. Mislim, da bo v 
redu,« je pred odhodom na Dirko po Franciji povedal Tadej Pogačar. / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Hauptman: »Na Tour gremo optimistično. 
To je največja dirka na svetu. Zavedamo se, da ne bo 
lahko. Osredotočeni smo nase in na to, da pridemo 
čim bolje pripravljeni. To je edino, na kar lahko 
vplivamo.«

Marjana Ahačič

Zgornje Gorje – Gorje so si-
cer ena od manjših občin, 
a so dom številnih vrhun-
skih športnikov, tudi olimpij-
cev. Župan Gorij Peter Tor-
kar se je zato odločili, da se v 
v spremstvu kolegov kolesar-
jev odpravi na 180-kilome-
trsko pot od Gorij do Kopra. 
Namen akcije, ki so jo poi-
menovali Gorje na olimpija-
do, je spodbuda domačim in 
drugim slovenskim športni-
kom v procesu kvalifikacij za 
nastop na olimpijskih igrah. 
Projekt je obenem tudi do-
brodelen, saj so se udeležen-
ci priključili akciji Kolesari-
mo.Skupaj, s katero pomaga-
jo mladim z gibalnimi težava-
mi, ki se vključujejo v šport, 
kolesarjenje pa jim predsta-
vlja svobodo in užitek.

Kolesarjem sta se na delu 
poti priključila tudi sok-
rajana – odlični biatlonec 
Miha Dovžan in minister 
za zdravje Janez Poklukar. 
»Solidarnost in sodelo-
vanje sta ključni vredno-
ti ne samo našega boja zo-
per epidemijo, ampak vse 
evropske družbe. Slovenci 
smo v svetu znani kot špor-
tniki. Tudi v času zaključka 
epidemije na ciljni ravni-
ni potrebujemo športni za-
gon,« je zbrane pred odho-
dom izpred občinske stav-
be v Gorjah nagovoril mi-
nister Poklukar, nato pa so 
se, večina z električnimi ko-
lesi, odpravili na zahtevno 
pot proti Kopru.

Akcija Gorje na olimpija-
do poteka do 12. julija, ko bo 
v občino Gorje prišla olim-
pijska bakla.

Na kolo v podporo 
športnikom
Ekipa kolesarjev, ki jo je vodil župan Peter Torkar, 
se je v soboto zjutraj v podporo slovenskim 
olimpijcem in športnikom z gibalnimi težavami s 
kolesi odpravila iz Gorij v Koper.

Kolesarji so se malo po sedmi zjutraj izpred stavbe Občine 
Gorje odpravili na 180-kilometrsko pot proti Kopru. 
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Mojstrana – Dne 12. junija 1991 je po zaslugi gorskih reše-
valcev z vrha Triglava prvič v pozdrav samostojni Sloveniji 
zaplapolala slovenska zastava. Slovenski planinski muzej v 
Mojstrani predstavlja izbor fotografij z natečaja Moj Triglav, 
ki so ga pripravili ob 30-letnici samostojne Slovenije, na ogled 
na zunanjih panojih pred muzejem. Kot so ob tem zapisali 
na muzejski spletni strani: »Triglav ima svojevrsten pomen. 
Za nas Slovence je sveta gora. Daje nam moč, povezanost in 
identiteto, ki smo jo tako v preteklosti kot sedanjosti iskali, 
utrjevali in dokazovali prav v gorah ... Kako ga vidimo danes? 
Nas še povezuje, navdihuje, označuje kot Slovence?«

Razstava Moj Triglav pred planinskim muzejem

Prevladovalo bo sončno in vroče vreme. Jutri in v četrtek v 
gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo pihal 
jugozahodni veter.


