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Predstavili zakon o 
dolgotrajni oskrbi 
Predlog zakona o dolgotrajni oskr-
bi je v javni obravnavi. Prispevna 
stopnja za obvezno zavarovanje 
za dolgotrajno oskrbo bi znašala 
1,47 odstotka. Posameznik z mini-
malno plačo bi v ta namen prispe-
val mesečno 11 evrov.
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GORENJSKA

Večina zemljišč  
je že pridobljena
Občini Bled in Bohinj sta že prido-
bili večino zemljišč na trasi nove 
daljinske kolesarske poti. Pri iz-
vedbi projekta računajo na evrop-
ska sredstva, ki jih bo treba pora-
biti do konca leta 2023.

4

ŠPORT

Nika Križnar, najboljša 
skakalka poletja
Smučarska skakalka Nika Križnar, 
letošnja zmagovalka seštevka po-
letne velike nagrade, si želi do 
zime še izboljšati pripravljenost in 
premagati tudi tiste, ki jih na edini 
letošnji poletni tekmi ni bilo.

10

KRONIKA

Zastoj, kot ga ne  
pomnijo niti policisti
Zaradi poostrene avstrijske kon-
trole je v soboto in nedeljo ponoči 
na slovenski strani predora Kara-
vanke nastala večkilometrska ko-
lona stoječih vozil. V nekem tre-
nutku je bilo treba na prehod meje 
čakati kar dvanajst ur.

16

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo večinoma sončno.

11/28 °C
jutri: povečini sončno

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

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

Šenčur – Občina namreč 
želi kandidirati na razpisu 
ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti za pridobitev kon-
cesije za opravljanje institu-
cionalnega varstva v domo-
vih za starejše. »Rok za pri-
javo je zelo kratek, saj se iz-
teče prvega oktobra, prija-
vijo pa se lahko le tisti, ki 
so registrirani za opravlja-
nje te dejavnosti,« je razlo-
žil župan Kozjek in dodal, 
da jim je že uspelo najti in-
vestitorja, ki bi gradil dom, 
to je podjetje Comett, zdaj 
pa bo potreben še odkup 

potrebnih zemljišč. Z vsem 
tem so na izredni seji se-
znanili prisotne svetnike, 
ki so župana soglasno pod-
prli, da nadaljuje postopke 
za gradnjo doma.

V Šenčurju načrtuje-
jo dom, v okviru katerega 
bi bilo starejšim na voljo 
okrog 160 mest, je razložil 
župan. Za dom starejših so 
že pred osmimi leti z občin-
skim prostorskim načrtom 
rezervirali zemljišče v ne-
posredni bližini vrtca, šole, 
športnega parka in sredi-
šča kraja. »Zdaj bo potre-
ben odkup zemljišč, pri če-
mer imamo že skoraj sto-
odstotna soglasja lastnikov 

za prodajo,« je pojasnil žu-
pan in dodal, da je namreč 
osnova za kandidaturo na 
razpisu tudi, da si lastnik 
zemljišča oziroma stavb-
ne pravice. Sočasno s pri-
pravami za prijavo na raz-
pis pa po besedah župana 
izvajajo tudi vse postopke 
za gradnjo, kot da so konce-
sijo že pridobili, saj so roki 
izredno kratki. »Koncesi-
ja naj bi se namreč začela 
izvajati konec leta 2022 in 
do takrat bi moral biti dom 
zgrajen.« Sočasno z obno-
vo Kranjske ceste so že za-
čeli graditi tudi povezoval-
no cesto do lokacije načrto-
vanega doma starejših. 

Korak naprej k domu starejših
Na izredni seji Občine Šenčur so svetniki pooblastili župana za urejanje 
postopkov v zvezi z gradnjo doma starejših v Šenčurju.

Za dom starejših so z občinskim prostorskim načrtom rezervirali zemljišče v neposredni 
bližini vrtca, šole, športnega parka in središča kraja. /Foto: Tina Dokl

Priloga:   Kranjčanka

Urša Peternel,  
Suzana P. Kovačič

Kranj – Še do sinoči do 23.59 
so se imeli čas vrniti s Hr-
vaške brez karantene vsi, ki 
so tam dopustovali. Od pet-
ka je namreč ta sosednja dr-
žava na rdečem seznamu 
držav, kar pomeni 14-dnev-
no karanteno ob vrnitvi. To 
je sklenila vlada na četrtko-
vi seji, saj je Hrvaška dose-
gla več kot 40 okužb na 100 
tisoč prebivalcev. Poleg tega 
je velik del okužb, ki so jih 
v zadnjih tednih zabeleži-
li pri nas, vnesenih prav iz 
Hrvaške.

Bo Hrvaški sledila še Grčija?
Od petka je Hrvaška na rdečem seznamu epidemiološko nevarnih držav, za vrnitev velja karantena. Od 
petka pa je zaradi slabše epidemiološke situacije na rumenem seznamu Grčija, grozi ji celo uvrstitev na 
rdeči seznam. Notranji minister Aleš Hojs vsem, ki se odpravljajo na počitnice v Grčijo, svetuje, naj o 
tem dobro premislijo. V petek so potrdili 43 okužb, v nedeljo 14. Trije bolniki s covidom-19 so umrli.

Med 7. julijem in 17. avgustom se ni okužil nihče od slovenskih državljanov med 
dopustovanjem v Istri (na sliki) ali na območju Kvarnerja. Vseh 52 okuženih turistov iz 
Slovenije je bilo po poročanju  necenzurirano.si v Novalji na Pagu, eden pa v Makarski.

Urša Peternel

Hrušica – Desetega avgusta 
bi se po napovedih morala 
začeti prenova železniškega 
predora Karavanke. A čeprav 
ogled na terenu kaže, da de-
lavcev pri predoru še ni, na 
Direkciji za infrastrukturo 
zagotavljajo, da pripravljal-
na dela že potekajo. Izbrani 
izvajalec gradbenih del Stra-
bag AG/Dion IC – Ingenie-
urtiefbau je bil, kot poudarja-
jo, v delo uveden že 22. julija. 

Spomnimo, gradbena dela 
tako na slovenski kot avstrij-
ski strani bo opravil skupni, 
avstrijski izvajalec.

»Trenutno potekajo pri-
pravljalna dela, ki zajema-
jo pridobitev vseh dovoljenj 
za delavce in delovna vozi-
la na javni železniški infra-
strukturi, pridobitev sogla-
sij za uporabe začasnih de-
ponij ter pripravljalna dela 
za gradbiščne prostore,« so 
nam pojasnili.  

Delavci v predoru v 
začetku septembra
Gradbena dela v železniškem predoru Karavanke 
naj bi se začela prihodnji teden.

44. stran

42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IGOR JAMNIK iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dirka po Franciji letos na sporedu septembra

Ljubitelji kolesarstva, pozor! Kmalu bo na sporedu prenos 
najprestižnejše kolesarske dirke na svetu – Dirke po Franciji. 
Televizija Slovenija bo med 29. avgustom in 20. septembrom 
2020 na TV SLO 2 prenašala vseh 21 etap tega kolesarske-
ga tekmovanja. Dirko pa boste lahko spremljali tudi na Valu 
202 in na www.rtvslo.si/tour. Na 107. Dirki po Franciji bodo 
kolesarji premagovali razdaljo 3.470 kilometrov. Kolesarska 
dirka, ki je sestavljena iz devetih ravninskih, osmih gorskih in 
treh razgibanih etap ter enega posamičnega kronometra, bo v 
letošnjem letu potekala po dvanajstih novih mestih in krajih. 
Komentator vseh etap dirke na TV SLO 2 bo Tomaž Kovšca, 
strokovni komentator bo Martin Hvastija, novinar Miha Mišič 
bo prenose popestril z zanimivimi statističnimi podatki, David 
Črmelj in Polona Bertoncelj pa s pripravo posebnih zgodb iz 
zakulisja Dirke po Franciji. 

RTV Slovenija dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarja 
bidon za pijačo in kapo s ščitkom slovenskega kolesarja Tadeja 
Pogačarja. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgo-
vorili na vprašanje: Katero mesto je Tadej Pogačar osvojil na 
lanski Vuelti? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
2. septembra 2020, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Minister za 
zdravje Tomaž Gantar je 
skupaj z ministrom za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Janezom 
Ciglarjem Kraljem ter vršil-
ko dolžnosti generalne di-
rektorice Direktorata za dol-
gotrajno oskrbo Klavdijo Ko-
bal Straus konec prejšnjega 
tedna predstavil predlog za-
kona o dolgotrajni oskrbi.

Kot so pojasnili sogovor-
niki na novinarski konferen-
ci, predlog zakona vzpostav-
lja nov steber socialne var-
nosti dolgotrajne oskrbe, ki 
nadgrajuje že obstoječe re-
šitve s ciljem celostne oskr-
be uporabnika storitve ter 
krepi obstoječe rešitve insti-
tucionalnega varstva in po-
membno izboljšuje dosto-
pnost do oskrbe na domu. 
Enotno obravnava vse zava-
rovane osebe neodvisno od 
njihovega ekonomsko-soci-
alnega statusa. Vlada želi za-
gotoviti, da uporabniki prej-
mejo storitve tudi brez do-
datnih obremenitev njiho-
ve družine ali lokalnih skup-
nosti. Minister Janez Cigler 
Kralj je pojasnil, da pred-
log zakona omogoča pove-
zovanje sistema socialnega 
varstva, zdravstva in dolgo-
trajne oskrbe z namenom 
celostne oskrbe uporabni-
ka, znotraj sistema pa bodo 
uporabniki prehajali glede 
na svoje potrebe. Predvsem 
pa dopušča izbiro – tudi tis-
tim, ki v obdobju, ko posta-
nejo odvisni od pomoči dru-
ge osebe, želijo ostati doma. 

Po predlogu zakona so 
upravičenci storitve dolgo-
trajne oskrbe osebe, stare 
najmanj 18 let, ki so zaradi 
posledic bolezni, starostne 
oslabelosti, poškodb, inva-
lidnosti, pomanjkanja ali 

izgube intelektualnih spo-
sobnosti v daljšem časov-
nem obdobju, ki ni krajše od 
treh mesecev, ali trajno odvi-
sne od pomoči drugih oseb 
pri opravljanju osnovnih in 
podpornih dnevnih opravil. 
Posameznik bo lahko upo-
rabil storitve na domu ali v 

instituciji. Za institucional-
no oskrbo se dodatni, danes 
manjkajoči kadri zagotovijo 
iz javnih virov. 

Minister Gantar je pou-
daril, da bo nov sistem dol-
gotrajne oskrbe omogočil 
starejšim, da čim dlje osta-
nejo doma, z vso oporo, ki 
jo potrebujejo. »Če pa ljud-
je ne morejo ostati doma, 
jim je treba jim zagotovi-
ti dostojanstveno bivanje v 

instituciji glede na njihove 
potrebe in želje,« je pouda-
ril. Predlog zakona vsebuje 
tri tipe zavodov, pri čemer 
so zavodi z manjšo kapaci-
teto najbližji približek oskr-
bi na domu, večji zavodi pa 
se delijo glede na zahtevnost 
zdravstvene obravnave. 

V predlogu zakona je pred-
videno stoodstotno kritje 
pravic iz obveznega zavaro-
vanja za dolgotrajno oskrbo. 
Iz obstoječih javnih virov bi 
država namenila 305,22 mi-
lijona evrov, dodatno bi bilo 
treba zbrati 335,85 milijona 
evrov. Ta sredstva naj bi po 
predlogu zbirali davkopla-
čevalci. Prispevna stopnja 
bi bila 1,47 odstotka, pri če-
mer bi se nekoliko znižal 

prispevek za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje. Oseba 
z minimalno plačo bi plačala 
na mesečni ravni dodatnih 
11 evrov, oseba s povprečno 
plačo pa dodatnih 21 evrov ... 
Enak delež bi prispeval tudi 
delodajalec. Za upokojence 
bi se zagotavljal prispevek 
iz sredstev Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje v višini sedem evrov. 

Klavdija Kobal Straus je po 
eni strani poudarila staranje 
družbe, po drugi strani pa, 
da z zakonom pomagamo 
tudi drugim generacijam: 
»Vprašati se moramo, kaj 
bomo dobili takrat, ko bomo 
odvisni od tega, kar se lahko 
zgodi že prej kot pri določeni 
starosti; že danes npr. zaradi 
prometne nesreče, ko posta-
nemo lahko zelo odvisni od 
te oskrbe. S predlogom za-
kona to rešujemo.« 

Javna razprava o zakonu 
bo po besedah zdravstvene-
ga ministra trajala 45 dni, 
glede na pripombe jo bodo 
lahko tudi podaljšali.

Zakon o dolgotrajni oskrbi  
Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega smo čakali skoraj dvajset let, je v javni obravnavi. 
Prispevna stopnja za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bi znašala 1,47 odstotka.

Predlog zakona se ne nanaša samo na starejšo populacijo, pač pa tudi na mlajše odrasle 
ljudi, ki bi iz različnih razlogov potrebovali dolgotrajno oskrbo. Slika je simbolična. 

Predvideno je stoodstotno kritje pravic iz obveznega 
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Iz obstoječih 
javnih virov bi država namenila 305,22 milijona evrov, 
dodatno bi bilo treba zbrati 335,85 milijona evrov. Ta 
sredstva naj bi po predlogu zbirali davkoplačevalci.

Vilma Stanovnik

Kranj – V okviru dogodkov 
na temo prenosa ter oživlja-
nja kulturne dediščine, ki jih 
organizira Društvo Aine, bo 
danes, 25. avgusta, v stolpu 
Škrlovec v Layerjevi hiši po-
tekalo predavanje z zgovor-
nim naslovom Dežela Kar-
niola, po domače Krajnska. 
Predavatelj bo Simon Pro-
sen, ki bo predstavil zgo-
dovino slovenske dežele 
Krajnska od pozne antike do 
visokega srednjega veka. 

Težko bi našli deželo, ki 
ima toliko poimenovanj. Je 
edina slovenska dežela, ki 
je ohranila večino svojega 
ozemlja in se uspešno bra-
nila potujčevanju. Prebi-
valci dežele smo Slovenci, 
s srednjeveškim imenom 
Kraj(i)nci, z antičnim Karni-
olci in s predantičnim Kar-
ni. Smo eni od najstarejših 

evropskih staroselcev, ki 
smo na tem prostoru živeli 
in govorili krajnski jezik.

Na predavanju, ki se bo za-
čelo ob 20. uri, bodo za glas-
beno presenečenje poskrbe-
le Dečve. Gre za skupino os-
mih pevk, ki že 22 let v ena-
ki zasedbi vsako sredo zve-
čer na isti lokaciji v Straž-
išču pri Kranju poustvar-
ja ljudsko petje. Pevke zna-
nje pridobivajo iz različnih 
zbirk slovenskih ljudskih 
pesmi ali pa kar na terenu, 
saj se rade družijo z drugimi 
poustvarjalci ljudskega petja 
z različnih koncev Slovenije. 
Odzovejo se vsakemu pova-
bilu na nastop, če jim le čas 
dopušča. 

Vstopnine na predavanje 
ni. Zaradi epidemije covi-
da-19 sprejemajo prijave na 
marija.michaud@gmail.
com oziroma telefonsko šte-
vilko 040 911 992.

Dežela Karniola,  
po domače Krajnska

Začetek gradbenih del je 
predviden v začetku sep-
tembra, ko so načrtovane 
tudi dnevne 12-urne zapo-
re proge. Večina del bo izve-
dena v času popolne zapore 
proge od 5. oktobra letos do 
10. julija prihodnje leto, saj 
so ta vezana na zaporo tirov 
na odseku železniške proge 
od jeseniške železniške po-
staje do predora.

V sklopu varnostno-
-tehnične nadgradnje 
bodo odstranili drugi tir v 

predoru in na odseku pro-
ge od postaje Jesenice do po-
staje Podrožca. Na obmo-
čju postaje Jesenice načr-
tujejo izvedbo »izvlečnega 
tira«, s čimer bodo ohranili 
delno dvotirnost. V predoru 
bodo sanirali tudi poškodo-
vane dele konstrukcije, ure-
dili odvodnjavanje, zgradili 
intervencijske hodnike, ure-
dili vozno mrežo, signalno-
varnostne naprave, sodobne 
telekomunikacijske sisteme 
ter poskrbeli za požarno var-
nost in sistem učinkovitega 
reševanja v primeru nesreč.

Delavci v predoru  
v začetku septembra
31. stran Simon Šubic

Kranj – Slovenija bo po vzoru 
nekaterih drugih evropskih 
držav s 1. decembrom 2021 
uvedla elektronske vinjete 
tudi za osebna vozila. Vla-
da je namreč potrdila pred-
log novele zakona o cestni-
njenju, ki prinaša pravne po-
goje za njihovo uvedbo. 

Po besedah ministra za in-
frastrukturo Jerneja Vrtov-
ca bodo ostale vse dosedanje 
kategorije vinjet (letna, polle-
tna in tedenska) za tri različ-
ne kategorije vozil nosilnosti 

do 3,5 tone, bo pa e-vinjeta ve-
liko bolj pravična od sedanjih 
klasičnih vinjet. Letna bo na 
primer veljala eno leto od 
dneva nakupa in ne tako kot 
zdaj, ko velja do 31. januarja 
v naslednjem letu ne glede 
na datum nakupa, prav tako 
bo ob umiku vozila iz prome-
ta možno povračilo denarja. 
Sistem bo sicer deloval tako, 
da bodo kamere snemale ta-
blice, Darsovi nadzorni me-
hanizmi pa bodo bdeli nad 
tem, kdo je vinjeto plačal in 
kdo ne. Cene e-vinjet še niso 
določene. 

Elektronske vinjete  
že prihodnje leto
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Če bi se tradicija lahko 
nadaljevala, bi v teh 
dneh na Pomurskem 

sejmu v Gornji Radgoni pote-
kal že 58. Mednarodni kme-
tijsko-živilski sejem Agra, ki 
bi bil zanimiv tudi za številne 
gorenjske razstavljavce in obi-
skovalce. Še težje kot ta sejem 
gorenjski izdelovalci in proda-
jalci kmetijske in gozdarske 
mehanizacije ter kmetje pogre-
šajo sejma v Komendi. V tam-
kajšnjem konjeniškem klubu so 
najprej odpovedali spomladan-
ski sejem in nato še jesenskega 
ter ob tem že napovedali, da 
bo naslednji sejem predvidoma 
šele spomladi prihodnje leto. 
Podobno kot organizatorja 
sejmov v Gornji Radgoni in 
v Komendi so storili že tudi 
drugi prireditelji sejmov, ob 
zaostrovanju razmer, ki jih je 
povzročil novi koronavirus, pa 
lahko pričakujemo, da bo se-
znam odpovedanih sejmov in 
drugih množičnih kmetijskih 
prireditev samo še daljši.

V vsem slabem je vedno vsaj 
kanec dobrega. Koronaraz-
mere so prisilile organizatorje 
sejmov in drugih množičnih 
prireditev k iskanju novih reši-
tev. Če smo nekdaj ob začetku 
Agre zapisali, češ 'vse kmetij-
ske poti vodijo v Radgono', bi 
zdaj lahko 'vse poti vodijo na 
spletno »sejmišče«'. Priredi-
telji radgonskega sejma so že 
napovedali, da bodo pripravi-
li Spletno Agro, ki bo tudi po 
ponovni uvedbi klasičnega sej-

ma dopolnjevala sejemsko po-
nudbo. »Razstavljavci« bodo 
na »razstavišču« Spletne 
Agre lahko pol leta predstav-
ljali svojo ponudbo, sodelovale 
bodo lahko tudi različne stro-
kovne ustanove. In koliko bo 
»obiskovalcev«? Če bo sple-
tna ponudba zanimiva, jih bo 
morda še več kot na sejmih v 
klasični obliki.

Odpovedi sejmov so pred-
vsem velik (finančni) udarec 
za prireditelje, ki se preživljajo 
zgolj s sejemsko dejavnostjo, 
a seveda tudi za razstavljav-
ce, ki so na sejmih »v živo« 
predstavljali svojo ponudbo in 
neposredno navezovali stike s 
kupci. Koronarazmere so tudi 
njih spodbudile k iskanju no-
vih prodajnih poti in rešitev. 
Kot zelo varna oblika spo-
znavanja njihovih novosti in 
navezovanja stikov s kupci so 
se pokazali splet in družbena 
omrežja, a predvsem starejši 
kmečki gospodarji, ki še pre-
vladujejo na kmetijah, so teh 
poti bolj malo vešči. 

Da kmetje zaradi koronavi-
rusa ne bodo mogli na sejme, 
je »mala stvar« v primerjavi z 
nekaterimi drugimi spremem-
bami, ki so jih prinesle koro-
narazmere. Predvsem mlajši 
in bolj podjetni kmetje so že 
razumeli pomembno sporočilo 
koronakrize – kupujte lokal-
no hrano in dopustujte doma, 
na turističnih kmetijah, in so 
temu že prilagodili svojo po-
nudbo in poslovanje. 

Vse kmetijske poti vodijo 
na spletno »sejmišče«

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Sloveni-
ja ima do leta 2030 prek 
treh različnih mehanizmov 
na voljo dvanajst milijard 
evrov evropskih sredstev, od 
tega 3,6 milijarde evrov po-
sojil. Ključno vprašanje je, 
kako jih učinkovito počrpa-
ti, o čemer je minuli petek 
na Brdu pri Kranju potekal 
delovni posvet premierja Ja-
neza Janše in članov ožje de-
lovne skupine za usklajeva-
nje investicij iz sredstev EU 
z župani in direktorji regi-
onalnih razvojnih agencij. 
Želja je veliko, saj so samo 
ministrstva do posveta pos-
redovala za 10,8 milijarde 
evrov pobud za naložbe, ob-
čine pa za 11 milijard evrov. 
Po besedah ministra za ra-
zvoj, strateške projekte in 
evropsko kohezijsko politi-
ko Zvonka Černača bo vla-
da v naslednjem mesecu op-
ravila evalvacijo predlaga-
nih projektov z vidika mož-
nosti njihove umestitve v fi-
nančne okvire, ki jih ima 
Slovenija na voljo. »Cilj je, 
da se sredstva najprej skrb-
no načrtujejo, da se zagoto-
vi gospodarna poraba in tudi 
učinkovito upravljanje ter da 
gredo sredstva k vsebinam, 
ki bodo imela dodano vred-
nost za ljudi,« je poudaril. 

Gorenjski župani so pos-
vet zapuščali večinoma za-
dovoljni. »Namen posveta 
je bil, da občinam predsta-
vijo novo kohezijsko obdob-
je 2021–2027, kar je bilo s 
strani predsednika vlade in 
ministrov tudi dobro pred-
stavljeno,« je ocenil kranj-
ski župan Matjaž Rakovec, 

ki ga je razveselila napoved 
debirokratizacije postopkov: 
»Na nas, Gorenjcih, pa je 
zdaj naloga, da smo poveza-
ni in da pripravimo uresni-
čljive projekte.«

Tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj je ugotavljal, 
da je bil na posvetu finanč-
ni razrez naslednjega večlet-
nega obdobja dobro predsta-
vljen. Veseli ga tudi predlog 
premierja Janše, da naj čim 
več komunikacije med obči-
nami in ministrstvi poteka 
po telefonu in ne preko do-
pisov. »Zelo bi bil vesel, da 
bi se na ministrstvih na te-
lefon odzivali tisti, ki jih de-
jansko potrebuješ. To bi bila 
najhitrejša in najbolj učin-
kovita komunikacija, z do-
pisovanjem to ni možno,« 
je dejal Čebulj in dodal: »Na 

občinah in županih je sedaj 
naloga, da hitro pristopimo 
k projektom.« 

»Dragoceno na tem sre-
čanju je bilo to, da smo lah-
ko govorili vsi. Bilo je do-
volj časa, da smo predstavi-
li probleme po regijah in ob-
činah. Moramo pa iskati za 
Slovenijo, regije in občine 
pomembne zgodbe in rdečo 
nit. Največ denarja je pred-
videno za konkretne gradbe-
ne projekte in s tem se stri-
njam: ceste, železnice, infra-
struktura,« je povedal tržiški 
župan Borut Sajovic.

»Veseli me predvsem, 
da so predstavili celot-
no finančno perspektivo, 
na nas in občinah pa je se-
daj, da oblikujemo projek-
te, ki bodo realni in ne bodo 
le osnutki, da bomo lahko 

sredstva zares počrpali,« pa 
je poudaril Rok Šimenc, di-
rektor BSC, Regionalne ra-
zvojne agencije Gorenjske 
»To pomeni, da se bomo 
morali po vsej verjetnosti 
tudi na regionalni razvoj-
ni agenciji reorganizirati in 
dati regionalnemu razvo-
ju večji poudarek kot med-
narodnemu sodelovanju,« 
je dodal. Glede zahodne 
kohezijske regije, kamor 
sodi Gorenjska, ga skrbi, 
da bo prihajalo do težav pri 
črpanju evropskega denar-
ja, saj bo v novi perspekti-
vi prejela le 40-odstotno so-
financiranje projektov. »O 
tem bomo morali voditi di-
alog z državo, saj občine ne 
bodo zmogle 60 odstotkov 
lastnega deleža,« je ob tem 
opozoril. 

Denar je, kaj pa projekti
Slovenija mora do konca leta 2023 počrpati še 1,8 milijarde evrov iz trenutne finančne perspektive in 
312 milijonov evrov iz sklada za okrevanje, v naslednji finančni perspektivi pa ima na voljo deset milijard 
evrov. Bomo znali počrpati vsa sredstva?

Župani (na sliki šenčurski Ciril Kozjek in medvoški Nejc Smole) so bili z vladnimi načrti 
glede črpanja evropskih sredstev zadovoljni. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

 Jesenice – Vlada je v četrtek 
dala soglasje k imenovanju 
Marka Toplaka za direktorja 
Splošne bolnišnice Jesenice. 
Toplak naj bi mandat nasto-
pil 1. oktobra, ko se tudi izte-
če enoletno 'vedejevstvo' se-
danjega vršilca dolžnosti di-
rektorja bolnišnice Mirana 
Remsa. A še predtem se mo-
rajo končati postopki na so-
dišču, saj je neizbrani kandi-
dat Tomaž Krišelj konec ju-
nija vložil tožbo, ker naj bi 

bilo imenovanja Toplaka za 
direktorja nezakonito.

Kot so nam potrdili v bol-
nišnici, sodni postopki gle-
de izbire direktorja še niso 
končani. Tomaž Krišelj je 
namreč tudi na ponovlje-
ni razpis vložil tožbo (pri-
tožil se je že na prvi razpis 
in na sodišču uspel). Krišelj 
meni, da so bile v postopku 
imenovanja ponovno nare-
jene napake in da je ime-
novanje direktorja nezako-
nito, ker da izbrani kandi-
dat s predloženimi dokazili 

ne dokazuje izpolnjevanja v 
razpisu določenih pogojev, 
svet zavoda pa da ni pra-
vilno preveril izpolnjeva-
nja pogojev, kar je bistveno 
vplivalo na odločitev o ime-
novanju kandidata.

Jeseniška bolnišnica je 
brez direktorja s polnim 
mandatom že vse od 1. av-
gusta lani. Svet zavoda je si-
cer že oktobra lani za nove-
ga direktorja zavoda izbral 
nekdanjega generalne-
ga direktorja direktorata za 
zdravstveno ekonomiko na 

ministrstvu za zdravje To-
maža Glažarja. Vendar se je 
Tomaž Krišelj kot neizbra-
ni kandidat na izbor pritožil 
in s pritožbo na delovnem 
in socialnem sodišču uspel. 
Svet bolnišnice je bil tako 
primoran postopek ponovi-
ti. Na nov razpis so se prija-
vili trije kandidati, med kate-
rimi pa ni bilo Glažarja. Svet 
zavoda je za novega direktor-
ja 1. junija izbral aktualnega 
direktorja Razvojne agenci-
je Zgornje Gorenjske Mar-
ka Toplaka. 

Zelena luč direktorju bolnišnice
Vlada je dala soglasje k imenovanju Marka Toplaka za direktorja Splošne bolnišnice Jesenice. Mandat 
naj bi nastopil 1. oktobra. A postopki na sodišču v zvezi s tožbo, s katero neizbrani kandidat izpodbija 
imenovanje Toplaka za direktorja, še niso končani.
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Vaše naloge:
· priprava ponudb in obdelava naročil,
· koordinacija logističnih aktivnosti.

Pričakovanja:
· dobro znanje angleščine ali nemščine,
· vsaj osnovne izkušnje v prodaji ali nabavi.

Nudimo:
· prijetno in urejeno delovno okolje,
· prilagodljiv delovni čas.

Prijave z življenjepisom: kariera@hennlich.si.

HENNLICH d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
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Zaposlimo referenta 
v prodaji (m/ž)

Po podatkih NIJZ je bilo 
iz Hrvaške od 1. junija do 21. 
avgusta vnesenih 165 okužb, 
nekatere okužene osebe pa 
so virus širile tudi v doma-
čem okolju, tako se je dodat-
no potrjeno okužilo še 26 
oseb v Sloveniji.

NIJZ je zato vse, ki so se 
ali se bodo še vrnili iz Hrva-
ške, pozval, da še 14 dni po 
vrnitvi iz Hrvaške spremlja-
jo svoje zdravstveno stanje 
in so pozorni na morebitne 
zdravstvene spremembe, o 
katerih naj obvestijo izbra-
nega zdravnika. V tem času 
naj tudi poskušajo s preven-
tivnim ravnanjem prepreči-
ti morebiten prenos virusa 
na druge.

Ob izboljšanju epidemio-
loške slike pri naših južnih 
sosedih pa bo vlada Hrvaško 
znova uvrstila na rumeni se-
znam, je napovedal notranji 
minister Aleš Hojs. Ob tem 
pričakujejo, da se bo stanje 
v naslednjih 14 dneh na Hr-
vaškem izboljšalo, vlada bo 
tedensko spremljala giba-
nje števila okužb in po pot-
rebi ukinila karanteno, kar 
je pomembno zlasti za vse, 
ki načrtujejo dopust v sep-
tembru.

Je pa vlada dopustila kar 
nekaj izjem, za katere ka-
rantena ne velja; tako ima-
jo lastniki nepremičnin, 

bivalnih plovil in vsi, ki ima-
jo zakupljeno parcelo v avto-
kampu, možnost, da odidejo 
na Hrvaško do svoje lastni-
ne, a se morajo vrniti v 48 
urah. Med izjemami so tudi 
dnevni oziroma tedenski 
delovni migranti ter vsi, ki 
imajo načrtovan zdravstveni 
pregled ali poseg.

Ob tem je vlada z zelene-
ga seznama umaknila Gr-
čijo, uvrstila jo je na rume-
ni seznam, ob nadaljeva-
nju trenutnih trendov ji v 
tednu ali dveh grozi uvrsti-
tev na rdeči seznam. Not-

ranji minister Aleš Hojs 
vsem, ki se odpravljajo na 
počitnice v Grčijo, svetu-
je, naj o tem dobro premis-
lijo. V Grčiji sicer v zad-
njih dneh zabeležilo ok-
rog dvesto okužb dnevno, 
število okužb na 100 tisoč 

prebivalcev v zadnjih 14 
dneh pa je 26.

Epidemiološka situaci-
ja se slabša tudi v nekate-
rih drugih evropskih drža-
vah, z zelenega seznama so 
zdrsnile še Danska, Franci-
ja, Irska, Islandija, Monako, 
Nizozemska, Poljska in Špa-
nija v celoti.

Največ se jih je okužilo v 
Novalji na Pagu

Portal necenzurirano.si 
je v petek objavil podatke o 
okužbah tujih turistov na 
Hrvaškem, ki kažejo, da se 

med 7. julijem in 17. avgu-
stom ni okužil nihče od slo-
venskih državljanov, ki so 
julija in avgusta dopustova-
li v Istri ali na območju Kvar-
nerja. Kot podatke evropske-
ga sistema za opozarjanje in 
odzivanje o okužbah tujih 

turistov na Hrvaškem, ki jih 
je hrvaška vlada zajela v zad-
njem poročilu o epidemiolo-
škem stanju v državi, nava-
ja portal, se je v tem obdobju 
na Hrvaškem okužilo 52 tu-
ristov iz Slovenije. Vsi z izje-
mo enega so se okužili v No-
valji na Pagu, eden pa v Ma-
karski. 

Od četrtka do nedelje pri 
nas 129 potrjenih okužb

V četrtek je bilo na korona-
virus v Sloveniji pozitivnih 
38 oseb, od tega ena v obči-
ni Vodice. V petek so potrdi-
li 43 okužb, en bolnik s covi-
dom-19 je umrl. 

V Sloveniji so v soboto 
ob 760 testiranjih potrdili 
34 okužb, od tega eno v ob-
čini Škofja Loka. V nede-
ljo je bilo med 543 testira-
nimi 14 okužb, dva bolnika 
sta umrla. Hospitaliziranih 
je 17 oseb, nihče ne potrebu-
je intenzivnega zdravljenja. 
Dva nova primera so potrdi-
li med zaposlenimi v zdrav-
stvu, medtem ko med za-
poslenimi ali stanovalci do-
mov za starejše niso zabele-
žili novih primerov.

Okužbo z novim korona-
virusom so do zdaj v Slove-
niji potrdili pri 2665 osebah, 
skupaj je umrlo 133 bolni-
kov. Strokovnjaki opozarja-
jo, da zbolevajo in čutijo po-
sledice bolezni covid-19 tudi 
mladi.

Bo Hrvaški sledila še Grčija?
31. stran

Uvedba karantene pomeni pravo katastrofo za 
letovišča na Hrvaškem, v katerih letujejo otroci iz 
Slovenije. Eno takšnih je letovišče Pinea v Pineti 
pri Novigradu, ki ga vodi Zveza društev prijateljev 
mladine Jesenice. Letovišče so bili v nedeljo prisiljeni 
zapreti, sezona pa je bila katastrofalna, je dejal 
sekretar društva Boštjan Smukavec. Odpovedana 
so vsa letovanja do konca sezone (priprave športnih 
društev, šole v naravi ...). Že junija so deževale 
odpovedi šol, sledil je dober julijski obisk, zdaj pa je 
sezone konec. Kako bodo plačali zaposlene v letovišču, 
ne vedo, ogrožena je celotna dejavnost letovišča. 

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Tako v 
Bohinju kot tudi na Bledu se 
intenzivno pripravljajo na 
in tudi težko pričakujejo za-
četek izgradnje kolesarske 
poti, ki bo povezala obe pri-
ljubljeni turistični destinaci-
ji. Projekt sicer vodi država, 
občini pa sodelujeta, pred-
vsem s pridobivanjem sogla-
sij lastnikov zemljišč.

Kot so povedali na Obči-
ni Bohinj, so na trasi Bo-
hinjska Bistrica–Soteska že 
pridobili večino, 95 odstot-
kov vseh potrebnih soglasij, 
pripravljena je tudi projek-
tna dokumentacija, direkci-
ja za infrastrukturo, ki vodi 
projekt, pa v okviru presoje 
vplivov na okolje čaka še na 

soglasje vodarjev. Za odsek 
Soteska–Obrne, kjer je pot-
rebna zemljišča že odkupila 
Občina Bled, je projektna do-
kumentacija v pripravi. Kot 
so še pojasnili na Občini Bo-
hinj, za ta več kot tri milijo-
ne evrov vreden projekt raču-
najo na sredstva sklada za ra-
zvoj regije v višini dva milijo-
na evrov. Pogoj za črpanje je 
pripravljena dokumentacija 
in prijava, oddana do konca 

septembra, pri čemer raču-
najo, da bi bil rok zaradi iz-
rednih razmer, povezanih z 
epidemijo covida-19, lahko 
podaljšan do konca leta. Pre-
jeta sredstva morajo biti po-
rabljena do konca leta 2023.

»V Bohinju z veseljem 
pričakujemo kolesarsko po-
vezavo med Bohinjem in 

Bledom in menimo, da je 
ob vse bolj priljubljeni špor-
tni aktivnosti tudi nujno pot-
rebna,« poudarjajo Bohinj-
ci. »Kolesarji, ki jih na naših 
cestah opažamo vse več, da-
nes uporabijo glavno regio-
nalno cesto Bled–Bohinj, ki 
ni samo neprimerna, tem-
več, kot menimo, tudi zelo 
nevarna. Sočasno s števi-
lom kolesarjev na cesti na-
mreč narašča tudi število 

avtomobilov, motorjev in to-
vornih vozil. Zelo si jo želi-
mo tudi, ker vsem kolesar-
jem, tako nam iz Bohinja 
kot tudi tistim, ki so pri nas 
na obisku, ponuja dostop do 
že urejenih kolesarskih po-
vezav na Zgornjem Gorenj-
skem – naprej do Jesenic, 
Radovljice in Kranjske Gore 
pa tudi naprej do Italije …« 
poudarja Katarina Košnik iz 
bohinjske občinske uprave. 

»Veselimo pa se je pa tudi 
zato, ker je speljana po zelo 
atraktivnem območju in bo 
z vidika varnosti in doživetja 
primerna tudi za družinske 
kolesarske izlete.«

Tudi na Bledu poudarja-
jo, da je kolesarska poveza-
va Bled–Bohinj za Bled iz-
jemnega pomena. »Kosa se 
lahko s pomembnostjo iz-
gradnje južne razbremenil-
ne ceste,« opozarjajo Blejci.

Večina zemljišč je že pridobljena
Občini Bled in Bohinj sta že pridobili večino zemljišč na trasi nove daljinske kolesarske poti. Pri izvedbi projekta računajo na 
evropska sredstva, ki jih bo treba porabiti do konca leta 2023. 

V Bohinju poudarjajo, da bo nova kolesarska povezava pomembna tako za turiste kot tudi 
za domačine.

»Veselimo pa se je pa tudi zato, ker je speljana po 
zelo atraktivnem območju in bo z vidika varnosti 
in doživetja primerna tudi za družinske kolesarske 
izlete.«

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Jutri bo 
seja občinskega sveta Ob-
čine Kranjska Gora, na ka-
teri bodo svetniki obravna-
vali drugi rebalans občin-
skega proračuna. Predvi-
deno je med drugim, da se 
nekaj sredstev prerazpore-
di v investicije za zagotavlja-
nje nemotene preskrbe s pi-
tno vodo na določenih vod-
nih virih, sredstva naj bi za-
gotovili tudi za obnovo dveh 
dodatnih krakov v Naselju 
Slavka Černeta v Kranjski 
Gori, kjer obnavljajo javno 
infrastrukturo. V Ratečah 

je predvidena obnova ceste 
v Žalje ... Na dnevnem redu 
je tudi višina subvencioni-
ranja cene storitve obvezne 
občinske GJS ravnanja s ko-
munalnimi odpadki za leto 
2020 in pobuda za prenos 
dela državne ceste Mojstra-
na–Vrata na občino. V doli-
ni Vrata je ob večjih konicah 
tudi več kot 1400 vozil na 
dan, kar je velika obremeni-
tev za okolje. Lokalna skup-
nost se zavzema (in poziva 
tudi državne organe) za reše-
vanje problematike z omeji-
tvijo prometa, ureditvijo ces-
te in dodatnimi parkirišči v 
Mojstrani. 

Rebalans in promet v Vratih

Križe – Od petka, 28. avgusta, 
do nedelje, 30. avgusta, bo že 
15. Vikend smeha, ki ga or-
ganizirajo Kulturno društvo 
(KD) Kruh Križe, Zveza kul-
turnih organizacij Tržič in 
tržiška območna izpostava 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti. Vse predstave 
se bodo začele ob 20. uri v 
dvorani Kulturnega doma v 
Križah. V petek bo na spo-
redu predstava Ljubezen na 
predzadnji pogled v izvedbi 
KD Domovina Osp, v sobo-
to pa Obtoženi volk v izvedbi 
humoristične skupine Smeh 
pri Mladinskem gledališču 
Tržič. V nedeljo vabljeni na 
predstavo Rozine rozinice 
ali Zakaj sem Roza, v gos-
teh bo Linhartov oder (KUD 
Radovljica). Organizatorji 
bodo prireditve prilagodili 
aktualnim javnozdravstve-
nim razmeram in navodilom 
NIJZ. Pri vstopu v dvorano 
si nadenite zaščitno masko, 
razkužite roke in pazite na 
ustrezno varnostno razdaljo.  
Zanesljivo pa bo omejeno 
število sedežev, zato priporo-
čajo vnaprejšnjo rezervacijo 
vstopnic. Obenem domači 
ansambel KD Kruh Križe za 
9. in 11. oktober napoveduje 
premiero nove predstave ob 
obletnici smrti ustanovitelja 
društva Slavka Bohinca.

Vikend smeha v Križah 



hipermarket 
kranj primskovo                         
boljši, lepši, 
sodobnejši NOVO V PONUDBI - SUŠI

TOPLOTEKA

VEČJA IN SODOBNEJŠA

za srečo odvijte
na primskovo

Z nakupom izbranih izdelkov v hipermarketu Kranj Primskovo od 27. 8. do 27. 9. 2020  sodelujte v žrebanju za vaš novi  Citroën C3 Feel PureTech 83 S&S BVM.
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VELIKA 

NAGRADNA 

IGRA

1x Citroën C3
250 praktičnih  

nagrad

• BREZPLAČNA PORCIJA PEČENEGA VOLA 
na dan odprtja, ob nakupu nad 30 EUR

• DARILA ZA OBISKOVALCE 
do razdelitve zalog

• PODPIRAMO LOKALNA PODJETJA IN 
PRIDELOVALCE iz Kranja in okolice

ponovno z vami

27. avgusta
od 9. ure dalje
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OPEN AIR – NARODNO-ZABAVNI VIKEND  
V BEGUNJAH
V zibelki narodno-zabavne glasbe, v rojst-
nem kraju Slavka in Vilka Avsenika Begunjah 
na Grenjskem, bo v petek, 28., in v soboto,  
29. avgusta, prva open air izvedba kon-
certa, ki ga sicer pod šotorom vsaki dve leti  
že tradicionalno organizira ansambel Veseli 
Begunjčani, z njimi na odru pa bodo številni 
narodno-zabavni ansambli. 
Zabava na prostem bo v Krpinu pri Begunjah 
na Gorenjskem. V petek, 28. avgusta, bodo 
nastopili Ansambel Roberta Zupana, Ober-
krainerji z Lojzetom Dolinarjem, Slovenski 
muzikantje in Veseli Begunjčani, v soboto, 29. 
avgusta, pa Štajerskih 7, Aleksi Jercog s prija-
telji, Jure Valjavec s tremi klarineti in Veseli Be-
gunjčani. Oba dneva se bo program začel ob 
19. uri, vstopnice pa so na voljo na spletni stra-
ni www.radolca.si. Na stojnicah ob prireditve-
nem prostoru bodo obiskovalci lahko okušali 
tudi kulinariko Okusov Radol'ce.
Vsi ansambli, ki bodo nastopili v Krpinu, so 
izjemni izvajalci narodno-zabavne glasbe, 
hkrati pa vsi zelo radi posegajo po nepozab-
nih melodijah bratov Vilka in Slavka Avseni-
ka. Tu boste lahko začutili, kako kraj diha z 
glasbo, ki izhaja iz te idilične vasice, pravijo v 

Turističnem društvu Begunje, ki je soorgani-
zator dogodka. 
Kako zelo je živa Avsenikova glasba, vas bodo 
prepričali vsi ansambli, na čelu z odličnimi Ve-
selimi Begunjčani. Prav glasba Veselih Be-
gunjčanov in njihova ljubezen do vrhunske 
narodno-zabavne glasbe sta ključ za izbiro 
ansamblov, ki bodo nastopili na dveh naro-
dno-zabavnih večerih v Krpinu pri Begunjah 
na Gorenjskem. 
Dobra glasba gre »vštric« z dobro hrano in 
kap ljico. Zato bo soorganizator, Turizem in 
kultura Radovljica, pripravil še kulinarično tr-
žnico z Okusi Radol'ce, ki bodo poskrbeli za 
vse lačne in žejne. 
Koncert bo torej potekal na prostem, za do-
godek pa morajo obiskovalci kupiti vstopni-
ce z označenim sedežnim redom, saj tudi za 
to prireditev veljajo omejitve in navodila NIJZ.  
Vstopnice so že na voljo na spletni strani www.
radolca.si, vse informacije o velikem narodno-
zabavnem prazniku v Begunjah pa dobite v 
TIC Radovljica (04 531 51 12) in TIC Begunje 
(05 916 91 76).
Lepo vabljeni v Begunje na Gorenjskem, na 
praznik narodno-zabavne glasbe!

REZERVACIJA
12/II

Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Na petko-
vi predstavitvi je domači žu-
pnik David Jensterle odkri-
to povedal, da njegova likov-
na zgodovina, ko se spom-
ni na osnovnošolska leta, 
ni bila najbolj navdušujoča. 
Nasmejan je podelil tudi mi-
sel, da če že učitelj ni verjel 
v njegove risarske sposob-
nosti, pa sta ga starša ved-
no spodbujala k temu, da ne 
sme verjeti vsemu, kar dru-
gi rečejo. Pozorno je sprem-
ljal, kako se med koronakri-
zo giblje svet. Nekateri so po 
spletu v svet zaplesali in se 
na ta način spodbujali, ne-
kateri so zapadli v depresijo, 
začutili svojo krhkost. A tudi 
ko si najbolj na tleh, je tre-
ba poiskati rešitev, narediti 
nekaj dobrega, je prepričan. 
Župnik Jensterle je potegnil 
na plano lastne misli, začel 
sestavljati barve – in to dobe-
sedno, na liste papirja. Ker 
med epidemijo ni bilo dru-
ge možnosti, je prve likov-
ne korake usvajal s pomočjo 

spletnih šol. Kaj hitro je ugo-
tovil, da že enostavno »bar-
vanje«, sprva v akrilni teh-
niki, ni tako enostavno. 
Vztrajal je. Veliko je opazo-
val, spraševal za nasvete sli-
karje iz lokalnega okolja, se 
učil, dobival pogum. Njego-
vih štirideset slik, narisanih 
z oljnimi voščenkami in pas-
telnimi kredami, je bilo mi-
nuli konec tedna na ogled 
v Graščini, do te nedelje so 
razstavljene v župnišču. 

Slike so naprodaj za dober 
namen, izklicna cena posa-
mezne je trideset evrov. Žu-
pnik je slike Župniji Duplje 
podaril, ves denar, ki se bo 
zbral s prodajno razstavo, 
bodo dodali k sredstvom za 
obnovitvena dela na zvo-
niku župnijske cerkve sv. 
Vida. Še štiri slike je v ta na-
men podaril prijatelj Moses 
iz Zambije. Nakelski župan 
Ivan Meglič je povedal, da 
bodo obnovitvena dela stala 

dobrih 43 tisoč evrov, že je-
seni naj bi zvonik zasijal v 
bakreni barvi. 

Pri motiviki slik je Jenster-
le precej izhajal iz Svetega pis-
ma, nekateri motivi pa izhaja-
jo iz sanj, iz otroške razigra-
nosti. Župnik David Jenster-
le je tudi producent nastajajo-
čega filma in avtor romana – z 
obojim se bodo poklonili Žu-
pniji sv. Marije Goretti v Bistri-
ci pri Tržiču, ki prihodnje leto 
praznuje petdesetletnico. 

Njegovo sporočilo je v slikah
Župnija Duplje in KTD Pod Krivo jelko Duplje sta v Galeriji Dupljanske graščine pripravila dobrodelno 
prodajno razstavo slik, ki jih je župnik David Jensterle narisal med epidemijo covida-19 in po njej.

Od leve župan Ivan Meglič, avtor razstave župnik David Jensterle, predsednik KTD Pod 
Krivo jelko Duplje Rudi Dovžan in lastnik Dupljanske graščine Matjaž Mauser / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

Hotemaže – Svetega Roka, 
ki je priprošnjik zoper kuž-
ne bolezni, so zaradi epide-
mije oziroma pandemije co-
vida-19 letos že večkrat klica-
li na pomoč in ga prosili, naj 
pri Bogu posreduje za odvr-
nitev nalezljive bolezni, so 
zapisali v Farnem listu šen-
čurske župnije. Ob njego-
vem godu imajo običajno 
sveto mašo v podružnični 
cerkvi svetega Urha v Hote-
mažah, saj je tam tudi stran-
ski oltar, ki je posvečen prav 
svetemu Roku. Zaradi nego-
tovih okoliščin, ki jih v sve-
tu povzroča prisotnost no-
vega koronavirusa, je letos 
sveti maši v Hotemažah sle-
dila še prošnja procesija po 
vasi. Mašo je daroval in vo-
dil novi kaplan, novomašnik 

Martin Leban, župnik in de-
kan Urban Kokalj je somaše-
val. Slednji je med procesi-
jo molil tudi rožni venec; po 
njej pa so v cerkvi nadaljeva-
li še z litanijami na čast sve-
temu Roku in evharističnim 
blagoslovom.

Pobuda za procesijo je 
prišla iz vasi, župnik Ko-
kalj se je strinjal, ravno tako 
je bila ideja dobro spreje-
ta pri domačinih. Poskrbeli 
so celo za podobice s svetim 
Rokom in posebno molitvijo 
na zadnji strani, namenjeno 
prav časom, v katerih nas pe-
sti covid-19.

Letos je bila procesija 
prvič, bo pa verjetno posta-
la tradicionalna. Gre za skro-
mno procesijo brez bander, 
kjer je na čelu procesije križ, 
na vsaki strani pa ga spre-
mljata ključarja z laternama.

Prošnja procesija
Šestnajstega avgusta goduje sveti Rok. Na njegov 
godovni praznik so v Hotemažah večerno sveto 
mašo obogatili še s posebno, preprosto prošnjo 
procesijo.

Prošnja procesija je bila v Hotemažah tokrat prvič. 
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Igor Kavčič

Radovljica – V soboto, 29. 
avgusta, bo 46. tradicional-
ni Pohod Večno mladih fan-
tov na Stol. Glede na trenu-
tne razmere zaradi korona-
virusa bo nekaj sprememb. 

Pohod bodo tokrat izvedli 
le člani kluba, brez gostov, 
pri čemer bodo upošteva-
li socialno razdaljo, upora-
bo zaščitnih mask v zaprtih 
prostorih … Zbirališče bo 
pred kavarno Ambient v Ra-
dovljici ob 6. uri zjutraj. Na 

zbornem mestu bodo zbirali 
pisne prijave, ki bodo služi-
le tudi za izdelavo seznama 
udeležencev. Letos bo dosle-
dno treba izpolniti rubriko z 
navedbo elektronskega na-
slova in dodatno še z naved-
bo telefonske številke. Po-
hod iz Valvasorjevega doma 
bo posamično ali v manj-
ših skupinah potekal po obi-
čajni poti na Stol. Letošnji 

simbol je kanglica za mleko. 
S pohodniki bodo tudi gor-
ski reševalci. Žal so organi-
zatorji zaradi aktualnih za-
radi primorani odpovedati 
koncert pihalnih orkestrov 
in večerni koncert, povor-
ko ter druženje na Linhar-
tovem trgu. Zaradi morebi-
tnih sprememb priporoča-
jo spremljanje spletne stra-
ni www.vmf.si.

Večno mladi na Stol
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Končno nazaj
v šolo.

stop-shop.com

› Parkiranje pred vhodom trgovin
› Trgovine z ločenimi vhodi
› Ugodne cene izdelkov za vsak dan

Jasna Paladin

Velika planina – Jama v Kof-
cah, imenovana tudi Veter-
nica pod Njivico oziroma 
Brezno v Kofci, je znameni-
ta jama velikoplaninske pla-
note, ki v dolžino meri več 
kot kilometer, v globino pa 
več kot sto metrov in s tem 
sodi med večje na Veliki pla-
nini. Vhod leži pod potjo 
med Domžalskim domom 
in planšarskim naseljem, 
vanjo pa se je vrsto let odme-
tavalo vse, kar se na planini 
ni več potrebovalo.

»Kamniški jamarji smo 
jamo že večkrat obiskali in 
vsakokrat nas je kup razno-
raznih smeti in kadavrov v 
vhodnem breznu in neprije-
ten vonj silil k razmišljanju, 
kakšen vpliv ima to na pod-
zemno vodo, ki polni zajetja 
pitne vode, ki so raztresena 
v vznožju planote,« nam je 
povedal predsednik jamar-
skega kluba Kamnik Rajko 
Slapnik, ki je minulo soboto 

tudi organiziral čistilno akci-
jo in bil z odzivom, potekom 
in rezultati ob koncu zado-
voljen. Kamniškim jamar-
jem so se pridružili tudi ja-
marji Šaleškega Jamarskega 

kluba Podlasica Topolšica in 
DZRJ Simon Robič Domža-
le, pri prenosu vreč s smet-
mi do traktorske prikolice pa 
so priskočili na pomoč člani 
PD Domžale, PD Kamnik, 

PD Bajtar, Pašne skupnosti 
Velika Planina, predstavni-
ca Občine Kamnik in neka-
teri mimoidoči, ki jih je bilo 
na sončno soboto na planini 
res izjemno veliko in jih je 

delo jamarjev tako navduši-
lo, da so priskočili na pomoč. 
Za traktorski odvoz smeti v 
dolino na deponijo je poskr-
bel Gregor Žagar iz Pašne 
skupnosti Velika Planina. 

»Iz jame smo odnesli oko-
li sedem kubičnih metrov 
raznovrstnih odpadkov, ki 
so jih v jamo začeli meta-
li v začetku 60. let prejšnje-
ga stoletja in jih metali vse 
do pred kratkim, ko so za-
čeli redni odvoz odpadkov v 
dolino. Med odpadki je bilo 
veliko raznoraznih stekle-
nic, konzerv, steklene vol-
ne, nekaj odsluženih štedil-
nikov, veliko plastike v obliki 
vreč, odslužene pločevinaste 
kritine, praznih ali celo pol-
nih kanistrov s sumljivo vse-
bino, skratka stvari, ki jih na 
planini niso več potrebovali, 
in smeti. Vsi, ki so kakorkoli 
povezani s planino, namreč 
priznavajo, da se je v brez-
no vrsto let odmetavalo vse 
mogoče, zato so tudi pastir-
ji in člani pašnih skupnosti 

naše delo podprli, pohvali-
li in priznali, da je bil za či-
ščenje že skrajni čas,« nam 
je še povedal Slapnik in po-
udaril, da so z akcijo želeli 
opozoriti vse akterje, to je la-
stnike gostinskih objektov, 
planinskih domov, počitni-
ških hišic in planšarje, da 
je v zadnjih letih vedno več-
ji problem velikoplaninske 
planote onesnaževanje pod-
zemne vode s fekalijami in 
gospodinjskimi odpadnimi 
vodami, ki se nekontrolira-
no iztekajo v kraško podze-
mlje velikoplaninske plano-
te in pritekajo na plano v iz-
virih ob vznožju planote, ki 
napajajo vodohrane za kam-
niški in tudi komendski vo-
dovod. Zelo skrb vzbujajoče 
so znova zadnje mikrobiolo-
ške analize Lučnice, najbolj 
vodnatega izvira pod plano-
to, kjer priteče v povprečju 
v sekundi med 60 in 70 lit-
ri vode, saj so bile vrednosti 
bakterij Escherichia coli pre-
sežene več kot 400-krat. 

Jamo v Kofcah so očistili nesnage
Kamniški jamarji so skupaj s svojimi kolegi od drugod in drugimi prostovoljci v soboto očistili Jamo v Kofcah na Veliki planini, kjer se je vrsto let kopičilo vse, 
kar se na planini ni več potrebovalo. Nespametna dejanja imajo posledice na podzemne in izvirske vode v dolini, ki so vedno bolj onesnažene.

Iz brezna so jamarji prinesli veliko plastike in steklovine pa tudi štedilnik, stekleno volno, 
odsluženo kritino …

Maša Likosar

Cerklje – Oratorij Cerklje 
slovi po rekordni udeležbi 
in tudi letos, ko je bil fizični 
oratorij odpovedan in so ga 
premestili v virtualni svet, se 
je nanj prijavilo 130 otrok in 
110 animatorjev. “Zaradi za-
gotavljanja varnosti smo ga 
osnovali tako, da smo prip-
ravili oratorijske škatle in jih 
dostavili otrokom na dom. 
V njih so se skrivali materi-
ali za ustvarjalne delavnice 
ter priročnik za katehezo,” 
je pojasnil voditelj oratorija 

David Košnik in nadaljeval: 
“Animatorji smo predčasno 
posneli video vsebine, ki so 
vključevali dramsko igro, iz-
vajanje delavnice in skupno 
katehezo, posneli smo tudi 
himno. Sklop videov smo 
vsak dan objavili na youtu-
be kanalu Oratorij Cerklje, 
kjer so si jih otroci in tudi os-
tali lahko ogledali.” Tema le-
tošnjega oratorija je bila kra-
ljica Estera in skozi njeno 
zgodbo so otrokom predali 
pet vrednot - lepoto, odgovor-
nost, post, hvaležnost in za-
upanje. “Namen oratorija je 

oznanjati verski nauk na na-
čin, ki otroke pritegne, obe-
nem pa jim želimo ponudi-
ti zabaven in kvaliteten po-
čitniški teden,” je povedala 
voditeljica oratorija Maruša 
Žlebir. 

Letošnji oratorij je bil po-
seben tudi zaradi praznova-
nja dvajsete obletnice. V so-
boto so se animatorji ude-
ležili svete maše, na kate-
ri je bil prisoten tudi nad-
škof Stanislav Zore. Dvajset 
uspešnih izvedb pa je orato-
rij letos uvrstil tudi med pre-
jemnike občinske nagrade. 

Jubilejni, virtualni oratorij
V Cerkljah je pretekli teden potekal jubilejni dvajseti oratorij, ki pa je bil 
zaradi razmer s covidom-19 v virtualni obliki.

Animatorji so se vsak večer v oratorijskem tednu v omejenem številu srečevali v in pred 
prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje, se na ta način povezovali ter ustvarjali 
prijateljske vezi. / Foto: arhiv Oratorij Cerklje
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Neža Markelj

V gričevnati pokrajini Goriških brd
Goriška brda so sicer ide-

alna prvojunijska destinaci-
ja, ko je možno na vsakem 
ovinku kupiti polne zaboje 
briških hrustavk in se dre-
vesa kar šibijo pod težo soč-
nih rdečih češenj. Vijugaste 
razgledne ceste, zeleni vi-
nogradi, odlična kulinari-
ka, na stotine vinskih kleti, 
gradovi, pravljične vasice in 
seveda briško vino. Mislim, 
da je bilo razlogov za obisk 
naše skrajno zahodne regije 
več kot dovolj, in tako sva se 
z Nejcem tokrat odpeljala v 
deželo češenj. 

Za dober začetek dneva 
sva se najprej ustavila v Sla-
ščičarni Ajdovščina, nato 
pa naju je pot vodila pro-
ti Novi Gorici, mimo Solka-
na in najvišjega kamnitega 
mostu na svetu. Pokrajina 
je z vsakim novim kilome-
trom pridobivala značilno 
briško podobo, ki je bila do 

konca izpopolnjena s strnje-
no vasico Kojsko, skozi kate-
ro sva nadaljevala vožnjo do 
razglednega stolpa Gonjače. 
Od tu sva v sončnem dopol-
dnevu s pogledom zaobjela 
Julijce, Tržaški zaliv, Kras, 
Vipavsko dolino, Dolomite 
in celotna Brda. 

Le ovinek stran od stolpa 
leži ena najlepših briških va-
sic – Šmartno. Vas leži v sa-
mem geografskem centru 
Goriških brd, nastala pa naj 
bi že v času turških vpadov, 
v času beneških vpadov je 
odlično odigrala vlogo stra-
teške obrambne točke, da-
nes pa je Šmartno značilna 
briška vasica, ki me je z oz-
kimi uličicami, kamnitimi 
hišami, lesenimi polkni in 
trdnjavskim stolpom pope-
ljala nazaj skozi čas. 

Naslednji postanek je bil 
od Šmartnega deset kilo-
metrov oddaljeni naravni 

spomenik Krčnik, ki ga je iz-
dolbel potok Kozbanjšček. 
Slikovita naravna korita 
Krčnik se z lahkoto primer-
jajo s tistimi, ki jih ustvar-
jajo potoki v alpskem svetu, 
in niti najmanj nisem priča-
kovala, da bom na kaj take-
ga naletela sredi gričevnate 
pokrajine Brd.

Ker je bil najin izlet tok-
rat bolj ležeren, vam za 
konec predlagam še ne-
kaj idej za aktivnejše razi-
skovanje briškega okoliša. 
Pred prihodom v Brda se 
lahko povzpnete na Sveto 
Goro ali pa si ogledate oh-
ranjene kaverne in muzej-
sko zbirko prve svetovne 
vojne na vrhu Sabotin. Ko-
lesarski navdušenci boste 
lahko prevozili skoraj vsak 
kotiček Brd po odlično ure-
jenih in označenih kole-
sarskih poteh, za najmlaj-
še pa je od grada Dobrovo 

speljana tri kilometre dolga 
Gradnikova učna pot. 

Ker je po mojem mnenju 
izlet vedno treba zaklju-
čiti v stilu, sva na poti na-
zaj naredila manjši ovi-
nek in se ustavila v vasici 

Lokev, kjer na obrobju sto-
ji majhna, med nami nez-
nana, pri Italijanih pa pre-
cej priljubljena slaščičarna 
Vesna, kjer si morate nuj-
no privoščiti eno izmed nji-
hovih slastnih tortic.

Kamnit naravni most nad koriti potoka Kozbanjšček

Maja Bertoncelj

Medvode – Pred desetletji je 
bilo naravno kopališče Sora v 
Goričanah ena izmed najbolj 
priljubljenih točk v medvoški 
občini, ki jo znova obujajo.

»Ob lepih poletnih nede-
ljah je kopališče privabilo na 
tisoče obiskovalcev. Iz Lju-
bljane so vozili posebni kopal-
ni avtobusi, organizirana pa 
sta bila tudi veliko parkirišče 
in pestra gostinska ponudba z 
zanimivim zabavnim dogaja-
njem. Zaradi vse večjega one-
snaževanja reke Sore in višjih 
sanitarnih standardov je bilo 
kopališče kasneje opuščeno, 
uporabljali pa so ga le še naj-
pogumnejši domačini,« poja-
snjuje Jure Galičič iz Javnega 
zavoda Sotočje Medvode, kjer 
se trudijo za njegovo ponovno 
oživitev. V zadnjem desetle-
tju se skrb za naravo izboljšu-
je, kar je opazno tudi v izbolj-
šanju kakovosti reke Sore. Ta 
znova privablja kopalce. »Jav-
ni zavod Sotočje Medvode si 
želi obuditi ta mali turistični 
biser, zato smo v začetku leta 
2017 območje temeljito očis-
tili, kasneje pa začeli redno 
spremljati kakovost vode. To 

spremljanje od sredine leta 
2017 dokazuje, da je voda pri-
merna za kopanje, kar je za-
čelo privabljati nove obisko-
valce. Tudi letošnji vzorci so 
pokazali, da je voda za kopa-
nje ustrezna. Naravno kopali-
šče je v fazi urejanja, saj bi si 
želeli v naslednjih letih izvesti 
nekaj investicij, s katerimi bi 
bilo še privlačnejše za kopal-
ce in druge obiskovalce. Le-
tos smo v sodelovanju z Ob-
čino Medvode zgradili stopni-
ce za varen dostop do vode. 

Že v začetku leta smo posta-
vili sedem sidriščnih kock, ki 
bodo služile za postavitev po-
vršin za ležanje in postavitev 
stopnic za lažji vhod v vodo. 
Z občino se dogovarjamo, da 
bi šli prihodnje leto v celostno 
ureditev prostora s komunal-
no opremljenostjo, servisno-
-gostinskim objektom, kjer 
bi se dalo dobiti pijačo in kak-
šen prigrizek, predvsem pa si 
izposoditi sup, kajak in kolo. 
Prizadevamo si, da bi to posta-
la ena od najprepoznavnejših 

turističnih točk v občini, saj 
je resnično škoda, da te na-
ravne danosti ne bi izkoristi-
li. Prepričani smo, da bo kopa-
lišče kmalu urejeno, da bomo 
lahko začeli z njegovo pro-
mocijo in privabili obiskoval-
ce tudi iz Ljubljane in širše. V 
tem primeru bi šlo bolj kot ne 
za Ljubljani najbližje urejeno 
naravno kopališče,« je še po-
vedal Galičič.

Kopališče Sora v Goričanah 
je dobro obiskano tudi letoš-
nje poletje. 

Privabiti želijo še več kopalcev
Kopališče Sora v Goričanah nameravajo urediti celostno.

Prizadevajo si, da bi kopališče Sora v Goričanah postalo ena najprepoznavnejših turističnih 
točk v občini. Tudi letošnje poletje je bilo v vročih dneh dobro obiskano.
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Smlednik – Pri spomeniku pri golfskem igrišču v Smledniku 
je v soboto potekala spominska slovesnost ob 79. obletnici 
streljanja talcev v Smledniku. Na tem mestu je nemški okupa-
tor ubil pet slovenskih fantov: Franca Seška, Franca Poznika, 
Božidarja Repiča, Antona Jegliča in Ivana Pregla. Zveza borcev 
za vrednote NOB Medvode vsako leto pripravi srečanje spo-
mina in opomina, na katerem prižgejo sveče in položijo venec. 
Slavnostni govornik je bil Vladimir Bertoncelj, v programu pa 
so zapeli pevci zbora Zlata jesen.

Položili venec v spomin na ustreljene talce

Venec je pri spomeniku ustreljenih talcev v Smledniku 
položil Vladimir Bertoncelj, predsednik Zveze borcev za 
vrednote NOB Medvode. / Foto: Peter Košenina

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domžale 
je te dni svojo uradno spletno 
stran v sodelovanju z različ-
nimi strokovnjaki, predvsem 
slepimi in slabovidnimi, pri-
lagodila tako, da je prijaznej-
ša vsem uporabnikom.

Glavne novosti so denimo 
navigacija po glavnem meni-
ju brez miške in le z uporabo 
smernih tipk na tipkovnici, 
prilagojena vnosna polja za 
izpolnjevanje obrazcev, omo-
gočeno izbiranje velikosti pi-
save in izbiranje barvne she-
me glede na barvno slepo-
to obiskovalca spletne stra-
ni, grafičnim elementom so 
dodani tekstovni oziroma 

besedilni opisi, z ustreznimi 
napravami (računalniškimi 
dodatki) pa je mogoče vsebi-
no spletne strani prebrati tudi 
z Braillovo pisavo. »Najbolj 
vidna in izpostavljena funk-
cionalnost na spletni strani 
je ikona v zgornjem desnem 
kotu s prečrtanim očesom. 
Po kliku na to ikono se od-
pre novo okno za izbiro več-
je ali manjše velikosti pisave 
in izbor barvne sheme pisave 
in ozadja, tako da se vsebina 
spletne strani prilagodi obi-
skovalcu. Z uvedbo navede-
ne nadgradnje smo omogoči-
li dostopnost spletne strani 
tudi uporabnikom z različ-
nimi oblikami oviranosti,« 
pravijo na občini.

Prilagodili spletno stran

Medvode – V Knjižnici Medvode si lahko še do 7. septembra 
ogledate razstavo z naslovom Razvoj kolesarstva kot prevo-
znega sredstva na Slovenskem. Na ogled so najpomembnejši 
modeli koles od 19. stoletja naprej. Prvi izum predhodnika 
kolesa je bil tekalni stroj ali »samovoz«. Naši predniki so 
ga poznali že od začetka 19. stoletja. Strokovno in vizualno 
vsebino je prispeval Tehniški muzej Slovenije.

Razvoj kolesarstva na Slovenskem

Žlebe – V petek, 28. avgusta, bo ob 20. uri pri cerkvi sv. Marjete 
v Žlebeh odprtje osrednje razstave projekta V naročju kulturne 
in naravne dediščine Hiša na hribu 2020. Razstava bo na ogled 
do 20. septembra vsak dan od 15. do 20. ure. Projekt bo potekal 
na treh lokacijah sredi Polhograjskega hribovja: Žlebe – Sv. 
Marjeta, Belo – domačija Pr' Lenart in Topol – Sv. Katarina, 
poleg tega pa tudi v Trzinu (poslovni prostori BB BIO.Si).  

Hiša na hribu tudi letos bo
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Igor Kavčič

Ljubljana – Minuli konec te-
dna se je začela letošnja pole-
tna scenaristična delavnica – 
Scenarnica. Že peto leto za-
pored jo organizira Društvo 
slovenskih režiserjev v sode-
lovanju s Slovenskim film-
skim centrom ter AGRFT, 
njen namen pa je intenziv-
no praktično delo v skupini 
pod strokovnim vodstvom 
gostujočega mentorja.

Glavni gostujoči mentor je 
tokrat srbski scenarist in re-
žiser Srđan Koljević, ki se je 
med drugim podpisal pod fil-
me, kot so Sivi kamion rde-
če barve, Žena z zlomljenim 
nosom in Branil sem Mla-
do Bosno, je avtor scenarijev 
za filme Past, Krogi, Nataša 
in Nebeška vaba ter soscena-
rist slovenskega filma Ivan in 
TV-nadaljevanke Jezero. Na 
Fakulteti dramskih umetno-
sti v Beogradu predava scena-
ristiko in je eden vodilnih to-
vrstnih strokovnjakov na po-
dročju jugovzhodne Evrope. 
V procesu dela se bo skupini 
priključil še en mednarodno 
uveljavljeni mentor za scena-
rije, ki bo z udeleženci delal 
na scenarijih v zaključni fazi 
delavnice.

Cilj scenaristične delavni-
ce – ta bo v Ljubljani poteka-
la šest koncev tedna do kon-
ca novembra – je razvoj ide-
je in zgodbe v scenarij za ce-
lovečerni igrani film, prime-
ren za nadaljnji razvoj na 

drugih delavnicah v Evropi 
ali za sodelovanje na nacio-
nalnih in mednarodnih raz-
pisih.

Na tokratni razpis za Sce-
narnico je prispelo 21 pri-
jav, med katerimi je tričlan-
ska komisija v sestavi Urša 
Menart, Jožko Rutar in Miha 
Hočevar izbrala šest projek-
tov, katerih avtorji bodo so-
delovali na Scenarnici. Med 
njimi iz Gorenjske prihajata 
Kristijan Krajnčan s projek-
tom z naslovom Čelo in Iza 
Strehar s projektom Izkoris-
ti in zavrzi me.

»Tako jaz kot moj oče sva 
imela v razmiku dvajsetih let 
iste sanje: pred pomembnim 
koncertom je najin inštru-
ment skrivnostno izginil. In 
medtem ko naju je cel orke-
ster čakal na odru, sva zapad-
la v najbolj absurdne situa-
cije, ko sva ga hotela dobiti 
nazaj. Kaj sploh je ta strah? 
Pred javnim ponižanjem? 
Nezmožnostjo izražanja? 
Izgubo kontrole?« o obrisih 
svojega scenarija pripovedu-
je glasbenik in filmar Kris-
tijan Krajčnan. »Zgodba je 
zastavljena kot nočna mora 
glasbenika, ki skozi največ-
je strahove išče svojo pravo 
identiteto. Zasnova je mit o 
Orfeju; tako kot on se glavni 
lik odpravi v podzemlje iskat 
svojo dušo, svoj violončelo, 
vendar si mora na poti odgo-
voriti na vprašanje, zakaj bi 
sploh rad bil glasbenik in za-
kaj je umetnost potrebna. To 

se mi zdi nadvse pomembno 
in aktualno vprašanje, na ka-
tero s pisanjem tega scenari-
ja poskušam odgovoriti. Svo-
jo tridesetletno glasbeno ka-
riero sem začel kot klasičen 
čelist in nadaljeval kot jazz 
bobnar, zato dobro poznam 
oba svetova. Film skupaj s 
sanjsko mitologijo in nadre-
alističnim pristopom zdru-
žuje te impresije v moj prvi 
celovečerni scenarij.«

Dramaturginja in scena-
ristka Iza Strehar je prijavila 
adaptacijo svojega dramske-
ga besedila z enakim naslo-
vom Izkoristi in zavrzi me. 
»V delu obravnavam skupi-
no mladih, ki po prepiti noči 
končajo v prometni nesre-
či. Trk avtomobila povzroči 
tudi trk med njihovimi od-
nosi, osebnostmi in vredno-
tami. Glavni temi sta zgreše-
na percepcija intime in dis-
funkcionalnost odnosov, v 
katerih lahko pristanemo – 
in ne znamo iz njih,« poja-
snjuje Streharjeva, ki se je de-
lavnice udeležila že leta 2017 
s projektom z delovnim nas-
lovom Eva. »Delavnica, men-
torji in soudeleženci so naj-
bolj pripomogli k temu, da je 
bil scenarij končan. Na konč-
ni predstavitvi delavnice in 
del, ki so nastala na njej, sem 
za film dobila tudi producen-
ta Zavod december in reži-
serko Tijano Zinajić. Film 
smo lani posneli, trenutno 
pa je v fazi postprodukci-
je. Brez Scenarnice projekt 

definitivno še ne bi bil v fazi, 
v kateri je trenutno,« pozitiv-
no izkušnjo izpred treh let 
opisuje mlada dramatičarka 
in scenaristka; zato dodaja: 
»Ker sem toliko odnesla od 
prve delavnice in ker sem se 
na njej imela res dobro, odlo-
čitev za ponovno prijavo res 
ni bila težka.«

Krajnčan na Scenarnici 
tokrat sodeluje prvič, zato si 
obeta predvsem, da bo lahko 
v krogu ljudi, ki se brezkom-
promisno ukvarjajo s svoji-
mi projekti in drug druge-
mu pomagajo s povratnimi 
informacijami. »Biti scena-
rist je lahko zelo osamljen 
poklic, taka delavnica pa ti 
da motivacijo in pogled od 
zunaj. Po drugi strani ne 
bi rad, da bi scenarij postal 
preveč 'pravilen', kar se na 

delavnicah lahko hitro zgo-
di. Vsekakor upam, da je to 
pot k celovečercu. Kako dol-
ga bo, bomo pa še videli,« 
poudarja odličen glasbenik, 
ki se mu je v začetku leta s 
kratkim filmom Potop us-
pelo uvrstiti v tekmovalni 
program Mednarodnega fe-
stivala v francoskem mes-
tu Clermont Ferrand. Prav 
tako je bil film sprejet v tek-
movalni program festivala v 
Motovunu in bo zaradi ak-
tualnih razmer predvajan v 
prihodnjih dneh v Zagrebu.  

Iza Strehar trenutno za-
ključuje pisanje dramskega 
besedila Tišina med nami. 
Gre za dramski omnibus, 
ki ga piše skupaj z Barba-
ro Zemljič in Tjašo Mislej. 
»Vsaka je zadolžena za eno 
polurno zgodbo. Vaje za 

uprizoritev se začnejo sep-
tembra v Mestnem gledali-
šču ljubljanskem, režirala bo 
Nina Šorak,« pove sogovor-
nica, ob tem pa s koscenaris-
tom Žigo Vircem (ki je tudi 
režiser projekta) pripravljata 
končno verzijo scenarija Pos-
lednji heroj. Film je že podprl 
Slovenski filmski center, sne-
manje v okviru Produkcijske 
hiše Studio Virc pa je v načrtu 
prihodnje leto, a kot je še po-
udarila Streharjeva, jo iskre-
no skrbijo trenutne razmere 
in posledice, ki bodo sledile. 
»Upam, da finančna sredstva 
slovenskemu filmu ter kultu-
ri na splošno ne bodo preveč 
okrnjena in se bodo razpisi 
čim prej in v čim manj okr-
njenem obsegu izvajali nap-
rej, filmski projekti pa razvi-
jali in snemali.«

Od scenarija k celovečernemu filmu
Med izbranimi udeleženci letošnje poletne scenaristične delavnice sta tudi Kristijan Krajnčan s projektom Čelo in Iza Strehar z Izkoristi in zavrzi me.

Prizor iz kratkega filma Potop, s katerim se Kristijan Krajnčan letos uspešno predstavlja  
na filmskih festivalih / Foto: Lev Predan Kowarski

Igor Kavčič

Kranj – Potem ko je Klav-
dij Tutta pred dvema leto-
ma pripravil veliko pregle-
dno razstavo v galeriji na 
gradu Kromberk v Novi Go-
rici, kjer je preživel mlada 
leta, in je Klementina Goli-
ja v galerijah Gorenjskega 
muzeja v domačem Kranju 
letošnjo pomlad pripravila 
pregledno razstavo del zad-
njega desetletja z naslovom 
Več kot pogled, ta trenutek 
je ta na ogled v Galeriji Miha 
Maleš v Kamniku, tokrat v 
ospredje stopata skupaj.

Odlična likovna umetnika 
in dolgoletna soustvarjalca 
likovnega življenja v Kranju, 
njuno delovanje pa seže tudi 
širše po Sloveniji in onkraj 
meja, je tokrat prepoznala 
ugledna francoska organi-
zacija Socièté Académique 
Arts-Sciences-Lettres de 

Fr ance, ki nagrade za vi-
soko kakovostno umetni-
ško ustvarjanje podeljuje že 
več kot stoletje. Umetniko-
ma podeljuje bronasto pri-
znanje za umetniško delo 
in širjenje likovne kulture 
med narodi. Posebna stro-
kovna komisija vsako leto 
skrbno izbira med velikimi 
ustvarjalci in izjemnimi po-
samezniki z različnih pod-
ročij (glasba, literatura, zgo-
dovina, znanost …) in nato 
izbrancem podeli platina-
sta, zlata, srebrna, brona-
sta ter druga prestižna pri-
znanja. Pri tem velja doda-
ti, da so največkrat nagraje-
ni francoski državljani, zato 
ima priznanje za Slovenca 
še toliko večji pomen.

Umetnikoma je za pri-
znanje čestital tudi župan 
Mestne občine Kranj Ma-
tjaž Rakovec: »To je res iz-
jemna čast in zavidanja 

vreden uspeh, ki samo še 
dodatno potrjuje kakovost 
in pomembnost likovnega 

ustvarjanja Klementine Go-
lija in Klavdija Tutte. Res 
smo lahko odkrito ponosni, 

da sta si za svoj domicil za 
ustvarjanje izbrala prav 
Kranj ter da ob tem s priza-
devnim delom v Likovnem 
društvu Kranj predajata svo-
je znanje, izkušnje in mo-
tivacijo za ustvarjanje tudi 
drugim kranjskim likovni-
kom.«

Umetniški par že tri dese-
tletja živi in ustvarja na Go-
renji Savi v Kranju, za svoja 
dela sta prejela številne na-
grade in priznanja, kranjski 
in gorenjski likovni ustvar-
jalci pa ju poznajo tudi kot 
dejavna v domačem Likov-
nem društvu Kranj. Če je 
pred leti za organizacijsko 
plat odmevnih skupinskih 
mednarodnih razstav likov-
nikov iz prostora Alpe-Adria 
skrbela Golija, je v zadnjem 
desetletju skrbnik likovne 
uspešnice – Mednarodnega 
festivala likovnih umetnosti 
Kranj – Klavdij Tutta. 

Priznanje za umetniški par
Slikarski umetniški par iz Kranja Klementina Golija in Klavdij Tutta sta za umetniško delo in širjenje likovne kulture med narodi 
prejela bronasti priznanji ugledne francoske organizacije Socièté Académique Arts-Sciences-Lettres de France iz Pariza.

Klementina Golija in Klavdij Tutta na lanskoletnem 
Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj
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Visoko nad Poljanami – V ne-
deljo, 30. avgusta, ob 19.30 
bo na prostem pred Dvor-
cem Visoko uprizoritev Vi-
soške kronike v poljanskem 
narečju, ki so jo lani pripra-
vili v KD Ivan Tavčar Poljane. 
Igralski ansambel poljanske 
Visoške kronike je predsta-
vo v poljanskem narečju z 
novo dramatizacijo v režiji 
Andreja Šubica v zadnjem 
letu večkrat uspešno pono-
vil. »Bolj avtentičnega oko-
lja, kot da pride Polikarp na 
vhod svojega posestva, nas 
ogovori z visoškega okna, si 
ni možno predstavljati,« do-
daja režiser. Da se Visoška 
kronika piše naprej, so doka-
zali tudi z izdajo nove knji-
ge, dramatizacije v poljan-
skem narečju, ki je izšla pri 
Založbi Modrijan. Spremno 
besedo je napisal Andrej 
Šubic, ilustrirala Maja Šubic 
in oblikovala Nives Lunder. 
Vstop na predstavo je prost, 
dogodek pa bo organiziran 
po strogih predpisih NIJZ o 
zbiranju do petsto ljudi in ob 
uporabi mask.

Visoška kronika na 
Visokem
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Maja Bertoncelj

Kranj – Za smučarskimi ska-
kalci in skakalkami so edine 
letošnje tekme poletne velike 
nagrade. Dekleta so sredi av-
gusta tekmovala na eni tekmi 
v Frenštatu na Češkem, fan-
tje pa pretekli konec tedna na 
dveh v Wisli na Poljskem. Še 
posebno so se izkazala dekle-
ta. V sicer okrnjeni konkuren-
ci je bila najboljša Nika Križ-
nar, ki je najbližjo tekmico 
premagala za dobrih tride-
set točk in ponovila lansko 
zmago. To je bila njena dru-
ga zmaga na tekmah poletne 
velike nagrade. Ema Klinec je 
bila tretja. Pretekli teden smo 
dekleta obiskali na treningu v 
Kranju, ki so ga opravljale pod 
budnim očesom trenerja Zo-
rana Zupančiča. Pogovarjali 
smo se z zmagovalko letošnje 
poletne velike nagrade, dvaj-
setletno Niko Križnar, člani-
co SSK Žiri, ki prihaja iz Del-
nic v Poljanski dolini, sedaj pa 
s fantom živi v Kranju.

Vaša zmaga v Frenštatu je 
bila zelo prepričljiva. So to 
kazale že primerjave na tre-
ningih skozi poletje?

Nisem pričakovala, da bom 
ponovila zmago iz lanske se-
zone. Na treningu sem osre-
dotočena na potrebne izbolj-
šave in enostavno gre vse na 
bolje. Ne bi pa rekla, da sem 
toliko boljša od drugih v naši 
reprezentanci. So tudi dobre 
in se mi približujejo. Kot ce-
lotna ekipa skačemo dobro, 
treba pa bo še kar nekaj doda-
ti za tekme pozimi, da bomo 
premagale tudi tiste, ki so na 
tej tekmi manjkale, in poka-
zale, da smo najboljše.

Primerjava z lansko poletno 
sezono?

Kar se tiče tekmovanj, mi 
je bilo neverjetno v rokah 
držati pokal za zmago v sku-
pnem seštevku poletne veli-
ke nagrade in prvič imeti ru-
meno majico. Tega sem zelo 

vesela. Upam, da ni bilo zad-
njič. Pripravljenost pa bi tež-
ko primerjala. Morda je naj-
večja razlika, da grem z mize 
bolj direktno, prenesem več 
hitrosti. Primerjave so težke, 

sploh ker so se zgodile neka-
tere spremembe v opremi, 
predvsem pri dresih in za-
gozdah. Na treningu se pri-
merjaš z drugimi tekmoval-
kami, s katerimi skupaj tre-
niraš. Upaš, da na kakšnega 
pridejo tudi tuje skakalke. Le-
tos teh priložnosti zaradi co-
vida-19 ni bilo. Zaupati je bilo 
treba svojim občutkom. Pred 
odhodom v Frenštat sem ve-
dela, da dobro skačem in da 
nimam česa izgubiti. Kako 
skačejo druge, pa vidiš na 
uradnem treningu, in potem 

veš, koliko je še treba dodati 
za tekmo. Konkurenca v Fre-
nštatu je bila sicer okrnjena, 
vseeno pa sem se lahko pri-
merjala s tisto, ki je bila lani 
odlična, to je Avstrijka Mari-

ta Kramer. Celo zimo je bila 
tam kot jaz in videla sem, da 
sem boljša kot lani. 

Kje ste trenirali čez poletje?
Večinoma v Sloveniji: v 

Planici in v Kranju, nekaj 
treningov pa smo naredili 
tudi v Beljaku v Avstriji. Že 
na skrajšanih smučeh sem 
naredila okrog dvesto sko-
kov. Koliko jih je že vse sku-
paj, ne štejem. Veliko jih na-
redim že na enem treningu, 
običajno enega več kot dru-
ge. Imam tak ritem, da ko 

pridem na vrh skakalnice, že-
lim čim prej skočiti, da imam 
še v glavi izboljšave, ki mi jih 
pove trener.

Ste imeli kaj dopusta?
Imeli smo dober teden dni 

dopusta. Izkoristila sem štiri 
dni. Bila se v termah. Po šti-
rih dneh pa sem se vrnila v 
športno aktivnost in trenira-
la sama. Hodila sem v hribe 
in bila aktivna v naravi.

Kaj vas še čaka do zime?
Kar nekaj treningov. Gle-

de na to, da je v poletni sezo-
ni odpadlo veliko tekmovanj, 
imamo še kar nekaj časa za 
izboljšave. So še malenkos-
ti, ki bi jih morala izboljšati, 
najbolj sam naskok na mizi, 
da bi prišla z boki višje, da bi 
bile daljave daljše, da bi hit-
reje preletela do drugega dela 
in v njem bolj uživala, se bolj 
prepustila vetru in ne bi šla 
tako agresivno na smuči. Kot 
že rečeno, časa je ogromno in 
treba ga je izkoristiti pozitiv-
no, prav tako kot potem prvo 
tekmo v zimski sezoni, da že 
takoj pokažemo, kaj znamo.

Najboljša skakalka poletja
Smučarska skakalka Nika Križnar, letošnja zmagovalka seštevka poletne velike nagrade, si želi do zime 
še izboljšati pripravljenost in premagati tudi tiste, ki jih na edini letošnji poletni tekmi ni bilo. 

Nika Križnar (levo) pozitivno gleda proti zimi – kako ne, ko pa je v Frenštatu deklasirala 
konkurenco. Pretekli teden smo jo obiskali na treningu v telovadnici pod skakalnico v 
Kranju. Na edini tekmi letošnje poletne velike nagrade je bila na stopničkah tudi Ema 
Klinec (desno), ki je osvojila tretje mesto. / Foto: Tina Dokl 

Skakalci so konec tedna nastopili na edinih dveh 
tekmah letošnje poletne velike nagrade, ki sta bili v 
Wisli na Poljskem. Največ so pokazali domači skakalci 
z dvema trojnima zmagama. Obakrat je bil najboljši 
David Kubacki. Na prvi tekmi je bil najvišje uvrščeni 
Slovenec Rok Justin na enajstem mestu, na drugi pa 
Timi Zajc na četrtem. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski športni 
plezalci so uspešno nastopi-
li na prvi tekmi letošnje se-
zone svetovnega pokala v te-
žavnosti, ki je potekala v Bri-
anconu v Franciji. Dvak-
rat so stopili na stopničke. 
Najprej je v ženskem finalu 
drugo mesto osvojila Janja 

Garnbret, nato pa v moškem 
še Domen Škofic. Zmagala 
sta Italijanka Laura Rogora 
in Čeh Adam Ondra. 

»Komaj sem čakala prvo 
mednarodno tekmo. V polfi-
nalu je bila težja smer in kar 
malce jezna sem bila nase, 
da sem jo slabše odpleza-
la. Morda zato, ker je to bila 
prva tekma po dolgem času 

in je bilo prisotne nekaj tre-
me. V finalu sem bila pre-
cej boljša,« je povedala Ja-
nja Garnbret. Domen Ško-
fic takšnega rezultata ni pri-
čakoval. »Bilo je neverjetno 
spet plezati pred večtisočgla-
vim občinstvom. Vzdušje je 
bilo vrhunsko. Morda je bila 
Janja pripravljena na novo 
zmago, jaz ne. Če bi mi kdo 

pred tekmo rekel, da bom 
četrti, bi bil tega vesel, a da 
bom drugi, si sploh nisem 
zamislil. Kot kaže, sem tudi 
jaz v najboljši formi. Še nap-
rej bom treniral podobno 
kot do zdaj, če bodo tekme 
ali ne. Nimam posebnih na-
črtov, vleče me nazaj v ska-
lo, kjer sem veliko že od po-
mladi,« je bil zadovoljen 

Plezalci dvakrat na stopničkah
Janja Garnbret in Domen Škofic sta na tekmi svetovnega pokala v Franciji osvojila drugi mesti.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telekom Slovenije so 
konec tedna odigrali štiri 
tekme prvega kroga. Dom-
žalčani so se doma pomeri-
li z Bravom in izgubili z 1 : 2. 
Zadel je Luka Žinko.

V drugi slovenski ligi so 
bile na sporedu tekme tret-
jega kroga. Pri Vitanestu Bi-
lje je gostoval kranjski Tri-
glav in doživel drugi zapore-
dni poraz. Domačini so bili 
boljši z 1 : 0. Roltek Dob je 
gostili nogometaše Jadrana 
Dekani in jih premagal s 4 
: 1. Med strelce se je dvakrat 
vpisal Tadej Rems, enkrat 
pa Simon Gregorin, še en 
zadetek pa so si zadali sami 

nogometaši Jadrana. Kalcer 
Radomlje je v gosteh pri eki-
pi Brežice 1919 Terme Ča-
tež zmagal z 1 : 3, dvakrat je 
v polno zadel Sacha Varga, 
enkrat pa Luka Cerar. Tek-
me drugega kroga so igrali v 
tretji slovenski ligi – zahod. 
Tinex Šenčur je gostil Šobec 
Lesce in zmagal s 5 : 1, Sava 
Kranj je doma z 0 : 1 izgu-
bila proti Postojni, poraz so 
vknjižili tudi nogometaši Ži-
rov, ki so doma z ljubljansko 
Ilirijo izgubili z 1 : 6, neuspe-
šni so bili tudi igralci ekipe 
Arol Škofja Loka, ki so prav 
tako doma izgubili z ekipo 
Brinje Grosuplje (1 : 2). 

Konec tedna bodo tekmo-
vanje začeli še nogometaši v 
Gorenjski nogometni ligi.

Domžale začele s porazom

Kranj – Na sedežu Evropske odbojkarske konfederacije je 
potekal žreb evropskih odbojkarskih pokalov, v katerih bo v 
letošnji sezoni nastopilo pet slovenskih klubov. ACH Volley 
Ljubljana in Calcit Volley bosta igrala v elitni ligi prvakov in 
prvakinj, Nova KBM Branik in SIP Šempeter v pokalu CEV, 
moška ekipa Calcita Volleyja pa v pokalu CEV Challenge. Žreb 
je veliko zadovoljstva prinesel v tabor slovenskih prvakinj, 
odbojkaric Calcita Volleyja, saj jim je v prvem krogu kvalifikacij 
lige prvakinj namenil zagrebško Mladost. Prvo tekmo bodo 
igrale med 22. in 24. septembrom, povratno teden dni kasneje. 
Odbojkarji Calcita Volleya se bodo v prvem krogu pomerili s 
severnomakedonskim OK Vardar iz Skopja. Prva tekma bo 
med 8. in 10. oktobrom, povratna med 13. in 15. oktobrom. 
Slovensko odbojkarsko prvenstvo pa se bo s tekmami prvega 
kroga Sportklub prve odbojkarske lige v moški in ženski kon-
kurenci začelo v soboto, 19. septembra.

Kamničanke v ligi prvakov najprej z Mladostjo

Gorenja vas – V soboto je bil na sporedu tretji od petih kolesar-
skih vzponov za Pokal polanskih puklov. Skoraj sto tekmovalcev 
se je iz Todraža skozi Gorenjo vas podalo na Javorč. Vzpon na 
Javorč je potekal v organizaciji ŠD Sveti Urban. V absolutni 
moški konkurenci se je zmage veselil Matej Drinovec (KK Kranj, 
21:15), Miha Alič (KD LPP) je za njim zaostal manj kot sekundo, 
tretji pa je bil Simon Čebej (Meblojogi), ki je zaostal slabe štiri 
sekunde. To je bil napet boj za najvišja mesta. Prvih desetih 
tekmovalcev se je v cilju zvrstilo v eni minuti. Med ženskami 
je bila prva v cilju Rada Žakelj (Slaščičarna Magušar, 31:19), 
Regina Laznik je na drugem mestu zaostala dobrih 17 sekund, 
Maja Cvirn Činku (KD LPP) pa na tretjem dobrih 22. Naslednja 
dirka za Pokal polanskih puklov bo 13. septembra na Lubnik.

Tretji »pukl« sezone Mateju Drinovcu

Gorenjec. Slovenija je ime-
la v ženskem finalu kar štiri 
predstavnice, največ med re-
prezentancami. Poleg tega 
pa tudi še dva moška finali-
sta. Vita Lukan in Tjaša Ka-
lan sta osvojili peto in šesto 
mesto, Lucija Tarkuš je svoj 
prvi finale na tekmah najviš-
je ravni končala na devetem 
mestu, Luka Potočar pa je bil 
četrti, kar je njegov najbolj-
ši dosežek na tekmah za sve-
tovni pokal.

Slovenske plezalce sedaj 
čaka prva tekma državne-
ga prvenstva, ki bo 5. sep-
tembra na balvanski steni v 
občini Log - Dragomer. 

Kranj – Na Brdu pri Kranju 
so v petek opravili žreb parov 
prvega kroga nogometnega 
pokala Slovenije, ki bo po 
podpisu nove sponzorske 
pogodbe potekal pod ime-
nom Pokal Pivovarna Union. 
V prvem krogu, ki bo odigran 
v sredo, 2. septembra, bo 
nastopilo 24 ekip. Tekme-
ca v prvem krogu so dobili 
tudi gorenjski predstavniki. 
Pomerili se bodo: Odranci 
– Triglav, Bohinj – Koper, 
Ilirija 1911 – Domžale, Tinex 
Šenčur – Nafta 1903 in Mons 
Claudius – Kalcer Radomlje. 

Nogometni pokal

Tacen – V Tacnu je konec tedna potekalo državno prvenstvo 
v slalomu na divjih vodah za člane in mlajše člane. V moški 
kajakaški konkurenci je zmagal Žan Jakše. Tekmovalec doma-
čega Kajak kanu kluba Tacen, ki prihaja iz Vikrč, je nekoliko 
presenetljivo ugnal vso konkurenco.

Kajakaš Jakše do naslova državnega prvaka
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Jelena Justin

Danes bomo zaključili tri-
dnevni treking po t. i. Gra-
nitni poti oz. Alta Via del 
Granito. Preden se bomo 
spustili v dolino, na izhodi-
šče, se bomo povzpeli na edi-
ni markirani vrh na celi pot. 
Vrh Cima D'Asta s svojimi 
2847 metri dosega skoraj vi-
šino Triglava. Nanj vodi po-
nekod zahtevna pot, ki je na 
odločilnih mestih tudi odlič-
no zavarovana. 

Od koče Rifugio Brenta-
ri Cima d'Asta nadaljujemo 
proti severu, po poti št. 364. 
V zmernem vzponu se hit-
ro povzpnemo in ledeniško 

jezero že gledamo z višine. 
Sledi vzpon do manjšega 
sedla. Pot je ponekod strma, 
a prijetno speljana med gra-
nitnimi bloki, tako da strmi-
ne niti ne občutimo. Na vrhu 
vzpona smo na škrbini, kjer 
nas tabla opozori, da sledi 
zahtevnejši del »sentiero al-
pinistico«. Gre za zavarova-
no plezalno pot, po kateri se 
spuščamo in pri tem izgu-
bimo približno 50 višinskih 
metrov. Ko pridemo do kr-
nice, prečimo gruščasto po-
bočje. No, ob mojem obisku 
je bil tam še sneg in neka-
ko verjamem, da se v tej kr-
nici sneg zadrži dobršen čas 
leta. Po prečenju dosežemo 

greben, kjer je razpotje poti. 
Desno gre pot 364 do škrbi-
ne Val Regana, levo pa gre 
pot proti vrhu. Spodnji del 
vzpona na vrh je neverjetno 
udoben, saj so kamniti bloki 
zloženi kot stopnice. Hodi-
mo med granitnimi, kamni-
timi bloki. Previdnost ni od-
več, saj se kakšen blok lah-
ko pod nogami tudi premak-
ne. V zmernem vzponu do-
sežemo vrh Cima D'Asta, ki 
nas nagradi z razgledom. Le 
občudujemo lahko precej-
šen del poti, ki smo jo v teh 
treh dneh prehodili. Na dru-
gi strani, tik pod vrhom, je še 
en bivak Cavinato, ki v pri-
meru nenadne spremembe 

vremena nudi varno zavetje, 
pred nami pa se razpotegne 
nažagan granitni greben, ki 
je prava meka za alpiniste in 
športne plezalce. 

Do koče se moramo vrni-
ti po poti vzpona, kar pome-
ni, da nas čaka spust, nato pa 
vzpon do škrbine, kjer so va-
rovala, ter še spust do koče 
Brentari Cima D'Asta. 

Pri koči poiščemo smero-
kaz za pot 327, po kateri po-
teka naša Alta Via del Grani-
to, ki jo moramo še zaokro-
žiti. Mimo jezera začnemo, 
najprej dokaj strmo, sesto-
pati. Kmalu opazimo, da se 
desno odcepi pot 327 b, ki 
pa je zahtevnejša, zato raje 
predlagam, da se držimo pr-
votne poti. Krajše prečenje 
in manjši vzpon nam postre-
žeta s čudovitim pogledom 
na granitne stolpe Il Pas-
setto, Bocchetta dei Sassi, 
Sasso Stretto, Sasso Largo. 
Razgledi so fantastični in 
svet, ki nas obdaja, še kako 
navduši. Ko izgubimo že 
nekaj višine, pot zavije des-
no in dlje časa preči v des-
no, mimo nekaj potočkov, 
ki ustvarjajo zanimive slapi-
če. Pot se nato začne strmo 
v okljukih spuščati po zele-
nem svetu. Vode je res og-
romno. Ko dosežemo gozd, 
se pot položi in nekaj časa 
poteka tudi skozi gozd. Pre-
čimo dve trdi leseni brvi, ki 
nas pripeljeta do makadam-
ske ceste, po kateri nadalju-
jemo sestop proti našemu 

izhodišču Malga Sorgazza. 
Tik pred planino je na des-
ni strani ceste še pokopali-
šče in spomenik, posvečen 
žrtvam prve svetovne vojne. 
Žrtve so bili člani alpskega 
bataljona Valbrenta. 

Do izhodišča nas loči še 
nekaj sto metrov. Zaključi-
li smo lepo tridnevno turo, 

na kateri smo skupno pre-
magali okoli 34 kilometrov, 
3300 višinskih metrov. Lepo 
je bilo!

Nadmorska višina: 2847 m
Višinska razlika: 481 m gor, 
1550 m dol
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Cima D'Asta (2847 m n. m.)

Markirana pot do vrha
Tridnevni treking po t. i. Granitni poti oz. Alta via del Granito. Dolomiti Lagorai. Tretji dan. Vzpon na 
edini markirani vrh na celi poti. 

Cima d'Asta je piramida na sredini. Do tja pelje zavarovana 
planinska pot. / Foto: Jelena Justin

Vrh Cima d'Asta / Foto: Jelena Justin

Na sestopu granit počasi zamenja zelenje. / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

Ravnina Ljubljanskega barja
Površina Ljubljanskega 

barja je 163 kvadratnih kilo-
metrov, kar je približno 0,8 
odstotka slovenskega ozem-
lja. Če ga želimo obkrožiti, 
bomo naredili okrog osem-
deset pretežno ravninskih 
kilometrov. Okrog njega se 
bomo vozili po asfaltu, med-
tem ko bomo pri prečka-
nju naleteli na makadam-
ske poljske poti. Barje prese-
ka in s tem zaznamuje reka 
Ljubljanica, ki se od svojega 
izvira pri Vrhniki do središ-
ča Ljubljane v dolžini dvajset 
kilometrov spusti za 1,2 me-
tra. Že ta podatek nam da ve-
deti, da je Barje res ena sama 
ravnina. 

Predlagam, da pot zač-
nete na ljubljanski železni-
ški postaji, kamor pridete z 
vlakom. Ta predlog bo všeč 
upokojencem, saj je zanje 
vožnja z vlakom brezplačna. 
Vendar ne pozabite: za kolo 

je treba doplačati in na vse 
vlake ne morete vzeti kole-
sa. Po središču Ljubljane vo-
dijo številne kolesarske poti, 
predlagam pa, da se mimo 
Špice, kjer se Ljubljanica raz-
cepi na dva dela (Grubarjev 
kanal in struga, ki teče skozi 

center mesta), peljete do Ru-
dnika. Nato se ob Dolenj-
ski cesti peljite do Lavrice in 
naprej do Škofljice – ta del 
poti ni preveč prijeten, saj se 
pogosto vozite po prometni 
cesti. V Škofljici zavijte v Pi-
javo Gorico, od koder lahko 

naredite izlet v Želimlje, ki 
so znane tudi po gimnaziji. 
Ob robu Barja se nato pelji-
te do Iga, kjer si v vasi Staje 
lahko ogledate rimski nag-
robni spomenik, imenovan 
Stari dedec. Pot nadaljuj-
te v Iško vas, ki je izhodišče 
za sotesko Iški vintgar. Od 
tam naprej pa v Strahomer, 
Vrbljene, Tomišelj, Podkraj 
ter v vas Jezero, kjer si lahko 
privoščite odmor in v toplih 
poletnih dneh tudi kopanje 
v Podpeškem jezeru. Sledi-
jo naselja Podpeč, Borovni-
ca in Bistra, kjer je Tehniški 
muzej Slovenije. Od tu nap-
rej pa na Vrhniko, kjer lahko 
svoj počitek namenite spo-
znavanju življenja in dela pi-
satelja Ivana Cankarja ali pa 
kolesarite do Močilnika pod 
Hudičevo skalo, ki je eden od 
treh izvirov reke Ljubljanice. 
Pot nadaljujte do Sinje Gori-
ce, mimo Blatne Brezovice, 

vasi Bevke, ki leži ob osa-
melcu Kostanjevica, na kate-
rem je Naravni rezervat Mali 
plac. Nato sledi še vožnja 
mimo Brezovice pri Ljublja-
ni, Dolgega Mosta in po Tr-
žaški cesti nazaj do središča 
Ljubljane. 

Opisano pot lahko skraj-
šate vsaj dvakrat, in sicer 
tako, da se z Rudnika pelje-
te naravnost v Črno vas, kjer 
je čudovita Plečnikova cer-
kev svetega Mihaela, in nap-
rej po makadamskih poteh v 
vas Brest. Taka pot bo dolga 
okrog šestdeset kilometrov. 
Lahko pa prvi del poti kole-
sarite po isti trasi in v vasi Je-
zero zavijete proti Brezovici 
pri Ljubljani in naprej do za-
četka poti v središču Ljublja-
ne. Ta pot je dolga približno 
55 kilometrov. Poti Ljubljan-
skega barja priporočam 
vsem, ki vam poganjanje v 
klanec ni ravno v užitek.Čez Barje se boste vozili po širokih makadamskih poteh.
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Kmetijstvo in gozdarstvo

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

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

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani 

 JESENSKE SADIKE ZA VAŠ VRT: callune (jesenske rese), 
krizanteme, ciklame, sadike zelenjave, različne lončnice 

NOVO V KZ CERKLJE – STROJI GORENC 

DOMAČE  
DOBROTE V NAŠIH 
TRGOVINAH:
    suhe mesnine (salame, 

klobase, narezki, 
zaseka, ocvirki)

   domači siri
   domači Anjini štruklji
     testenine (makaroni, 

rezanci, ribana kaša, 
mlinci …)

   moke, kaše, zdrob

 
 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nedavni mednarodni 
dan mladih so v Sloveniji in 
po svetu obeležili z razprava-
mi o položaju mladih v dru-
žbi. Na ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no so ob tej priložnosti pred-
stavili aktivnosti, s kateri-
mi neposredno ali posred-
no pomagajo kmetom. Tako 
v okviru programa razvoja 
podeželje za obdobje 2014–
2020 izvajajo nekatere ukre-
pe skupne kmetijske politi-
ke, ki so namenjeni izključ-
no mladim ali pa jim dajejo 
posebno prednost. Med tak-
šne ukrepe sodijo pomoč 
mladim kmetom za zagon 
dejavnosti na kmetijah ter 
dodatki mladim kmetom 
pri neposrednih plačilih, pri 
naložbah v osnovna sredstva 
ter pri podporah za naložbe 
v predelavo, trženje in raz-
voj kmetijskih proizvodov. 
Skupaj z Zvezo slovenske 

podeželske mladine in Kme-
tijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije izvajajo tudi akcij-
ski načrt Od mladega kmeta 
do skrbnega gospodarja.

Za pomoč mladim kme-
tom pri zagonu dejavnos-
ti na kmetijah je bilo v seda-
njem sedemletnem progra-
mu razvoja podeželja na 
razpolago več kot 63 mili-
jonov evrov. Do konca janu-
arja letos je bilo objavljenih 
šest razpisov in odobrenih 
nekaj več kot 52 milijonov 
evrov pomoči, predvidoma 
ob koncu tega leta ali v zače-
tku prihodnjega pa bo objav-
ljen še en javni razpis za sku-
pno 11 milijonov evrov. 

Evropska unija in sloven-
ska država bosta tudi v priho-
dnji skupni kmetijski politi-
ki, za obdobje 2021–2027, 
dali poudarek generacijski 
prenovi kmetijstva in bosta 
mladim z različnimi podpo-
rami lajšali dostop do znan-
ja, investicij in svetovanja.

Od mladega kmeta  
do skrbnega gospodarja

Cveto Zaplotnik

Tržič – Skupina upnikov 
propadle Slovenske hranil-
nice in posojilnice (SHP) 
Kranj je že med stečajnim 
postopkom prevzela izterja-
vo terjatev do ustanoviteljev, 
na njihov predlog je Okrož-
no sodišče v Kranju oktobra 
lani tudi začelo stečajni pos-
topek za Kmetijsko gozdar-
sko zadrugo (KGZ) Tržič, ki 
je bila ena od štirih ustanovi-

teljic SHP-ja. Stečajni upra-
vitelj Janez Felc je že v otvo-
ritvenem poročilu ugota-
vljal, da je zadruga v bilan-
ci stanja na dan 31. decem-
ber 2017 izkazovala tudi 
dolgoročne finančne nalož-
be, ki so knjigovodsko vred-
ne nekaj manj kot 430 tisoč 
evrov, od tega naj bi 427 tisoč 
evrov predstavljala dolgoroč-
na posojila. Po informacijah 

upnikov naj bi šlo v tem pri-
meru za posojilo, ki ga je 
KGZ Tržič dala Kmetijski 
zadrugi (KZ) Križe, vendar 
stečajni upravitelj v prevze-
tem arhivu ni našel listine, 
ki bi to izkazovala, zato se je 
zavezal, da bo v nadaljevan-
ju stečajnega postopka pos-
kušal raziskati »relevantne 
okoliščine«. Te »okoliščine« 
je raziskal in jih strnil v izre-
dno poročilo, ki je bilo juli-
ja objavljeno tudi na spletni 
strani Ajpesa. 

Kot ugotavlja v poročilu, 
glede posojila ni posojilne 
pogodbe ali druge listine, iz 
katere bi bilo razvidno, kdaj 
in komu so bila dana poso-
jila in kdaj zapadejo v vra-
čilo, vendar pa javno objav-
ljena bilanca KZ Križe izka-
zuje enako obveznost, kot je 
terjatev KGZ Tržič – v ste-
čaju. Ker se zneska terjatve 
in obveznosti ujemata, ste-
čajni upravitelj ocenjuje, da 
sta medsebojno povezani in 
da ne gre zgolj za naključje. 
Obveznost in terjatev izvira-
ta iz prodaje zadružne poslo-
vne stavbe na Cesti Kokrške-
ga odreda 24 v Križah, ta naj 
bi se »zgodila« decembra 
2003, torej le nekaj mese-
cev po stečaju SHP-ja. GKZ 

Tržič naj bi takrat za nekaj 
manj kot 287 tisoč evrov pro-
dala stavbo novoustanovlje-
ni KZ Tržič, pri tem pa se je 
kupec zavezal, da bo stavbo 
plačal v 96 mesečnih obro-
kih, torej v osmih letih, kar 
naj bi skupno zneslo 376 
tisoč evrov. Stečajni upravi-
telj je KZ Križe pa tudi teda-
njega predsednika zadru-
ge, ki je podpisal kupopro-
dajno pogodbo, zaprosil za 
pojasnilo, kako so poravnali 
kupnino. Iz zadruge so mu 

dogovorili, da s temi podat-
ki ne razpolagajo, da je obve-
znost iz leta 2003 v vsakem 
primeru že zastarala, da so 
se terjatve KGZ Tržič neu-
pravičeno pojavljale med 
obveznostmi KZ Križe ...  

Ker stečajni upravitelj 
ne razpolaga z listinami, 
iz katerih bi bilo razvidno, 
do koga je izkazana terjatev 
KGZ Tržič, kdaj je bila ter-
jatev računovodsko prekva-
lificirana v posojilo, ali sta 
zadrugi sklenili pogodbo 

z goljufivim namenom, je 
pozval upnike, da mu spo-
ročijo, ali razpolagajo s 
kakršnokoli listino, ki bi 
odgovorila na ta vprašanja. 
Ker v stečajnem postopku 
ni denarja za vodenje more-
bitnega sodnega postopka, 
jih je tudi pozval, naj mu 
sporočijo, ali imajo interes, 
da stečajni upravitelj začne 
zoper KZ Križe sodni posto-
pek za ugotavljanje ničnos-
ti kupoprodajne pogodbe 
iz leta 2003 ali za izterjavo 

neplačane kupnine v znes-
ku 376 tisoč evrov, in ali so 
pripravljeni za to založiti 
denar. Če ne bodo izkazali 
interesa za to, bo sodišče v 
skladu z zakonom izterjavo 
terjatve do zadruge ponudi-
lo upnikom. 

Iz akta o ustanovitvi KGZ 
Tržič tudi izhaja, da člani 
zadruge v primeru stečaja 
odgovarjajo do višine dva-
kratnika vplačanega dele-
ža. Stečajni upravitelj je pos-
lal članom zadruge več kot 
sto pozivov k vplačilu doda-
tnega članskega deleža in 
še petdeset ponovnih pozi-
vov, pri tem pa je ugotavljal, 
da je precej članov zadruge 
že umrlo, a njihovih deležev 
svojci niso podedovali, neka-
teri člani pa so izstopili iz 
zadruge že več let pred zače-
tkom stečaja. V okviru ste-
čajnega postopka je doslej 
izterjal že večino najemnine 
za uporabo vrtičkov, v štirih 
primerih je začel tudi izvršil-
ne postopke. Objavil je tudi 
povabilo k oddaji ponudb za 
nakup 1,63-odstotnega dele-
ža zadruge v družbi Loške 
mesnine, prodaja doslej ni 
bila uspešna, tako da poslo-
vni delež ostaja še naprej v 
neunovčeni stečajni masi.  

Postopek otežuje pomanjkanje listin
Stečajni postopek Kmetijsko gozdarske zadruge Tržič otežuje pomanjkanje listin in drugih dokazov. Stečajni upravitelj Janez Felc je pozval upnike 
k predložitvi morebitnih listin.

Poslovna stavba KZ Križe, ki je bila nekdaj last KGZ Tržič ... / Foto: Tina Dokl 

Triindvajset upnikov je 
v stečajnem postopku 
prijavilo za deset 
milijonov evrov terjatev, 
sodišče jih je priznalo za 
nekaj več kot 9,7 milijona 
evrov.
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Interexport, d. o. o., uradni zastopnik, prodajalec  
in serviser gozdarskih traktorjev Valtra  

in profesionalne gozdarske mehanizacije Ponsse

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

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

ZA VSE GOZDARSKE TRAKTORJE SKUPAJ  
S PROIZVAJALCEM PRO JERNAČ NUDIMO  

MONTAŽO VITLA TER VSE VRSTE  
GOZDARSKIH NADGRADENJ.

Poenostavite si delo in si zagotovite  
najboljše gozdarske stroje!

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

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

info@megales.si
www.megales.si

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

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

Cveto Zaplotnik

Kranj – Sklad je lani pri pos-
lovanju ustvaril nekaj več 
kot 6,5 milijona evrov prese-
žka (za toliko so bili prihod-
ki večji kot odhodki), tega pa 
bo po sklepu vlade namenil 
za nakup kmetijskih zem-

ljišč in gozdov ter zemljišč 
v desetkilometrskem pasu 
ob meji. 

Lani je sklad sicer uprav-
ljal 59.916 hektarjev kmetij-
skih zemljišč, od tega je bilo 
51.248 hektarjev zemljišč, 
ki so bila primerna za kme-
tijsko obdelavo. Za obdela-
vo 53.405 hektarjev zemljišč 
je imel sklenjenih 16.830 
pogodb. Pri gospodarjenju 
s kmetijskimi zemljišči je 
ustvaril nekaj manj kot 7,7 
milijona evrov prihodov, od 
tega so zakupnine, ki so jih 
plačali kmetje in druge fizič-
ne osebe, znašale 4,3 milijo-
na evrov, zakupnine podjetij 

in drugih pravnih oseb pa 
3,4 milijona evrov. Kar zade-
va urejanje evidenc nepre-
mičnin, so na skladu pre-
gledali 41.370 parcel, kar je 
bilo manj, kot so načrtova-
li. Kot pojasnjujejo, sta za 
to dva razloga – neodzivnost 
nekaterih občin pri izdajan-

ju potrdil o namenski rabi 
zemljišč in pomanjkljiva 
zakonodaja.

Lani so kupili bistveno več 
zemljišč, kot so jih proda-
li. Kupili so 640 hektarjev 

zemljišč, med katerimi je 
bilo 568 hektarjev kmetij-
skih zemljišč in 68 hektar-
jev gozdov, ostalo pa so bila 
stavbna in vodna zemljiš-
ča. Prodali so le 32 hektarjev 
zemljišč. V menjave so vlo-
žili 47 hektarjev zemljišč, v 
komasacijo 107 hektarjev, 

na občine pa so prenesli 133 
hektarjev zemljišč. 

Lani so prvič pridobili pro-
računska sredstva gozdnega 
sklada za pokrivanje odško-
dnin, kot jih določa zakon o 
denacionalizaciji. Med pre-
dnostne naloge uvrščajo 
tudi sporazumno razdruži-
tev solastnine, ki je nastala v 
denacionalizacijskih posto-
pkih. Iz teh postopkov izha-
jajo tudi zahtevki za odško-
dnino za čas, ko denaciona-
lizacijski upravičenci niso 
mogli uporabljati zemljišč. 
Višina zahtev je ob kon-
cu lanskega leta presegala 
dvajset milijonov evrov.

Kupili več zemljišč, 
kot so jih prodali
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je lani kupil 640 hektarjev zemljišč, 
prodal pa jih je le 32 hektarjev.

Sklad je tudi na Gorenjskem začel postopke za sporazumno razdružitev solastnine. 

Sklad vsako leto na petih 
odstotkih zemljišč, ki jih 
da v zakup, kontrolira, 
kako zakupniki 
obdelujejo zemljišča. 
Lani je v petih primerih 
zaradi neobdelanosti 
zemljišč odpovedal 
zakupno pogodbo.
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ATOS 220  350 ARION 410  460 ARION 510  550

75 - 113 KM
Prilega se naši družini 

in tudi vaši.

90 - 140 KM
Je točno tak kakršnega 

potrebuješ.

125 - 165 KM
Občutno olajša vaše
vsakodnevno delo.

145 - 205 KM
Visoki standardi na

področju zmogljivosti.

GRAPAK A1 do.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
PE STRAHINJ ; tel.: 04 277 2700 ; mail: info@grapak.com
PE HOČE ; tel.: 02 613 0106 ; mail: info@grapak.com

www.grapak.com

ARION 610  660

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je v vlogi skup-
ščine družbe Slovenski drža-
vni gozdovi (SiDG) spreme-
nila pravila o načinu in meri-
lih prodaje gozdnih sorti-
mentov, s čimer bo družbi 
omogočila lažje prilagajan-
je razmeram na trgu. Nova 
pravila bodo začeli uporab-
ljati z novim letom, doseda-
nja pravila pa bodo veljala do 
konca letošnjega leta in tudi 
še potlej, do izteka veljavnos-
ti že sklenjenih pogodb. 

Tudi nova pravila tako kot 
sedanja določajo pet nači-
nov prodaje lesa: prodajo 

na javnih dražbah, z javnim 
zbiranjem ponudb, nepo-
sredno prodajo, prodajo z 
javnim razpisom za skle-
panje dolgoročnih pogodb 
in izjemoma prodajo lesa 
na panju, širijo pa možnost 
direktne prodaje brez koli-
činskih omejitev v prime-
ru velike ponudbe gozdnih 
lesnih sortimentov na trgu. 
Pri dolgoročnih pogodbah 
bodo po novem ves les pro-
dajali po enotni ceni, ki bo 
temeljila na povprečni tržni 
ceni posameznih sortimen-
tov in jo bo določila druž-
ba SiDG na podlagi statis-
tičnih podatkov, cen, ki jih 

objavlja Gozdarski inšti-
tut Slovenije, cen, dose-
ženih z javnim zbiranjem 
ponudb in na javnih draž-
bah, in podatkov iz drugih 
virov. Družba lahko le izje-
moma proda les na panju, a 
le na manjših parcelah sku-
pne površine pet hektarjev, 
pri tem pa v novih pravilih 
ni več količinske omejitve 
trideset kubičnih metrov. 
Po novem je prodaja lesa na 
panju možna tudi na par-
celah, na katerih je država 
solastnica parcel s polovič-
nim ali manjšim deležem 
in družba prodaja les dru-
gim solastnikom parcel.   

Pravila za prodajo lesa
V družbi Slovenski državni gozdovi so spremenili pravila za prodajo lesa.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V agenciji za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravljajo tudi tržno poro-
čilo za ovčje meso. Po poda-
tkih agencije je bila v ted-
nu med 10. in 16. avgustom 
povprečna cena mesa jag-
njet, starih do enega leta in 
z maso trupov manj kot 13 
kilogramov, 548,47 evra za 
sto kilogramov, cena mesa 
enako starih jagnjet z maso 
trupov od 13 do 22 kilogra-
mov pa 582,21 evra. Cena 
težjih jagnjet, to je težkih od 
13 do 22 kilogramov, je bila 

višja kot v enakem lanskem 
in predlanskem tednu – 
lani je znašala 541,35 evra 
za sto kilogramov, leto prej 
pa 524,98 evra. V Evrop-
ski uniji je bila v 32. letoš-
njem tednu, to je med 3. 
in 9. avgustom, povprečna 
cena lahkih jagnjet, težkih 
do 13 kilogramov, 580,81 
evra za sto kilogramov, v 
Sloveniji je bila malo višja – 
581,51 evra, višja od evrop-
skega povprečja pa je bila 
v Italiji – 600 evrov, v Špa-
niji 628,31 evra, na Hrvaš-
kem 638,34 evra, na Mad-
žarskem 665,45 evra ...

Tržne cene jagnjet

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Pomurskem sej-
mu v Gornji Radgoni so 
letos zaradi »korona« raz-
mer odpovedali vse sejme, 
med njimi tudi 58. mednaro-
dni kmetijsko-živilski sejem 
Agra, ki bi sicer potekal od 
22. do 27. avgusta. V okvi-
ru priprav na sejem so izve-
dli že tudi mednarodna oce-
njevanja kakovosti mesnih 
in mlečnih izdelkov, brezal-
koholnih pijač, vina, mede-
nih pijač, medu in embala-
že. Namesto šestdnevnega 

sejma v klasični obliki pa 
bodo na Pomurskem sejmu 
pripravili Spletno Agro, ki se 
bo začela 7. septembra in bo 
trajala pol leta, do 7. marca. 
Na spletu bodo svojo ponu-
dbo predstavili številni raz-
stavljavci, sodelovanje so 
potrdile strokovne in pano-
žne organizacije, na spletu 
bo tudi predstavitev novih 
izdelkov, storitev in aktu-
alnih projektov s področja 
kmetijstva, živilstva in turi-
zma. Pri promociji razstav-
ljavcev bodo sodelovale tudi 
nekatere medijske hiše. 

Spletna Agra bo tudi v pri-
hodnje dodatna platforma 
klasičnega kmetijsko-živil-
skega sejma, ki bo razsta-
vljavcem dala dodatno trž-
no in promocijsko podporo, 
obiskovalcem pa bo omogo-
čala pridobivanje informacij 
o izdelkih in storitvah s pod-
ročja kmetijstva.

Na Pomurskem sejmu so 
napovedali, da bodo še pred 
začetkom Spletne Agre pod-
robne predstavili, kako bodo 
spletali spletne sejemske 
povezave z razstavljavci in 
obiskovalci. 

Agra v spletni obliki
Kmetijsko-živilski sejem Agra bo letos v spletni obliki. Začel se bo 
7. septembra in bo trajal pol leta.

Sejemska ponudba se z razstavišča Pomurskega sejma seli na splet. 

Kranj – Mlekarna Celeia ter še osem kmetov, ki se ukvarjajo s 
prirejo senenega mleka in mesa, je ustanovilo Zavod Seneno, s 
polnim imenom Zavod seneno meso in mleko. Med ustanovi-
telji so tudi štirje gorenjski kmetje – Janez Benedičič iz Martinj 
Vrha, Gregor Ovsenik iz Predoselj, Žiga Kršinar iz Topola pri 
Medvodah in Mirko Bizant iz Žlebov pri Medvodah. Glavni 
cilji zavoda so zagotoviti obstoj in razvoj živinorejskih kmetij 
na hribovsko-gorskem območju, povečati pridelavo senenega 
mleka in mesa ter ju ponuditi potrošnikom kot pridelek višje 
kakovosti.

Ustanovili Zavod seneno meso in mleko
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GOZDARSKA 
TEHNIKA ZA 
PROFESIONALCE 
PFANZELT

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Društvu kmečkih 
žena Kranj so v soboto in v 
nedeljo, 8. in 9. avgusta, pri-
pravili tradicionalni planin-
ski izlet, tokrat je bil njihov 
cilj Vogel. Na izlet so pova-
bili tudi članice društva 
Gorenjski nagelj iz Cerkelj. 
Skupno se ga je udeležilo 
42 kmečkih žena, njihovih 
mož, otrok in vnukov. 

Kot je povedala predse-
dnica društva Marija Ber-
gant iz Kokre, so se z gon-
dolo zapeljali na Vogel, se 
nastanili v hostlu in se nato 
v spremstvu bohinjske-
ga kmetijskega svetovalca 
Dušana Jovića odpravili na 
planino Zadnji Vogel, kjer 
se letos pase petnajst krav 
in kjer mleko predelujejo 

v sir in obiskovalcem pos-
trežejo tudi s kislim mle-
kom. Nedeljsko dopoldne 
so kmečke žene izkoristi-
le za pohode po Voglu in 
okolici – na Orlove glave, 
na vrh Vogla, na Rodico ... 

Otrokom sta bivanje pope-
strila mali živalski vrt in 
adrenalinski park.

V društvu so letos pole-
ti pripravili na domačiji Pr' 
Matjaž v Struževem tudi 
družinski piknik. Namesto 

pohodov okoli Brda organi-
zirajo letos vsak mesec kraj-
ši planinski pohod. Julija so 
bile kmečke žene pri domu 
na Čemšeniku v Kokri, 
konec avgusta bodo obis-
kale cerkev nad Mačami in 
prisluhnile pripovedi Ani-
ce Arh o nastanku Hudiče-
vega boršta na Zaplati, sep-
tembra bo njihov cilj pla-
nina Kogel na Bergantovi 
kmetiji v Kokri, kjer so letos 
poleti začeli turistično deja-
vnost z nastanitvijo gostov 
v glamping hišicah, oktob-
ra se bodo podale po Rožno-
venski poti okoli Brezij. Sre-
di oktobra bodo organizira-
le srečanje gorenjskih kme-
tic, novembra in decembra 
bo čas za predavanja, leto pa 
bodo sklenile s prednovolet-
nim srečanjem.

Kmečke žene na Voglu
Planinskega izleta na Vogel se je udeležilo dvainštirideset kmečkih žena, njihovih mož, otrok in vnukov.

Na planini Zadnji Vogel

Ena od skupin pohodnic in pohodnikov na Voglu 

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Ne kupujte rastlin 
na spletu in ne prinašajte 
jih domov s potovanj, kajti 
v njih se lahko skrivajo ras-
tlinske bolezni in škodljiv-
ci,« opozarjajo na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano in doda-
jajo, da vnos rastlin, sadja, 

zelenjave, cvetja in semen 
v Evropsko unijo s potniš-
ko prtljago in preko nava-
dne ali hitro pošte ni dovo-
ljen brez ustreznega fitosa-
nitarnega spričevala, izjema 
so le banane, kokosovi ore-
hi, datlji, ananas in durian. 
To pomeni, da na primer iz 
Srbije, Bosne in Hercegovi-
ne, Makedonije, Črne gore, 

Tunizije, Turčije, ZDA, Bra-
zilije in še iz številnih dru-
gih držav ne morete in ne 
smete prinesti jabolk, jajčev-
cev, krompirja, lončnic, šop-
ka cvetja, rožmarina, poma-
ranč ... Nekatere omejitve so 
tudi pri prenašanju sadja, 
zelenjave, cvetja in semen 
znotraj Evropske unije, saj 
so nekatere bolezni in ško-

dljivci prisotni le na določe-
nih območjih.

Skrb ni odveč, znanstve-
niki namreč ugotavljajo, da 
je bila večina nevarnih ško-
dljivih organizmov vnesena 
v Evropsko unijo iz drugih 
celin. Domovina bakterij-
skega ožiga oljk je Amerika, 
marmorirano smrdljivko so 
v Evropo vnesli (preko ZDA) 
iz Vzhodne Azije, virus rjave 
grbančavosti paradižnika so 
prvič odkrili v Izraelu, hudo 
viroidno zakrnelost hmelja 
so v Slovenijo vnesli s plodo-
vi agrumov ... Vsi ti škodljiv-
ci v Evropi nimajo naravnih 
sovražnikov, zanje tudi ni 
učinkovitih fitofarmacevt-
skih sredstev, zato se lahko 
hitro množijo in povzročajo 
gospodarsko škodo.

S potovanj ne 
prinašajte rastlin
Na ministrstvu svetujejo: kupujte rastline, ki so 
pregledane in prilagojene našim podnebnim 
razmeram.

Jabolka kupujte doma, ne prinašajte jih iz držav zunaj 
območja Evropske unije.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V letošnjem prvem 
polletju so na promet z nep-
remičninami močno vpli-
vale razmere, ki jih je pov-
zročila pandemija novega 

koronavirusa. To se je poz-
nalo tudi pri prometu s kme-
tijskimi in gozdnimi zemlji-
šči. Po predhodnih poda-
tkih geodetske uprave je 
bilo v letošnjem prvem pol-
letju 2299 kupoprodaj 

kmetijskih zemljišč, med-
tem ko jih je bilo lani v dru-
gem polletju 4422 in v prvem 
4592. Podobno je bilo pri 
gozdnih zemljiščih. Med-
tem ko so letos v prvem pol-
letju beležili 811 poslov, jih 

je bilo lani še enkrat več – v 
prvem polletju 1703 in v dru-
gem 1654. Vrednost poslov z 
zemljišči je znašala 23 mili-
jonov evrov, od tega s kme-
tijskimi zemljišči 17 milijo-
nov evrov.

Zaradi virusa manjši promet z zemljišči

Rastlinske bolezni in 
škodljivci se širijo na 
nova območja tudi zaradi 
vse večje mednarodne 
trgovine in množičnih 
potovanj, ki so se v 
zadnjem desetletju 
potrojila.
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Kranj – Gorenjski prometni policisti so v soboto dopoldan po 
prijavi izsledili in ustavili tujega voznika, ki je imel na svojem 
vozilu nameščeno rdeče-modro utripajočo luč, ki jo je tudi 
uporabljal. Zaradi več prekrškov so ga kaznovali s 400 evri 
globe. Da ne gre za civilno policijsko vozilo, je kršitelja med 
drugim izdal tudi strešni kovček za prtljago, ki ni ravno obi-
čajna policijska oprema, smo izvedeli.

Tujec uporabljal modre utripajoče luči

Domžale – Na Dobu v občini Domžale so v nedeljo dopol-
dan delavci z gradbenim strojem presekali cev zemeljskega 
plinovoda. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, začepili cev in 
opravili meritve plinov.

Med gradnjo presekali plinovod

Bled – Na Bledu so bili pred dnevi zaskrbljeni, ker se dva tuja 
turista nista vrnila z vožnje s sup-deskama po Blejskem jezeru. 
Da ju pogrešajo, so blejske policiste obvestili v večernih urah, 
med zbiranjem obvestil pa sta se tujca vrnila do mesta, kjer 
sta bila nastanjena. Kot sta razložila policistom, sta se dlje 
časa zadržala na jezeru in v okolici, s seboj pa nista imela 
mobilnega telefona, da bi o kasnejši vrnitvi obvestila prijatelje. 

Prijateljem nista sporočila, da bosta pozna

Simon Šubic

Brezje – V nedeljo zvečer sta 
se na gorenjski avtocesti pri 
Brezjah v roku pol ure zgo-
dili dve prometni nesre-
či, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. Najprej, ne-
kaj minut po 21. uri, je vo-
znik z osebnim avtomo-
bilom pri vožnji proti Kra-
nju zaradi neprilagojene 

hitrosti trčil v betonsko og-
rado in obstal na voznem 
pasu. Policisti in delavci 
Darsa so kraj nesreče takoj 
zavarovali, organizirali vo-
žnjo mimo mesta po pre-
hitevalnem pasu in omejili 
hitrost na 80 km/h. Nato se 
je zgodila druga nesreča, saj 
je v označevalno vozilo Dar-
sa trčila močno vinjena voz-
nica (0,94 mg/l).

Dve nesreči v pol ure 

Simon Šubic

Kranj – Za gorskimi reševal-
ci in policisti so naporni dne-
vi, saj so morali večkrat pos-
redovati v gorah in pomaga-
ti ponesrečenim planincem. 
Policisti zato planince po-
novno pozivajo k odgovor-
nemu obisku gora in upošte-
vanju osnovnih pravil gor-
ništva. »Vsak mora skrbe-
ti za lastno varnost in rav-
nati tako, da ne ogroža dru-
gih,« so poudarili na Policij-
ski upravi Kranj. 

V četrtek je ekipa za heli-
koptersko reševanje skupaj 
s posadko vojaškega helikop-
terja na Gorenjskem opravi-
la štiri reševalne akcije. Opol-
dan je na zahtevni Bamber-
govi poti proti Triglavu pla-
ninka po zdrsu padla oko-
li deset metrov  globoko. Ko 
so jo našli, je bila nezave-
stna. Na območju Ratitovca 
pa so mimoidoči opazili ne-
odzivnega planinca, kar je 
bila posledica bolezenskega 
stanja. Prav tako dopoldan je 
med sprehodom na težko do-
stopnem terenu pod vrhom 
Ajdovščine v občini Domža-
le občana pičila žuželka. Za-
radi reakcije na pik je moš-
ki omedlel. Na Veliki planini 

pa se je v večernih urah pla-
ninec poškodoval pri padcu. 
Vse štiri planince so oskrbeli 
in s helikopterjem prepeljali 
v bolnišnico. 

V petek si je pohodnik na 
poti od Doma Planika pro-
ti Velem polju poškodoval 
nogo. S helikopterjem so ga 
prepeljali v jeseniško bolni-
šnico, enako tudi pohodnico, 
ki je obolela pri Domu Plani-
ka pod Triglavom, ter one-
moglega planinca na Kokr-
škem sedlu. Popoldan si je 
planinka na poti od Vrat pro-
ti Kriškim podom na Sovatni 
poškodovala nogo. Tudi ona 
je potrebovala helikopterski 
prevoz do bolnišnice. 

V soboto je planinka oma-
gala na območju Zgornje 
Krme, še ena oseba je oma-
gala na Velem polju. Na ob-
močju Mangarta je planinec 
zdrsnil, na Koroški Rinki se 
je poškodovala plezalka, na 
območju Kamniškega sedla 
pa si je pohodnica poškodo-
vala gleženj. Vse so v dolino 
oziroma bolnišnico prepelja-
li z vojaškim helikopterjem. 
Pomoč gorskih reševalcev je 
v soboto potrebovala tudi ob-
čanka, ki se je poškodovala 
med sprehodom v gozdu na 
Zgornjem Jezerskem. 

S helikopterjem po 
trinajst planincev

Simon Šubic

Karavanke – Zastoja, kakr-
šen je nastal v soboto na go-
renjski avtocesti pred pre-
dorom Karavanke, koman-
dir Postaje prometne polici-
je Kranj Zoran Kužet v svo-
ji dolgoletni policijski karie-
ri ne pomni. »Policisti smo 
daljših zastojev pred Kara-
vankami v tem času nava-
jeni in smo nanje tudi kad-
rovsko pripravljeni, tako pa 
bo najbrž še vse do leta 2027, 
ko naj bi promet skozi pre-
dor vendarle stekel po dveh 
ceveh. A tokrat je bilo druga-
če. Zaradi poostrene avstrij-
ske kontrole in natančnega 
popisovanja potnikov, o če-
mer nismo bili vnaprej ob-
veščeni, je bila prepustnost 
predora le okoli petdeset vo-
zil na uro. V normalnih po-
gojih je sicer prepustnost od 
900 do 1100 vozil na uro, od-
kar pa Avstrijci izvajajo kon-
trole zaradi ilegalnih migra-
cij, pa predor prevozi od 500 
do 600 vozil na uro,« je raz-
ložil Kužet. 

Promet na gorenjski avto-
cesti se je začel povečevati v 
soboto okoli poldneva, sredi 
popoldneva je bila kolona že 
dolga okoli pet kilometrov, 
zvečer osem kilometrov, kar 
je v tem času še običajno. Ko 
so avstrijski organi vmes za-
čeli zelo poostreno kontro-
lo, pa je promet povsem zas-
tal in kolona se je začela dalj-
šati. V nedeljo ponoči je bila 
tako dolga celo dvanajst ki-
lometrov, potniki pa so na 
prehod meje čakali tudi po 
dvanajst ur. Ker tako dolge-
ga čakanja ni pričakoval nih-
če, je mnogim vmes začelo 
zmanjkovati tudi hrane in 
pijače. 

Policisti so potrebovali 
okrepitve

Turisti so torej ostali ujeti 
v avtomobilih tudi po osem 
ur. Osem ur, ne da bi se 
premaknili za meter nap-
rej, zato se je policija mo-
rala drugače organizirati in 

preveriti možnosti. »Imeli 
smo pet ciljev, in sicer preu-
smeritev prometa na druge 
prehode, zagotoviti vodo lju-
dem v zastoju skupaj z Dar-
som, preprečevati naletna 
trčenja in kršitve v zastoju, 

vzdrževati ustrezno varnost 
na vzporednih cestah ter 
evakuacijo slovenskih drža-
vljanov iz zastoja. To zadnje 
je postopek, ki so ga gorenj-
ski prometni policisti izved-
li prvič. Običajno se v zasto-
jih rešujejo samo tisti, ki pot-
rebujejo zdravniško pomoč. 
Za izvedbo je bilo potrebnih 
več policistov, sprememba 

organizacije dela, pomoč 
prometnih policistov iz dru-
gih policijskih enot Gorenj-
ske ter Policijske uprave Lju-
bljana in Specializirane eno-
te na nadzor prometa GPU,« 
so razložili na PU Kranj. 

Evakuacija slovenskih 
voznikov

Slovenska vozila, ki so bila 
ujeta v zastoju, so policisti 
začeli iz kolone evakuirati v 
soboto okoli 21.30, pove Ku-
žet. »Šlo je za od štirideset do 
petdeset vozil, ki smo jih iz 
kolone evakuirali po ustvar-
jenem reševalnem pasu, kar 
je bil svojevrsten izziv zara-
di reakcije tujcev, ki so osta-
li v koloni in so iz jeze tudi 
zapirali pot na reševalnem 
pasu. Vmes smo evakuaci-
jo omogočili tudi Slovenki, 
ki sicer živi na Hrušici, na 
avtomobilu pa ima italijan-
ske tablice. Bil je tudi pri-
mer avtomobila iz Bosne in 
Hercegovine, v katerem je 

zmanjkalo hrane za dojenč-
ka, potniki pa imajo sorod-
nike v Ljubljani. Ko so ostali 
tujci videli tudi taka vozila v 
evakuaciji, so postali še bolj 
jezni. Bilo je kar precej kon-
fliktnih situacij, sicer na ver-
balni ravni, policisti pa smo 
skušali v teh situacijah osta-
ti čim bolj tolerantni in razu-
mevajoči,« je razložil Kužet. 

»Gre za izredno težke po-
stopke, ki jih dodatno ote-
žuje še odsotnost odstav-
nega pasu in seveda že ve-
čurno čakanje v koloni, ko 
so bili ljudje že zelo naveli-
čani vsega. Zato razumemo 
tudi njih,« so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj. Ku-
žet pa je dejal, da so bili tuj-
ci, ki se sicer vnaprej prip-
ravijo na daljše zastoje pred 
Karavankami, najbolj jezni, 
ker jih ni nihče obvestil, za-
kaj sploh večurno čakanje 
na mestu. »Šele slovenski 
policisti smo jim razloži-
li, da gre za posledico stro-
ge avstrijske kontrole,« je 
pojasnil Kužet. Šele v ne-
deljo okoli 6. ure zjutraj so 
Avstrijci pospešili izvajanje 
kontrole na 500 do 600 vo-
zil na uro, tako da se je pro-
met v naslednjih petih urah 
vendarle sprostil. 

Kužet je še opozoril, da 
slovenski vozniki premalo 
spremljajo postavljeno pro-
metno signalizacijo, ki jih 
opozarja na zastoje. »Ob ta-
kih dnevih, ko se pričaku-
je povečan promet na avto-
cesti, svetujemo, da lokalni 
prebivalci in drugi slovenski 
vozniki izbirajo druge ceste 
za pot proti zgornji Gorenj-
ski,« je še svetoval.

Zastoj na avtocesti, kot ga 
ne pomnijo niti policisti
Zaradi poostrene avstrijske kontrole je v soboto in nedeljo ponoči na slovenski strani predora 
Karavanke nastala večkilometrska kolona stoječih vozil. V nekem trenutku je bilo treba na prehod meje 
čakati kar dvanajst ur. 

Najdaljši, kar dvanajstkilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti nastal v nedeljo  
ponoči. / Foto: Tina Dokl

Zastoji se bodo pred predorom Karavanke ponavljali vse do 
odprtja druge predorske cevi. / Foto: Tina Dokl

Policisti so med zastojem ves čas skrbeli za 
prevoznost reševalnega pasu, ki so ga v soboto še kako 
nujno potrebovali starši mlajšega otroka s hudimi 
vročinskimi krči, ki so v koloni ostali približno 2,5 
kilometra pred izvozom Hrušica. Prometni policisti 
so jih zaradi nujnosti razmer spravili iz kolone, 
ustvarili reševalni pas in varno pospremili do Splošne 
bolnišnice Jesenice. 



Alenka Brun

V 
zibelki narod-
no-zabavne glas-
be, rojstnem kra-
ju Slavka in Vilka 
Avsenika Begun-

je na Gorenjskem, bo v petek, 
28., in v soboto, 29. avgusta, 
prva »open air« izvedba kon-
certa, ki ga sicer pod šotorom 
vsaki dve leti že tradicionalno 
organizira ansambel Veseli 
Begunjčani. Zabava na pro-
stem bo v Krpinu pri Begu-
njah. V petek bodo nastopi-
li Ansambel Roberta Zupa-
na, Oberkrainerji z Lojze-
tom Dolinarjem in Slovenski 
muzikantje, v soboto pa Šta-
jerskih 7, Aleksi Jercog s pri-
jatelji in Jure Valjavec s tre-
mi klarineti. Gostitelji Veseli 
Begunjčani se bodo na odru 
predstavili obakrat. Program 
začenjajo ob 19. uri, je pa letos 
prireditev prilagojena razme-
ram, ki jih je povzročil covid 
-19. Soorganizatorja dogajan-
ja sta še TD Begunje in pa Jav-
ni zavod Turizem in kultura 
Radovljica, ki bo poskrbel za 

lačne in žejne s stojnicami s 
kulinariko Okusov Radol'ce. 

Koncert bo torej potekal 
na prostem, za dogodek pa 
morajo obiskovalci kupiti 
vstopnice z označenim sede-
žnim redom. Vstopnice so 
že na voljo na spletni strani 
www.radolca.si.

Kr' petek je!

Konec tedna je Glavni trg 
v starem delu mesta Kranj 
gostil prvo prireditev iz sklo-
pa petkovih dogodkov Kr' 

petek je! Presenetljivo se je 
po službi odzvalo povabilu 
kar lepo število ljudi, ki so 
si privoščili izvrstno pico, 
za katero je poskrbela ekipa 
iz prvega slovenskega pica 
»food trucka«, ki sliši na ime 
Pizza Fabrika – By Glowen 
in je ormoškega porekla. Za 
craft piva pa je tokrat poskr-
bel Tankr, simpatični »craf-
tmobil«, v potujočo pivovar-
no predelani legendarni slo-
venski kombi IMV. Pokle-
petali smo z njegovo »voz-
nico«, ravno tako ljubiteljico 

piv Kranjčanko Tanjo Šve-
gelj. Letos lahko na prste ene 
roke prešteje, kje je bila pri-
sotna s svojim Tankrjem, je 
povedala. In žalostno doda-
la, da če bo šlo tako naprej, 
bo primorana to pivsko vese-
lje opustiti.

Kr' petek je! je obiskoval-
cem postregel tudi z nekaj 
stojnicami lokalnih in eko-
loških pridelkov, za umetni-
ški pridih pa so na trgu pos-
krbeli gostujoči ustvarjalci 
ARTisha, razstavno-umet-
niškega festivala. Simpati-
čno glasbeno »čiliranje« pa 
so – kot že večkrat – zaupali 
Dalaju Eagolu.

Torkovi večeri v Stari 
Fužini

Ena od redkih prireditev v 
Bohinju, ki je preživela leto-
šnje poletje – seveda v prila-
gojeni obliki in z upošteva-
njem vseh pravil in priporo-
čil – se zaključuje danes zve-
čer. Zgodila se je vsak torek v 
juliju in avgustu na glavnem 
trgu oziroma pred kultur-
nim domom v Stari Fužini: v 

popoldanskih urah z lokalno 
tržnico, koncerti pa so bili od 
20. ure dalje. 

Tako so Torkovi veče-
ri predzadnji torek gosti-
li Veliki torkov večer, na 

katerem sta nastopila Oto 
Pestner in pianist Tomaž 
Kozlevčar, kot smo že ome-
nili, pa zaključujejo danes 
zvečer z nastopom ansam-
bla Namig.

ZABAVNI POLETNI DNEVI
V sklopu letošnjega poletja, ki je gostilo redke prireditve, pa še te v prilagojeni obliki, je Bohinjcem 
uspelo speljati Torkove večere v Stari Fužini, Kranjčani so v petek gostili prvo petkovo popoldne, ki so 
ga poimenovali Kr' petek je!, tradicionalni Narodno-zabavni vikend v Begunjah pa tudi bo.

Tomaž Kozlevčar in Oto Pestner

Brane Hodak iz bližnje okrepčevalnice Parlament je na 
Torkovih večerih v Stari Fužini s svojo ekipo skrbel za lačne 
in žejne.

Marija Žvan s kmetije Pr' Vandrovc je kaj hitro ostala brez 
sladkih dobrot, ki jih je pripravila za torkovo dogajanje v 
Stari Fužini.

Tanja Švegelj

Ormoška ekipa priljubljenega tovornjaka s picami je imela 
na prireditvi Kr' petek je! v Kranju polne roke dela.

Dvorišče Loškega gradu 28. avgusta 2020 ob 20. uri pri-
čakuje znano slovensko rokovsko skupino Dan D, ki bo 
v sklopu Pisane Loke razveseljevala žal letos le dvesto 
obiskovalcev, kolikor jih v prilagojeni obliki na koncert 
organizator lahko sprejme. Če želite prisluhniti pesmim 
Voda, Čas, Plešeš in drugim njihovim znanim napevom, 
pohitite z nakupom vstopnice oziroma preverite, da niso 
že razprodane. Če se boste koncerta udeležili s svojimi 
družinskimi člani ali če bivate na skupnem naslovu, to 
sporočite osebju na prodajnem mestu in zagotovili vam 
bodo skupna sedišča.

Pisana Loka: koncert Dan D

V petek se je na vrtu Tržiškega muzeja zgodil zadnji kon-
cert v sklopu Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju, ki 
so jih letos pripravili že šesto leto zapored. Na odru so 
se predstavili temperamentni Šukar (na fotografiji), ki so 
obiskovalce koncerta popeljali v svet tradicionalne rom-
ske glasbe. Skupina letos praznuje tridesetletnico delova-
nja, ob tej priložnosti pa so izdali tudi že sedmo ploščo z 
naslovom Baro ilo.

Skupina Šukar nastopila v Tržiču
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Ljubiti

Ko ljubim,
vedno ljubim
s srcem.

Ni pregrad,
ni mej.

Obstaja vse,
kar si resnično
želiš.

Ko ljubim,
vedno ljubim
do konca.

Se predam,
diham,
ustvarjam.

Ljubiti življenje
in vse,
kar ga tvori,
je moje poslanstvo.

Janez

Ljubiti in biti zaljubljen v ljubezen. Biti srečen in vse nare-
diti, da so srečni tudi vsi okoli nas. To je poslanstvo sleher-
nega. Še malo in bo september, začetek novih sprememb. 
Meta

POTOVANJA       VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

V 
množici slašči-
čarjev vsake toli-
ko časa naletimo 
na kakšno mla-
denko ali mlade-

niča, ki že v ranih letih svo-
je poslanstvo jemlje izredno 
resno – in predvsem uživa v 
tem, kar počne. 

Anja Kržišnik sicer izha-
ja iz gostinske družine, tako 
da meni, da ji je bilo gostin-
stvo položeno v zibelko, a se 
ni nikoli videla ne v strežbi 

ne v kuhinji. Potem pa je v 
osmem razredu spekla za 
mamin rojstni dan svojo 
prvo torto – saher torto. Pod-
vig ji je uspel in to je prete-
htalo, da se je po končani 
osnovni šoli vpisala na sla-
ščičarsko šolo. Jo je pa peka 
zanimala že prej. 

Štiriindvajsetletnica je 
dovolj vztrajna, da raziskuje, 
kaj je modnega v svetu tort, 
in pokuša ter preizkuša oku-
se, dokler ni zadovoljna. Tre-
nutno skrbi za sladke dobro-
te v okviru domačega gosti-
šča Tulipan v Lescah, se pa 

loti tort, tortic in kolačkov 
oziroma t. i. cupcakeov tudi 
po naročilu.

Tokrat je imela v pripra-
vi čokoladno torto z malina-
mi za krst, porcijsko mousse 
tortico bele čokolade s pasi-
jonko in mandlji za dve ose-
bi, ukvarjala pa se je tudi s 
kokosovimi kolački z jago-
do in vaniljevo kremo. Nekaj 
med njimi jih je okrasila z 
vrtnicami. Na njenih tortah 
ravno tako velikokrat vidi-
mo okrasitev z resničnim 
cvetjem. Anja nadaljuje, da 
se je lotila tudi že 3D-tort; 

upoštevala takšne in druga-
čne želje strank – tako glede 
velikosti in oblike kot oku-
sov. Slaščičarstvo že samo po 
sebi zahteva potrpežljivost in 
natančnost, pri iskanju pra-
vega okusa pa ni nič drugače. 

Trendi se seveda spremi-
njajo tudi v slaščičarstvu. 
Enkrat je modno oblačenje 
tort v sladkorno maso, potem 
obmazovanje s smetano, 
sedaj z masleno kremo. Sle-
dnjo je kar nekaj časa izpo-
polnjevala, da je bila zadovo-
ljna z njo, in tako »pogrunta-
la« svojo recepturo.

Anja se svojemu slad-
kemu veselju intenzivno 
posveča že štiri leta, in na 
podlagi tistega, kar smo 
imeli priložnost pokusiti, 
je na dobri poti, da postane 
vrhunska slaščičarka. Je pa 
res: vaja dela mojstra. Pot-
reben je seveda neki osno-
vni talent ter ogromno dob-
re volje in veselja. »Res te 
mora stvar zanimati, dru-
gače ni želje, da bi se učil,« 

pravi Anja, ki še enkrat pou-
dari, da neke rokodelske 
spretnosti sicer moraš ime-
ti, a izjemnega pomena je 
praksa.

Za konec jo povpraša-
mo, ali jo kdaj zamika, da bi 
se preizkusila v domačem 
MasterChefu. Zasmeji se, 
da ko gleda oddaje, jo včasih 
res prime, da bi se. »Mogo-
če čez kako leto, če bodo šov 
še snemali,« zaključi.

ANJINE SLADKARIJE

Kolačke je Anja okrasila tudi s cvetovi vrtnic.

Mateja Rant

O
troci, pretekli 
teden jih je 
bilo 18, se zju-
traj najprej 
zberejo pri 

hlevih in potem dopoldne 
preživijo v družbi konjev 
in drugih živali. Na dopol-
danski konjičkovi delavni-
ci imajo potem priložnost 
jahati konje, pomagajo jih 
tudi hraniti, negovati in skr-
beti zanje ter čistiti njihov 
hlev. Po opoldanskem kosi-
lu se pred vročino umakne-
jo v kuhinjo, kjer kuhajo in 
pečejo najrazličnejše jedi, ki 
so všeč zlasti otrokom. Kot 
nam je zaupal vodja kuhar-
skih delavnic Miran Ahčin, 
izbira recepte, ki niso pre-
več zahtevni, da lahko v delo 
v čim večji meri vključi tudi 
otroke.

»Prvi dan delavnic otro-
kom najprej razkažemo 
posestvo in jim razložimo 
pravila, potem pa se že takoj 
začnejo ukvarjati s konji; 
vsak drugi dan dobijo prilo-
žnost, da jih tudi zajahajo,« 

je razložila vodja delavnic 
Nataša Debeljak. Letos so 
namreč otroke zaradi epi-
demije novega koronavi-
rusa razdelili v dve skupi-
ni. »Ena skupina se s psič-
ko in samičko ponija z žre-
bičkom odpravi na sprehod, 
druga pa poskrbi za kon-
je in jih pripravi za jahanje. 
Zadnji dan jim omogočimo 
jahanje brez sedla, da dobi-
jo tudi to izkušnjo,« pravi 
Nataša Debeljak, ki opaža, 
da se otroci zelo radi družijo 
z živalmi. »Sploh pri žrebi-
čkih se radi zadržujejo,« se 

nasmeje. Z veseljem pa tudi 
poskrbijo za konje – napol-
nijo mreže za seno, jih skrta-
čijo in počistijo njihove bok-
se v hlevu. Vsak dan za otro-
ke pripravijo še vrsto dodat-
nih ustvarjalnih dejavnosti. 
»Med drugim je vsak narisal 
risbo, prek katere je pred-
stavil sebe in svojo družino 
ter kaj ima rad, danes pa se 
bodo za nekaj časa pridružili 
pobiralcem krompirja.« 

Veliko priložnosti za zaba-
vo otroci najdejo celo v balah 
sena, ki se lahko spremeni-
jo v grad ali tobogan in celo 

bazen, je razložila Iza Hudo-
bivnik, ki so ji konjičkove 
počitnice tako všeč, da se jih 
je udeležila že večkrat. Poleg 
prijateljic ji družbo dela še 
sestra Ula, ki nam je navdu-
šeno zaupala, kaj vse počne-
jo v hlevu. Že tri leta zapo-
red na konjičkove počitnice 
prihaja tudi Živa Rebolj, saj 
rada jaha in se ukvarja s kon-
ji. »Zabavno je tudi v kuhi-
nji, kjer smo delali indijan-
čke, kuhali zelenjavno rižo-
to, pekli pice ...« je pojasni-
la, preden je s prijateljicami 
spet stekla h konjem.

POČITNICE S KONJI
V Biotehniškem centru Naklo (BCN) lahko otroci med počitnicami uživajo ob druženju s konji na 
konjičkovih delavnicah, ki jih dopolnijo še s kuharsko-slaščičarskimi delavnicami.

V Biotehniškem centru Naklo otroci počitnice preživljajo v družbi konjev. / Foto: Tina Dokl

Drug drugemu se prvi dan delavnic predstavijo prek 
prikupnih risb. / Foto: Tina Dokl

Mousse tortica bele čokolade s pasijonko in mandlji 

Anja Kržišnik

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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tanja.70@hotmail.com

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

M
ajda Grošelj 
živi v Šen-
čurju. Kadar 
se v pros-
tem času 

ne ukvarja z vrtom oziro-
ma kuhanjem in vlaganjem 
zelenjave in sadja (kar izje-
mno rada počne), se posve-
ča vnučkoma. Poleg red-
ne zaposlitve kot poslovod-
ja v trgovini pa največ časa 
nameni svojemu največje-
mu veselju: voditeljstvu.

Trenutno jo lahko sprem-
ljate kot voditeljico večernih 
poročil na Gorenjski televi-
ziji, včasih naredi tudi kak-
šen novinarski prispevek, 
kar ji je sploh v veselje. Nje-
na moderatorska pot pa se 
je začela na Radiu Veseljak 
pred 15 leti.

Ko so v tistem času iska-
li nove voditelje, se je pri-
javila na avdicijo. Na kon-
cu so jo izbrali in ostala je 
dolgih 13 let. Najprej je brala 
osmrtnice, nedeljska vošči-
la, delala v jutranjem, dopol-
danskem programu, kasne-
je tudi večernem. Takratni 
urednik Franci Peternelj jo 
je – kot pravi Majda – gla-
sovno prepoznal že v času 

avdicije. Tako ni trajalo dol-
go, da je Majda dobila svo-
jo večerno oddajo, namenje-
no samskim in osamljenim. 
Imenovala se je Nedeljski 
gugalnik. »Bila sem Mar-
jan Kralj Radia Veseljak,« 
se hudomušno izrazi. Po 
eni strani je izjemno hvale-
žna, da je počela nekaj, kar 
se je dejansko dotaknilo šte-
vilnih ljudi. »Poslušali so 
me tako 18-letniki kot sta-
rejši – najstarejši je bil star 
88 let. Ogromno je bilo pos-
lušalcev iz tujine, Sloven-
cev, ki živijo v tujini. Bili so 
iz Kanade, Avstralije, Ame-
rike …, celo iz Dubaja,« pri-
poveduje. Z marsikom je še 
vedno v stikih, doda. Po dru-
gi strani pa je bilo njeno delo 
včasih lahko nehvaležno, saj 
se je zgodilo tudi, da jo je v 
večernih urah, ko je zaklju-
čila delo, pred vrati pričakal 
kakšen nezadovoljen pos-
lušalec. V času, ko je vodi-
la oddajo Nedeljski gugal-
nik, se je namreč izkaza-
lo, da je Majda prava ženit-
na posrednica. Povezala je 
kar lepo število parov. Raz-
loži: »Oddaja je bila le v etru. 
Vsako nedeljo zvečer pa so 
po elektronski pošti pošiljali 
oglase in očitno sem čutila, 
katere osebe bi šle skupaj. 

Med tednom sem imela pa 
potem še odprto linijo zunaj 
etra, da so si izmenjali tele-
fonske številke tisti, ki so 
se želeli spoznati. V 13 letih 
sem skupaj spravila več kot 
tristo parov, kar je kar pod-
vig. Ni pa bilo ravno enos-
tavno.« Nadaljuje, da jo še 
danes nekateri med njimi 
obiščejo. Rodilo se je tudi 

sedem otrok – za to številko 
ve. Bila je krstna botra, poro-
čna priča, z nekaterimi se še 
dobiva. Menda je bila to naj-
bolj poslušana oddaja nas-
ploh na Veseljaku, na glas 
razmišlja. V tistem času je 
radio organiziral tudi ple-
se za samske in osamljene 
in v tem sklopu ji je uspelo 
doseči, da se je našlo deset 

NEDELJSKI GUGALNIK  
ZA SAMSKE IN OSAMLJENE
Majda Grošelj je pred leti razveseljevala poslušalce Radia Veseljak v oddaji Nedeljski gugalnik. Pravi, 
da je v trinajstih letih »sparčkala« več kot tristo parov. Zdaj oddaje ni več, vendar gospa z izjemno 
privlačnim glasom v voditeljskih vodah še ni rekla zadnje besede.

Majda Grošelj

parov. »Še danes so sku-
paj,« ponosno pove. Za Maj-
din glas pravijo, da je pose-
ben, da se ljudi dotakne. V 
preteklosti so ga primerjali 
z glasom Mojce Blažej Cirej. 
Je pa v času, ko je delala na 
radiu, Majda doživela še eno 
zanimivo dogodivščino. Na 
radiu jo je namreč slišal vod-
ja dolenjskega narodno-za-
bavnega ansambla Čudež-
ni dečki in se odločil, da bo 
prav ona z njimi nekoč pela. 
In je res. Majda pravi, da je 
v daljni preteklosti, ko še ni 
imela dvajset let, sicer res 
že malo prepevala, vmes pa 
potem niti ne. »Posneli smo 
pet videospotov, pet čudovi-
tih melodij. Takrat smo nas-
topali pod imenom Čudež-
ni dečki in Majda Grošelj.«

Kot številni, ki jim voden-
je prireditev, koncertov, pik-
nikov ... predstavlja delo ali 
le veselje, si seveda tudi Maj-
da želi, da bi se stanje v zve-
zi s covidom-19 počasi zače-
lo umirjati in bi se svet prire-
ditev vrnil v stare tirnice ali 
vsaj v prilagojene, če ne gre 
drugače. Prizna, da tovrst-
no udejstvovanje kar precej 
pogreša.

Vesela je, da je njena ose-
bna zgodovina lepa, polna 
doživetij. A čeprav gredo leta 
dalje, poudari, da še ni rekla 
zadnje besede in da se bo za 
radijski mikrofon zagotovo 
še vrnila. Bo spet »parčka-
la« samske s pomočjo radij-
skega etra? Na odgovor na to 
vprašanje bomo pa morali še 
malce počakati ...

V Škofji Loki so se 22. avgusta 2020 poročili Anže Kržišnik 
in Tina Kržišnik ter Mirko Starčević in Polona Zakrajšek. 
Dne 8. avgusta 2020 so se v Kranju poročili: Matej Sla-
vec in Manca Kržišnik ter Emrah Majetić in Sara Dulić, 
14. avgusta 2020 pa Jovan Tot in Ivana Jovović. Na Zgor-
nji Beli sta se 8. avgusta 2020 poročila Luka Krč in Maja 
Konc, v Vopovljah pa Anže Žontar in Lucija Malovrh.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 30 
novorojenčkov, od tega 11 dečkov in 19 deklic. Najlažji je 
bil deček, ki je tehtal 2530 gramov; tudi najtežji je bil deček 
– ob rojstvu mu je tehtnica pokazala 4375 gramov. Na 
Jesenicah je prvič zajokalo 14 novorojenčkov, od tega 8 
dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4040 
gramov, najlažja pa deklica, ki se ji je kazalec na tehtnici 
ustavil pri 2680 gramih.

Novorojenčki

»Moja družina«
Draga Tanja! Lepo te pozdrav-
ljam in upam, da mi boš odgo-
vorila, kaj me čaka v prihod-
nosti. Lansko leto je bilo zame 
kar precej nesrečno. Ali me v 
prihodnosti čaka še kaj lepe-
ga? Zanima me tudi za moja 
otroka, ki sta sicer že odrasla, 
vendar še doma. Hči ima že 
službo, sin pa se malo bolj 
lovi v svojem življenju. Sedaj 
dokončuje šolanje. Zanima 
me, ali bo kaj dosegel v življe-
nju. Tudi v osebnem življenju 
je bil razočaran z dekletom, ki 
ga je pustilo na cedilu, vendar 
sedaj zopet prijateljujeta. Kaj 
bo iz tega? Upam, da mi boš 
kaj svetovala. Hvala in želim 
ti vse dobro.
Leto, ki je za vami, je v vas 
pustilo negativne posledice 
in vam vzelo voljo do kakr-
šnega koli boja. A to ni nujno 

slabo, saj ste se iz tega ogro-
mno naučili in veliko se še 
boste. V tem letu ste se zelo 
spremenili in vidim, da vam 
ničesar ne bo manjkalo. Pred 
iztekom leta je možna tudi 
menjava delovnega mesta, 
saj se na trenutnem ne poču-
tite tako, kot bi se morali. 
Hči sicer je ambiciozna, a 
saj veste, kako je v mladosti, 
ko je pred nami polno odlo-
čitev in vsi pričakujejo, da 
se bomo usmerili, čeprav še 
sami točno ne vemo, kaj bi 
radi v življenju. Sedanja slu-
žba še ni tista prava. Imela 
bo še nekaj romanc, preden 
spozna tistega pravega, saj 
še ne ve točno, kaj od par-
tnerja pričakuje. Nikamor se 
ji ne mudi, saj bo vse svoje 
misli usmerila v delo in slu-
žbo. Na dolgi rok pa jo bo 
v življenju spremljal dober 

sopotnik. Sin si je izbral dob-
ro smer izobraževanja, ki ga 
bo tudi dokončal. Seveda še 
v tem letu. Poleg študija bo 
opravljal honorarno delo, 
kar ga bo dodatno izpopol-
nilo. Poklic mu je pisan na 
kožo, a kasneje v življenju ga 
bo odneslo v delo, povezano 
s komunikacijo. Obnovljena 
zveza z nekdanjim dekletom 
je sedaj na točki, ko je vse kot 
v pravljici, a slej ko prej bo 
doživel ponovni zlom – zara-
di istih razlogov kot prvič. 
Ampak zelo kmalu bo prišlo 
do preobrata. Dokaj hitro in 
nepričakovano si bo ustva-
ril družino in šel na svoje. 
Partnerico že pozna, sicer 
kot prijateljico, a doslej še 
ni prepoznal pravih čustev. 
Usojena sta si in čaka ga zelo 
lep zakon. Želim vam veliko 
sreče in vse lepo.

»Zakon«
Eno samo vprašanje me tare: 
kako mi kaže z možem v pri-
hodnosti?
Vaš mož je v obdobju, ko pot-
rebuje veliko pozornosti, več 
kot si sploh lahko predstav-
ljate. Je v precepu, premiš-
ljuje o stvareh, ki jih je v živ-
ljenju ustvaril in se mu zdijo 
strašansko pomembne. 
Sprašuje se, ali je v življenju 
delal dobro in pustil pečat. 
Nasprotno od njega pa ste vi 
človek, ki se v takšne stvari 
ne poglabljate, saj ste vese-
ljak po srcu in imate vase več 
zaupanja. Poskušajte mu 
prisluhniti, saj vidim, da se le 
vam lahko mirne vesti zaupa. 
Veliko mu pomenite in z več 
komunikacije boste zadevo 
mirno rešili. Obenem pa ne 
pozabite, da nas padci krepi-
jo in ne slabijo. Srečno.
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Nagrade: 2-krat po dve vstopnici za koncert Elvis Jac-
kson akustično 4. 9. 2020 v Letnem gledališču Khisl-
stein in 1-krat po dve vstopnici za predstavo Klemen 
Slakonja 5. 9. 2020 v Letnem gledališču Khislstein

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 1. 
septembra 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

25. 8.
21.00

Vrt gradu Khislstein,
TORKOV KULTURNI VDIH
#Zobotrebec!
Ni se še stemnilo,
Marcel Štefančič jr.

26. 8. 
20.30

Vrt gradu Khislstein
GLASBENI VEČER
POD GRAJSKO LIPO,
SEVERA GJURIN

28. 8.
21.00

Letno gledališče Khislstein,
SIDDHARTA AKUSTIČNO

29. 8.
20.00

Letno gledališče Khislstein
JANEZ DOVČ
& SOUNDS OF SLOVENIA

1. 9.
19.00

Vrt gradu Khislstein,
TORKOV KULTURNI VDIH, pogovor 
Znanost na cesti: Sledenje v dobi 
nezaupanja
Lenart J. Kučić, Matjaž Ropret

2. 9.
20.30

Vrt gradu Khislstein
GLASBENI VEČER
POD GRAJSKO LIPO,
ANA DEŽMAN

9-15. 
9.

Letno gledališče Khislstein,
ŠKOFJELOŠKI PASIJON

ZAKLJUČEK
PREŠERNEGA POLETJA
Pred Prešernovim gledališčem

4.9.
20.00

ADI SMOLAR

5. 9.
20.00

ANDREJ ŠIFRER

Število obiskovalcev je omejeno.
Vstopnice so na voljo v Kranjski hiši na Glavnem trgu 2

5. 9. KRANJSKI MASTERS 2020,
PRVENSTVO V BALINČKANJU

KR’ PETEK JE!
Ponudba lokalnih in
ekoloških pridelkov, umetnin ter sproščeno
druženje ob glasbi in ponudbi hrane in pijače.
Vsak petek od 16.00 do 21.00 na Glavnem trgu

Število obiskovalcev je omejeno.Vstopnice so na voljo
na vseh prodajnih mestih Eventim

Glavni trg
4. 9.

od 16.00
do 21.00

KR’ PETEK JE!

5. 9. PRAZNIK KRANJSKE
KLOBASE IN PIVA

Letno gledališče Khislstein
4. 9. 

20.00
ELVIS JACKSON
AKUSTIČNO

5. 9. 
20.00

KLEMEN SLAKONJA

Število obiskovalcev je omejeno.
Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim

Pungert
5. 9. OTROŠKI ŽIV ŽAV

Panorama stara pošta
petek

 od 
19.00

DJ NAD STREHAMI KRANJA

sobota
od 

19.00

GIN VEČER Z DJ-EM
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Paradižnik sodi med zelo priljubljene pridelke. Če nam ga 
uspe vzgojiti ali kupiti okusnega, je to že polovica zagotovila 
za okusno jed. Najbolje ga jesti surovega, saj tako ponudi 
telesu največ koristnega: pomlajuje in krepi rast celic, pospe-
šuje presnovo in nastajanje hormonov, krepi srce in sluznice, 
pomlajuje kožo, poživlja možgane, varuje pred okužbami …

Paradižnikove rezine s sirom in baziliko

Potrebujemo domač paradižnik, olivno olje, poltrdi sir (gavda), 
baziliko in himalajsko sol. 
Paradižnik operemo, odstranimo pecelj ter notranji beli del. 
Narežemo ga na pol centimetra debele rezine na velik krožnik, 
da ohranimo sok. Liste bazilike operemo in osušimo, sir pa 
narežemo na tanke rezine. Rezine paradižnika razvrstimo po 
krožniku, vsako malo posolimo, polijemo z olivnim oljem in 
obložimo z listkom bazilike ter rezino sira. Postrežemo takoj – 
kot malico ali predjed s koruznim kruhom ali kot svežo prilogo 
h glavni jedi.

Resnično okusna paradižnikova solata

Potrebujemo srednje veliko čebulo, okrog 80 dag čvrstega zrelega 
paradižnika, olivno ali bučno olje, pol žlice jabolčnega kisa ali 
malo limoninega soka in sol.
Čebulo na tanko zrežemo, damo v posodo za solato, solimo, 
pomečkamo med prsti in pustimo počivati vsaj četrt ure. Prav 
to naredi solato okusno, seveda pa naj ima tudi paradižnik 
okus, ne le obliko. Nato paradižnik zrežemo na tanke rezine in 
dodamo čebuli, dosolimo, če je treba, prilijemo olje in dobro 
premešamo. Pri paradižnikovi solati bodimo varčni s kisom 
ali limoninim sokom, nekaterim je celo okusnejša brez njiju. 
Premešamo in ponudimo.

Primorski krompirjev pire s paradižnikom 

Potrebujemo približno 1 kg krompirja, 750 g paradižnika, oliv-
no olje, česen, sol in sveža zelišča, kot so timijan, kraški šetraj, 
bazilika in origano.
Krompir olupimo, operemo, razrežemo na kocke in skuhamo 
za pire. Posebej zavremo vodo v veliki posodi in vanjo za nekaj 
minut damo opran in očiščen paradižnik, da ga nato lažje 
olupimo. Ko paradižniku popoka kožica, ga vzamemo ven z 
zajemalko z luknjami. Malo ga ohladimo, nato pa povsem od-
stranimo kožico. Ko je krompir kuhan, odlijemo vodo, dodamo 
mu olupljen paradižnik, zabelimo vse skupaj z olivnim oljem, 
po želji na drobno narežemo strok ali dva česna, solimo, doda-
mo sveža in na drobno narezana zelišča ter zmečkamo v pire.
 
Paradižnik na vašem vrtu

Manj vode dobi paradižnik v času zorenja, slajši bodo plodovi. 
Za boljšo rast plodov sadiki odstranimo vse liste, ki rastejo 
pod nivojem plodov, ter zalistnike, saj rastlina tako tvori večje 
plodove in naredi več cvetnih nastavkov. Predvsem pa: ko plod 
utrgamo, ga ne damo v hladilnik, ampak ga pustimo na sobni 
temperaturi, da še bolje razvije okus.

Paradižnik, bazilika in mocarela
Paradižnik, bazilika in 

mocarela; dobitna kombina-
cija! Kjerkoli se pojavijo sku-
paj, nikoli ne razočarajo. Naj 
si bo to pri govedini ali na re-
zinah jajčevca.

Za pripravo govejih zrez-
kov s paradižnikom in pa-
priko potrebujemo: 600 g 
govejih zrezkov, 2 stroka 
česna, 1 rdečo papriko, pol 
kilograma paradižnikov, 2 
žlički gorčice, 1 šopek nare-
zane bazilike, 1 žličko ma-
jarona, sol in poper, 1 žlico 
olivnega olja, 4 rezine mo-
carele.

Goveje zrezke potolče-
mo, solimo in popramo ter 
premažemo z gorčico. Če-
sen olupimo in sesekljano, 

papriko in paradižnik pa na-
režemo na manjše koščke. 
Ponev segrejemo, prilije-
mo olivno olje ter na njem z 
obeh strani popečemo gove-
je zrezke. Dodamo česen ter 
narezano papriko in para-
dižnik. Začnimo z baziliko 
in majaronom. Ponev pokri-
jemo in vse skupaj pustimo 
kuhati pri nizki temperaturi 
približno 1,5 ure oziroma to-
liko časa, da se meso zmeh-
ča, omaka pa se zgosti. Čas 
kuhanja je odvisen pred-
vsem od starosti in kosa go-
vedine. Pred serviranjem 
vsak zrezek obložimo z rezi-
no mocarele.

Za pripravo jajčevcev s 
paradižniki potrebujemo: 

2 jajčevca, 2 paradižnika, 1 
šopek bazilike, 1 strok česna, 
100 g mocarele, 2 žlici oliv-
nega olja, sol.

Paradižnik narežemo na 
drobne koščke ter ga zme-
šamo z nasekljano bazili-
ko in sesekljanim česnom. 

Jajčevce narežemo na prib-
ližno 1,5 cm debele kolobar-
je ter jih razporedimo po 
pekaču, prekritem s peki 
papirjem. Po površini jih 
posolimo in pokapljamo z 
olivnim oljem. Pekač pos-
tavimo v pečico, ogreto na 

200 °C, za 20 minut. Po 
tem času jajčevce obložimo 
s paradižnikovim nadevom 
in naribano mocarelo. Pe-
kač postavimo nazaj v peči-
co in pečemo še od 5 do 10 
minut oziroma toliko časa, 
da se sir lepo raztopi.

Janez Logar

Ali je možno, da imajo naša 
najgloblja hrepenenja, želje in 
hotenja tudi največjo moč v 
našem življenju? Kako čudno 
se nam vrti ta svet – polaga-
mo ogromno energije, časa in 
denarja v šolanje, službo in ka-
riero, materialne dobrine, v boj 
za pridobitev dediščine, veliko 
nam pomenita čast in oblast, 
v lepo hišo, pomirja nas denar 
na tekočem računu, zlato v 
banki je pa jagoda na torti … 

Zdi se, kot da ljudje živimo 
v dveh svetovih. Eni skoraj do 
smrti premlevajo, kaj in koliko 
so prigospodarili, drugi vse živ-
ljenje objokujejo, da so premalo 
ustvarili, tretji so zadovoljni, 
da pridejo iz meseca v mesec, 
četrti pa celo za dopust vza-
mejo kredit. Če nisi podvržen 
imeti več in več, si pravi ču-
dak. Zanimivo je, da so med 
nami ljudje, ki se potihoma 
nasmehnejo ob omembi naj-
globljih hrepenenj, ki jih ima 
vsak človek. Morda smo zas-
lepljeni od družbe, morda se 
pustimo manipulirati. Dejstvo 
pa obstaja, da imamo samo 
eno življenje in še to hitro mi-
neva. Zato je tako zelo ključno 
odločati se za cilje, vrednote, 
usmeritve, ki nam ne prinesejo 
le kratkotrajnega zadovoljstva 
in pohlepnega ponosa. Seveda 
moramo poskrbeti za materi-
alno blagostanje. Kaj je nor-
malno in kaj je nad normalo, 
določa vsak sam. Sreča nam ni 
cilj, je le kazalnik, ali smo na 
pravi poti.

Vsakodnevno delo me vedno 
sproti prepričuje, da si ljudje 
v svoji globini želimo vse kaj 
drugega kot samo evre, naj-
novejše avtomobile, traktorje, 
delnice, vikende … To lahko 
preprosto preverimo. Npr. na 

rojstnodnevni zabavi odraslih 
povprašajmo svojega soseda, 
kaj si najbolj želi na tem svetu, 
kaj najbolj hoče zase. Če vam 
je težko začeti takšen razgovor, 
povejte, da ste to prebrali v Go-
renjskem glasu. 

Nekaj splošnih hrepenenj: 
hočem, da ima moje življenje 
neki smisel, hočem, da me ima 
mož rad, hočem spoznati dob-
rega in ljubečega fanta, hočem 
tvoje spoštovanje, hočem nazaj 
otroka, ki mi je umrl, hočem 
in želim, da si name ponosna, 
vse bi dal na tem svetu, da bi še 
enkrat videl mojo ženo, hočem 
ti povedati, da te imam rad, 
in rad bi se naučil to poveda-
ti, hočem otroštvo, ki ga nisem 
imel, hočem očeta, ki mi ga je 
vzela vojna, hočem samo tvojo 
ljubezen, nič drugega, hočem, 
da se znebiš bolestnega ljubo-
sumja, hočem biti prepoznan, 
hočem se osvoboditi te prek-
lete krivde in praznine v sebi, 
hočem uresničiti svoje talente, 
hočem biti spet zdrav, rada bi 
bila še enkrat mlada in da bi 
se lahko drugače odločala, kot 
sem se, hočem, da se vrneš, 
hočem in želim srečo svojim 
otrokom, hočem urediti odnos 
s svojo mamo, hočem prekiniti 
svoj alkohol, hočem ves čas jesti 
in da se ne bi zredila …

Vse to so hrepenenja, ki 
privrejo zelo hitro. Bolečine 
bivanja, ki nas ne pustijo rav-
nodušnih. Zato jih le uresni-
čujmo, dokler imamo še čas in 
zdravo pamet. Drug drugemu 
pomagamo na potovanju proti 
skupnemu cilju. Na koncu je 
konec, nato pa sledi …

Hočem!

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

Mojca Logar

Tokrat nam je vzpon na 
Storžič uspel. Končno smo 
preizkusili pot po Žlebu – čez 
planino Javornik na vrh, ses-
topili pa smo preko Škarje-
vega roba. Sedaj imamo pri 
hiši več voznikov. Enostavno 
je naročiti prevoz in lahko si 
omisliš krožno pot s pristopom 
na enem koncu in sestopom 
na drugem. Kar vlekla se je 
tale pot po Žlebu, čeprav smo 
še vedno hodili v predvidenem 
času, kot kažejo planinske 
oznake in markacije. Morda 
so minuli tisti časi, ko sem 
prišla na Storžič v treh urah 
(s kolesom od doma na Labo-
rah v Mače, proti Kališču in 
na vrh Storžiča). 

Med letošnjim poletjem smo 
pretežno kolesarili. Mislim si, 
za vzpon na Storžič ne potre-
buješ posebne priprave, greš, 
pa si na vrhu. Prišla sem, sem 
pa utrujena. Mar ni to običaj-
no, da je človek po sestopu s 
poštene gore malo utrujen. Na 
vrhu občudujem novo ograjo, 
ki so jo domačini pripravili 
pred nedavnim. Požrtvovalni 
ljudje, ki jim ni mar, kaj se do-
gaja z »njihovo« goro. Da bo 
vrh prijazen tudi za ljudi, ne 
le za ovce. Vse pohvale Bašlja-
nom, ki so tako lepo uredili 
vrh, ga zaprli z ograjo in sedaj 
lahko v miru sediš na skali, 
gledaš v dolino in poješ svojo 
malico. Tako sedim na vrhu, 
jem pašteto, gledam na gre-
ben Košute in dol na Jezersko. 
Kako je to lepo. Razgled z gore 
je za planinca ali gornika naj-
lepša nagrada. Jem in hranim 
kavke, ki radovedno postopa-
jo po vrhu. Pride ena kavka, 
vzame hrano in prileti druga. 

Gledam proti Košuti in si 
mislim, pred dvema dnevo-

ma sva se s kolesom vozila v 
Selah, na drugi strani Košu-
te. Čez Ljubelj v Borovlje in 
potem vzpon do Sel. Od tam 
opazuješ Košuto s severne 
strani. Stene so strme, nav-
pične. V Selah sva obiskala 
prijatelja in ta pravi, da so se 
povzpeli na Tolsto Košuto. Z 
avtom so se peljali visoko po 
gozdnih cestah (za to moraš 
v Avstriji dobiti dovoljenje 
lastnika), potem so prišli na 
slovensko stran in se podali 
na vrh. Od tam ni veliko hoje, 
pristop na Tolsto Košuto je 
pravzaprav brezpotje. Torej, 
pred dvema dnevoma jo opa-
zujem z avstrijske strani, da-
nes jo gledam z vrha Storžiča. 
Kako je to vse blizu. Gore na 
južni strani so bolj prijazne 
kot njihova pobočja na severni 
strani. Na južni strani so po-
bočja položnejša in porašče-
na, pod vrhovi so planine, kjer 
se še pase živina, koče in sta-
je, veliko je planinskih poti in 
gobarjev. Na severni strani so 
plezalne smeri in ferate. Mor-
da je od tod dobil Košutnikov 
trun svoje ime – strmo je kot 
v turnu. 

Torej sedaj postajam pov-
prečna planinka, ki se za 
vzpon na goro lahko drži 
predvidenega časa, kot ga 
označijo markacisti. Mor-
da pa lahko pridobim več 
planinske kondicije in bo šlo 
vse skupaj malo hitreje. Ne-
davno se z otroki pogovarja-
mo, kako je kdo videti, in jih 
vprašam, kaj sem sedaj jaz 
zanje, mlada, srednjih let ali 
stara. Vsi so rekli, mami ti si 
stara. Jaz pa mislim, kako 
sem še mlada …

Ponovno Storžič

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 8.

15/25 °C

Nedelja 
30. 8.

11/21 °C

Sreda 
26. 8.

Četrtek
27. 8.

Petek
28. 8.

Sobota
29. 8.

13/28 °C 15/28 °C 15/27 °C 12/24 °C

Ponedeljek 
31. 8.

Torek
1. 9.

Sreda
2. 9.

Četrtek
3. 9.

10/21 °C 9/20 °C 11/22 °C 12/24 °C

Delavec začetnik – elektromonter, m/ž (Kranj) 
Vsebina dela: opravljanje elektromonterskih del, urejanje evidenc, izvajanje 
kontrole in spremljanje stanja naprav … Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka V 
adnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 9. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Delo v proizvodnji – nastavljalec, m/ž (Lipnica) 
Iščemo sodelavca v proizvodnji, ki bo zadolžen za menjave in nastavitve orodij, 
nastavitve strojev, pripravo in menjavo vhodnega materiala … Iskra Mehaniz-
mi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 30. 8. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Opis del: prevzem in izdaja surovin, materialov, embalaže, trgovskega blaga po 
predpisanih postopkih … Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Pri-
jave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v pakirnici, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: osnovnošolska izobrazba, zaželene izku-
šnje z delom v proizvodnji. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prija-
ve zbiramo do 30. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični obdelovalec projektov, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: ustrezna izobrazba tehnične sme-
ri, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izdelave projektne dokumentacije za 
izvedbo PZI in izvedbo na področju arhitekture. Protim Ržišnik Perc arhitekti in 
inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 20. 9. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja – junior, m/ž (Šenčur) 
V računovodskem servisu Barts, d. o. o., v Šenčurju iščemo mladega samostojne-
ga računovodjo, ki bo pripravljen prevzeti več kot samo računovodska dela. Ker 
želimo postati sodoben računovodski servis, iščemo nekoga, ki bo pripravljen v 

ekipo vpeljati novosti oziroma sodobne pristope dela. Barts, d. o. o., Češnjevek 19, 
4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 27. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Hipermarket Kranj Primskovo) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Zaže-
leno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni in za-
nesljivi, pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, ste pripravljeni za 
učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni nastavljalec strojev, m/ž (Medvode in Škofja Loka – Trata) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: samostojno nastavljanje stroja za gubanje fil-
ter papirja, vpeljava bale papirja v stroj … Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 20. 9. 2020. 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 prodajalce vozil. 
Delovne naloge: prodaja osebnih in gospodarskih vozil, obdelava tržišča, stik s kup-
ci, izdelava ponudb, kupoprodajnih pogodb ...  ASP, d. o. o., Cesta Janeza Finžgarja 2, 
4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 5. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist prodaje, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: prevzem in skrb za ključnega strateškega kupca v avtomobil-
ski industriji, trženje maloserijskih produktov z visoko dodano vrednostjo znot-
raj panoge avtomobilske industrije, skrb za realizacijo prodajnega plana … Do-
mel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Pri-
jave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Kranj, Ljubljana) 
Samostojni računovodja z najmanj desetletnimi izkušnjami, ki obvlada računo-
vodstvo in kontroling. Nudimo urejeno delovno okolje v prijetnem kolektivu, za-
poslitev za nedoločen čas s poskusno dobo, izobraževanja stimulativno plačilo. 
Fering Fam, d. o. o., Trg Ivana Roba 2, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijave zbiramo 
do 18. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Planer analitik poslovanja, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe ekonomske, administrativne ali druge ustre-
zne smeri, poznavanje računalniških programov (MS Office, MS Excel, zaželeno 
poznavanje sistema SAP), aktivno znanje angleškega jezika, drug tuj jezik je pred-
nost, ni pa pogoj, poznavanje finančno-računovodskih predpisov, najmanj 6 me-
secev izkušenj s podobnimi deli. Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec – urejevalec notranjih prostorov, m/ž (Škofja Loka) 
Delo obsega: čiščenje pisarn, garderobnih in sanitarnih prostorov zaposlenih v 
proizvodnji. Dobrovita, d. o. o., Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 17. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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AFRIKA5  

na 1919 boste  

prispevali  5 EUR
Darovanje omogočajo Telekom Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.
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Rezultati 68. kroga – 23. avgusta 2020
2, 11, 16, 19, 26, 27, 35 in 32

Loto PLUS: 2, 8, 12, 26, 29, 36, 37 in 7
Lotko: 7 8 9 4 0 6

Sklad 69. kroga za Sedmico: 3.330.000 EUR
Sklad 69. kroga za PLUS: 790.000 EUR
Sklad 69. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

25. 8. tor. Ludvik 6.14 19.54

26. 8. sre. Viktor 6.15 19.51 

27. 8. čet. Jože 6.17 19.49 

28. 8. pet. Avguštin 6.18 19.47

29. 8. sob. Janez 6.19 19.45

30. 8. ned. Roza 6.20 19.44

31. 8. pon. Rajko 6.22 19.42

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

IZLETI
Hmeljska pot
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 29. av-
gusta, na tradicionalni pohod po Hmeljski poti: Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije Žalec–dvorec Novo Ce-
lje–ribnik Vrbje–Rimska nekropola Šempeter–Fontana piva 
Zeleno zlato Žalec. Skupne zmerne ravninske hoje bo od tri 
do štiri ure (14 kilometrov). Informacije in prijave zbira do 
četrtka, 27. avgusta, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na Dobrovlje in Žovneški grad
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na planinski izlet 
v soboto, 5. septembra, na Dobrovlje in Žovneški grad. Od-
hod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri z avtobusne postaje 
pri Mercator centru na Primskovem v Kranju. Tisti, ki želi-
te vstopiti na avtobus na Škofjeloškem, se za uro in mesto 
vstopa dogovorite s prevoznikom po tel. 041 646 132. Skupaj 
bo okoli tri ure lažje hoje, tura je primerna tudi za starejše 
planince. Prijave sprejemajo do srede, 2. septembra, v pisar-
ni društva (ob sredah od 17. do 18. ure) ali pri Rozaliji Rajgelj, 
tel. 031 392 766, in pri Milanu Čeliku, tel. 031 418 146, vključ-
no do srede, 2. septembra.

Pohod v Geometrično središče Slovenije
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi aktivne člane na po-
hod, ki ga pripravlja Društvo diabetikov Domžale v soboto, 
29. avgusta. Pohod v Vače – Geometrično središče središ-
če Slovenije (GEOSS) boste združili z ogledom muzeja in 
cerkve. Pohod, ki bo ob vsakem vremenu, ni naporen. Kosilo 
bodo postregli v gostišču Peterka v Drtiji. Zbirno mesto bo 
pred Ljudsko univerzo v Kranju ob 7.30, od koder se boste z 
avtomobili odpeljali v Vače. Prijave sprejema do srede, 26. 
avgusta, Ivan po tel.: 031 485 490.

Na Jelenkamen
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 3. sep-
tembra, na planinsko-pohodniški izlet na Jelenkamen (1100 
m n. m.), razglednik nad Jesenicami. Odhod s posebnim av-
tobusom bo ob 7. uri izpred Globusa. Lažja izvedba izleta bo 
potekala na relaciji Pristava–Jelenkamen (ena ura, višinska 
razlika 150 metrov), težja pa na relaciji Jesenice–Ukova–Je-
lenkamen (do dve uri, višinska razlika 550 metrov). Prijave z 
vplačili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 31. av-
gusta.

Kolesarska izleta
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 27. av-
gusta, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Kranj–Voglje–
Kokrica–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev 
v Naklem.

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 1. sep-
tembra, na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Mengeš–Kranj. 
Odhod bo ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu. Če bo 
deževalo, se dobite v Zdravljici.

OBVESTILA

Rokodelska doživetja
Škofja Loka – V Rokodelskem centru DUO in v delavnicah 
mojstrov Škofje Loke in okolice od srede do nedelje, od 26. 
do 30. septembra, potekajo Rokodelske delavnice in dožive-
tja v Škofji Loki: Petruškin pravljični gozdiček – rokodelska 
delavnica z mojstrico Petro Vengar bo v Rokodelskem cen-
tru DUO Škofja Loka v sredo, 26. avgusta, ob 11. uri; Ognje-
no doživetje na kovačiji s 150-letno tradicijo – ustvarjalno za-
kulisje z mojstrom Jožetom Krmeljem bo na Kovačiji Krmelj 
(Log nad Škofjo Loko 13) v četrtek, 27. avgusta, ob 17. uri; 
Poezija lesa z Janezom Jankovcem – ustvarjalno zakulisje z 
mojstrom bo v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v pe-
tek, 28. avgusta, ob 17. uri; Barviti glineni reliefi z Lidijo De-
belak – ustvarjalno zakulisje z mojstrico Lidijo Debelak bo v 
Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v četrtek, 27. avgusta, 
ob 17. uri; Tradicija klobučarstva in izdelava mini klobučka z 
Lili Panjtar – ustvarjalno zakulisje z mojstrico bo v soboto, 
29. avgusta, ob 11. uri, rokodelska delavnica z mojstrico pa v 
nedeljo, 30. avgusta, ob 17. uri v sodobnem tekstilnem cen-
tru Kreativnice (Spodnji trg 40, Škofja Loka); Tradicija lesa 
in medenega testa s Petro Plestenjak Podlogar – rokodelska 
delavnica z mojstrico bo v Rokodelskem centru DUO Škofja 
Loka v soboto, 29. avgusta, ob 17. uri, ustvarjalno zakulisje 
z mojstrico bo prav tako v Rokodelskem centru DUO Škofja 
Loka v soboto, 29. avgusta, ob 19. uri, spoznavni obisk pri 
mojstrici pa v Baru Pilarna (Cankarjev trg 2, Škofja Loka) v 
nedeljo, 30. avgusta, ob 11. uri. Za udeležbo in rezervacijo 
mesta na rokodelskih doživetjih pišite na rokodelskicenter@
visitskofjaloka.si ali pokličite na 040 769 521 ali 04 51 12 460.

Bohinj – Kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju – letos 
bi Bohinj gostil že 63. po vrsti. Pravzaprav ga tudi bo, a 
na drugačen način, prilagojen trenutnim razmeram, ki jih  
povsod po svetu, ne samo pri nas, povzroča covid-19. Le-
tošnji Kravji bal se bo oziroma se že predstavlja v virtual-
ni obliki. Na spletu ga lahko spremljate že vse od sredine  
avgusta, trajal pa bo tja do konca septembra, ko se bo zak-
ljučil z dokumentarnim filmom Tradicionalni Kravji bal v 
Bohinju.

Kravji bal se seli na splet

Dovje – Od 27. do 30. avgusta vabljeni na 28. Aljaževe dne-
ve na Dovje, v Mojstrano in Vrata. V četrtek ob 20. uri bo v 
Slovenskem planinskem muzeju predavanje Natalije Štular 
z naslovom Aljaževci. V petek ob 18. uri bo odprtje razstave 
ročnih del skupine za ročna dela pri KUD Jaka Rabič Dovje - 
Mojstrana, ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu 
na Dovjem pogovorni večer in koncert domačinke harfistke 
Leto Križanič Žorž. V soboto ob 10. uri bo na Trgu olimpijcev 
v Mojstrani predstava za otroke Stara dedkova harmonika. 
Ob 16.30 bo koncert za otroke in odrasle Mali trizvok v parku 
Triglavski gaj, ob 20. uri pa koncert klasične glasbe Trizvok 
na Trgu olimpijcev. V primeru slabega vremena bodo sobot-
ni dogodki v Aljaževem prosvetnem domu. V nedeljo ob 8. 
uri bo voden Gustlnov pohod do izvira Triglavske Bistrice 
pod Severno steno, v primeru slabega vremena bo pohod 
skrajšan na Pot Triglavske Bistrice do Aljaževega doma. Ob 
15. uri bo koncert klasične glasbe Trizvok in ob 16. uri maša 
v Aljaževi kapeli sv. bratov Cirila in Metoda v Vratih, v pri-
meru slabega vremena pa bo oboje v cerkvi sv. Klemena v 
Mojstrani. Umetniški vodja koncertnega programa je Sebas-
tian Bertoncelj. Glavni organizator Aljaževih dni je KUD Jaka 
Rabič Dovje - Mojstrana, ki skupaj s soorganizatorji prosi, 
da udeležbo predhodno potrdite; danes je še čas.

Konec tedna Aljaževi dnevi
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Čisto nova otroška slikanica o bratcu in sestrici, ki izvesta, kako 
nastanejo oblaki in zakaj dežuje. Knjiga otroke spodbuja k 
opazovanju pestrega dogajanja na nebu. Napisana je z velikimi 
tiskanimi črkami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17,99Trda vezava, 25 strani

EUR

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

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

                        + poštnina

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

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

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

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

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

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

ZAHVALA

V 65. letu se je od nas poslovila draga mami, stara mama, tašča, 
sestra, teta, sestrična 

Marta Sekne 
roj. Jagodic

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
bivšim sodelavcem, članom DU Šenčur in znancem, ki ste nam ob 
žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala vam za topel stisk dlani, 
izrečena in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče in številne mašne 
namene. Iskrena hvala Onkološkemu inštitutu Ljubljana, pred-
vsem dr. Mirjani Pavlovi Bojadžiski ter dr. Mateji Lopuh, in osebju 
za paliativno nego SB Jesenice, ki ste ji lajšati bolečine in skrbno 
namenjali vso pozornost v zadnjem obdobju njenega življenja. 
Posebna hvala gospodu p. Andreju Piršu za lep govor in lepo oprav-
ljen pogreb ter pogrebni službi Navček. Hvala tudi g. župniku Ur-
banu Kokalju. Srčna hvala pevski skupini deklet Cvetke, marjetke 
za čutno petje na pogrebu. Posebna hvala g. Cirilu Sitarju, predsed-
niku DU Šenčur, za prelep govor ob poslovilni vežici. Hvala vsem, 
ki ste našo mami obiskovali in ji namenjali pozornost v obdobju 
njene bolezni, jo imeli radi in ji pomagali. Hvala vsem, ki ste jo v 
tako množičnem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota  
sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

NEPREMIČNINE
POSESTI
ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683 20001790

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Atos 1.0, letnik 2000, vo-
zen, + veliko rezervnih delov, ugodno, 
tel.: 040/308-292  
20001816

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 20001630

STROJI IN ORODJA
PRODAM

PISALNI stroj Olympia Internacional, 
cena po dogovoru, tel.: 040/352-099 
 20001807

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE suhe plohe, cena 140 
EUR/m3, večja količina 130 EUR/m3, 
tel.: 041/756-007 
 20001793

KURIVO
PRODAM

BUKOVA in hrastova drva, možna do-
stava, tel.: 031/343-161 
 20001811

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 20001750

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje, hla-
dilnik Coolstar, mizo s 4 stoli, prenosno 
pečico Bohman, st. TV, tel.: 040/129-
972 20001806

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

OTROŠKO kolo Kekec, fantovsko in 
dekliško kolo, 24 col, prestave, tel.: 
051/646-650 
 20001802

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 20001783

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001812

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 051/397-239  
 20001813

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLIN za sadje in potopno črpalko za 
goščo, oboje iz inox-a, cena po dogo-
voru, tel.: 041/720-359 20001808

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir, tel.: 031/599-318  
 20001803

KROMPIR za krmo, tel.: 041/347-
243 20001815

VZREJNE ŽIVALI
BURSKEGA kozla, starega 4 leta, pro-
dam ali zamenjam, tel.: 030/601-412  
 20001809

PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, gra-
haste, črne in bele pred nesnostjo in 
kg piščance za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20001627

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 20001810

OSTALO
PRODAM

20-LITRSKO prešo za sadje, cena 40 
EUR, tel.: 041/611-294  
 20001804

GAJBICE za kmetijske pridelke, oko-
vane, nosilnosti 30, 20, 15 kg, imam 
tudi male gajbice za okras ali darilo, 
tel.: 031/696-944 
 20001814

SILAŽNE bale in suho otavo v balah, 
tel.: 040/700-697 20001789

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NA KMETIJI odprtih vrat iščemo po-
moč za delo v strežbi. Za dodatne 
informacije pokličite 040/206-238. 
Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc, Aleš 
Kristan, n.d.d.k., Javornik 10, Kranj 
 20001738

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu natakarju/-ici za 
delo v restavraciji. Nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Makarončki, d.o.o., Podgo-
rica 21, Lj. Črnuče, tel.: 041/328-
590  
 20001599

IŠČEMO voznika tovornega vozila C 
in E kat., z opravljeno kodo 95, ure-
jenim delovnim dovoljenjem, če niste 
slovenski državljan. Zaželene so delov-
ne izkušnje s tovornim vozilom, vsaj 1 
leto. Tadej Frakelj, s.p., Studeno 24a, 
Železniki, tel.: 031/767-355  
 20001795

IŠČEM

IŠČEM DELO – varstvo vašega otroka 
na mojem domu v Kranju, Sem komu-
nikativna, zanesljiva, z izkušnjami, tel.: 
041/532-826  
 20001805

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20001631

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20001632

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001628

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 20001791

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.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

14/25oC

10/23oC

18/28oC

20/28oC

16/25oC

15/24oC

14/25oC

19/29oC

15/25oC

16/26oC

15/25oC

14/24oC

16/25oC

16/25oC

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

11/28°C 15/27°C14/25°C

Danes, jutri in v četrtek bo večinoma sončno.

Maša Likosar

Kranj – Omejeno število ko-
palcev, označena smer giba-
nja po kopališču, odsotnost 
ležalnikov, vzdrževanje var-
nostne razdalje, uporaba 

mask in pogostejše razkuže-
vanje so ukrepi, ki so bistve-
no spremenili izkušnjo ko-
panja v javnih kopališčih in 
tem dali nekoliko drugačno 
podobo. 

Brez uporabe otroških 
igral

»Letos na bazenski plošča-
di nimamo ležalnikov, senč-
nike pa smo razporedili skla-
dno z ukrepi. Otroška igra-
la imamo v skladu s priporo-
čili Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) za-
prta. Ob vseh vhodih so na-
meščena razkužila za roke 
in obvestila o sprejetih ukre-
pih. Prav tako smo povečali 
razkuževanje in čiščenje,« 
je pojasnil Jure Zadnikar, 

vodja enote Bios, ki upravlja 
Gorenjsko plažo v Tržiču, 
in dodal, da trenutno bele-
žijo približno 25 odstotkov 
manjši obisk v primerjavi z 
lansko sezono. »Upad je jas-
no posledica ukrepov zara-

di covida-19, saj smo letos 
uvedli omejitev na 350 obi-
skovalcev, ki so lahko istoča-
sno v bazenskem komplek-
su, pred tem je bilo število 
omejeno na 650,« je pojas-
nil Zadnikar in dodal, da so 
letos kljub ukrepom izpeljali 
plavalni tečaj, ki se ga je ude-
ležilo 17 tečajnikov. 

V bazenu omejitev števila 
kopalcev

Tudi Mestno kopališče 
Pod skalco v Kamniku beleži 
manj kopalcev kot lansko se-
zono. »Število obiskovalcev 
imamo omejeno na petsto, 
v olimpijskem bazenu pa je 
hkrati lahko okoli devetdeset 
kopalcev,« je dejala Teja Jaz-
binšek, vodja kamniškega 

kopališča, in nadaljevala: »V 
vročih popoldanskih urah, 
predvsem ob koncih tedna, 
ko je obiskanost večja, je vča-
sih treba počakati na vstop, a 
največ 15 minut, kar so obi-
skovalci razumeli. Obvezna 

je uporaba mask v sanitari-
jah, in če je gost nima, mu 
ponudimo masko za enkra-
tno uporabo.« Jazbinško-
va je še pojasnila, da je med 
obiskovalci največ domači-
nov, ki imajo letne vstopni-
ce. »Letos je bilo kar nekaj 
gostov iz Domžal, ker tam 
niso odpirali bazena. Zabe-
ležili smo še nekaj tujih obi-
skovalcev, ki so bili nasta-
njeni v sosednjem kampu 
in hostlu,« je še dodala.

Več razkuževanja in 
čiščenja

Preventivni ukrepi, ki jih 
je za delovanje bazenov in 
kopališč uvedel NIJZ, pa 
po besedah Aleša Klemen-
ta, predsednika Plavalnega 

kluba Radovljica, ki upravlja 
bazen v Radovljici, vplivajo 
predvsem na višje stroške 
in manjše udobje obiskoval-
cev. »Nekoč smo obiskoval-
cem ponudili stole in ležal-
nike, danes to ni mogoče. 
Poleg tega je vstop mogoč le 
z ene strani. Več je razkuže-
vanja in čiščenja, kar pome-
ni tudi večje stroške,« je de-
jal Klement. 

Obiskovalci dobro 
sprejeli ukrepe

Obiskovalci so po mnenju 
vseh treh sogovornikov uk-
repe sprejeli pozitivno, pri-
tožb niso beležili. Vsi so še 
poudarili, da so glede na si-
tuacijo s covidom-19 s sezo-
no zadovoljni, hkrati pa upa-
jo, da bodo naslednje leto 
lahko ponovno obratovali 
brez ukrepov. Njihove bese-
de je potrdila Marija Zupanc 
s Kokrice, ki sicer redno obi-
skuje Letno kopališče Kranj. 

»Izkušnja je nedvomno dru-
gačna, a za varnost je pri-
merno poskrbljeno. Zdi se 
mi, da je kljub koronaviru-
su bazen precej obiskan. Po-
poldan je pred vhodom več-
metrska vrsta obiskovalcev, 
ki čakajo na vstop,« je dejala 
Zupančeva in dodala: »Cene 
so ostale nespremenjene, 
je pa letos novost ta, da za 
kranjski bazen ni moč kupi-
ti sezonske vstopnice. Na vo-
ljo je le deset vstopnic v kom-
pletu po nižji ceni.«

Drugačna izkušnja, a večjega 
upada kopalcev ne beležijo
Tudi letna kopališča, ki so se po epidemiji covida-19 lahko odprla prvega junija, so se morala spopasti s 
preventivnimi ukrepi, a kljub temu ne beležijo večjega upada kopalcev. 

Na kopališčih so se letos morali prilagoditi ukrepom, zaradi česar pa naj ne bi beležili 
bistveno manjšega obiska. / Foto: Tina Dokl

Preventivni ukrepi, ki jih 
je za delovanje bazenov 
in kopališč uvedel NIJZ, 
vplivajo predvsem na 
višje stroške in manjše 
udobje obiskovalcev.

Ana Šubic

Železniki – Potem ko je Ob-
čina Železniki konec janu-
arja prejela obvestilo kranj-
ske enote Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije, da lahko podeli dodat-
no koncesijo v obsegu 0,5 
programa na področju splo-
šne in družinske medicine, 
je maja objavila javni razpis, 
na katerega je prispela ena 
ponudba. Prijavila se je Am-
bulanta Košir, s katero je ob-
čina pred kratkim podpisala 
koncesijsko pogodbo. Ome-
njena ambulanta je eno do-
datno koncesijo prevzela že 
lani spomladi po upokojitvi 
zdravnika Gregorja Habja-
na, zaradi česar je zdravnik 
koncesionar Branko Košir 
zaposlil dva mlada zdravni-
ka – najprej Tatjano Nastran 
in januarja letos za polo-
vični delovni čas še Anže-
ta Oparo. Njuni ambulanti 

večinoma obravnavata pa-
ciente upokojenega zdrav-
nika. Po podatkih dr. Košir-
ja ima Nastranova že 1950 
glavarinskih količnikov oz. 
1220 pacientov, zato jih ne 
sprejema več, Opara, ki ima 
nekaj čez 700 količnikov oz. 
600 pacientov, pa bo zara-
di dodatne koncesije v obse-
gu 0,5 programa lahko spre-
jel tudi tiste, ki po Habjano-
vi upokojitvi še niso izbrali 
zdravnika. Takšnih je okoli 
240. »Cilj je bil razbreme-
niti ambulanto, ki je ime-
la preveč vpisanih bolnikov 
in je zaradi teh prihajalo do 
preobremenjenosti izbrane-
ga zdravnika in do podaljša-
nega časa delovanja ambu-
lante,« je razložil Košir. Ob 
tem je spomnil, da je zara-
di preprečevanja okužb s co-
vidom-19 za vsak obisk am-
bulante še vedno potreben 
predhoden telefonski dogo-
vor.

Dodatna koncesija 
Ambulanti Košir

Urša Peternel

Bohinjska Bistrica – Obči-
na Bohinj 26. avgusta pra-
znuje občinski praznik, ki 
je posvečen spominu na po-
hod štirih srčnih mož, ki so 
na ta dan leta 1778 prvič sto-
pili na Triglav. Ob prazniku 
so – ob upoštevanju vseh pri-
poročil Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje – prip-
ravili več dogodkov. Nekaj 
se jih je že zvrstilo, med dru-
gim prireditev Skrito življe-
nje v kamnu, praznična tr-
žnica in koncert Lovskih 
rogistov Bohinj. Sinoči so 
predstavili idejne rešitve za 
gradnjo vrtca v Bohinjski Bi-
strici, danes, v torek, pa bo 
ob 10. uri potekal Županov 
dan zdravja: zapeljimo se z 
e-kolesi. Zvečer bodo odkri-
li spominsko ploščo Rozaliji 
Škantar, prvi ženski na Tri-
glavu, hribolazki in gorski 

vodnici v krilu, in podelili 
priznanja za prehojeno Bo-
hinjsko planinsko pot. V 
knjižnici v Bohinjski Bistri-
ci je na ogled tudi razstava o 
Rozaliji Škantar.  

Osrednja prireditev ob 
prazniku bo jutri, v sredo, ob 
18. uri pri Kulturnem domu 
Joža Ažmana. Podelili bodo 
občinska priznanja, najviš-
je, naziv častni občan, bo 
posthumno prejel Pavel Za-
lokar, dolgoletni predsednik 
Krajevne skupnosti Stara 
Fužina. Priznanja bodo pre-
jeli še Jakob Medja, Stanka 
Ravnik in Stanislav Ažman 
(plaketa občine za življenj-
sko delo), Društvo upoko-
jencev Bohinjska Bistrica 
(plaketa Občine Bohinj) ter 
Martin Golob in Mojca Odar 
(priznanje občine za poseb-
ne dosežke). V kulturnem 
programu bo nastopila Ana 
Soklič. 

Praznik občine Bohinj

Mavčiče – V zadružnem domu v Mavčičah bo ta petek, 28. av-
gusta, potekala Mavška lokalna eko in konvencionalna tržnica. 
Začela se bo ob 16. uri, tokratna pa bo kulinarično obarvana, 
saj bodo ponudniki iz svojih pridelkov pripravili degustacije in 
seveda boste kaj od tega lahko tudi kupili, če boste lačni. Na 
tržnici se bo prvič predstavila eko kmetija Marima iz osrčja 
slovenske Istre s svežim in sušenim sadjem. Na Amarantovi 
stojnici boste lahko pokusili marmelade s pecivom iz buče, 
Volk Turjaški bo poleg piva ponudil pivovarski preprostež s 
pašteto, na stojnici kmetije Pr' Črnet boste lahko pokusili bio 
pirin kruh, pirine bombetke z domačo salamo in pašteto, Me-
sarija Hribar bo v pokušino spekla čevapčiče in pivske klobase, 
domačija Cvinar pa piščančje hrenovke in paštete. Tudi na 
drugih stojnicah se bo našlo še kaj za pod zob. Na tržnici, 
ki bo potekala do 18. ure, bo možen tudi nakup in prevzem 
naročenih semen in sadik Eko semenarske hiše Amarant.

Kulinarično doživetje domačih jedi in piva


