
AKTUALNO

Višarje  
v znamenju Koroške
Osrednja tema romanja Treh Slo-
venij na Sv. Višarje je bila Koroška 
in stoletje po plebiscitu. Predava-
telj je bil koroški duhovnik, dekan 
in kulturni delavec Janko Krištof, ki 
je pozval k sodelovanju vseh, ki so 
del istega naroda.
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AKTUALNO

Upokojeni,  
a še naprej delajo 
Po spremenjeni pokojninski zako-
nodaji lahko ljudje, ki ostanejo 
zaposleni tudi po izpolnitvi pogo-
jev za upokojitev, poleg plače pre-
jemajo še štirideset odstotkov po-
kojnine. Takih z dvojnim statusom 
je na Gorenjskem okoli tisoč.
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GORENJSKA

Okužen otrok  
v Vrtcu Mehurčki
V komendskem Vrtcu Mehurčki so 
v četrtek potrdili okužbo z novim 
koronavirusom pri otroku. V nede-
ljo so v Sloveniji zabeležili le en 
primer okužbe, res pa je bilo malo 
testiranih.
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ZADNJA

Letos je leto rogača
V zadnjih tednih je v okolici Kra-
nja, predvsem na območju Plani-
ne, Huj, Čirč in Hrastja, v gozdo-
vih ali njihovi bližini ob večerih 
moč opaziti številne velike hrošče 
z izrazitimi »rogovi«. Gre za zava-
rovano in v evropskem merilu 
ogroženo vrsto rogač.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno s plohami. Jutri 
bo oblačno, občasno bo še 
deževalo. V četrtek bodo 
padavine ponehale. 

12/21 °C
jutri: večinoma oblačno
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Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Maja Bertoncelj

Kranj – Nogometaši Trigla-
va so redni del sezone v Prvi 
ligi Telekom Slovenije kon-
čali na devetem mestu, kar je 
pomenilo, da jih čakata tek-
mi za obstanek, njihov na-
sprotnik pa je bila Gorica. 
Na gostovanju so remizira-
li z 1 : 1, odločilno povratno 
tekmo v četrtek pred doma-
čimi navijači v Kranju pa so 
izgubili kar z 0 : 5. Po treh 
sezonah se tako znova selijo 
v drugo slovensko nogome-
tno ligo, Goričani, ki so bili v 
Kranju večji del tekme bolj-
ši od gostiteljev, pa so po eni 
sezoni nazaj v prvi ligi. 

Triglav izpadel iz nogometne elite
Gorenjska prestolnica v novi sezoni ne bo imela predstavnika med slovensko nogometno ligaško elito. 
Triglavani so v četrtek visoko izgubili povratno tekmo za popolnitev prve lige proti Gorici in se selijo 
med drugoligaše. 

Fotografija, ki pove vse: veliko razočaranje Triglava (v ospredju kapetan Luka Majcen) in 
veselje nogometašev Gorice. Gorenjci so odkorakali v drugo ligo, Primorci so vstopili v 
prvo. / Foto: Gorazd Kavčič 413. stran

Jasna Paladin

Domžale – Minister za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek je 
v četrtek, 30. julija, obiskal 
Domžale in se seznanil s po-
sledicami neurja s točo in 
številnimi intervencijami, 
pri katerih je sodelovalo oko-
li tristo gasilcev – ne le dom-
žalskih, pač pa tudi iz dru-
gih občin. Na pomoč so pri-
skočila tudi številna gradbe-
na podjetja, izvajalci za teh-
nično reševanje, ekipa Civil-
ne zaščite za podporo, tabor-
niki in mnogi drugi. Zaradi 

novega dežja je bilo s sana-
cijo poškodovanih streh na-
mreč treba zelo pohiteti in 
nujno sanacijo so v soboto 
popoldne tudi končali.

Minister Počivalšek se je 
s predstavniki Občine Dom-
žale in tamkajšnje Civilne 
zaščite sestal na Centru za 
zaščito in reševanje Domža-
le, nato pa si je v družbi pod-
županje Renate Kosec in na-
mestnika poveljnika Civil-
ne zaščite Občine Domžale 
Petra Gubanca ogledal ne-
kaj najbolj prizadetih objek-
tov v občini. Kot je pojasni-
la podžupanja, se prva ocena 

škode v občini vrti okoli 2,5 
milijona evrov, saj je po-
škodovanih več kot štiristo 
objektov – večinoma stano-
vanjskih. Po nočni interven-
ciji so gasilci delo nadaljeva-
li naslednje jutro in tudi ko-
nec tedna, saj je bilo treba za-
silno prekriti na desetine po-
škodovanih streh, za kar so 
porabili približno dvajset ti-
soč kvadratnih metrov foli-
je, sanirali pa so tudi že oko-
li dvajset kilometrov maka-
damskih cest, ki jih je moč-
no deževje poškodovalo, a so 
zdaj spet prevozne. 

Škoda presegla dva milijona evrov
Domžale, ki jih je neurje z močno točo minulo sredo zelo prizadelo, je 
obiskal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ker je škode po prvih 
ocenah za okoli dva milijona in pol evrov, bo Domžalčanom na pomoč 
priskočila tudi država. 

Po prvih ocenah je toča v Domžalah povzročila za 2,5 milijona evrov škode. / Foto: Gorazd Kavčič411. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Lani marca se je za-
čela prenova Delavskega 
mostu. Vrednost gradbenih 
del je bila skoraj 3,5 milijona 
evrov, rok za izgradnjo pa je 
bil sprva do konca letošnjega 
marca. V času gradnje se je 
pokazalo, da so nekateri deli 
premostljivega dela objekta 
v slabšem stanju, kot je bilo 

sprva predvideno, zato so 
rok za dokončanje prestavi-
li na konec julija. 

Most je bil v času gradnje 
le delno zaprt, tovorni pro-
met pa je bil prepovedan 
in preusmerjen. Od minu-
lega petka, ko so gradbeni-
ki pospravili tudi oznake in 
je most prenovljen, promet 
čez most spet poteka nor-
malno.

Delavski most obnovljen

Promet na Delavskem mostu spet poteka normalno. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme VINKO JANC iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dan D na Škofjeloškem gradu

V petek, 28. avgusta, ob 20. uri lahko na Škofjeloškem gradu 
prisluhnete koncertu skupine Dan D. Kljub statusu ene naj-
popularnejših slovenskih rokovskih skupin Dan D ne prista-
ja na preizkušene vzorce in cone udobja, svoje poslušalce z 
vsakim albumom in vsakim nastopom izzivajo z drugačnimi 
pristopi in raziskovanjem novih glasbenih prostranstev. V 
svoji karieri so nanizali vrsto hitov, kot so Čas, Voda, Plešeš, 
Počasi in podobni, s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija 
so leta 2009 napolnili Križanke, z akustičnim projektom Tiho 
osvojili slovenske gradove in se podali na popolnoma novo 
pot z dvojnim albumom DNA D, ki so ga mnogi glasbeni 
kritiki razglasili za album leta 2015. V letih 2017 in 2018 so v 
svojem »placu« za vaje izvedli uspešno antiturnejo, ki jo je 
obiskalo več kot dva tisoč poslušalcev. Rezultat teh srečanj 
je z zlato piščaljo nagrajeni album Knjiga pohval in pritožb, 
ki je izšel marca 2019. Vstopnice lahko kupite na prodajnem 
mestu TIC Škofja Loka. Če se boste koncerta udeležili s svoji-
mi družinskimi člani oziroma ljudmi, s katerimi prebivate na 
skupnem naslovu, to sporočite na prodajnem mestu in lahko 
vam zagotovijo skupna sedišča. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili zgoščenko skupi-
ne Dan D, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kakšen je naslov albuma, ki je izšel marca 2019? Odgovo-
re s svojimi podatki pošljite do srede, 12. avgusta 2020, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Sv. Višarje – Letošnje 32. 
romanje Treh Slovenij na 
1700 metrov visoko goro 
nad Žabnicami v Kanalski 
dolini je bilo nekaj poseb-
nega med dosedanjimi ro-
manji na to med Slovenci 
zelo spoštovano goro. Zara-
di nevarnosti okužb je prišlo 
v nedeljo na Sv. Višarje manj 
ljudi kot običajno. Romarje 
so tudi prosili, naj pridejo, če 
zmorejo, na goro peš, in ne 
v gneči z gondolo. Poleg tega 
tudi vreme ni bilo preveč pri-
jazno. Deževni oblaki so bili 
sprva prizanesljivi z močo, 
okrog poldneva pa je zače-
lo deževati, hladen piš, ki za 
tako višino ni nič nenavad-
nega, pa je obiskovalce pri-
silil k iskanju strehe in to-
plejših oblačil. V nedeljo so 
mednje na Sv. Višarje prišli 
tudi slovenska ministrica za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu dr. Helena Jaklitsch, 
državni sekretar na ministr-
stvu dr. Dejan Valentinčič, 
nekdanji evropski poslanec 
Lojze Peterle in stalni obi-
skovalec Višarij, dolgoletni 
politik in poslanec Ivo Hva-
lica. Za kulturni program so 
poskrbeli kvartet klarinetov 
godbe ljubljanskih vetera-
nov in pevski oktet Fantje z 
vasi, ki je pel tudi pri maši. 

Tako kot vsa dosedanja ro-
manja se je tudi letošnje za-
čelo s predavanjem na pla-
toju za romarsko cerkvijo. 
Čast letošnjega govornika je 
pripadla koroškemu Sloven-
cu, duhovniku in dekanu, 

kulturnemu delavcu in pou-
stvarjalcu, predsedniku Kr-
ščanske kulturne zveze Jan-
ku Krištofu, ki ima, kot je 
sam povedal, družinske ko-
renine tudi pri nas na Olšev-
ku. V predavanju z naslo-
vom Sto let upanja, obljub in 
prevar je govoril o življenju 
in trpljenju Slovencev v sto-
tih letih po plebiscitu, ko se 
je njihovo število z okrog sto 
tisoč konec 19. in v začetku 
20. stoletja znižalo na dob-
rih deset tisoč. Mnogi, zlasti 
intelektualci, so bežali v dr-
žavo matičnega naroda. Os-
tali so večinoma le duhov-
niki, ki so svojemu narodu 
dvigovali samozavest in od-
ločenost za preživetje. Med ta domoljubna in uporniška 

dejanja govornik uvršča tudi 
partizanski upor brez pri-
mesi ideologije.

Po njegovem mnenju so 
bila na Koroškem le redka 
obdobja v stoletju po plebi-
scitu tako naklonjena Slo-
vencem kot sedanje, pri če-
mer je omenil pozitivno vlo-
go socialdemokratskega 

deželnega glavarja dr. Petra 
Kaiserja. Slovenska pesem 
in beseda bosta del proslav-
ljanja stote obletnice plebi-
scita. Koroška je dobila ško-
fa Slovenca, Slovenka pa je 
tudi ena od poslank avstrij-
skega parlamenta. Pouda-
ril je uspešno sodelovanje 
med organizacijami Sloven-
cev na Koroškem, še poseb-
no na kulturnem področju. 

Žal pa Slovence v Sloveni-
ji in tudi zunaj nje breme-
ni huda ideološka razdvoje-
nost, začeta predvsem med 
drugo svetovno vojno in po 
njej kot posledica revolu-
cionarnega komunistične-
ga nasilja. Revolucionarna 
in tudi protirevolucionarna 
stran morata priznati zgre-
šena dejanja, ki so se doga-
jala tudi na Koroškem. S po-
zivom k sodelovanju vseh, 
ki smo del istega naroda, in 
nasprotovanju vsemu, kar 
hromi življenjsko moč naše-
ga naroda, je Janko Krištof 
sklenil svoje višarsko pre-
davanje, nato pa v odsotnos-
ti celovškega škofa dr. Jože-
ta Marketza vodil maševanje 
na prostem za cerkvijo. 

Višarje v znamenju Koroške
Osrednja tema nedeljskega romanja Treh Slovenij na Sv. Višarje je bila Koroška in stoletje po plebiscitu. 
Predavatelj je bil koroški duhovnik, dekan in kulturni delavec Janko Krištof.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch (levo) z Marijo 
Gruškovnjak, sodelavko Krščanske kulturne zveze in Katoliške akcije iz Celovca

Janko Krištof, duhovnik in zavzet kulturni delavec, je govoril 
o položaju koroških Slovencev v stoletju po plebiscitu.

Maša za višarsko cerkvijo

Zaradi epidemije so letošnje prireditve na Višarjah 
okrnjene. Tako je bilo tudi srečanje treh dežel v 
soboto, 25. julija, posvečeno 660. obletnici najdenja 
Marijine podobe. V prisotnosti romarjev in škofov iz 
Ljubljane, Celovca, Kopra in Vidma so kip višarske 
Marije nesli k maši na prostoru pod vrhom Višarij, 
nato pa ga vrnili na stalno mesto v cerkvi.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Davčni zavezanci, ki 
do 15. julija niso prejeli infor-
mativnega izračuna doho-
dnine za leto 2019, a so lani 
imeli obdavčljive dohodke, 
morajo napoved za odmero 
dohodnine ne glede na viši-
no prejetih dohodkov vložiti 
sami najkasneje do 31. avgu-
sta. Napoved morajo vložiti 
na predpisanem obrazcu, ki 
ga dobijo na davčnem uradu 
ali na spletni strani finanč-
ne uprave (Furs). Vložiti jo 

morajo na finančnem ura-
du, v katerem so vpisani v 
davčni register. Oddajo jo 
lahko tudi po elektronski 
poti na portalu ali mobilni 
aplikaciji eDavki, kar lahko 
storijo z varnim digitalnim 
potrdilom ali z uporabo dav-
čne številke in gesla. 

Davčni organ je sestavil 
informativne izračune za 
odmero dohodnine na pod-
lagi uradnih evidenc in po-
datkov, ki jih je do 5. februar-
ja prejel od izplačevalcev do-
hodkov in zavezancev. 

Še je čas za vložitev 
dohodninske napovedi

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 24. julija, prejme pametno 
»stekleničko« za vodo Aqua iz nerjavečega jekla, ki jo podarja 
RTV Slovenija, Mitja Avsec iz Črnuč. Nagrajencu čestitamo!



3Gorenjski glas
torek, 4. avgusta 2020 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 
04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, petek od 8. do 15. ure sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, 
izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, 
Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo  
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

V Evropi se delež starej-
šega prebivalstva veča, 
enako velja za Slove-

nijo. Napovedi kažejo, da se 
bo to še nadaljevalo in da bo 
do leta 2050 več kot trideset 
odstotkov prebivalstva starej-
šega od 65 let. To bi imelo ve-
lik vpliv na javne finance: po-
večujejo se stroški pokojnin in 
drugi stroški, povezani s sta-
ranjem prebivalstva, denimo 
na zdravstvenem področju. 
Poleg tega se bodo zaradi sta-
ranja prebivalstva zmanjšali 
prihodki iz prispevkov za so-
cialno varnost in dohodnine, 
zaradi česar se bodo še pove-
čali izzivi, povezani s finan-
ciranjem stroškov starajočega 
se prebivalstva. Vzdržnost 
pokojninskega sistema bi med 
drugim okrepilo poznejše upo-
kojevanje, smo ponovno slišali 
ob nedavni deseti obletnici 
pridružitve Slovenije OECD, 
ki svari pred učinki staranja 
prebivalstva. 

V Sloveniji starejši delavci 
prehitro zapustijo trg dela, je 
že pred časom ugotovila študi-
ja OECD, ki navaja, da je Slo-
venija pri zaposlenih, starejših 
od 54 let, na trgu dela ena od 
najmanj uspešnih držav. To 
je še dediščina preteklih po-
kojninskih sistemov, ki so do-
puščali zgodnje upokojevanje, 
zadnja pokojninska reforma 
pa je uzakonila upokojitveno 
starost 65 let, kar je sicer pove-
čalo število delavcev, starejših 
od 55 let, a v realnosti še naprej 
ostaja razkorak med uradno 
upokojitveno starostjo in de-

jansko starostjo ob upokojitvi. 
Zato vsake toliko časa ponovno 
oživijo razmišljanja o novem 
povišanju upokojitvene staros-
ti, tudi ob zadnji spremembi 
pokojninske zakonodaje, ko so 
znova govorili o starosti 67 let, 
a predlog takrat še opustili.

Pač pa skušajo z drugi-
mi prijemi zagotoviti, da bi 
ljudje dlje časa ostajali zapos-
leni, denimo s spodbudami 
delodajalcem, da zaposlujejo 
starejše delavce. Lani pa je 
bilo v pokojninski zakonodaji 
sprejeto tudi določilo o delnem 
upokojevanju, pri katerem bi 
delavec, ki izpolnjuje pogoje 
za upokojitev, še naprej delal 
in ob plači prejemal štirideset 
odstotkov pokojnine. To smo 
sicer poznali že prej, a je šlo 
za dvajset odstotkov pokojni-
ne. Z odločitvijo za dvojni sta-
tus si človek izboljša prejemke, 
kar je spodbudno zanj, več 
aktivnih in manj upokojenih 
pa je dobro tudi za pokojnin-
sko blagajno. Trenutno dvojni 
status pri nas uživa nekaj več 
kot deset tisoč ljudi, po oceni 
pokojninskega zavoda pa naj 
bi se to število v petih letih 
podvojilo. Pri tem je zanimi-
vo, da so se lani za dvojni sta-
tus v največji meri zavzemali 
obrtniki, da lahko podaljšuje-
jo obstoj svojih podjetij, toda 
v strukturi prejemnikov delne 
pokojnine jih ne najdemo prav 
veliko. Med dejavnostmi, kjer 
se ljudje največ odločajo za 
dvojni status, namreč pred-
njačijo uradniki, zdravniki in 
učitelji. 

V pokoj starejši

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Letos na začetku leta 
je bila v pokojninskem sis-
temu uveljavljena prilagoje-
na ureditev možnosti kom-
biniranja statusa aktivnosti s 
statusom upokojenca. Spre-
minja se ureditev prejema-
nja dela pokojnine ob hkrat-
nem podaljševanju aktivno-
sti v polnem obsegu. Zava-
rovanci ali upokojenci, ki so 
vključeni v obvezno zavaro-
vanje za polni delovni čas in 
izpolnjujejo pogoje za staro-
stno upokojitev, lahko poda-
jo zahtevo za izplačilo štiri-
deset odstotkov starostne 
pokojnine, ki se jim bo lah-
ko izplačevala tri leta, kas-
neje pa se jim bo izplačeva-
lo dvajset odstotkov staro-
stne pokojnine. Pred tem je 
veljalo, da lahko zavarovanci 
(upokojenci) uživajo dvajset 
odstotkov starostne pokoj-
nine. Če nadaljujejo delo, se 
jim del starostne pokojnine 
preračuna na štirideset od-
stotkov. Poleg polne vklju-
čitve v zavarovanje ta uredi-
tev stimulira tudi obvezno 
vključitev v obvezno zavaro-
vanje za krajši delovni ozi-
roma zavarovalni čas, ven-
dar najmanj štiri ure dnev-
no oziroma dvajset ur te-
densko, in sicer bo tudi tak 
posameznik poleg delne po-
kojnine oziroma sorazmer-
nega dela pokojnine upravi-
čen do izplačila sorazmerne-
ga dela štirideset odstotkov 
starostne pokojnine.

Koliko jih uživa dvojni 
status

Zanimalo nas je, koliko 
ljudi ima dvojni status. Za-
vod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje (ZPIZ) 
nam je postregel s podatki o 
10.538 uživalcih dvajset od-
stotkov predčasne ali staro-
stne pokojnine decembra 
lani, ko je še veljala prejšnja 
ureditev, na Gorenjskem 

je dvojni status takrat uži-
valo 1055 ljudi. Junija letos 
pa na Gorenjskem beležijo 
1064 uživalcev štirideset od-
stotkov starostne pokojnine 
in dvajset odstotkov predča-
sne pokojnine, od tega 1039 
uživalcev štirideset odstot-
kov starostne pokojnine in 
25 uživalcev dvajset odstot-
kov predčasne pokojnine. 
V državi je ta čas dvojni sta-
tus uživalo 11.528 prejemni-
kov štirideset odstotkov sta-
rostne in 363 prejemnikov 
dvajset odstotkov predčasne 
pokojnine. 

Največ uradnikov, 
zdravnikov in učiteljev

Zanimala nas je tudi struk-
tura ljudi z dvojnim statu-
som. Kar 66 odstotkov jih je 
iz zasebnega sektorja, 43 od-
stotkov iz javnega. Moških je 
nekaj več kot 61 odstotkov, 
žensk nekaj manj kot 39 od-
stotkov. Glede na vrsto zava-
rovanja z devetdeset odstot-
ki prednjačijo zaposleni pri 
pravnih osebah, sedem od-
stotkov je samozaposlenih, 
dva odstotka in pol zaposle-
nih pri zasebnikih, preosta-
lih pa je zanemarljivo malo. 
Po dejavnostih (analiza je iz 

letošnjega februarja) največ 
upokojencev, ki ostajajo na 
delu, na prvem mestu naj-
demo na področju splošne 
dejavnosti javne uprave, 
sledijo bolnišnična in zdra-
vstvena dejavnost, osnov-
nošolsko izobraževanje, 
splošna zunajbolnišnična 
in zdravstvena dejavnost, 
cestni tovorni promet, viso-
košolsko izobraževanje, in-
ženirske dejavnosti in teh-
nično svetovanje, dejavno-
sti za javni red in varnost, 
trgovina na drobno (prete-
žno z živili) in sodstvo. 

Zanimalo nas je tudi, ko-
liko denarja za to pravico 
namenja ZPIZ in kolikšen 
je učinek glede na dejstvo, 
da ljudje ostajajo dlje ak-
tivni in vplačujejo v pokoj-
ninski sistem? Za izplači-
lo dvajset odstotkov pred-
časne ali starostne pokojni-
ne je bilo v letu 2019 reali-
ziranih 21,2 milijona evrov, 
navaja ZPIZ. Zaradi uvelja-
vitve nove pravice je bilo v 
obdobju januar–junij 2020 
realiziranih za dvajset od-
stotkov predčasne ali sta-
rostne pokojnine nekaj več 
kot 640 tisoč evrov in za šti-
rideset odstotkov starostne 

pokojnine 25,1 milijona 
evrov, skupaj torej 25,7 mi-
lijona evrov.

Boljši gmotni položaj

Na vprašanje o učinkih 
daljše aktivnosti starostni-
kov in vplačevanju v pokoj-
ninski sistem pa pojasnjuje-
jo, da v času aktivnosti poleg 
plače dobijo še del pokojni-
ne, kar pomeni trenutni bolj-
ši ekonomski položaj posa-
meznika. »Zaradi več pokoj-
ninske dobe brez dokupa ali 
pokojninske dobe bo pokoj-
nina odmerjena v višjem od-
stotku, kar je učinek za po-
sameznika na dolgi rok. Se-
veda pa smo v času korona-
virusa, ki ni normalen in je 
učinke  predvsem za drža-
vo težko ovrednotiti, saj je 
z interventnimi zakoni dr-
žava zagotavljala plačilo pri-
spevkov, čakanje na delo, se-
daj še krajši delovni čas. Na-
men stimuliranja daljšega 
ostajanja v zavarovanju vse-
kakor ni bil, da nekdo preje-
ma dvajset ali štirideset od-
stotkov, ko je na čakanju, a 
seveda nihče ni mogel pred-
videti, da bodo nastopili tako 
nenavadni časi,« odgovarja-
jo na ZPIZ.

Upokojeni, a še naprej delajo 
Po spremenjeni pokojninski zakonodaji lahko ljudje, ki ostanejo zaposleni tudi po izpolnitvi pogojev 
za upokojitev, poleg plače prejemajo še štirideset odstotkov pokojnine. Takih z dvojnim statusom je 
v državi nekaj več kot deset tisoč, na Gorenjskem okoli tisoč.

Dvojni status s hkratnim prejemanjem plače in dela pokojnine ljudem izboljšuje gmotni 
položaj. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – V Radovljici 5. 
avgusta obeležujejo občin-
ski praznik v spomin na dan, 
ko je bil med drugo svetov-
no vojno na Vodiški planini 
na Jelovici ustanovljen Can-
karjev bataljon. Tudi letos bo 

ob tej priložnosti župan Ciril 
Globočnik izročil priznanja 
letošnjim občinskim nagra-
jencem. 

Veliko plaketo Občine Ra-
dovljica bo prejel Tonček 
Smolej za dolgoletno aktiv-
no udejstvovanje na podro-
čju gorskega reševanja in 

vodenje Društva Gorske re-
ševalne službe Radovljica. 
Prejemniki plaket Občine 
Radovljica so Kulturno dru-
štvo Bid Bang ob dvajsetle-
tnici delovanja, Igor Mari-
jan za dolgoletno članstvo 
in vodenje PGD Radovlji-
ca ter humanitarne akcije 

in podjetje Mioba za prispe-
vek k razvoju kulturnega tu-
rizma z odprtjem Lekarniš-
kega in alkimističnega mu-
zeja Radovljica. Medaljo Ob-
čine Radovljica pa bo prejel 
Franc Hrovat za aktivno de-
lovanje v društvih in sodelo-
vanje v organizacijah odboj-
karskih sodnikov.

Z namenom preprečeva-
nja širjenja okužbe s koro-
navirusno boleznijo 19 slo-
vesnost s podelitvijo pri-
znanj ne bo odprta za jav-
nost. Posnetek slovesnosti 
bo objavljen na občinskih 
spletnih straneh.

Praznik Občine Radovljica
Velika plaketa Občine Radovljica Tončku Smoleju, priznanja tudi za zlate 
maturante in odličnjake. Slovesnost zaradi koronavirusa letos ne bo odprta 
za javnost.
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Kranj – Poznavanje področ-
ja preprečevanja okužb, po-
vezanih z zdravstvom, je po-
membno tako v zdravstve-
nih ustanovah kot socialno-
varstvenih zavodih. Doc. dr. 
Irena Grmek Košnik je čla-
nica Komisije za prepreče-
vanje bolnišničnih okužb 
v Splošni bolnišnici Jese-
nice, Psihiatrični bolnišni-
ci Begunje in Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj. Kot je pojasnila, pa 
sistematičnega študija s tega 
področja v Sloveniji žal še ni.

»Na začetku leta 2020 
sem imela velik cilj. Po dveh 
letih izmenjav, študija in 
opravljanja modulov v tuji-
ni sem želela uspešno op-
raviti zaključni izpit EU-
CIC (European Committee 
on Infection Control oziro-
ma Evropska komisija za 
nadzor okužb, povezanih 
z zdravstvom) in s tem pri-
dobiti naziv strokovnjaka za 
preprečevanje okužb, pove-
zanih z zdravstvom. Glavna 
ideja je povezati strokovnja-
ke tega področja v mrežo, ki 
bo usposobljena za hitro od-
zivanje na naraščajočo od-
pornost bakterij proti anti-
biotikom. Gre za prvo tovr-
stno evropsko izobraževa-
nje. Eden od modulov je po-
tekal tudi lani v Ljubljani, 
organizatorji izobraževanja 
s predstojnico iz Infekcijske 
klinike UKC Ljubljana doc. 
dr. Tatjano Lejko na čelu za-
služijo več kot priznanje.«

Povabilo v strokovno 
skupino za covid-19

Irena Grmek Košnik je 
sicer klinična mikrobiolo-
ginja in epidemiologinja 
in dela na obeh področjih, 
natančno pozna postopke 
in načine dela ter na ta na-
čin lahko prispeva več. A 

namesto da bi aprila v Pari-
zu imela še zaključni izpit 
za pridobitev omenjenega 
naziva, se je pojavil korona-
virus. Tako kot večini zdra-
vstvenih delavcev se je tudi 
njej povečal obseg dela. V 
mikrobiološkem laborato-
riju Nacionalnega laborato-
rija za zdravje, okolje in hra-
no v Kranju je pomagala pri 
vzpostavitvi poti testiranja 
med odvzemnimi mesti in 
laboratorijem. »Sredi apri-
la sem bila povabljena še v 
vladno strokovno skupino 
za covid-19 pod vodstvom 
prof. dr. Bojane Beović in 
sprejela izziv. Delo skupine 
poteka kar cel dan, poveči-
ni po elektronski pošti in po 
WhatsAppu. Ves čas išče-
mo ideje, ki bi jih udejanji-
li in bi pomagale zniževati 
število okuženih oziroma 
ga ohranjati na nizki rav-
ni. Pri tem se kot skupina 

zavedamo, da sta zelo po-
membna mikrobiološko te-
stiranje in epidemiološki 
nadzor nad okuženimi s 
sledenjem kontaktov. Seve-
da pa smo se člani skupine 
v teh mesecih bolje spozna-
li in tudi povezali.«

Sogovornica je še vedno 
povezana tudi s svojimi so-
šolci iz Evrope. »Smo Evro-
pejci, v normalnih razmerah 
meja ni več, meje so samo še 
v glavah ljudi. Vsi upamo, da 
bomo koronavirus čim prej 
obvladali s cepivom, zase pa 
upam, da končno opravim 
načrtovani zaključni izpit.«

Težave s kadri zaradi 
slabega načrtovanja

V Sloveniji smo zelo us-
pešno obvladali prvi val epi-
demije. V zadnjem času šte-
vilo okuženih znova naraš-
ča. »Zavedamo se, da so epi-
demija sama in ukrepi za 

njeno zajezitev povzroči-
li gospodarsko škodo, pred-
vsem pa je nepopravljivo, 
sicer še neocenjeno škodo 
povzročila začasna zaustavi-
tev zdravstvenih dejavnosti. 
Epidemija je poudarila pro-
bleme, s katerimi se v slo-
venskem zdravstvu sreču-
jemo že daljši čas. Mednje 
spadajo kadrovski problemi 
in problemi z dotrajanimi 
nefunkcionalnimi stavba-
mi, tudi v socialnovarstve-
nih zavodih. Kadrovski pro-
blemi so posledica slabega 
načrtovanja že pred dvajseti-
mi leti, stanje se zaradi dol-
gotrajnega usposabljanja 
zdravnikov le počasi popra-
vlja. Pri medicinskih sestrah 
je vsaj del problema povezan 
z neustreznim plačevanjem 
dela, ki ne stimulira zaposlo-
vanja sester v bolnišnicah, 
še zlasti na oddelkih z zah-
tevnejšimi bolniki,« razmi-
šlja Grmek Košnikova.

O drugem valu še ne 
moremo govoriti

Zaradi realne možnos-
ti, da pride do drugega več-
jega epidemičnega vala ali 
vsaj več izbruhov, je ob šib-
kosti slovenskega zdravstva 
nujno, da novi val omejimo, 
preden se razvije, opozar-
ja: »Ponovno zapiranje dr-
žave zaradi gospodarske in 
zdravstvene škode ni smi-
selno. Narediti je treba vse, 
da ob sedanjem poznavanju 
bolezni in izkušnjah epide-
mijo zajezimo na drug na-
čin.« Kot sklene, trenutno 
težko govorimo o drugem 
valu epidemije, v resnici gre 
podaljšanje iste epidemije. 
»Na svetovni ravni se pan-
demija nadaljuje, stanje v 
Sloveniji pa je še vedno zelo 
dobro v primerjavi s povpre-
čjem v Evropski uniji. Števi-
lo odkritih okužb je odvisno 
tudi od števila testiranj.«

»Izpit« iz koronavirusa
Kranjčanka doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., specialistka klinične mikrobiologije in javnega 
zdravja, je imela za letos v načrtu zaključek mednarodnega izobraževanja iz preprečevanja okužb, 
povezanih z zdravstvom. A kot pravi: »Novi koronavirus mi je življenje obrnil na glavo.« In opozarja: 
»Epidemija je poudarila probleme, s katerimi se v slovenskem zdravstvu srečujemo že daljši čas.«

Doc. dr. Irena Grmek Košnik je zaposlena v Nacionalnem 
laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Oddelku za 
medicinsko mikrobiologijo in Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje v kranjski območni enoti. / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

Komenda – Konec prejšnje-
ga tedna so v Vrtcu Mehurč-
ki v Komendi od staršev ot-
roka, ki obiskuje enoto Če-
belica, prejeli obvestilo, da 
je otrok pozitiven na okuž-
bo z novim koronavirusom. 
Ravnatelj vrtca Blaž Kölner 
je povedal, da do včeraj do-
poldne ni bila potrjena no-
bena nova okužba, je pa 
enota Čebelica zaprta do 11. 
avgusta. »Po posvetovanju z 
Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje (NIJZ) smo 
uvedli vse potrebne postop-
ke. Otroci, ki so bili v sti-
ku z okuženim, so morali v 
karanteno. O tem je starše 
z dopisom najprej obvestil 
NIJZ, zatem so dobili še od-
ločbe ministrstva za zdravje 
o karanteni,« je pojasnil rav-
natelj. Varstvo otrok, ki jim 
ni bila odrejena karantena, 

poteka v enoti Mehurčki (v 
starem in mobilnem delu 
vrtca v Komendi).

Podatki od četrtka do ne-
delje kažejo, da smo imeli v 
Sloveniji v četrtek zaznanih 
17 novih okužb, en bolnik 
je umrl. Na Gorenjskem je 
bila ena okužba potrjena v 
občini Kranj. V petek je bilo 
potrjenih 15 okužb, od tega 
na Gorenjskem dve v občini 
Kranj in ena v občini Dom-
žale. V soboto so potrdi-
li devet okužb, en bolnik je 
umrl. Po dva primera smo 
imeli v občini Kranj, po ene-
ga pa v občinah Škofja Loka 
in Kamnik.

V nedeljo je bila med 272 
testiranimi potrjena ena 
okužba v Slovenj Gradcu. 
Dve osebi sta v nedeljo umr-
li, skupaj do zdaj 122. Hospi-
taliziranih je 22 bolnikov, 
od tega sta dva v intenzivni 
negi.

Okužen otrok  
v Vrtcu Mehurčki
V komendskem Vrtcu Mehurčki so v četrtek 
potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 
otroku. V nedeljo so v Sloveniji zabeležili le en 
primer okužbe, res pa je bilo malo testiranih.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Med počitnica-
mi naj se otroci in najstniki 
čim bolj »odklopijo« od digi-
talnih naprav in družbenih 
omrežij, na katera so se pre-
tirano navezali v času epide-
mije covida-19, ko so bili sti-
ki omejeni, šolanje pa je po-
tekalo na daljavo, svetujejo 
na Točki osveščanja o varni 
rabi interneta Safe.si, ki de-
luje na Fakulteti za družbene 
vede v Ljubljani. Kot odlično 
alternativo svetujejo spre-
hode v naravo. »Z opazova-
njem narave in odkrivanjem 
njenih skrivnosti se bomo 
sprostili, spočili, otroci bodo 
z gibanjem sprostili energi-
jo, se krepili in gibalno razvi-
jali ter obenem ugotovili, da 
so zanimive stvari tudi zunaj 
digitalnega sveta,« poudar-
ja Marko Puschner iz točke 
Safe.si dodaja, naj starši po-
skrbijo tudi, da otroci pred 
spanjem ne uporabljajo 

naprav z zasloni, ker te mo-
tijo kakovosten okrepčilen 
spanec. »Še vedno je smi-
selno biti pozoren na čas, ki 
ga otroci in najstniki preživi-
jo na napravah z zasloni. Ta 
naj v času počitnic ne prese-
ga priporočenih dveh ur na 
dan za zabavo za najstnike, 
pri otrocih pa naj bo še kraj-
ši, odvisno od starosti.« Še 
bolj kot količina časa, ki ga 
mladostniki preživijo na di-
gitalnih napravah, pa je po-
membno, kaj na njih počne-
jo. »Kakovostno in ustvarjal-
no preživljanje časa na inter-
netu ne povzroča težav z za-
svojenostjo – v nasprotju z 
uporabo digitalnih naprav za 
zabavo,« opozarja Puschner. 
Prav tako je sedaj čas za či-
ščenje telefonov vseh nepo-
trebnih aplikacij. Na spletni 
strani Safe.si so v Središču 
za pomoč pripravili poveza-
ve na navodila za izbris pro-
filov na nekaterih družbenih 
omrežjih. 

V naravo namesto  
za računalnik

Domžale – Letošnji volilni občni zbor je Društvo Šola zdravja 
prilagodilo okoliščinam, ki so nastale zaradi novega koronavi-
rusa, tako so imeli delne občne zbore po skupinah. Dosedanji 
predsednici društva Zdenki Katkič so zaupali še en štiriletni 
mandat. Potrdili so novo podpredsednico društva Bernardko 
Krnc. Njihove skupine delujejo po vsej Sloveniji, lahko se jim 
pridružite kadarkoli in kjerkoli, saj so z oranžnimi majicami 
zelo opazni. Vadba 1000 gibov, po kateri so znani, poteka 
zunaj, na varni razdalji, še sporočajo.

Šolo zdravja bo še naprej vodila Zdenka Katkič

Janez Kuhar

Zgornji Brnik – Ivan Kropiv-
nik z Zgornjega Brnika je 
uspešen v rezbarjenju, sli-
kanju, izdelovanju glinenih 
izdelkov in sveč iz čebelje-
ga voska, pletenju košar in 
slikanju na steklo. Pred ne-
davnim je dokončal leseno 
skulpturo morskih deklic s 
štirimi obrazi. Izdelal jo je 

iz enega kosa, iz štirideset 
centimetrov dolgega okro-
glega javorjevega lesa. V 
skulpturo je mogoče posta-
viti posodo z rožami ali vazo 
s cvetjem. 

Pred nekaj leti je Ivan 
za svojo prvo samostojno 
razstavo iz kostanjevega lesa 
izdelal križ, sidro in srce ter 
jih poimenoval Vera, upa-
nje, ljubezen. 

Štiri morske deklice 
iz enega kosa lesa

Ivan Kropivnik s svojimi morskimi deklicami
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V gostinskem podjetju Villa Lido, ob Vrbskem jezeru / 
Wörthersee na avstrijskem Koroškem, takoj zaposlimo

KUHARJA m/ž (Koch/Köchin)
Mesečna plača najmanj 1.600,00 EUR neto.

Po dogovoru oz. v primeru boljše kvalifikacije plačamo 
tudi več. Prosimo, javite se nam na:
office@villa-lido.at  ali  +43 463 21155, ga. Salzer
Villa Lido GmbH, Friedelstrand 1, A-9020 Celovec / Klagenfurt 

PODJETJA ZA POLAGANJE PLOŠČIC 
podizvajalce (FLIESENLEGER - Subunternehmer)

Nudimo vam daljše ali krajše projekte - po dogovoru. Pogoji: .obrtni list .vsa zakonsko predpisana dokumentacija (potrdilo obrtnopravnega dovoljenja, 
potrdilo za oprosti tev plačila gradbenega davka, davčna št. za DDV).lastno vozilo 
in orodje .ena oseba mora znati  NEMŠKO .v delovni ekipi sta najmanj dve osebi .ZANESLJIVOST.  Nudimo vam pomoč pri iskanju bivališča v času opravljanja dela 
in tudi pomoč pri sklepanju delovne pogodbe in izstavljanju računov. Podrobnejše 
informacije in trenutne projekte si lahko ogledate na: www.werkportal.at
Veselimo se vašega sporočila s potrebno dokumentacijo in kratko predstavit-
vijo vašega podjetja (v nemščini) na:  offi  ce@werkportal.at

Za opravljanje del v NEMČIJI 
TAKOJ zaposlimo 

INŠTALATERSKA PODJETJA 
plin - voda - ogrevanje 

podizvajalce (Gas- Wasser- Heizungsinstallateure - Subunternehmer)
Nudimo vam daljše ali krajše projekte - po dogovoru. Pogoji: .obrtni list .vsa zakonsko predpisana dokumentacija (potrdilo obrtnopravnega dovoljenja, 
potrdilo za oprosti tev plačila gradbenega davka, davčna št. za DDV) .lastno vozilo 
in orodje .ena oseba mora znati  NEMŠKO .v delovni ekipi sta najmanj dve osebi .ZANESLJIVOST.  Nudimo vam pomoč pri iskanju bivališča v času opravljanja dela 
in tudi pomoč pri sklepanju delovne pogodbe in izstavljanju računov. Podrobnejše 
informacije in trenutne projekte si lahko ogledate na: www.werkportal.at
Veselimo se vašega sporočila s potrebno dokumentacijo in kratko predstavit-
vijo vašega podjetja (v nemščini) na:  offi  ce@werkportal.at

Za opravljanje del v NEMČIJI 
TAKOJ zaposlimo 
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Urša Peternel

Bled – Gorenjska bo 1. sep-
tembra dobila novo waldor-
fsko osnovno šolo, ki nosi 
ime Radost življenja. Prosto-
re bo imela v nekdanjem izo-
braževalnem centru v Grim-
ščah pri Bledu, ki jih že ure-
jajo, tako da bodo z novim 
šolskim letom lahko spreje-
li otroke v vseh devet razre-
dov šole. Šolo sta ustanovi-
li Valentina Zupan z Lanco-
vega in Stella Kljajić iz Dob-

rega Polja, ki sta se že pred 
časom navdušili nad wal-
dorfsko pedagogiko in nad 
antropozofskimi načeli, ka-
terih utemeljitelj je Rudolf 
Steiner. Zanimivo je, da je 
Steiner deloval tudi na Ble-
du, zato se zdaj na neki način 
vrača na Bled. »Veseli sva, da 
sva našli pravi kraj, čudovi-
to stavbo tik ob gozdu, rib-
niku, z ogromno sprehajal-
nimi potmi. Prav gibanje je 
namreč primarni element 
pri poučevanju,« sta poveda-
li ustanoviteljici in poslovni 

partnerici, katerih hčerki, 
Minka in Zarja, sta zaklju-
čili šesti razred waldorfske 
osnovne šole v Naklem.

Prostore, v katerih je delo-
val izobraževalni center pod-
jetja SRC, nameravata odku-
piti, dogovarjata pa se tudi z 
lastnikom bližnje graščine 
Grimšče Nicholasom Oma-
nom, da bi jim odstopil zem-
ljo bivše vrtnarije, da bi ure-
dili biodinamični vrt, na ka-
terem bodo otroci sami pri-
delovali zelenjavo. 

Program šole je javno ve-
ljavni, sofinancira ga država, 
prispevek staršev pa bo zna-
šal 150 evrov na mesec. Zu-
panova in Kljajićeva si želita, 
da bi 1. septembra napolnili 
vseh devet razredov. Doslej 
sta pripravili dva informa-
tivna dneva, še en bo nasled-
nji teden, organizirata de-
lavnice za otroke, načrtuje-
ta pa tudi srečanja za starše, 
ki še ne poznajo waldorfske 
pedagogike. Ta je, kot poja-
snjujeta, pedagogika za gla-
vo, roke in srce, njen cilj pa 

je, da otroke pripravi na živ-
ljenje. Spodbujajo srčnost in 
sočutje, veliko poudarka je 
na ročnih spretnostih, delo 
poteka v skladu z menjava-
njem letnih časov ... 

Ta čas k sodelovanju vabi-
jo tudi waldorfske učitelje, 
jeseni pa načrtujejo tudi or-
ganizacijo usposabljanja, ki 
za waldorfske učitelje traja 

tri leta, vodil pa ga bo men-
tor dr. Mohor Demšar, ki je 
že tri desetletja waldorfski 
učitelj in eden od piscev ku-
rikuluma.

Ustanoviteljici šole imate 
pogumne načrte, saj v nas-
lednjem šolskem letu name-
ravata odpreti tudi prvi le-
tnik waldorfske gimnazije, 
med poletnimi počitnicami 

načrtujeta izmenjave wal-
dorfskih dijakov z vsega sve-
ta, prostore šole pa napolni-
ti s sorodnimi dejavnostmi, 
predavanji ... Njun cilj je, da 
bi v Grimščah nastal antro-
pozofski center, ki bi zdru-
ževal podobno misleče lju-
di, ki jih vodijo ljudska mod-
rost, srčnost, duhovnost, 
stik z naravo ...

Waldorfska šola v Grimščah
Prvega septembra bo na Gorenjskem zaživela nova waldorfska šola Radost življenja, ki ima prostore v Grimščah pri Bledu. 
Ustanovili sta jo navdušenki nad waldorfsko pedagogiko Valentina Zupan in Stella Kljajić. V tem šolskem letu bodo odprli 
devetletko, v prihodnjem pa tudi gimnazijo.

Valentina Zupan in Stella Kljajić pred stavbo v Grimščah, v kateri urejajo prostore 
waldorfske šole / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Bohinj 
se tudi letos kljub izjemnim 
razmeram lahko pohvali z 
odlično obiskanostjo – kot 
je povedal direktor Turizma 
Bohinj Klemen Langus, tre-
nutno beležijo zgolj deset od-
stotkov turistov manj kot lani 
v tem času, med obiskovalci 
pa so tako domači kot tuji go-
stje. In številni pridejo z na-
menom, da obiščejo katero 
od planinskih postojank. 

»Planinci so, ne glede na 
to, od kod prihajajo, poveči-
ni dobro opremljeni, večji 
problem sta pravilna upora-
ba te opreme in psihofizično 
stanje,« ugotavljajo bohinj-
ski gorski reševalci. Največ-
ji problem pa so turisti, pravi 
Miha Arh, predsednik GRS 
Bohinj. »To so posebne vrste 
ljudje, ki se na dopustih lote-
vajo raznoraznih neumnos-
ti. Take srečaš v Komarči v 
salonarjih ali sandalih s tor-
bico čez ramo, češ saj gremo 
samo do jezera ...«

Prav zanje pa tudi za vse 
druge, ki se odpravljajo v hri-
be, so posneli in na družbe-
nih omrežjih objavili seri-
jo poučno-hudomušnih vi-
deoposnetkov, v katerih so 
predstavili različne konkret-
ne situacije, ki se nam lahko 
pripetijo v gorah, in seveda 

nasvete, kako se jim izogniti 
oziroma jih rešiti. 

Tako opozarjajo, da se je 
treba v hribe odpraviti v pri-
merni obutvi, da za na pot 
zgolj Googlov zemljevid na 
telefonu ni dovolj in da je, 
dokler nimamo potrebnih 
znanj in izkušenj, za zače-
tek najbolje na pot oditi z 
vodnikom. 

Tisti, ki se na pot odpravi-
jo sami, naj se držijo označe-
nih in markirnih planinskih 

poti, če se zgodi nesreča, pa 
naj na številko 112 pokličejo 
gorske reševalce – ob tem, da 
se v gorah ni mogoče zana-
šati na pokritost s signalom 
prav povsod, zato je še kako 
pomembno, kaj tudi za izje-
mne okoliščine nesemo s se-
boj v nahrbtniku. 

»Pomoč je treba poklica-
ti pravočasno. Če se drži-
mo časovnice, lahko pred-
vidimo prihod na cilj. Noč 
nas lahko preseneti samo ob 
dveh popoldan po kosilu. Če 
smo zvečer še več ur od cilja, 
pa to ni presenečenje, am-
pak rezultat slabe priprave 
na turo,« so jasni. 

Bohinjski gorski reševalci, 
društvo šteje 53 usposoblje-
nih članov, so letos posre-
dovali že več kot dvajsetkrat. 

Večinoma so reševali doma-
če, slovenske pohodnike, ve-
lika večina jih je imela nepri-
merno oziroma pomanjklji-
vo opremo. 

Poleti sicer delajo v petih 
skupinah. Ob koncih tedna 
in praznikih je dežurna po 
ena skupina, ki je priprav-
ljena za čim hitrejše posre-
dovanje. Če je potrebno več-
je število reševalcev, pa akti-
virajo celotno moštvo. »Tre-
nutno še obvladujemo situ-
acijo, čeprav imajo nekate-
ri člani težave z delodajalci, 
ki jih neradi spuščajo na ak-
cije ali usposabljanja. V veli-
ko pomoč pa nam je dežurna 
ekipa na Brniku,« je povedal 
Miha Arh.

In katera je bila letos nji-
hova najbolj nenavadna ak-
cija? »Reševanje krave,« 
povedo reševalci. »Na so-
cialnih omrežjih je bilo več 
kot trideset tisoč ogledov, 
komentarji pa vsi pozitiv-
ni. Ko rešujemo ljudi, je 
vsaj tri četrtine komentar-
jev negativnih ...«

Hudomušni filmi gorskih reševalcev
Bohinjski gorski reševalci so objavili videoposnetke z nasveti, kako se ustrezno pripraviti na pot v hribe. 
Kljub številnim opozorilom se mnogi v visokogorje še vedno odpravijo slabo pripravljeni.

»Če se držimo časovnice, lahko predvidimo prihod na 
cilj. Noč nas lahko preseneti samo ob dveh popoldan 
po kosilu. Če smo zvečer še več ur od cilja, pa to ni 
presenečenje, ampak rezultat slabe priprave na turo.«

Vpis v šolo še poteka, doslej imajo okrog trideset 
predprijav, prepis otrok iz javnih šol pa bo možen tudi 
po 1. septembru. 

Trzin – Občanom Trzina je po 
novem na voljo najsodobnej-
ši način urbanega prevoza, 
souporaba električnih vozil 
Share’ngo, ki ne onesnažu-
jejo okolja s škodljivimi emi-
sijami in hrupom, hkrati pa 
ne obremenjujejo denarnice 
s stroški vzdrževanja, gori-
va in parkiranja, saj je treba 
plačati le minute vožnje. Ele-
ktrična vozila za souporabo 
Share’ngo lahko najdete na 
posebej označenih parkirnih 
prostorih na dveh lokacijah v 
Trzinu: pri Piramidi Trzin in 
na zgornjem delu Ljubljanske 
ceste.

Souporaba vozil odslej 
tudi v Trzinu

Radovljica – Ob radovlji-
škem občinskem prazniku 
bodo v sredo v Galeriji Šiv-
čeva hiša odprli razstavo 
Alpska modna industrija – 
Almira; Preteklost oblikuje 
sedanjost. Razstava je nas-
tala v sodelovanju Mesnega 
muzeja Radovljica, ki hrani 
obsežno zbirko gradiva nek-
danje Almire, in Fakultete za 
dizajn. »Eden prvih korakov 
je bil, da študente Fakultete 
za dizajn seznanimo s tem, 
kaj je tovarna Almira bila in 
kakšen pomen je imela tako 
na celotnem območju teda-
nje Jugoslavije kot tudi za ra-
dovljiško lokalno skupnost,« 
je povedala Katja Praprotnik, 
kustosinja Mestnega muze-
ja Radovljica. Razstava bo na 
ogled do 27. novembra.

Razstava o tovarni 
Almira
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Krvavec – Krvavec se sicer v 
teh dneh, potem ko se je že 
štirikrat zapored okitil z nas-
lovom najboljšega sloven-
skega smučišča, ki ga pode-
ljuje World Ski Awards, zno-
va poteguje za laskavi naziv. 
A gorsko središče nad Cerk-
ljami že dolgo ni več le pri-
ljubljeno zbirališče smučar-
skih zanesenjakov. V druž-
bi RTC Krvavec že dobro de-
setletje razvijajo tudi pole-
tno ponudbo tako za druži-
ne in pohodnike kot tudi za 

tiste, ki so željni bolj adrena-
linskih doživetij.

V RTC Krvavec se radi po-
hvalijo z najdaljšim kole-
sarskim parkom pri nas, ki 
ponuja trideset kilometrov 
prog, spust od krvavške Pla-
že do spodnje postaje žični-
ce pa prinaša deset kilome-
trov razgibane proge in tisoč 
višinskih metrov adrenalin-
skega užitka. 

»Kolesarji so naši najbolj 
redni poletni obiskoval-
ci. Prodanih imamo nekaj 
več kot sto sezonskih kole-
sarskih vozovnic, številni 

pa nas obiščejo tudi več 
kot dvajsetkrat v sezoni,« 
pravi pomočnik direktor-
ja Uroš Zupan, ki po šte-
vilnosti, ob bok kolesarjem 
postavlja pohodnike. Krva-
vec s Kriško planino in pla-
nino Jezerca namreč pred-
stavlja odlično izhodišče 

za nekatere vrhove v okoli-
ci. Z Velikega Zvoha, Vrha 
Korena ali denimo Kompo-
tele se odpirajo eni najlep-
ših pogledov na kamniške 
Grintovce. 

Družinam in predvsem 
otrokom je namenjena Pot 
pastirskih škratov, sicer pa 
se je na Krvavcu mogoče za-
bavati tudi v pustolovskem 
parku, na plezalnem stolpu, 
spustu s tubo ali denimo z 
gorskimi gokarti.

Pomemben del k pole-
tni ponudbi prispeva tudi 
tradicija planšarstva, ki jo v 
teh krajih še negujejo. Več 
sto glav se pase na travna-
tih pobočjih, v planšarijah 
in na kmetijah tod naokrog 
pa obiskovalci lahko poku-
sijo tradicionalne dobrote, 
kot so kislo mleko in žgan-
ci, siri ali masovnik. A tako 
kot marsikje drugje je tudi v 
krvavški turizem močno za-
rezala epidemija covida-19.

Janez Janša, direktor in la-
stnik RTC Krvavec, je prvi 
del sezone označil za kata-
strofalnega, k čemur je po-
leg epidemije prispevalo 
tudi muhasto vreme. »Obi-
ska je bistveno manj kot lani. 
Tudi sicer nas vreme ne tola-
ži. Ni namreč še tistega pra-
vega vročega poletja, ko bi se 
ljudje pred vročino umika-
li v hribe. Vsekakor se sku-
šamo prilagoditi razmeram 
in  skušamo sezono pripelja-
ti do zime, ko upamo, da ne 
bo znova kakšnih ukrepov, 
povezanih s covidom-19,« 
pravi Janša, ki dodaja, da je 
letošnji obisk na ravni od tri-
deset do štirideset odstotkov 
lanskega. Nekoliko bolje si-
cer deluje kabinska žičnica, 
ki v primerjavi z lansko sezo-
no prepelje od sedemdeset 
do osemdeset odstotkov po-
tnikov, tako kot v večini dru-
gih gorskih središč pa tudi 
na Krvavcu precejšen padec 
prometa beležijo pri gostin-
ski ponudbi.

Čeprav ob unovčevanju 
turističnih bonov gostom 
ponujajo dodatne ugodnos-
ti, se po besedah direktorja 

RTC Krvavec z obiskom še 
ne morejo pohvaliti, zato 
Janša podpira prizadevanja 
Združenja slovenskih žični-
čarjev (katerega podpredse-
dnik je), da bi razširili nabor 
aktivnosti, ki jih je mogoče 
plačati z boni.

Z upadom števila gostov 
se srečujejo tudi drugod v 
cerkljanski občini, kjer so si-
cer v zadnjih letih na tem po-
dročju beležili rekordne šte-
vilke. V prvih petih mesecih 
letošnjega leta so zabeležili 
štiridesetodstotni padec šte-
vila nočitev. »Vemo, da tre-
nutno največje zanimanje 
za koriščenje bonov vlada za 
destinacije ob morju in to-
plice, a sem prepričan, da je 
veliko tudi takšnih, ki si želi-
jo dopust preživeti v bolj od-
maknjenih, hribovitih kra-
jih, kot so naši v Cerkljah,« 
nam je nedavno povedal di-
rektor Zavoda za turizem 
Cerklje Tomaž Tolar. Prav 
zato v zavodu v tem času ve-
liko vlagajo v promocijo Cer-
kelj kot turistične destinaci-
je, s čimer želijo v občino pri-
vabiti predvsem domače, a 
tudi tuje goste.

Za ljubitelje tradicije in tudi »adrenalince«
Krvavec na enem mestu ponuja tradicijo planšarstva in pohodništva ter bolj adrenalinska doživetja, kot so spust z gorskim kolesom ali aktivnosti v 
pustolovskem parku.

Krvavec, Kriška planina in planina Jezerca predstavljajo odlična izhodišča za obisk 
Kamniško-Savinjskih Alp.

Med najbolj rednimi poletnimi gosti so kolesarji, ki jim je na voljo trideset kilometrov 
kolesarskih prog.

Več sto glav živine se pase na Krvavcu.

Več kot sto kolesarjev 
ima na Krvavcu sezonsko 
kolesarsko vozovnico.

Letošnji obisk na Krvavcu 
je slabši kot lani, k 
čemur je poleg epidemije 
covida-19 prispevalo tudi 
slabo vreme.

Alenka Brun

Ljubljana – Prvega avgusta se 
je na teren odpravila strokov-
na komisija akcije Moja de-
žela – lepa in gostoljubna, 
ki je vseslovensko tekmo-
vanje v urejenosti in gosto-
ljubnosti mest, vasi, krajev, 
glampingov, hostlov, temat-
skih poti ter mestnih, trških 

in vaških jeder. Letos so se iz-
boru pridružile tudi sloven-
ske vojašnice, Petrol pa bo 
v okviru natečaja ocenjeval 
svoje bencinske servise. Oce-
njevanje bo trajalo do sredi-
ne septembra, zmagovalce 
pa bodo razglasili na Dne-
vih slovenskega turizma, ki 
bodo v Laškem potekali med 
12 in 14. oktobrom 2020.

Moja dežela – lepa in 
gostoljubna je za slovenske 
kraje to, kar so za gostince 
Michelinove zvezdice – pre-
stižno priznanje, da delajo 
odlično. 

»Slovenija je iz leta v leto 
bolj urejena. Ljudje se tru-
dijo, in ko grem na teren, 
poskušam prepoznati pro-
stovoljsko delo turističnih 

društev in njihovih članov. 
To je neizmeren prispevek 
celi Sloveniji,« je poudari-
la izkušena ocenjevalka Ivi-
ca Počervina, ki v nateča-
ju sodeluje že več kot dese-
tletje. Dodaja še, da ozračje 
kraja lahko začutiš, tudi če v 
njem ne srečaš nikogar. Upa 
le, da jih bo na poti spremlja-
lo lepo vreme. »Če si nekje 

v dežju, nevihti, potem tež-
ko odneseš lepe vtise. Znati 
si jih moraš izluščiti, da za-
radi vremena kraja ne priza-
deneš z neko oceno,« je bila 
samokritična.

V natečaju, ki bo drugo 
leto star trideset let, njego-
vo častno pokroviteljstvo 
pa je tokrat prevzel predse-
dnik vlade Janez Janša, so-
deluje 37 izletniških krajev, 
39 mest, 13 turističnih kra-
jev, 13 zdraviliških krajev, 
sedem »youth hostlov«, 19 
kampov in glampingov, 16 

tematskih poti ter 14 sloven-
skih vojašnic. Od 10. avgusta 
do 8. septembra letos pa lah-
ko tudi sami na spletni stra-
ni Turistične zveze Slove-
nije glasujete za najboljše v 
različnih kategorijah.

Svoje delo je komisija za-
čela ravno na Gorenjskem: 
v soboto je obiskala Bohinj 
– Bohinjsko Bistrico, Bled, 
Bohinjsko Belo in Zasip; v 
nedeljo pa Radovljico, Be-
gunje na Gorenjskem, Ži-
rovnico, Kranjsko Goro in 
Gozd - Martuljek. 

Moja dežela – lepa in gostoljubna
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Jezersko – »Naravoslovni ta-
bor, znan tudi po imenu Bi-
ocamp, je tradicionalni ta-
bor Društva varstvenih bi-
ologov – Biodiva iz Kopra. 
Vsako leto z namenom ob-
študijskega izpopolnjeva-
nja znanja o biodiverzite-
ti Slovenije (vrstni pestros-
ti narave) organiziramo ta-
bor, kjer se študenti in sim-
patizerji naravoslovnih 
smeri cel teden družijo in 
nadgrajujejo znanje o dolo-
čenih vrstah, ki jih zanima-
jo. To leto je 44 udeležencev 
lahko izbiralo med devetimi 
skupinami, za katere so bili 
organizirani celodnevni te-
reni po okolici Jezerskega 
pod vodstvom mentorjev, ki 
so znanje o določenih sku-
pinah organizmov posredo-
vali študentom,« so nam po-
vedali v koprskem društvu. 

Skupine so se delile gle-
de na preučevano področje: 
herpetologija (dvoživke in 
plazilci), ornitologija (pti-
ce), naravoslovna fotogra-
fija, kačji pastirji, netopirji, 
ribe in ekosistemi celinskih 
voda, veliki sesalci in goz-
dni ekosistemi, metulji in 
botanika. »Vsaka skupina 
je popisovala slovenske in 
tujerodne vrste v habitatih 
po okolici ter pridobila veli-
ko zanimivih podatkov. Ne-
kaj dni pa smo tudi sodelo-
vali z ostalimi strokovnjaki 

na različnih področjih, ki 
so nas z veseljem poučili o 
naravovarstvenem stanju 
na Jezerskem,« so zado-
voljni udeleženci nedavne-
ga tabora. Jezersko so orga-
nizatorji Biocampa izbra-
li po premisleku, da je na 
tem področju dokaj malo 
podatkov o favni in flori, pa 
tudi zaradi oddaljenosti od 
urbanega okolja. »Z zbrani-
mi podatki pa hočemo raz-
širiti namen Biocampa, po-
dučiti študente in pomaga-
ti naravoslovni stroki k bolj-
šemu poznavanju sloven-
ske biodiverzitete,« sklene-
jo v društvu varstvenih bio-
logov, kjer so bili še posebej 

navdušeni nad domačini, 
ki so jih srečali ob tej pri-
ložnosti, češ da imajo pre-
cejšnjo empatijo do nara-
ve. Prav tako se ob tej pri-
ložnosti zahvaljujejo vsem 
ljudem, ki so jim na kakr-
šenkoli način pomagali na 
terenih in drugje.

Med slednjimi so bili tudi 
lovci. Franc Ekar iz Lovske 
družine Jezersko je ude-
ležencem naravoslovnega 
tabora, ki so bili namešče-
ni v centru GRS Virnikova 
karavla, predstavil delova-
nje lovske družine, jih po-
peljal po nekaterih lovnih 
površinah, jim omenil mo-
nitoring velikega petelina. 

»Poleg lovskega doma smo 
si s ploščadi pod Velikim 
vrhom ogledali vedute Je-
zerskega, sproti pa solnice, 
preže in druge lovske na-
prave, lovsko kočo Stanič 
... Povzpeli smo se na vrh 
Pečovnika in pod vrhom v 
»kaluži« so našli atraktiv-
nega planinskega puba. Na 
platoju Pečovnika pa smo 
naleteli na sveže sledi div-
jih prašičev, ki so tam razri-
li travne površine. Na po-
vršinah posekanega gozda 
in od vetroloma poškodo-
vanih gozdnih površinah 
pa niso našli nobenih sledi 
divjadi ali žuželk,« je povzel 
Franc Ekar. 

Raziskovali pestrost narave
Julija je bil na Jezerskem naravoslovni tabor, ki ga pripravlja Društvo varstvenih biologov Biodiva. 

Udeleženci naravoslovnega tabora na Jezerskem / Foto: Arhiv društva Biodiva Koper

Pri ogledu lovnih površin /Foto: Franc Ekar

Aleš Senožetnik

Cerklje – V zadnjem letu je 
v Cerkljah potekala obse-
žna prenova poslovilnih ve-
žic. Občina je od cerkljanske 
župnije odkupila dodatno, 
202 kvadratna metra veliko 
parcelo v vrednosti 16.800 

evrov, kar je omogočilo, da 
so zgradili dodatno vežico in 
s tem namesto dveh zagoto-
vili tri prostore za zadnje slo-
vo od pokojnih. 

»Od nekdanjega objekta 
je ostal zgolj skelet, vse dru-
go pa smo obnovili. Tako 
so zamenjane vse inštalaci-
je vključno z električno in 

vodno napeljavo, toaletnimi 
prostori, nova je strešna kri-
tina, uredili in opremili smo 
notranje prostore, zunanjo 
fasado in zunanje površine 
vključno z zasaditvijo rastli-
nja,« pravi cerkljanski žu-
pan Franc Čebulj.

Celotna investici-
ja, vključno s projektno 

dokumentacijo in zemljiš-
čem, ki so ga odkupili, je ob-
čino stala 380 tisoč evrov, 
Cerklje pa so po besedah žu-
pana s tem dobile lepo ure-
jen in opremljen objekt.

Obnova poslovilne veži-
ce v Cerkljah je že tretja v 
zadnjih treh letih. V občini 
imajo namreč pet tovrstnih 
objektov. Lani so obnovili 
vežice na Spodnjem Brniku, 
leto prej pa na Trati. Kot po-
jasnjuje cerkljanski župan, 
v prihodnjem letu načrtuje-
jo obnovo vežic v Lahovčah, 
medtem ko objekt na Šentu-
rški Gori za zdaj obnove še 
ne potrebuje. 

Občina sicer vlaga tudi v 
obnovo sakralne dediščine. 
Pred kratkim so bila zaklju-
čena restavratorska dela na 
stranskem oltarju sv. Štefa-
na v cerkvi Marijinega ozna-

njenja v Adergasu. Obnova, 
ki jo je poleg občine financi-
ralo tudi ministrstvo za kul-
turo, pa je skupaj z nekate-
rimi drugimi restavratorski-
mi deli stala 76 tisoč evrov. 
Pred časom so uredili tudi 
zvonik cerkve sv. Marjete 
na Trati, nedavno pa zvonik 
cerkve na Spodnjem Brniku.

Zaključena obnova 
poslovilnih vežic
V Cerkljah so zaključili celovito obnovo poslovilnih 
vežic, ki je občino stala 380 tisoč evrov.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V Preddvoru so 
na več mestih z modrimi čr-
tami označili parkirna mesta. 
Kot pravi župan Rok Roblek, 
s tem ne nameravajo omeje-
vati parkiranja ali ga celo za-
računavati, le zagotoviti želi-
jo, da bi bila vedno na razpo-
lago parkirna mesta za vsako-
gar, ki ga potrebuje. Izkušnje 
zlasti iz središča Preddvora 

namreč kažejo, da so si ne-
kateri kar za stalno prisvojili 
javna parkirna mesta.

Za zdaj so modro cono za-
risali pri osnovni šoli, kjer 
je ta že v veljavi, z modro 
črto pa so označili tudi par-
kirišča pri zdravstvenem 
domu, cerkvi in pred obči-
no. Tu bodo parkirni režim 
uveljavili do konca leta, pove 
župan Roblek. »Modre črte 
trenutno zgolj označujejo, 

kje so javna parkirna mesta, 
kjer bodo v prihodnje velja-
la pravila parkiranja in kjer 
bo mogoče načeloma par-
kirati za dve uri. Na občini 
bomo izdali parkirne ure, s 
katerimi bodo lahko občani 
označili čas parkiranja. Za-
doščalo pa bo tudi, če bodo 
čas parkiranja napisali na li-
stek in ga pustili na vidnem 
mestu v avtomobilu,« doda-
ja Roblek. 

Zarisali so modro cono

Modro cono so zarisali na treh mestih v središču Preddvora.

Obnovljeni objekt v Cerkljah

Celotna investicija je 
občino stala 380 tisoč 
evrov.
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Kamnik – Knjigo Križniko-
vih pravljic, ki nosi naslov 
Sveti Coprijan, sta uredili 
Breda Podbrežnik Vukmir 
in Monika Kropej Telban, 
izšla pa je v sozaložništvu 
Knjižnice Franceta Balan-
tiča Kamnik in Inštituta za 
slovensko narodopisje ZRC 
SAZU.

Gre za obsežno knjigo, ki 
na kar 456 straneh prina-
ša več kot  183 zapisov po-
vedk, pravljic, pregovorov, 
vraž, šeg in ugank, ki jih je 
zapisal Gašper Križnik iz 
Motnika in so se ohranile 
v Štrekljevi zapuščini, ki jo 
hrani Inštitut za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU.   
»Gašper Križnik je kot prep-
rost ambiciozen čevljar in 
trgovec zbiral folklorno iz-
ročilo v Motniku in okolici, 
vse do Vranskega. Med nje-
govimi pripovedovalci so 
bili kmetje, delavci, gospo-
dinje, vajenci, usnjarji, lon-
čarji, krčmarji, dijaki, vo-
jaki in celo berači. Njihove 
pripovedi se odlikujejo tako 
po bogastvu motivike kot po 
neizumetničenem stilu, ži-
vahnosti pripovedi in bese-

dišču, ki ohranja celo zelo 
specifične izraze za različ-
na orodja, predmete obrtne 
in delovne dejavnosti, ki so 
danes že povsem pozablje-
ni. Kljub številnim tujkam, 
predvsem germanizmom, 
pa Križnikovi zapisi ohra-
njajo pristen motniški go-
vor in srednjesavinjsko na-
rečje s konca 19. stoletja. 
Pri urejanju smo se odlo-
čili za minimalne posege 
v besedilo z namenom, da 
imata avtentičnost ter Križ-
nikov zapis prednost pred 

razumljivostjo ali prilago-
jenostjo današnjemu knji-
žnemu jeziku. Zato smo se 
izognili skoraj vsem pose-
gom v vsebino, odločili pa 
smo se za nekaj načel je-
zikovnih popravkov,« pra-
vi sourednica in direktori-
ca kamniške knjižnice Bre-
da Podbrežnik Vukmir in 
dodaja: »Za nami je veliko 
in pomembno delo. Vzelo 
nam je kar nekaj časa in na-
pora, vendar vse to odteh-
ta dejstvo, da je pred nami 
knjiga pravljic, kar se nam 
zdi kot zaklad, ki smo ga iz 
arhivov prenesli na svetlobo 
dneva.«

Knjiga je dragocena tudi 
zaradi samega jezika in šte-
vilnih narečnih besed; manj 
znane so na koncu zbrane v 
posebnem slovarčku. Da bo 
branje lažje teklo, pa skrbi-
jo ilustracije Mihe Hančiča.

V Knjižnici Franceta Ba-
lantiča Kamnik se zapušči-
ni Gašperja Križnika posve-
čajo že vrsto let; najbolj 
znan je Križnikov pravljični 
festival z naslovom Jenkret 
je biv …, ki ga organizira-
jo vsako leto junija. Zara-
di epidemije je letošnji, že 
deveti festival odpadel, a v 

knjižnici bodo konec avgu-
sta in v začetku septembra 
pripravili okrnjeno različi-
co festivala. Tako že vabi-
jo na pripovedovalsko de-
lavnico z naslovom Zgodba 
je most: povezovanje snov-
ne in nesnovne dediščine 
s pripovedovanjem z ugle-
dno gostjo Giovanno Con-
forto. Delavnica bo poteka-
la od 1. do 3. septembra od 
10. do 18. ure v mekinjskem 
samostanu v Kamniku. Pri-
jave sprejemajo do 25. av-
gusta.

Sveti Coprijan, 
poln pravljic
Sto petdeset let po njihovem nastanku je te 
dni izšla knjiga pravljic, povedk in drugega 
pripovednega izročila, ki ga je v Motniku in okolici 
zapisal Gašper Križnik.

Knjiga prinaša več kot 183 zapisov povedk, pravljic, 
pregovorov, vraž, šeg in ugank, ki jih je konec 19. 
stoletja zapisal Gašper Križnik iz Motnika.

Maša Likosar

Gorenja vas – Glasbeniki iz 
vseh koncev Slovenije, ki so-
delujejo v mnogih projek-
tih na glasbenih konservato-
rijih v tujini ali doma, so se 
združili v želji, da bi klasič-
no glasbo predstavili pred-
vsem mlajšim poslušalcem 
iz Poljanske doline. »Ker tu 
ni na voljo veliko tovrstnih 
dogodkov, smo pravljico iz-
vajali brezplačno v krajih, ki 
so od kulturnih središč naj-
bolj oddaljeni,« je pojasnila 
pobudnica lokalnega projek-
ta Hana Kavčič s Hotavelj in 
dodala: »Zdelo se mi je prav, 
da glasbeno znanje, ki sem 
ga pridobila v tujini, prine-
sem nazaj v domači kraj, 
kjer sem odraščala.« 

Sodelujoči so izbrali in 
predstavili polurno glasbe-
no pravljico Sergeja Prokofje-
va Peter in volk. »Prokofjev je 
glasbeno pravljico zasnoval 
tako, da poslušalci spoznavajo 
glasbene inštrumente. Vsak 
junak je predstavljen s svojim 
glasbilom in temo, ki poudar-
jata njegove značajske last-
nosti. Tako na primer flavta 
predstavlja ptičko, ko nastopi 

račka, zaslišimo oboo, v vlogi 
mucke pa igra klarinet,« je de-
jala Kavčičeva in nadaljevala: 
»Spremljamo Petra, ki živi pri 
dedku, kjer spoznava različne 
živali. Lahko bi rekli, da gre za 
zgodbo o medgeneracijskih 
odnosih, pogumu, odločnos-
ti in sodelovanju med živalmi 
in ljudmi.« 

Delo spada med vrhun-
ce klasične glasbe dvajsete-
ga stoletja in je po besedah 

Kavčičeve ena najpomemb-
nejših glasbenih umetnin, 
ki je razumljiva oziroma 
dostopna tudi otrokom. Po-
jasnila nam je še, da je bila 
glasba prvotno sicer napisa-
na za simfonični orkester, 
obstajajo pa tudi druge pri-
redbe. Priredbo za pihal-
ni kvintet so tokrat oboist-
ka Ana Marinko, flavtistka 
Hana Kavčič, klarinetist De-
nis Fortunat, rogist Ruben 

Hudnik, fagotist Janez Pin-
colič in pripovedovalec Nejc 
Poljanec  izvedli štirikrat. V 
soboto smo jim prisluhni-
li v Gorenji vasi in Lučinah, 
v nedeljo pa na Hotavljah in 
Sovodnju.  »Tudi v prihod-
nje si želimo naše kraje obo-
gatiti s podobnimi glasbeni-
mi projekti, kjer bi morda 
sodelovali tudi otroci lokal-
ne osnovne šole,« je skleni-
la Hana Kavčič. 

Otrokom približali klasiko
Ob koncu julija so mladi glasbeniki v Poljanski dolini izvedli glasbeno pravljico Peter in volk –  
z namenom, da klasično glasbo približajo in predstavijo mladim.

V Poljanski dolini je konec julija odmevala glasbena pravljica Peter in volk, ki so jo izvedli 
Ana Marinko, Hana Kavčič, Denis Fortunat, Ruben Hudnik, Janez Pincolič in Nejc Poljanec. 
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Janez Kuhar

Adergas – Prireditev je orga-
niziral Bralni študijski kro-
žek (BŠK) Liberius, ki deluje 
pod okriljem Andragoškega 
centra Slovenije. Srečanja v 
okviru krožka so potekala ves 
julij od torka do petka na Šin-
kovčevem dvorišču v Aderga-
su, ob deževnem vremenu 
pa v kulturni dvorani v Ader-
gasu. Na sklepni prireditvi je 
vse udeležence in goste poz-
dravila prof. Daniela Močnik, 

mentorica BŠK pri Klubu Li-
berius Cerklje. »Z delom 
smo dosegli izobraževalni in 
akcijski cilj, da medgenera-
cijski obiski gozda lahko prav 
vsakemu posamezniku pri-
lagojeno omogočijo druže-
nje skozi oči gozdnih prebi-
valcev ob pomoči izbrane li-
terature,« je povedala Močni-
kova. 

Nekaj dogodkov so tok-
rat povzeli iz projekta Živ-
ljenje pod krošnjami. De-
javnosti so predstavili David 

Puškarič iz Adergasa, Ci-
ril Grilc s Trate, Stane Ma-
ček, Virškov ata iz Aderga-
sa, čebelar Franci Strupi s 
Spodnjega Brnika in župan 
Franc Čebulj. Prav za skle-
pno prireditev je venec iz lis-
tov in plodov 13 vrst zelenja 
spletla Angelca Maček. Moč-
nikova se je zahvalila družini 
Plevel, po domače Šinkovče-
vim iz Adergasa, KUD Pod 
lipo in njenima članoma An-
gelci Maček in Franciju Sir-
cu, županu Francu Čebulju, 

vsem sodelujočim bralcem 
ter tehničnemu osebju Bla-
žu Močniku ter Moniki in 
Janezu Ribnikarju. Sprego-
vorili so tudi o pomembnih 
možeh, ki so s svojim delom 
oznanjali dediščino kraja, 
o samostanu in o župnijski 
cerkvi Marijinega oznanje-
nja v Adergasu.

Kulturni klub Liberius se 
približuje 15-letnici delova-
nja, ena od njegovih aktiv-
nosti so tudi bralni študijski 
krožki, ki so splošnoizobra-
ževalna oblika skupinskega 
prostovoljnega učenja odra-
slih. Skupino, ki jo sestavlja 
od pet do dvanajst ljudi, vodi 
mentor pod okriljem Andra-
goškega centra Slovenije. Za 
pomemben prispevek občini 
štejejo prvi raziskovalni pro-
jekt o Matevžu Ravnikarju 
- Poženčanu, Prešernovem 
sodobniku. V sodelovanju s 
Celjsko Mohorjevo družbo in 
s podporo župana Franca Če-
bulja jim je uspelo izdati Po-
ženčanovo berilo z izbranimi 
izvirnimi pesmimi. Ob po-
moči skladatelja Janeza Moč-
nika so izvedli vrsto božičnih 
projektov z izdanimi glasbe-
nimi edicijami.

Z obronka gozda Povej, kar veš 
Ob koncu julija je bila v dvorani v Adergasu sklepna prireditev Povej, kar veš.

Udeleženci sklepnega srečanja pred Šinkovčevo hišo v Adergasu

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Občina 
Kranjska Gora praznuje 7. 
avgusta, v spomin na dan, 
ko je leta 1895 dovški žu-
pnik Jakob Aljaž na vrhu 
Triglava postavil kasneje po 
njem poimenovani stolp. 
Zaradi okoliščin novega ko-
ronavirusa proslave na trgu 
pred cerkvijo v Kranjski Gori 

letos ne bo, bo pa neposre-
dni prenos slavnostne seje 
Občinskega sveta Občine 
Kranjska Gora v četrtek, 6. 
avgusta, ob 19. uri na lokal-
ni televiziji ATM TV. Ob tej 
priložnosti bodo podelili ob-
činska priznanja, ki jih bodo 
prejeli Športno društvo Ze-
lenci Kranjska Gora – sekci-
ja za floorball, Roland Brajič 
in Blaž Lavtižar.

Občina Kranjska Gora praznuje
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Škofja Loka – Velika hiša v 
Puštalu, kamor se je zave-
tišče za mačke Mačji dol, ki 
so ga leta 2012 ustanovili 
prostovoljci društva Žverca, 

preselilo pred dvema letoma, 
je docela prilagojena mačjim 
kosmatincem. Tu imajo po-
polno oskrbo in čakajo na 
posvojitev. Zanje skrbi de-
set prostovoljcev in Monika 
Koprivnikar, vodja zavetišča 

in predsednica društva Žver-
ca. Koprivnikarjeva je tako-
le opisala običajen dan v za-
vetišču: »Mačkam zamenja-
mo vodo, nasujemo hrano, 
vsaj dvakrat na dan očisti-
mo vse prostore in stranišča, 
preverjamo zdravstveno sta-
nje vseh mačk. Sprejemamo 
klice o najdenih in zapušče-
nih mačkah in zanje poskr-
bimo.« Zavetišče Mačji dol 
pokriva območja občin Ško-
fja Loka, Železniki in Gore-
nja vas - Poljane; pri veteri-
narskih storitvah sodeluje-
jo s Kliniko Loka. Poleg tega, 
da sprejemajo mačke, pa ve-
terinarsko poskrbijo tudi za 
prostoživeče in divje mač-
ke, ki so se izgubile ali nas-
tanile v lokalno območje in 
kjer imajo možnost prežive-
tja. Pri tem Koprivnikarjeva 
svetuje: »Ko se mačka poja-
vi na neki lokaciji, naj najdi-
telj pokliče čim prej in naj ni-
kakor ne čaka na mačje po-
tomstvo, saj je tako problem 
le še večji.« 

Koprivnikarjeva poudarja, 
da je problem brezdomnih, 
zapuščenih, zavrženih živa-
li še vedno mnogo prevelik. 
»Mačja samica ima dva- do 
trikrat na leto mladiče, obi-
čajno vsaj štiri naenkrat. V 
istem letu ima lahko mladi-
če že njena hčerka. Rast šte-
vila mačjih mladičev je ek-
sponentna, česar se ljudje 
še vedno ne zavedajo, saj na 
žalost preživi le od deset do 

petnajst odstotkov mačjih 
mladičev,« je pojasnila in 
dodala: »Zato še vedno tako 
strogo poudarjamo in na 
raznotere načine ozavešča-
mo, da sta sterilizacija in ka-
stracija ključnega pomena, 
saj le na ta način lahko pre-
prečimo mačja legla.« 

Preden se posameznik ali 
družina odloči za posvojitev, 
je smiselno razmisliti o neka-
terih stvareh, saj bo mačka z 
njimi lahko delila tudi deset 
in več let življenja. »Najbolj 
pomembno je, da posvojitelj 

opredeli, kako in v kakšnih 
razmerah bo žival bivala ter 
kaj si on od živali želi. Bi jo 
rad crkljal ali bi raje bolj sa-
mostojno mačko; bo živela le 
v notranjosti ali ima možnost 
varnega izhoda na prostost v 
naravo, kjer ne bo izpostavlje-
na nevarnostim, kot so lisice 
in bližina prometne ceste; ko-
liko časa lahko nameni živali 
...« je povedala Monika Kop-
rivnikar. »Na podlagi teh po-
datkov in preferenc z vsakim 
posvojiteljem individual-
no izberemo mačko. Le tako 

lahko zagotovimo, da bosta 
lastnik in mačka živela v so-
žitju.« Ko pa je mačka enkrat 
pri posvojitelju, je zadnjo tre-
ba skrbeti in z njo ravnati, kot 
pritiče živemu bitju. »Mačka 
je živo bitje, ki zahteva nego 
in pozornost. Včasih pušča 
dlako ali pa popraska kos po-
hištva. Nujno je, da ji zagoto-
vimo kvalitetno hrano in vso 
potrebno veterinarsko oskr-
bo, saj mit, da ima mačka de-
vet življenj in bo sama poskr-
bela zase, ne drži,« je sklenila 
sogovornica. 

Mačka je živo bitje,  
ki zahteva nego
Spoznajte Leo, Poldko, Toneta in Tončko, Majdo, Mojmirja, Zvonka, Olgo, 
Andražka, Franceta, Dragico in Jožefo – to je le peščica izmed štiridesetih 
mačjih mladičev in dvajsetih odraslih mačk, ki trenutno bivajo v zavetišču 
Mačji dol.

Mačka je živo bitje, ki zahteva pozornost in nego, kvalitetno hrano in celostno veterinarsko 
oskrbo. / Foto: Tina Dokl

V zavetišču Mačji dol mačje kosmatince poimenujejo 
s tradicionalnimi slovenskimi imeni. Na sliki je mali 
Andražek, pogumen mačkon, ki rad ponagaja svojim 
mačjim sostanovalcem. / Foto: Tina Dokl

Nekatere mačke, ki jih težje posvojijo, v zavetišču ostanejo 
tudi pet let ali več. Nikakor in nikoli pa zdravih mačk, tudi 
če jih je težje posvojiti, ne uspavajo. / Foto: Tina Dokl

Vodja zavetišča Mačji dol in predsednica društva Žverca Monika Koprivnikar poudarja, da 
je problem zapuščenih mačk še vedno prevelik, zato svetuje sterilizacijo in kastracijo.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Obiskovalci Majdi-
čevega loga so v zadnjih te-
dnih opazili gradbene stroje 
na reki Savi. Kot pojasnjuje-
jo pri Savskih elektrarnah, ki 
so upravljavci porečja Save, 
trenutno tam potekata dva 
projekta. Prvi obsega odstra-
njevanje naplavin skladno s 
Programom odvzema napla-
vin iz prodnega zadrževalni-
ka Majdičev log v letu 2019, 

ki ga je potrdila Direkcija za 
vode RS. Dela izvaja RGP 
Velenje s svojimi podizvajal-
ci. Naplavine se odstranju-
je redno vsako drugo ali tret-
je leto z namenom ohranja-
nja prostornine akumulacij-
skega bazena Hidroelektrar-
ne Mavčiče. Za potrebe grad-
bene industrije bo odvzetih 
okoli trideset tisoč kubičnih 
metrov prodnega materia-
la. Dela naj bi bila v kratkem 
končana. Istočasno poteka 

tudi projekt sanacije praga 
pri Majdičevem logu v Kra-
nju. Projekt vsebuje tudi iz-
gradnjo prehoda za vodne 
organizme. Pripravljalna 
dela so se začela pred slabim 
mesecem, izvajalec del je 
Vodnogospodarsko podjetje 
Kranj. Rok izvedbe je devet-
deset dni od uvedbe v delo. 
Investitor sanacije je Direkci-
ja za vode RS, sofinancerja pa 
sta Savske elektrarne Ljublja-
na in Gorenjske elektrarne.

Urejajo Savo pri 
Majdičevem logu
Na reki Savi pri Majdičevem logu v Kranju odstranjujejo naplavine, poteka pa 
tudi projekt sanacije praga z izgradnjo prehoda za vodne organizme.

V Kranju pri Majdičevem logu na reki Savi že skoraj mesec dni brnijo gradbeni stroji.
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Neža Markelj

V deželi belih brez
Priznam, da me veliko bolj 

kot v južne dele naše državi-
ce vleče v Alpe, v Kranjsko 
Goro in Trento, a moram 
reči, da sem po izletu v deže-
lo belih brez, vijugave reke 
Kolpe, hladnega brizganca 
in neskončno prijaznih ljudi 
nad Belo krajino več kot nav-
dušena. Tokrat sva si z Nej-
cem izlet zastavila malo dru-
gače, predvsem precej bolj 
ležerno, ker pa ne morem 
iz lastne kože, nama ni ušla 
tudi dobra domača hrana. 

Prvi postanek na tokrat-
nem raziskovanju je bilo na-
selje Damelj na skrajnem ju-
gozahodnem delu Bele kra-
jine. Če imate željo, pa se 
lahko na poti ustavite na gra-
du Turjak pri Velikih Laš-
čah, nato nadaljujete do Rib-
nice in tam pokukate v roko-
delski center, kjer ohranjajo 
suhorobarsko dejavnost, na 
koncu pa pred vasico Stari 

trg ob Kolpi zavijete desno 
in se zapeljete do razgledne 
točke Kozice, od koder se 
odpre lep razgled na okljuke 
reke Kolpe. 

Damelj se lahko pohva-
li z idiličnim malim kam-
pom tik ob reki Kolpi ter od-
lično turistično kmetijo Ža-
gar. Tik ob reki pa se nad rav-
nim obalnim delom strmo 
dviga dvajset metrov visoka 
skala, ki je bila preurejena v 
edino naravno plezališče v 
Beli krajini, odlično za vse 
tiste, ki imate radi mir, sa-
moto in plezanje na odlični 
trdni skali – preizkušeno! Po 
celodnevnem ležernem ple-
zanju in namakanju v topli 
reki pa sva se pozno popol-
dan odpeljala čez Vinico in 
Adlešiče proti kampu Krasi-
nec – ličnem majhnem kam-
pu v senci belih brez z ure-
jenim kopališčem na poko-
šenih bregovih reke Kolpe. 

Tisti manj navdušeni nad 
šotorjenjem lahko noč pre-
živite na eni od nešteto turi-
stičnih kmetij, ki vam poleg 
prenočišča nudijo tudi dob-
ro belokranjsko kuhinjo, ali 
pa si rezervirate zadnje čase 
tako zelo priljubljene glam-
ping hiške v Eko vasici Rin-
čica. 

Kolpa je priljubljena desti-
nacija tudi za supanje, saj so 
kilometri in kilometri mir-
ne, skoraj stoječe reke odli-
čen kraj za brezskrbno ve-
slanje, zato sva se tudi midva 
tisi dan pridružila mnogim 
»uživačem« na deski. Pa je 
kmalu prišel tudi težko pri-
čakovan popoldan in z njim 
kosilo pri Zelenem Juriju, 
majhnem gostišču v Vinici, 
kjer nama je nadvse gosto-
ljubna in prijazna lastnica 
Metka skuhala domačo be-
lokranjsko hrano – štruk-
ljevo juho po receptu svoje 

babice, popečene belokranj-
ske štruklje z jajcem, nista 
pa manjkala niti jagenjček 
in suhomesnati narezek z 
domačo pogačo. Kosilo sva 
zaključila s sladkimi suhi-
mi tepkami in hladnim briz-
gancem. 

Do konca tega meseca pa 
v okviru projekta Odprta vra-
ta Bele krajine svoja vrata od-
pirajo številne vinske kleti, 
kmetije, čebelarstva, doma-
čije in delavnice, ki obisko-
valcem ponujajo domače 
okuse in različna doživetja.

Supanje po mirni reki Kolpi

Škofja Loka – Množične kršitve delavskih pravic, nezakonita od-
puščanja, neizplačevanje plač in regresov so pri nas na žalost 
vse pogostejša praksa. Razmere so se v času koronakrize samo 
še zaostrile, nekateri delodajalci so postali še bolj brezobzirni, 
delavske pravice pa še bolj zapostavljene, so pred časom ugo-
tavljali na razpravi, ki jo je v Kranju pripravila stranka Levica. 
Zato je za pomoč vsem prizadetim Delavska svetovalnica, ki 
sicer deluje v Ljubljani, odprla tudi svetovalni pisarni v Škofji 
Loki in Kranju, v obeh mestih v prostorih Levice, kjer so ob 
sredah izmenjaje na voljo delavcem sindikalni svetovalci. 

Delavska svetovalnica v Kranju in Škofji Loki

Z odprtja Delavske svetovalnice v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Stari vrh – Dogodek, ki ga 
pripravi Turistično društvo 
Stari vrh in je vsako leto 
množično obiskan, je bil le-
tos zaradi razmer v zvezi s 
covidom-19 omejen in prila-
gojen. Ni vključeval bogate-
ga kulturno-etnografskega 
programa, zabavnega dela z 
glasbo niti vsakoletnega tek-
movanja dvojic v »pajsanju 
hloda«. Da pa tradicija ne bi 
potonila v pozabo, so v nede-
ljo vseeno zakurili kopo in 
se podali na pohod Med go-
rami. Kopo je na Grebljici 
pripravil Anton Kokelj in bo 
zanjo skrbel vsaj deset dni. 
Pravi, da je kopa v času ku-
hanja koparjeva žena. »Kopa 
je živa stvar. Vsaki dve uri jo 
je treba na vrhu odpreti in 
dodajati les. Znotraj ne sme 
biti praznega prostora, saj bi 
v tem primeru gorelo. Ko je 
prostor zapolnjen z lesom, 
pa tli in tako nastaja oglje,« je 
pojasnil Kokelj, ki bo v času 
kuhanja na voljo obiskoval-
cem, da si bodo kopo lah-
ko ogledali in izvedeli kak-
šen zanimiv podatek. Pred-
sednik Turističnega društva 
Stari vrh Tomaž Ažbe nam 
je kot zanimivost zaupal, da 
je na območju Starega vrha 
še vedno vsaj pet aktivnih ko-
pišč, član društva Frenk Do-
lenc pa je še dodal: »Iz enega 
kubičnega metra drv, ki teh-
ta od petsto do šeststo kilo-
gramov, nastane sto kilogra-
mov oglja. Teh sto kilogra-
mov oglja pa da dvainpolkrat 

več energije, kot jo da pol 
tone drv.«

Tudi pohod Med gorami, 
ki vsako leto poteka na Dan 
oglarjev, je bil tokrat nekoli-
ko spremenjen. »S Starega 

vrha smo se podali do Žeti-
ne, kjer smo imeli na kme-
tiji Andrejon malico. Na-
daljevali smo mimo slapa 
Rancka, čez Brinje, na vrh 
Starega vrha in se vrnili na 

začetno točko ob kopi,« sta 
pojasnila Janez Šturm, or-
ganizator pohoda, in Her-
mina Jelovčan. Pohoda se 
je udeležilo 23 pohodnikov, 
med njimi tudi Milka Potoč-
nik, ki ji je pripadla posebna 
čast, da je svečano prižgala 
kopo. »Pohod je minil v ne-
koliko drugačnem vzdušju 
kot običajno, ne le zaradi ko-
ronavirusa, temveč tudi za-
radi dežja, ki nas je sprem-
ljal,« je povedala Potočniko-
va in še dodala: »Pogrešam 
glasbo, ker zelo rada plešem, 
in tudi etnografski program 
sem si vedno z zanimanjem 
ogledala. Upam, da se nas-
lednje leto vrne ustaljen pro-
gram.« Po pohodu je sledilo 
druženje in srečanje pohod-
nikov ter članov Turistične-
ga društva Stari vrh. 

Na Starem vrhu kuhajo kopo
Prvo nedeljo v avgustu se na Grebljici na Starem vrhu s prireditvijo Dan oglarjev poklonijo domači 
tradiciji kuhanja oglja po starem. Letošnja, 49. prireditev je bila programsko okrnjena. 

Za kopo, ki jo je v nedeljo svečano prižgala pohodnica Milka Potočnik, bo v času kuhanja 
skrbel kopar Anton Kokelj. / Foto: Tina Dokl

Pohodniki, ki so se v deževnem, nič kaj poletnem dnevu 
udeležili pohoda Med gorami, so počastili tradicijo 
oglarstva in koparstva na Starem vrhu. / Foto: Tina Dokl 

Suzana P. Kovačič

Gorenja vas – Tudi Obči-
na Gorenja vas - Poljane se 
pridružuje projektu zavo-
da Zlata mreža Prostofer, ki 
kot mreža brezplačnih pre-
vozov za starejše že uspešno 
deluje v številnih slovenskih 
občinah. Prostofer je name-
njen vsem tistim starejšim, 
ki ne vozijo sami, nimajo so-
rodnikov in imajo nizke me-
sečne dohodke pa tudi slab-
še povezave z javnimi pre-
voznimi sredstvi. Prostofer 
jim omogoča lažjo dosto-
pnost do zdravniške oskr-
be, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov, trgovinskih 
centrov pa tudi večjo social-
no vključenost, medseboj-
no povezovanje in pomoč, 

boljšo kvaliteto življenja v 
tretjem življenjskem obdob-
ju. Uporabnik, ki potrebuje 
prevoz, pokliče na brezplač-
no številko 080 10 10 vsak 
delovnik med 8. in 18. uro, 
rezervacijo prevoza pa je tre-
ba najaviti vsaj tri dni pred 
izvedbo storitve. 

Prostovoljni šofer je lah-
ko vsak z veljavnim vozni-
škim dovoljenjem in je v 
svojem prostem času prip-
ravljen pomagati tistim, ki 
prevoze potrebujejo. Kandi-
dati, ki želijo postati vozniki 
prostoferji, naj pokličejo na 
Občino Gorenja vas – Polja-
ne na (04) 51 83 100 Jano Ob-
lak ali to sporočijo na e-na-
slov jana.oblak@obcina-
-gvp.si. Vozilo je zagotovlje-
no s strani občine.

Prostofer v Gorenji vasi
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Jasna Paladin

Stahovica – V sredo se je na 
delovnem obisku na Ob-
čini Kamnik mudil držav-
ni sekretar Aleš Mihelič, ki 
si je s številno delegacijo z 

ministrstva in direkcije za 
infrastrukturo ogledal dva 
projekta v občini, pri kate-
rih sodeluje država – prav-
kar končano Korenovo ces-
to, ki je dobila nov asfalt, in 
gradnjo križišča ter druge 

komunalne infrastrukture 
(pločnik, kanalizacija, me-
njava vodovodnih cevi in jav-
na razsvetljava) v Stahovici, 
ki je v polnem teku.

Župan Matej Slapar 
je obisk izkoristil, da je 

predstavnike države sezna-
nil še z drugimi projekti, ki 
čakajo na realizacijo. »Pred-
stavnikom ministrstva smo 
predstavili investicije na re-
gionalnih in državnih cestah 
po naši občini, za katere si 
želimo, da bi jih direkcija še 
izvedla – v ospredje smo pos-
tavili predvsem odsek obvo-
znice z dotrajanim cestiš-
čem, cesto proti Veliki plani-
ni v naselju Črna ter odsek 
do Kranjskega Raka ter ne-
kaj odsekov v Tuhinjski doli-
ni. Skupaj pripravljamo pro-
jekte za nove kolesarske po-
vezave od Kamnika do Lju-
bljane, ki bodo oblika trajno-
stne mobilnosti, ki bo v pri-
hodnje ljudi s cest usmerila 
na vlak ali druge oblike pre-
voznih sredstev,« je povedal 
župan Matej Slapar ter do-
dal, da so se pogovarjali tudi 
o prepotrebnih strateških 
projektih, kot sta obvozni-
ca Želodnik–Vodice ter po-
sodobitev železniške pove-
zave do prestolnice, pa tudi 

o novem mostu v Stranjah. 
Opozoril je, da ne smemo 
pozabiti na turistične bisere, 
kot so Velika planina, Kam-
niška Bistrica, Terme Sno-
vik in Arboretum, ki si zaslu-
žijo, da do njih vodi urejena 
cestna infrastruktura.

Aleš Mihelič je v uvodu po-
udaril, da bo k tem pripomo-
glo tudi novo križišče v Sta-
hovici, ki vodi v Kamniško 
Bistrico in na prelaz Črni-
vec, pomembno pa je ne le 
zaradi občanov, pač pa tudi 
zaradi turistov in bližnjega 
podjetja Calcit, katerega to-
vornjaki uporabljajo prav te 
ceste. Delavci Komunalnega 
podjetja Kamnik z deli zelo 
dobro napredujejo, zato naj 
bi zaključili prej, kot je bilo 
načrtovano; predvidoma že 
oktobra. »Na ministrstvu 

se zavedamo pomembnos-
ti občine Kamnik, ki je ena 
izmed največjih pri nas in 
ima zares velik turistični 
in gospodarski potencial in 
temu primerno smo in še 
bomo izvajali projekte. Že 
v kratkem bomo pristopi-
li k modernizaciji in nad-
gradnji železniške postaje 
Kamnik. V tej zgodbi smo 
že začeli umeščanje dvotir-
nosti do Kamnika, kar bi bi-
stveno izboljšalo kakovost in 
udobje povezav, če temu do-
damo še nove vlake, verja-
mem, da bodo številni obča-
ni spoznali prav ta način vo-
žnje kot najudobnejši. Kljub 
temu pa nas čaka kar nekaj 
izzivov tudi na cestni infra-
strukturi,« je sklenil Mihelič 
in poudaril dobro sodelova-
nje z občino.

Zadovoljni s potekom gradnje
Rekonstrukcijo križišča v Stahovici, ki je skupna naložba države in Občine Kamnik, si je v sredo ogledal 
državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, ki je na sestanku z županom Matejem 
Slaparjem razpravljal še o drugih projektih na področju obnove cest, gradnje kolesarskih povezav in 
posodobitve železniške proge Ljubljana–Kamnik.

Predstavniki ministrstva in direkcije za infrastrukturo so si skupaj z županom Matejem 
Slaparjem takole ogledali gradnjo novega križišča v Stahovici.

Državni sekretar Aleš Mihelič in župan Matej Slapar sta 
zadovoljna s sodelovanjem ministrstva in občine.

Kot je v izjavi medijem 
po ogledu najbolj prizade-
tih objektov v občini dejal 
Počivalšek, bo z informaci-
jami, ki jih je pridobil, sez-
nanil vlado, nato pa bo zna-
no, kako država lahko po-
maga. Izrazil je prepriča-
nje, da bodo našli rešitve za 
to, da posledice neurja čim 
prej odpravijo. Stroške za-
časne sanacije bo krila Ob-
čina Domžale, za dokončno 
odpravo posledic škode pa 
bodo morali poskrbeti ob-
čani sami. Številni gasilcev 
niso čakali in so se popravil 
že lotili sami.

»Ekipe so v treh dneh pred 
nadaljnjo možno škodo zaš-
čitile kar 601 objekt. Prvi 

dan je pri sanaciji sodelova-
lo 250, drugi dan 350, danes 
pa 240 posameznikov, ki so 

opravili ogromno ur pro-
stovoljnega dela. Celoten 
sistem Civilne zaščite Ob-
čine Domžale je s pomoč-
jo gasilcev Regije Ljubljana 
III in gasilcev iz Tolmina 
in Medvod odlično opravil 
svoje delo. Ob tem pa se je 
pokazalo, da znamo stopiti 
skupaj v takšnih razmerah, 
ki so bile nepričakovane,« je 
poudarila podžupanja.

Na občini so za pomoč pri-
zadetim vzpostavili posebno 
telefonsko številko (031 699 
232), v sodelovanju z Obrtno 
zbornico Domžale pa so že v 
petek k sodelovanju pozvali 
krovce iz vse Slovenije. Vsaka 

pomoč je namreč močno do-
brodošla; seznam krovcev, ki 
so se odzvali, je objavljen na 
občinski spletni strani, od-
zvalo pa se je tudi že nekaj 
občanov, ki imajo doma za-
loge strešnikov, ki jih ne pot-
rebujejo in jih želijo podariti 
tistim, ki jih potrebujejo.

Kot jajce debela toča je 
zgolj na Domžalskem ta dan 
poškodovala tudi okoli pet ti-
soč vozil. Iz Zavarovalnice 
Triglav sporočajo, da oško-
dovanci prijavo škode lah-
ko oddajo na njihovi spletni 
strani ali s pomočjo mobil-
ne aplikacije, saj spodbuja-
jo prijavo škode na daljavo.

Škoda presegla dva milijona evrov
31. stran

Številne strehe niso zdržale udarcev toče. / Foto: Gorazd Kavčič

Toča je poškodovala okoli pet tisoč vozil. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Potem ko se 
je na brniško letališče z leti v 
Beograd prvi vrnil Air Serbia, 
so mu sledili tudi drugi pre-
vozniki. Montenegro Airli-
nes tako petkrat tedensko leti 
v Podgorico, Lufthansa dva-
najstkrat tedensko v Fran-
kfurt, Wizzair in Transa-
via dvakrat tedensko v Bru-
selj oziroma Amsterdam, 
Air France ponuja dnevne 
lete v Pariz, Turkish Airli-
nes trikrat na teden leti v Is-
tanbul, EasyJet pa enkrat na 
teden v Berlin. Minuli teden 
je ta nizkocenovni prevoznik 
vzpostavil povezavo tudi z le-
tališčem Gatwick v Londonu. 
Lete trenutno torej ponuja 
osem letalskih prevoznikov, 
od tega trije nizkocenovni.

Sicer pa, kot sporočajo iz 
Fraporta Slovenija, še v po-
letnem voznem redu pri-
čakujejo vrnitev poljskega 
LOT Polish Airlines v Var-
šavo, v Moskvo naj bi le-
tel Aeroflot, Windrose pa 
v Kijev. Eden od izraelskih 

prevoznikov pa naj bi po-
nujal lete v Tel Aviv. Upajo 
tudi na vrnitev družbe Brus-
sels Airlines z leti v Bruselj, 
ponudbo pa naj bi dopolni-
la British Airways z leti na 
londonski Heathrow in Air 
Serbia z leti v Niš. Poleg re-
dne ponudbe je s čarterski-

mi leti trenutno mogoče le-
teti na deset grških otokov 
in v Dubrovnik.

V Fraportu sicer svetujejo, 
da se potniki o statusu leta 
pozanimajo pri letalskem 
prevozniku oziroma na pro-
dajnem mestu, kjer so kupi-
li vozovnice. Tako kot dru-
god so tudi na brniškem le-
tališču še vedno v veljavi var-
nostni ukrepi za preprečeva-
nje širjenja virusa.  

Dopolnjujejo 
ponudbo letov
Na brniško letališče se postopoma vračajo letalski 
prevozniki. Še vedno veljajo varnostni ukrepi za 
preprečevanje širjenja virusa.  

V Fraportu svetujejo, da 
se potniki o statusu leta 
pozanimajo pri letalskem 
prevozniku oziroma na 
prodajnem mestu, kjer so 
kupili vozovnice.
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Igor Kavčič

Kranj – Kolesarjenje si bomo 
prihranili za zaključek, zač-
nimo torej ambiciozno – z 
Mojstrovino. Po dobro spre-
jeti zbirki kratkih zgodb Raz-
vezani, zanjo je leta 2017 na 
Slovenskem knjižnem sej-
mu prejela nagrado za naj-
boljši prvenec tistega leta, 
se Ana Schnabl predsta-
vlja s svojim romanesknim 
prvencem z naslovom Moj-
strovina. Zgodba se odvija v 
Sloveniji med letoma 1985 
in 1986, ko se je nekdanja 
Jugoslavija približevala do-
končnemu razkroju. Sprem-
ljamo nekaj mesecev življe-
nja glavnih protagonistov 
Ane in Adama, ki sta se zap-
letla v prešuštniško ljubezen-
sko razmerje. On je profesor 
književnosti na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani, ki po dvaj-
setih letih ponovno poskuša 
postati pisatelj, zato Ani, ure-
dnici pri Državni založbi Slo-
venije, pošlje rokopis svoje-
ga romana, svoje Mojstrovi-
ne. Adam sodi v krog Nove 
revije in je vpleten v politič-
ne zasuke, ona je urednica s 
točno določenim razlogom, 
delom za aktualno oblast, ki 
se kljub klancu navzdol vla-
danju noče odreči. Zgod-
ba ima tako ljubezenski kot 
zgodovinski kontekst, pri če-
mer pa je avtorico v podtonu 
zanimalo predvsem, kako se 
ljudje kot posamezniki so-
očamo z lastno usodo ozi-
roma ali smo se z njo sploh 
pripravljeni soočiti. Intelek-
tualci so takrat iz predavalnic 
stopali na politični parket, od 

pisanja literature k politični 
akciji. Schnablova se do li-
kov moralno ne opredeljuje, 
piše pa z neko mero ironije 
in humorja, ki sta ji v podto-
nu blizu.

V čas bivše države se vrne-
mo tudi v šestem romanu 
Dušana Čatra z naslovom 
Ekstradeviško. Popelje nas 
na enega jadranskih otokov, 
kamor se odpravita mati in 
sin na pogreb očeta oziroma 
deda. Na otoku, kjer sicer 
pridelujejo tudi žlahtno oljč-
no olje, mladenič ob najd-
bi dedovega dnevnika začne 
odkrivati njegovo in družin-
sko zgodbo. Z dedom Frane-
tom, ki je bil mornar, »od-
potuje« na morje, spoznava 
njegovo ljubezensko zgod-
bo in življenje v povojni Ju-
goslaviji, da bi se skrivnosti 
razpletle v današnjem času. 

Kamnik ni le mesto, am-
pak je tudi ime čezoceanske 
ladje, na katero se je v mla-
dih letih vkrcal mladi mor-
nar Goroslav Vukšić - Goga. 
Norci pomorci je njegov prvi 

roman – avtor je sicer letnik 
1968 – in je nekakšen po-
topis odraščanja, ki ga za-
znamuje izkušnja dolgih 
morskih poti, pristaniških 
postankov in vseh vrst iznaj-
dljivosti. Skozi prepletene 
odnose med člani posadke 
na težaških plovbah spozna-
vamo življenje tretje človeš-
ke vrste. V enem od motov h 
knjigi je namreč rečeno, da 
poleg živih in mrtvih obsta-
jajo še tretji, ki so na morju. 
Avtentični opisi, sočen bese-
dnjak in realno življenje tam 
daleč na morju.

Potujemo, naj bo zares ali 
v mislih, tudi v romanu av-
strijskega avtorja Cristop-
ha Ransmayrja. Atlas rah-
ločutnega moškega v prevo-
du Štefana Vevarja je iz se-
demdesetih zgodb sestavlje-
na pripoved, v katerih nas 
avtor popelje v kraje, v kate-
rih je živel, jih prepotoval ali 
prehodil, predvsem pa piše 
o ljudeh, ki jih je tam srečal, 
ljudeh, ki so mu pomagali, 
ga varovali, ogrožali, reševali 

ali ljubili. Ob tem še vedno 
ostaja le opazovalec, tiha pri-
ča dogodkom, ki ga spremi-
njajo na neslutene načine.

Kot rečeno, nas čaka še 
kolo. Kolesar je namreč na-
slov romanesknega prven-
ca Marka Radmiloviča, tiste-
ga duhovitega spremljevalca 
aktualnega časa, ki ga poz-
namo po satiričnih glosah 
Zapisi iz močvirja na Valu 
202. Prvi bralci tega krimi-
nalnega romana so torej že 
znani – njegovi poslušalci. 
Garantiram. Vsekakor tudi 
ljubitelji kriminalk, ki jih za-
nima, kaj ni »skandinavka« 
in ne Golob. Melanholičen, 
osamljen in nekoliko zafru-
striran srednješolski uči-
telj zgodovine Kreps se od-
loči, da si bo s kolesom snel 
nekaj kilogramov in si po-
pestril življenjski vsakdan. 
Preseli se na podeželje, da bi 
lažje odplačeval kredit, si po-
išče honorarno delo z vode-
njem zgodovinskega krožka 
v domu za ostarele. Nekega 
dne mu po krožku starec v 
roko potisne ključ. Nasled-
nje jutro je starostnik umor-
jen. Krepsa obišče krimina-
list Petek, zgodba se začne 
zapletati in razpletati hkra-
ti. Potovanje v zgodovino je 
neizbežno, vse tja do druge 
svetovne vojne, saj se zgod-
ba delno naslanja na uso-
do slovenskega interniran-
ca Janeza Godca. V romanu 
ne manjka prefinjenega hu-
morja in ekscentričnih likov 
ter »medvrstičnega branja«. 
Saj vemo – vsega tega ima 
Marko Radmilovič na zalogi 
več kot dovolj.

Od Kolesarja do Mojstrovine
Peterica romanov založbe Beletrina nam ponuja zanimivo poletno branje. Vživi nas med mornarje, 
odpotujemo naokrog čez morja in celine, nas posadi na kolo, popelje v zgodovino družbe in družine ...

Poletno branje, ki nam bo tudi v domačem naslanjaču 
odpiralo svetove. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Kako obeležiti konec 
poletja in se hkrati pripravi-
ti na novo zborovsko sezo-
no? Letos že osmo leto tak 
vesel zaključek pripravljajo 
v Komornem pevskem zbo-
ru Mysterium, tradicional-
na Poletna vokalna delavnica 
pa bo potekala od 23. do 29. 
avgusta, tako kot v preteklih 
letih, v avli Mestne občine 
Kranj. Udeleženci bodo pod 
vodstvom dirigenta Lovra 
Freliha prepevali skladbe, iz-
brane iz bogate zakladnice 
balkanskega dela Evrope.

Delavnice so namenje-
ne vsem ljubiteljem glas-
be, ne glede na starost ali 

predznanje, saj preizkusa 
znanja petja tudi tokrat ne 
bo. Udeleženci se bodo zbra-
li predzadnjo avgustovsko 
nedeljo, prejeli notno gradi-
vo in potem ves teden pridno 
vadili. Privadili se bodo svo-
jih sopevcev in se naučili no-
vih skladb. Zadnji dan delav-
nic, v soboto, 29. avgusta, ob 
10. uri dopoldne pa se bodo 
udeleženci na zaključnem 
koncertu predstavili javnosti.

Balkanska glasba je pri 
nas zelo priljubljena, ker je 
temperamentna, ritmična, 
zapeljiva, erotična, pogum-
na in v srce segajoča, me-
nijo v Mysteriumu, hkrati 
pa zna zapeljati in poslušal-
ca ne pusti ravnodušnega. 

Nekateri so z glasbo z Balka-
na rasli, mnogi jo še danes 
poslušajo, saj se najdejo v 
besedilu ali v značilnem rit-
mu, spet drugi so to glasbo 
odkrili v zadnjih letih in se 
zaljubili v balkanske ritme, v 
katerih se prepletajo južno-
evropski in skorajda arabski 
glasbeni elementi. »Morda 
nas krila domišljije ponese-
jo h kristalnemu morju, na 
plaže, v idilično vasico v zali-
vu, nad nami pa visoke gore, 
morda nas ponesejo v Sara-
jevo na Baščaršijo ali na Oh-
ridsko jezero v Makedoni-
jo. Morda se nasmehnemo, 
morda se zazibamo v ritmu 
ali pa kar zaplešemo,« so po-
etični v Mysteriumu.

Čeprav gre za ljubitelj-
ski zbor, se njegovi pevke 
in pevci redno izobražuje-
jo tudi na zborovskih delav-
nicah pod vodstvom prizna-
nih slovenskih in tujih zbo-
rovodij. Lansko jesen se je 
zbor, od leta 2017 ga vodi 
Lovro Frelih, okrepil z de-
setimi novimi pevkami in 
pevci, po večini že izdelani-
mi glasovi, kar daje zboru 

dodatno moč. Načrtujejo 
pesto zborovsko jesen. Po 
besedah sopranistke Mate-
je Arhar so še vedno optimi-
sti, da jim bo dovoljeno iz-
peljati praznovanje 15-letni-
ce zbora, ki jo bodo s skrbno 
izbranim programom po-
častili novembra. Predstavi-
li bodo skladbe, ki so bile slo-
venski javnosti redko ali pa 
sploh še nikoli odpete, med 

njimi tudi tri novosti na op-
timistična besedila gorenj-
skih pesnikov ter daljše delo 
skladatelja Ola Gjeila, ki ga 
bodo izvedli z godalno za-
sedbo. »Naš slavnostni kon-
cert bo 28. novembra v eni 
od kranjskih cerkva. Ime-
li bomo tudi več ponovitve-
nih koncertov v drugih slo-
venskih krajih (Polzela, Ško-
fja Loka, Nova Gorica), v pri-
meru zaostritve zaradi co-
vida-19 pa se bomo seveda 
drugače znašli.«

Najprej pa vabijo na vokal-
ne delavnice, saj verjamejo, 
da bodo tudi na tak način pri-
spevali k dvigu zborovske-
ga petja na višjo raven. V 
Mysteriumu bodo veseli 
vsakega udeleženca, prib-
ližali jim bodo način dela v 
zboru in jim pokazali, da je 
sodelovanje v pevskem zbo-
ru čudovita izkušnja. Prijave 
sprejemajo na spletni strani 
zbora oziroma profilu na Fa-
cebooku.

Peli bodo »balkan«
KPZ Mysterium konec avgusta že tradicionalno organizira Poletne vokalne 
delavnice. Prepevale pa se bodo pesmi narodov nekdanje skupne države.

Utrinek z lanske poletne delavnice / Foto: Andrej Pavlin (KPZ Mysterium)

Igor Kavčič

Radovljica – Letošnji, že 38. 
Festival Radovljica bo od 7. 
do 23. avgusta potekal v prav 
posebnih okoliščinah in z 
dodatno skrbjo za zdrav-
je obiskovalcev in nastopa-
jočih. Tako bo uvodni kon-
cert v petek ob 20. uri prvič 
v zgodovini festivala potekal 

na prostem. Na trgu pred 
cerkvijo sv. Petra v Rado-
vljici bo s programom Mu-
sica Globus nastopila slova-
ška zasedba Solamente Na-
turalis.

Sedemčlanska zasedba, ki 
jo vodi violinist, violist ter vo-
kalist Miloš Valent, v tokrat-
nem sporedu združuje Tele-
mannovo glasbo s pesmimi 
in plesi iz slovaških, mora-
vskih, nemških in angleških 
virov 18. stoletja. Takšno na-
ravno in neprisiljeno po-
vezavo zvokov, kakršne so 
poslušali na plemiških dvo-
rih, z ljudskimi melodijami 
tistih, ki so živeli »pod gra-
dom«, sta navdihnila Tele-
mannovo trimesečno biva-
nje v Zgornji Šleziji in nje-
govo občudovanje ljudskih 

godcev. Telemannove sklad-
be pod vplivom slovanske 
ljudske glasbe dopolnjuje-
jo energetični ritmi Duvai iz 
slovaških gora, mikavna mo-
ravska balada o zakletem de-
kletu, rustikalna balada Žela 
trowke (Žal mi je), Verbunk 
z madžarskim pridihom ter 
kruške in judovske melodi-
je. Kratek izlet na britansko 

otočje je barvita dopolnitev 
sporeda, ki ga pretežno ses-
tavljajo karpatski, madžar-
ski, judovski in balkanski 
elementi. Ti stoletja stari za-
pisi nas postavljajo pred iz-
ziv iskanja primernih har-
monizacij in instrumental-
nih barv, s katerimi jih lahko 
približamo današnjim pos-
lušalcem. Miloš Valent je av-
tor sporeda in priredb glasbe 
iz slovaških rokopisov. 

V nedeljo, 9. avgusta, ob 
20. uri bo v cerkvi sv. Petra 
sledila mednarodna zased-
ba Les haulz et les bas s pro-
gramom Valvasorjev zvok. 
Izvajali bodo slovensko glas-
beno dediščino 17. stoletja, 
ki se je leta 1693 znašla v 
zapuščini Janeza Vajkarda 
Valvasorja.

Za uvod Musica Globus
Slovaška zasedba Solamente Naturalis bo v petek 
odprla 38. Festival Radovljica.

Vodja zasedbe Miloš Valent / Foto: arhiv Festivala Radovljica
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Tacen – Mednarodna zveza za gorski tek WMRA je na svoji 
spletni strani izbirala naj gorsko tekaško prireditev vseh časov. 
Zmagovalec svetovnega spletnega izbora je Tek na Šmarno 
goro. »V konkurenci 24 tekov s celega sveta smo zanesljivo 
najmanjši tek tako po številu udeležencev kot po proračunu 
in ne nazadnje po velikosti naše gore, ki na srečo ne omogoča 
množične prireditve. Prvo mesto prvega izbora za naj gorski 
tek na svetu bo ostalo zapisano v zgodovino. Zmagali smo 
z veliko prednostjo več kot tisoč glasov pred patagonskim 
tekom K42, kar je več, kot je katerikoli drugi tek dobil v gla-
sovanjih do finala,« je povedal Tomo Šarf, organizator teka. 
Letošnji, 41. Tek na Šmarno goro bo 10. oktobra, dan prej 
pa Rekord Šmarne gore. Obe prireditvi sta namenjeni tako 
vrhunskim gorskim tekačem kot rekreativcem. 

Tek na Šmarno goro naj gorska tekaška prireditev

Z žalostjo v srcu sporočamo, da je umrl Karel Medvešček 
- Korl – legenda, »ata in mama« Triatlona jeklenih. Vsi, ki 
ga poznate, veste, da je triatlon v Bohinju bil in ostal zaradi 
njega, in tudi njegovi nasledniki se velikokrat trudimo za-
radi njegove energije, ki jo je v preteklosti vložil v ta dogodek.

»Zavedamo se, da je vsak tekmovalec kralj in da smo mi, 
organizatorji, tu za tekmovalce, in ne obratno,« je njegov 
znameniti stavek, ki je vodilo za marsikoga in bi mu mora-
li slediti ne samo na prireditvah, temveč tudi v vseh javnih 
službah. Korl je imel ob sebi ekipo, s katero so bili kos vsem 
izzivom. Zavedal se je, da sam ne bi zmogel vsega, in orga-
nizatorji so se veselili sodelovanja z njim, saj je bilo vedno 
pestro in delavno do zaključka uspelega triatlona.

Osebno naj povem, da je bila zame izredna čast, ko me je 
Korl poklical pred več kot desetletjem in mi dejal: »Jure, ti 
baje rad na teh prireditve govoriš in jih vodiš, pa me zani-
ma, ali bi prišel odvodit triatlon jeklenih?« Takrat se je tudi 
zame zgodila ljubezen na prvi pogled, zato bom Korlu več-
no hvaležen, da sem dobil priložnost biti del te lepe zgodbe.

Korl nosi zasluge, da se je triatlon ohranil v svojem sija-
ju, saj ga je organiziral dvajset let. Na letošnjem triatlonu 
bomo počastili spomin na legendo – Korla. Naj počiva v 
miru. Od Korla so se poslovili z raztresom pepela v Ljublja-
ni, mi pa vemo, da bo večno ostal v naših krajih ob jezeru, 
proti Pokljuki ter Vodnikovi koči, kjer je cilj triatlona, in pa 
v naših srcih. Slava mu!

Za Triatlon jeklenih Bohinj  
vodja tekmovanja Jure Sodja

V spomin 

Karel  
Medvešček - 
Korl

Maja Bertoncelj

Kamnik – Aktualne državne 
prvakinje, odbojkarice Cal-
cita Volleyja, so pretekli te-
den začele priprave na novo 
sezono. V ekipi ni večjih 
sprememb, namesto doz-
dajšnjega trenerja Gregor-
ja Rozmana, ki ostaja v klu-
bu, prvo ekipo vodi Aljoša 
Jemec, za zdaj edina novin-
ka pa je Anđelka Radišković, 
medtem ko sta Naja Boisa in 
Zala Špoljarič prišli iz druge 
kamniške ekipe.

»Do konca tedna bomo do-
poldne naprej imeli trening 
v fitnesu, popoldan pa v dvo-
rani, da igralke znova dobijo 
občutek za žogo. Od prihod-
njega tedna bo večji poudarek 
tudi na telesni pripravljenosti. 

Prve pripravljalne tekme na-
črtujemo v drugi polovici av-
gusta, dejstvo pa je, da bo le-
tos več težav z njihovim do-
govarjanjem. V zadnjih letih 
smo pogosto izkoristili bliži-
no Italije, vprašanje je, ali bo 
to možno tudi letos. Toda po 
drugi strani imamo to pred-
nost, da imamo na voljo 12 
oziroma 14 enakovrednih 
igralk, tako da bo pri nas že 
vsak trening neke vrste prip-
ravljalna tekma,« je po uvod-
nih treningih pretekli teden 
dejal Aljoša Jemec.

Kamničanke v novi sezoni 
ob obeh domačih tekmova-
njih čakajo tudi kvalifikaci-
je za nastop v ligi prvakinj in 
srednjeevropska liga, v kate-
ri bodo branile lanskoletni 
naslov.

V ekipi državnih prvakinj 
ni večjih sprememb
Odbojkarice Calcita Volleyja so začele priprave na 
novo sezono.

Nogometaši iz Nove Gori-
ce so prvi zadetek dali v 25. 
minuti, po polčasu vodili z 0 
: 2, v drugem delu pa mrežo 
domačinov zatresli še trik-
rat. Veselje med primorski-
mi navijači, ki bodo v novi 
sezoni imeli kar tri prvoliga-
še (Gorica, Koper in CB24 
Tabor Sežana) je bilo veli-
ko, na drugi strani pa veli-
ko razočaranje med igral-
ci, strokovnim vodstvom in 
tudi navijači Triglava. »Naj-
slabša predstava, ki je le od-
raz drugega, pokoronske-
ga dela sezone, ki je bil za 
nas katastrofalen (na 11 tek-
mah so zabeležili osem po-
razov, eno zmago in dva ne-
odločena izida, op. p.). Real-
no gledano si nismo zasluži-
li obstanka v prvi ligi. Na da-
našnji tekmi smo dobili pet 
zadetkov. Gorica se zasluže-
no veseli. Pokazali so, kako 
se bori za barve kluba, zase, 
za trenerje … Lahko jim 
samo čestitamo. Ko nasprot-
nik po prvem polčasu vodi z 

2 : 0, se je težko vrniti, sploh, 
ker smo vedeli, da bi mora-
li dati za obstanek v ligi tri 
zadetke. Bili smo preslabi v 
vseh fazah igre. Mislim, da 
smo se na nasprotnika dob-
ro pripravili, a fantje tega 
na igrišču niso pokazali. Ni 

bilo discipline v igri, želje, 
borbe,« je po tekmi pove-
dal Boštjan Miklič, pomoč-
nik trenerja, in dodal še ne-
kaj besed o selitvi med dru-
goligaško druščino: »Čaka 
nas težka borba za vrnitev v 
prvo ligo. Je kar nekaj dob-

rih ekip, favorit je po mojem 
mnenju Nafta. Priprave zač-
nemo v sredo. Bomo videli, 
kaj se bo zgodilo.«

Zelo razočaran je bil tudi 
športni direktor Siniša Br-
kić: »Veliki vložki, velika 
pričakovanja, sezona zanič. 

Nimam besed, vsi smo razo-
čarani in vsak bo moral prev-
zeti svoj del odgovornosti. V 
tem pokoronskem delu se-
zone smo kazali slabe igre, 
današnja je bila katastrofal-
na. Tega si nismo zaslužili. 
Boli, ker smo imeli odlične 
pogoje, bili v tekmovalnem 
ritmu, Gorica pa je drugo-
ligaško sezono zaključila 
že marca. Ni sramota pas-
ti, umetnost je vstati. Sedaj 
bomo lahko pokazali svo-
jo veličino, pravi karakter, 
sploh v klubu. Ni predaje. 
Gorenjci so trmasti. Treba 
se je pobrati in se čim prej 
vrniti v prvo ligo. Hvala na-
vijačem, ki so nas celotno 
sezono bodrili.« Vrnitve Tri-
glava v prvo ligo si želi tudi 
kapetan Luka Majcen, ki 
je na povratni tekmi v igro 
vstopil v 35. minuti: »Na 
začetku smo igrali preveč 
prestrašeno, nismo prevzeli 
odgovornosti, kontrole nad 
tekmo, bilo je preveč nabija-
nja žoge. Prvi zadetek nas je 
presekal. Če bi v prvem pol-
času zadeli tudi mi, bi bilo 
vse lažje. V drugem polčasu 
smo šli na vse ali nič in kon-
čalo se je, kot se je. Škoda. 

Še vedno sem prepričan, da 
Triglav spada v prvo ligo, in 
upam, da se čim prej vrne-
mo.« Majcen je bil z deveti-
mi zadetki najboljši strelec 
Triglava v minuli sezoni. 

Najprej v Beltince

Kranjčani nimajo prav ve-
liko časa za priprave na zače-
tek sezone v drugi ligi, v kateri 
je kar 16 ekip. Tekme prvega 
kroga bodo v sredo, 12. avgu-
sta, triglavani odhajajo v gos-
te k nogometašem ekipe Bel-
tinci Klima Tratnjek. V kakšni 
postavi, bo znano kmalu. Nji-
hovi nasprotniki bodo še 
Nafta 1903, Krško, Primor-
je eMundia, Drava Ptuj, Fu-
žinar Vzejemci, Brda, Krka, 
Rudar Velenje, Vitanest Bilje, 
Kalcer Radomlje, Šmarno ob 
Paki, Jadran Dekani, Brežice 
1919 Terme Čadež in Roltek 
Dob. Jubilejna, trideseta se-
zona v Prvi ligi Telekom Slo-
venije se bo prav tako začela 
12. avgusta. V njej ostajajo no-
gometaši Domžal, ki pa jim je 
pozitiven test na covid-19 pri 
enem izmed igralcev, zaradi 
katerega so morali v karante-
no, prekrižal načrte o predvi-
denem začetku sezone. 

Triglav izpadel iz elite
31. stran

Siniša Brkić, športni direktor Triglava: »Ni sramota pasti, 
umetnost je vstati. Treba se je pobrati in se čim prej vrniti  
v prvo ligo.« / Foto: Gorazd Kavčič 

Nogometaši Triglava (v bordo – belih dresih) na povratni kvalifikacijski tekmi za prvo ligo 
niso uspeli zatresti mreže nasprotnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Tekmovalna ko-
misija Košarkarske zveze Slo-
venije je objavila pregled pri-
javljenih ekip za sodelovanje 
v članskih tekmovanjih v tek-
movalni sezoni 2020/2021. 
Žreb članskih tekmovanj bo 
ta četrtek. Predviden začetek 
prve SKL za moške je 26. sep-
tembra, v njej bo 11 ekip: Ce-
devita Olimpija, ECE Triglav, 

Gorenjska gradbena družba 
Šenčur, Helios Suns, Hopsi 
Polzela, Koper Primorska, 
Krka, Rogaška, Šentjur, Ter-
me Olimia Podčetrtek in Zla-
torog Laško. Dvanajst ekip 
bo tekmovalo v drugi SKL, 
med njimi tudi LTH Casting 
iz Škofje Loke in Medvode. 
Predviden začetek tekmo-
vanja je 26. september. Isti 
dan se bo predvidoma začela 
tudi nova sezona v tretji SKL, 

v četrti SKL pa 17. oktobra. 
Enainpetdeset ekip pa se bo 
potegovalo za osvojitev Po-
kala Spar, ki se bo predvido-
ma začel 29. septembra. Ker 
je v tekmovanje prijavljenih 
manj kot 64 ekip, prvega kro-
ga pokala ne bo. Začelo se bo 
tako z drugim krogom. Zak-
ljučni turnir štirih najboljših 
bo v obliki turnirja. 

Septembra bodo novo se-
zono začele tudi košarkarice. 

V prvi SKL za ženske je 
osem ekip (Akson Ilirija, 
Cinkarna Celje, Grosuplje, 
Jasmin sport Ledita, Ježica, 
Maribor, Pro-Bit Konjice, 
Triglav), prvi krog je pred-
viden 26. septembra. Čla-
nice bodo pokalno tekmo-
vanje začele 18. novembra, 
za naslov se bo borilo enajst 
ekip, zaključek bo tako kot 
pri moških potekal v obliki 
turnirja.

Nova košarkarska sezona se bo  
začela septembra
V prvi košarkarski ligi za moške bo enajst ekip, za ženske pa osem. 
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Jelena Justin

Ko se z Montaža zazremo 
proti severozahodu, se pred 
nami kot ogrlica pokažejo t. 
i. Naborjetske gore, ki jih od 
Montaža loči na eni strani do-
lina Dunja, na drugi pa Zajze-
ra. Od vzhoda na zahod si vr-
hovi sledijo Poldašnja špica, 
Piparji, Dve špici, Gosadon, 
Cuel dei Pez, Brda, Lipnik in 
Vrh Dunje. Danes bomo obi-
skali zadnja dva vrhova, ki 
predstavljata skrajni zahod 
omenjenega grebena. 

Za izhodišče bomo izbra-
li planino Malga Poccet. Za-
peljemo se proti Trbižu in 
nadaljujemo v smeri Tablje. 
Nekaj kilometrov naprej od 
Tablje zagledamo most čez 
reko Fella. Zavijemo levo, 
se peljemo čez most in na 
koncu še enkrat ostro zavije-
mo levo proti planini Malga 

Poccet. Čaka nas približno 
deset kilometrov ozke, as-
faltirane ceste, ki nas pri-
pelje do planine, kjer par-
kiramo. V vzponom po poti 
št. 601 začnemo na plani-
ni, nekaj časa kar po cesti. 
Najprej dosežemo neoskr-
bovano zavetišče Jeluz (1515 
m n. m.). Malce naprej od 
zavetišča zapustimo maka-
damsko cesto in nadaljuje-
mo skozi gozd in čez travni-
ke v smeri škrbine Clap del 
Jovel. Udobna steza nas vodi 
proti severni steni Lipnika. 
Čudovita je speljana, nikjer 
prestrma in z lepimi razgle-
di. Ko dosežemo škrbino 
Clap del Jovel, se usmerimo 
desno in nadaljujemo proti 
vrhu Lipnika (Monte Sche-
none). Vrh Lipnika je odda-
ljen še približno 30 minut. 
Pot preči strme travnike, 
poteka po nekdanji vojaški 

mulatjeri, ki daje slutiti, da 
je tukaj divjala krvava vojna 
vihra. Vrh Lipnika, kjer stoji 
velik kovinski križ, nas nag-
radi s čudovitim razgledom: 
pred nami se v vsej svoji mo-
gočnosti pokaže Montaž. Iz 
Dunje je res najlepši, naj-
mogočnejši, kot bi nosil dve 
kroni. Pred nami je Zabuš, 
ki se nadaljuje v Strmo peč. 
Daleč zadaj Javor in Lopič, 
pa Monte Crostis in Monte 
Pisimoni, Cozzarel, Mon-
tusel, Zuc dal Bor, Monte 
Chiavals, Creta Grauzaria, 
Monte Sernio, Konjski špik, 
Veliki Koritnik, Monte Lo-
din itd. Pred nami je greben 
Naborjetskih gora vse tja do 
Poldašnje špice, kjer se v da-
ljavi pokažejo tudi Nabojs, 
Viš, Mangart, Jalovec. 

Z vrha malce sestopimo 
po poti vzpona, nato pa nas 
smerokaz na skali usme-
ri desno, strmo navzdol po 
mulatjeri, ki pa je delno za-
raščena. Previdno sestopa-
mo, saj je travnata strmina 
res velika. Mulatjera, pot št. 
602, nas vodi proti zahodu, 
v rahlem vzponu, tik pod Vr-
hom Dunje pa se precej str-
mo vzpne skozi gosto rušev-
je. Vrh označuje skromen, 
ličen lesen križ, razgled pa 
je enak kot z vrha Lipnika. 
Z Vrha Dunje sestopimo 
po poti vzpona in nadaljuje-
mo nazaj proti Lipniku. Kjer 
smo prej prišli navzdol po 
travnati strmini, predlagam, 

da zavijemo desno, na spo-
dnjo pot, ki nas bo peljala 
skozi predor, ki je ostanek 
nekega preteklega časa, ko 
je tod potekala t. i. frontna 
linija tirolske fronte. Hodi-
mo proti vzhodu, po poti št. 

602. Na stiku s potjo št. 601 
zavijemo levo navzgor, pro-
ti grebenu. Ponekod precej 
strm vzpon nas pripelje na 
greben, kjer zavijemo levo. 
Smo na poti št. 601. Čez škr-
bino Clap del Jovel začnemo 

sestopati nazaj proti planini 
Malga Poccet, kjer nas čaka 
jekleni konjiček. 
Nadmorska višina: 1961 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lipnik (1950 m n. m.) in Vrh Dunje (1961 m n. m.)

Najzahodnejša vrhova
Monte Schenone in Jof di Dogna sta imeni v originalu, na zemljevidu. 
Vrhova, ki predstavljata skrajni zahodni del grebena Naborjetskih gora, sta 
dosegljiva iz doline Dunja in s planine Malga Poccet.

Mulatjera je ponekod ozka in izpostavljena. / Foto: Jelena Justin

Vrh Lipnika z venčkom karnijskih vrhov v ozadju 

Vrh Dunje z grebenom Naborjetskih gora / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

Po kočevskih gozdovih
Tokrat vas vabim na kole-

sarjenje po Kočevskem rogu, 
ki leži na jugu Slovenije in je 
najbolj gozdnata pokrajina 
pri nas, saj gozdovi pokrivajo 
kar 91 odstotkov vseh površin. 
Znotraj obsežnih gozdov se 
skrivajo tudi ostanki pragoz-
dov z najbolj znanim Rajhe-
navskim pragozdom. V sen-
ci teh gozdov boste lahko ko-
lesarili tudi v najbolj vročem 
delu, kar sem zadnji konec te-
dna preveril tudi sam. 

Kočevski rog je prepreden 
z več kot 475 kilometrov pre-
težno makadamskih poti, ki 
jih je Zavod Kočevsko strnil 
v deset najbolj priljubljenih 
in logičnih kolesarskih poti, 
izhodišče vseh je v središču 
Kočevja.

Najdaljša makadamska 
pot se imenuje Risova pot. 
Na njej boste prekolesarili 
61 kilometrov in pol, na poti 
pa srečali:

•   kraljico Roga – mogočno 
jelko, ki v višino meri 55 
metrov, 

•   Željnske jame, ki so sesta-
vljene iz več jam, naj-
bolj znana pa je Ciganska 
jama, 

•   grobišče pod Krenom – 
osrednje simbolno grobi-
šče povojnih pobojev. 
Na Polhovi poti boste od-

krivali ostanke kočevskih 
vasi, v katerih so več kot 
šeststo let živeli Kočevarji in 
so jih morali zapustiti med 
drugo svetovno vojno. 

Ljubitelji asfaltnih povr-
šin se boste lahko podali na 
pot k reki Kolpi v deželo Pe-
tra Klepca. Mimo Kočevske 
Reke se boste povzpeli na 
Strmo reber in se spustil v 
Osilnico in se nato 45 kilo-
metrov vozili tik ob reki Kol-
pi, ki v poletnih mesecih 
omogoča vrsto vodnih ak-
tivnosti, in se nato povzpeli 

v Stari trg ter skozi naselji 
Mozelj in Livold nazaj v Ko-
čevje. To bo celodnevni iz-
let, saj je pot dolga 86 kilo-
metrov, povzpeli se boste za 
1050 metrov. 

Lep izlet je v Kočevsko 
Reko, kjer je tajni bunker 
Škrilj, ki je bil zgrajen v 
času hladne vojne osemde-
set metrov pod površjem. V 
njem je petsto metrov hod-
nikov in šest podzemnih 
sob. Ima lastno vodno zajet-
je in dva generatorja za proi-
zvodnjo električne energije, 
kar bi omogočilo bivanje v 
primeru atomskega udara, v 
njem pa bi brez zunanje po-
moči lahko preživeli tudi do 
sto dni. 

Bolj adrenalinski kolesar-
ski navdušenci se lahko po-
date v MTB trail center Ko-
čevje, ki so ga po pogorju 
Stojna uredili člani kolesar-
skega društva Melamin. 

To je le nekaj idej za kole-
sarjenje po Kočevskem. Sve-
tujem vam, da se na pot dob-
ro pripravite, saj so nekate-
re poti slabo označene. Na 
spletni strani Kočevsko je 
opis posameznih poti, ob-
vezno si priskrbite zemlje-
vid poti, še bolje pa kar 

kolesarskega vodnika. Na 
pot se ne podajajte sami, pa 
ne zato, ker bi lahko srečali 
medveda (verjetnost za to je 
namreč majhna), ampak ker 
se na poti v prostranih goz-
dovih lahko zgodi marsikaj, 
v teh krajih pa je telefonski 
signal precej slab.

Kočevsko je dežela neskončnih gozdov in makadamskih cest.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je ob koncu julija dalo v 
javno obravnavo predlog 
sprememb in dopolnitev za-
kona o kmetijstvu. Predlog 
združuje spremembe gle-
de definicije kmeta in kme-
tijskega gospodarstva, ki so 
bile v javni obravnavi in v 
medresorskem usklajeva-
nju že lani, ter nekatere nove 
spremembe, ki urejajo pla-
čilne roke za hitro pokvarlji-
ve in druge kmetijske in ži-
vilske izdelke, (nedovolje-
na) ravnanja v verigi preskr-
be s hrano in delovanje varu-
ha odnosov v prehranski ve-
rigi. Javna obravnava bo tra-
jala do 10. avgusta, dotlej pa 
imajo organizacije, ki zasto-
pajo kmete, in vsi drugi za-
interesirani čas, da dajo pri-
pombe na predlagane spre-
membe zakona.

Predlagani zakon na novo 
določa definicijo kmeta 

in kmetijskega gospodar-
stva. Sprememba je potreb-
na zaradi uskladitve naci-
onalne zakonodaje s pred-
pisi Evropske unije, ki jas-
no določajo, da je »kmet su-
bjekt, ki nastopa v pravnem 
prometu v svojem imenu in 
za svoj račun, kmetijsko go-
spodarstvo pa objekt, ki ga 
upravlja kmet«. S kmetij-
stvom kot gospodarsko de-
javnostjo se lahko ukvarja 

katerikoli poslovni subjekt. 
Kmet, ki je fizična oseba in 
ni samostojni podjetnik, 
se imenuje kmet posame-
znik (ne več nosilec kmeti-
je), njegovo kmetijsko go-
spodarstvo pa kmetija. Na 
enem stalnem prebivališ-
ču je lahko prijavljen le en 
kmet posameznik, vsi, ki ži-
vijo še na istem naslovu, pa 
so njegovi družinski člani. 
Odgovoren je za opravljanje 

kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, je imetnik vseh rej-
nih živali na kmetiji in je 
dolžan javljati v evidence 
vse uradne podatke. Kdor 
opravlja kmetijsko dejav-
nost kot samostojni podje-
tnik posameznik in je kot 
kmet vpisan v register kme-
tijskih gospodarstev, ne 
more biti vpisan v register 
tudi kot kmet posameznik. 

Zakon na novo ureja tudi 
nekatera druga področ-
ja, med drugim spremlja-
nje stanja kakovosti kmetij-
skih tal in gnojenja. Gnoje-
nje doslej ni bilo urejeno s 
predpisi s področja kmetij-
stva, zato je v praksi prihaja-
lo do težav, še zlasti pri rav-
nanju z živinskimi gnojili. 
Zakon predvideva tudi pre-
poved prodaje kmetijskih 
pridelkov in živil na stojni-
cah ob cestah, razlog za pre-
poved naj bi bil v tem, da na 
teh mestih velikokrat za pro-
dajo niso izpolnjeni higi-
ensko-tehnični pogoji.

Kdo je kmet in kaj je kmetija
Zakon o kmetijstvu bo slovensko definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva uskladil z zakonodajo 
Evropske unije.

Predlagane spremembe zakona o kmetijstvu so v javni 
obravnavi do 10. avgusta.  

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je ob koncu julija objavi-
lo javni razpis za naložbe v 
predelavo ali trženje kmetij-
skih proizvodov, za katerega 
Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja in sloven-
ska država namenjata dvaj-
set milijonov evrov, od tega 
sedem milijonov za kmetije 
in kmetije z dopolnilno de-
javnostjo, trinajst milijonov 
evrov pa za samostojne pod-
jetnike posameznike, za-
druge in gospodarske druž-
be. Finančne podpore na-
menjata za ureditev objek-
tov za potrebe predelave in 
trženja kmetijskih proizvo-
dov, ureditev skladiščnih 
zmogljivosti, objektov za os-
krbo z vodo ter posodobitev 
sistemov za varčno upora-
bo vode, shranjevanje vode, 
za ureditev greznic, čistilnih 

naprav, lovilcev maščob in 
naprav za obdelavo odpad-
nih voda, ureditev objektov 
za proizvodnjo električne in 
toplotne energije za lastno 
porabo ter za nakup opreme 
za posodobitev energetsko 
učinkovitih ogrevalnih sis-
temov ter opreme in naprav, 
ki povečujejo varnost pri 
delu. Do podpore so upra-
vičene še naložbe v ureditev 
prodajnih in degustacijskih 
prostorov, nakup mobilne-
ga predelovalnega obrata in 
naložbe v obrat za predelavo 
stranskih proizvodov, ostan-
kov in drugih neživilskih su-
rovin. Podpora znaša od tri-
deset do petdeset odstotkov 
upravičenih stroškov, ki so 
nastali po 12. marcu letos.

Vlagatelji bodo lahko od-
dali vlogo v elektronski sis-
tem agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja v 
času od 17. avgusta do vključ-
no 26. oktobra letos.

Podpore za naložbe  
v predelavo in trženje

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
junija za mleko, dostavljeno 
v mlekarno ter s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin, plačale v povpre-
čju 29,37 evra za sto kilogra-
mov, kar je bilo 2 centa ali 
0,07 odstotka več kot mesec 
prej. Ker je mleko v povpre-
čju vsebovalo 4,04 odstotka 

maščobe in 3,37 odstotka 
beljakovin, je bila povpreč-
na dejanska odkupna cena 
32,20 evra in je bila za 5 cen-
tov ali za 0,16 odstotka višja 
kot maja. Odkupovalci so za 
mleko s 3,7 odstotka maščo-
be in 3,15 odstotka beljakovin 
plačali povprečno 26,14 evra 
za sto kilogramov, cena, iz-
računana glede na dejansko 
vsebnost maščob in beljako-
vin v mleku, pa je znašala 
30,10 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska
December 2012  31,00  32,56 26,56 30,71
December 2013  36,23  38,36 31,06  36,12
December 2014  32,64  34,09 27,77 31,72
December 2015  28,88  30,70 24,86 28,33
December 2016  26,84  30,01 24,15 28,18
December 2017  32,87  35,25 28,63 32,97
December 2018  31,43  34,40 28,37 31,95
December 2019  32,26  36,62 29,55 34,16
Maj 2020 29,35 32,15 25,97 30,00
Junij 2020 29,37 32,20 26,14 30,10

Marjana Ahačič

Lesce – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je tudi na Gorenjskem 
pripravilo javno predstavitev 
razpisov s področja gozdno-
-lesne verige iz Programa ra-
zvoja podeželja za obdobje 
2014–2020. Objavljeni javni 
razpisi potencialnim upra-
vičencem omogočajo prido-
bitev nepovratnih sredstev 
Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in 
državnega proračuna za raz-
lične naložbe v gozdno-lesno 
verigo, ki se začne s sečnjo in 
konča s prvo predelavo hlo-
dovine v različne produkte.

V čebelarskem centru v Les-
cah so tako predstavili aktual-
ne javne razpise: za ureditev 
gozdne infrastrukture, nalož-
be v nakup nove mehanizaci-
je in opreme za sečnjo in spra-
vilo lesa, za operacijo naložbe 
v predindustrijsko predelavo 
lesa, javni razpis za podukrep 
Podpora za naložbe v vzposta-
vitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti, za aktivnost Dela 
za odpravo škode in obnovo 
gozda ter javni razpis za ope-
racijo Ureditev gozdnih vlak, 
potrebnih za izvedbo sanaci-
je gozdov.

Kot je poudaril državni se-
kretar Damjan Stanonik, gre 

po vsej verjetnosti za zadnje 
razpise v tej finančni perspek-
tivi za področje gozdarstva. 
»Glavne razlike v primerja-
vi s preteklimi razpisi so, da 
so vstopni pogoji nižji oziro-
ma ugodnejši za lastnike goz-
dov, za kmete, kar pomeni, 
da je lastništvo gozdov lahko 
manjše, kot je bilo doslej, da 
so prvič mogoče tudi skupin-
ske prijave kmetov oziroma 
lastnikov gozdov, za katere ni 
treba, da so kakorkoli formal-
no povezani,« je poudaril dr-
žavni sekretar.

V razpis za ureditev go-
zdne infrastrukture, ki pod-
pira naložbe v gradnjo in 

rekonstrukcijo gozdnih cest 
in vlak, je na voljo 6,4 mili-
jona evrov, upravičenci pa 
so lastniki gozda, ki izvaja-
jo naložbo v lastnem gozdu, 
lastnik gozda, ki ima parce-
lo na trasi prometnice in za 
poseg pridobi soglasje lastni-
kov in v imenu njih da vlogo 
na agencijo, pa tudi agrarna 
skupnost. Razpis bo odprt od 
10. avgusta do 12. oktobra.

Razpis za podporo nalož-
bam v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti je na-
menjen predvsem podpori tu-
rizmu kot dopolnilni dejav-
nosti na kmetijah oziroma v 
gozdovih, je pojasnil državni 

sekretar Damjan Stanonik. Pri 
tem je posebej omenil kolesar-
jenje, ki je v gozdovih v zad-
njem obdobju vedno bolj pri-
sotno, a ne regulirano. »Če se 
bo lastnik odločil, da v gozdu 
uredi uradno kolesarsko pot, 
ki jo bo lahko tudi tržil, se lah-
ko za podporo prijavi prav na ta 
razpis. Seveda se mora najprej 
obrniti na pristojni Zavod za 
gozdove in ugotoviti, ali je v 
njegovem gozdu ureditev ko-
lesarskih poti mogoča.« Raz-
pis je sicer odprt še do 21. okto-
bra, državni sekretar pa priča-
kuje, da se bo dejavnost spod-
bujala tudi v naslednji finanč-
ni perspektivi. 

Javni razpis za naložbe v 
nakup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo in spravilo 
lesa bo odprt od 17. avgusta 
do 17. septembra, razpis za 
naložbe v predindustrijsko 
predelavo lesa pa bo predvi-
doma odprt v septembru.

Z začetkom meseca sta ob-
javljena tudi četrti razpis za 
sofinanciranje odprave škode 
in obnovo gozda ter tretji jav-
ni razpis za urejanje gozdnih 
vlak, potrebnih za izvedbo sa-
nacije gozdov. Razpisanih je 
milijon evrov, do sredstev pa 
so upravičena samo obmo-
čja sanacije po žledolomu, 
vetrolomu in po škodi zaradi 
podlubnikov.

Predstavili javne razpise
Objavljeni razpisi s področja gozdno-lesne verige upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih 
evropskih in državnih sredstev. Novost so nižji vstopni pogoji in možnost skupinskih prijav.

Državni sekretar Damjan Stanonik je skupaj s sodelavci 
z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
predstavil aktualne razpise s področja gozdno-lesne verige.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je načrtovalo Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in pode-
želskih projektov že na začetku avgusta, a ga je prestavilo 
proti koncu meseca, na dneve od 22. do 30. avgusta. Po-
daljšalo je tudi rok za prijave, sprejema jih do 10. avgusta. 
Ker poteka promocija kmetij v okviru programa razvoja po-
deželja, se za sodelovanje lahko prijavijo kmetije, ki so v 
okviru programa prejele denar za naložbe, ter kmetije, ki so 
vključene v skupine in organizacije proizvajalcev, v ukrepe 
za kmetijsko-okoljska in podnebna plačila, v ekološko kme-
tovanje, v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost, v projekte Leader in v druge ukrepe. Kmetije bodo 
na Tednu odprtih vrat lahko predstavile svoje dejavnosti in 
naložbe, ki so jih izvedle s pomočjo denarja iz programa 
razvoja podeželja, organizirale pokušnje, oglede, delavni-
ce, pohode ... Ministrstvo želi s tem pomagati kmetijam pri 
promociji. Kampanjo bo financiralo prek Mreže za podeželje.

Predstavitev kmetij in podeželskih projektov
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Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav avtocesta ve-
lja za najvarnejšo cesto, saj 
je glede na število vozil in 
prevoženo razdaljo manj 
nesreč kot na preostalih ce-
stah, pa nekateri vozniki na 
njej ne upoštevajo pravil vo-
žnje. Tako za vožnjo po av-
tocesti večina uporablja levi 
prometni pas. Pri tem ljud-
je pozabljajo, da je ta name-
njen zgolj prehitevanju. 

Zaradi neupravičene upo-
rabe levega prometnega 
pasu se hitrost vseh vozni-
kov posledično zniža, v času 
prometnih konic pa se pro-
met večkrat celo ustavi. Pre-
točnost prometa tako po-
staja slabša, hitrost vozil 
se zmanjša, kar vodi do za-
stojev, posledično tudi do 
nestrpnosti med vozniki. 
Vse to povečuje tveganje za 
nevarnost naleta vozil. 

Da bo promet bolj tekoč in 
predvsem varnejši Agenci-
ja za varnost prometa pozi-
va voznike k pravilni, strpni 
in odgovorni vožnji. Pravi-
lo »Vozi desno, prehitevaj 
levo!« pomeni, da je prehite-
valni oziroma levi prometni 
pas namenjen prehitevanju, 
vozni oziroma desni prome-
tni pas pa vožnji. 

Vožnja po levem prome-
tnem pasu, ko voznik ne 
prehiteva nobenega vozila, 
je namreč tudi prepoveda-
na. Dejstvo je, da pri vožnji 
na avtocesti ne velja prosta 
izbira prometnih pasov.

Pred prehitevanjem vozila 
se mora voznik prepričati, da 
to lahko stori varno, nato pa 
vozilo prehiti. Po končanem 
prehitevanju se mora čim 
prej vrniti na desni prometni 

pas. Vztrajanje na levem, 
prehitevalnem pasu, ko bi se 
voznik moral umakniti nazaj 
na desnega, voznega, je zna-
čilno v jutranjih in popoldan-
skih prometnih konicah in v 
času povečanega obsega pro-
meta ob koncih tedna. 

Na Agenciji za varnost 
prometa poudarjajo še, da 
se v prometnih konicah pro-
met pogosto zgosti na obeh 
prometnih pasovih. V tem 
primeru lahko kolona vo-
zil na desnem prometnem 
pasu vozi hitreje od kolone 
vozil na levem prometnem 
pasu. To namreč ne šteje za 
prehitevanje. 

Preprečimo zastoje

Do pojava tako imenova-
nih fantomskih zastojev pri-
haja predvsem v času pro-
metnih konic. Takrat hit-
rost zaradi povečanega šte-
vila vozil bistveno pade. 
Zato morajo vozniki večkrat 
celo nepričakovano ustaviti, 

kmalu za tem pa spet voziti 
tako, kot da se ni nič zgodilo. 

Vzrok za nastanek fantom-
skih zastojev je ravnanje vo-
znikov. Gre za posledico vo-
žnje na prekratki varnostni 
razdalji, poznega zmanjše-
vanja hitrosti ob dohiteva-
nju počasnejših vozil in me-
njave prometnih pasov, za-
radi katere so drugi vozniki 
prisiljeni zmanjšati hitrost.  
Fantomskim zastojem se 
lahko izognemo z vožnjo na 
ustrezni varnostni razdalji. 
To pomeni, da morajo voz-
niki pravočasno prilagajati 
hitrost vožnje prometnemu 
toku in spremljati dogajanje 
v prometu tudi daleč pred se-
boj. Zelo pomembno je tudi, 
da čim manj vozijo po levem 
pasu, menjavo prometnih 
pasov pa izpeljejo brez vple-
tanja drugih vozil – torej da 
se ne vrivajo v kolono. Voz-
niki s takšno vožnjo ogroža-
jo vse udeležence v prometu. 
V skrajnem primeru lahko 

v takšnih okoliščinah pride 
tudi do naleta vozil. 

Ne pozabimo na 
reševalni pas

Na Agenciji za varnost 
prometa tudi opozarjajo, da 
je ob vsakem zastoju nujno 
ustvariti reševalni pas za in-
tervencijska vozila. Ta mora 
biti dovolj širok za varno vo-
žnjo teh vozil. 

Vozila, ki se ustavljajo ali 
stojijo na skrajnem levem 
prometnem pasu, se morajo 
razvrstiti čim bolj levo, tudi 
čez robno črto smernega vo-
zišča. Vozila, ki se ustavlja-
jo ali stojijo na desnem pro-
metnem pasu, pa se mora-
jo razvrstiti čim bolj desno, 
tudi čez robno črto smerne-
ga vozišča, kar vključuje tudi 
odstavni pas. 

Pri reševanju življenj je po-
membna vsaka sekunda in 
pravilno vzpostavljen reše-
valni pas lahko odloča o pre-
živetju pomoči potrebnega.

Varna vožnja po avtocestah
Z akcijo Vozi desno, prehitevaj levo! želi Agencija za varnost prometa voznike spomniti na pravilno, 
strpno in odgovorno vožnjo po avtocestah.

Tudi pri vožnji po avtocestah veljajo pravila, ki jih je za večjo varnost in pretočnost treba 
upoštevati. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Jeseniški policisti 
so julija obravnavali šest vlo-
mov in poskusov vlomov v 
vozila na avtocestnem poči-
vališču. V štirih primerih je 
storilcem uspelo vlomiti v 
vozila, v dveh primerih pa je 
dejanje ostalo pri poskusu. 

Večinoma so vlamljali v 
avtodome. Vlomili so pono-
či, ko so lastniki spali v vo-
zilu. S tem so največkrat 
povzročili materialno ško-
do, lastnike pa so s tatvino 
stvari iz vozil dodatno oško-
dovali še za okoli osem tisoč 
evrov. V vseh primerih je bilo 

vlomljeno skozi vrata. Tatovi 
so praviloma odnesli torbice 
in denarnice. Čeprav so bili 
v vseh primerih oškodovani 
tujci, gre za dejanja, katerih 
tarče so lahkot tudi sloven-
ski državljani doma ali v tu-
jini. Glede na doslej zbrana 
obvestila sta storilca najmanj 
dva. V enem primeru vloma 
sta bila osumljenca posneta.

Policisti so že poostrili 
kontrole na avtocestnih po-
čivališčih.

»Med postanki na avto-
cestnih počivališčih ves 
čas nadzirajte svoje vozilo 
in predmete v njem! Če se 
oddaljite, vozilo zaklenite, 

vrednejših predmetov pa ne 
puščajte na vidnih mestih. 
Vseh osebnih dokumentov 
in denarja ne imejte shranje-
nega skupaj v eni torbi ali de-
narnici, saj lahko v primeru 
tatvine izgubite tako doku-
mente kot denar,« svetujejo 
policisti in dodajajo, da vo-
zil ni priporočljivo parkirati 
na oddaljenih mestih večjih 
počivališč. Bolje je parkirati 
na osvetljenih delih. Pripo-
ročljiva je tudi uporaba avto 
alarmnih sistemov.

V preteklosti so storilci na 
avtocestah kazniva dejanja 
izvrševali tudi na druge na-
čine. Na počivališču so na 

različne načine zavedli oško-
dovanca oziroma pritegnili 
njegovo pozornost, medtem 
pa so mu sostorilci iz vozila 
ukradli vrednejše predme-
te. Večkrat se je zgodilo tudi, 
da so oškodovancu poskušali 
prodati lažno blago, zlasti po-
naredke. Prav tako se je do-
gajalo, da so na počivališču 
ali na bencinski črpalki pre-
luknjali pnevmatiko na vo-
zilu oškodovanca in se kas-
neje, ko se je nekaj kilome-
trov naprej na avtocesti usta-
vil zaradi izpraznjene pnev-
matike, pripeljali za njimi in 
mu ponudili pomoč ter ga v 
tem času okradli. 

Vlomi na avtocestnem počivališču
V minulem mesecu so jeseniški policisti obravnavali kar šest vlomov in poskusov vlomov na 
avtocestnem počivališču, zato so poostrili nadzor.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski policisti so 
prejšnji teden na Planini 
obravnavali prijavo trčenja 
med kolesarko in voznico 
osebnega avtomobila. Ko-
lesarka se je lažje poškodo-
vala. Trčenje med kolesar-
jema brez poškodb pa se je 
zgodilo v Preddvoru. Eden 
od njiju je bil pod vplivom 
alkohola (0,47 mg/l). Po-
licisti vodijo prekrškovna 
postopka. 

Gorenjski policisti so 
obravnavali tudi prometno 
nesrečo, ko je na Bledu kole-
sar trčil v osebni avtomobil 
in je laže poškodovan. 

V petek je v Kranjski Gori 
na kolesarski progi padel 
kolesar. S kraja nesreče so 
ga odpeljali s helikopter-
jem. Prav tako v petek se 

je med Rudnim poljem in 
Uskovnico poškodovala ko-
lesarka.

Tudi konec tedna so poli-
cisti obravnavali še štiri pro-
metne nesreče, v katerih so 
bili udeleženi kolesarji. Nes-
reče so se zgodile na Pok-
ljuki, v Ratečah ter v Kovor-
ju in Bohinju. Razlog za pad-
ce je pretežno neprilagojena 
hitrost vožnje kolesa. Kole-
sarji so po podatkih policije 
lažje poškodovani.

»Ob lepem vremenu ni 
pričakovati, da bi se trend 
nesreč kolesarjev umiril. 
Zato jih znova pozivamo, 
naj bolje poskrbijo za svojo 
varnost in za varno udelež-
bo v prometu. Najbolj kritič-
ni dejavniki zanje so nepri-
lagojena hitrost, nepravilna 
stran in smer vožnje ter kri-
žišča,« pravijo policisti.

Nesreče kolesarjev

Torovo – Včeraj zgodaj zjutraj so na gorenjski avtocesti pri 
nekdanji cestninski postaji Torovo trčila tri vozila. Promet je bil 
oviran do 7.15, vmes pa je bila cesta tudi več ur zaprta, zaradi 
česar je nastal daljši zastoj v obe smeri. Za prometno nesrečo 
je odgovoren voznik osebnega avtomobila, ki je med prehite-
vanjem povzročil trčenje z dvema tovornima voziloma. Eno od 
tovornih vozil je prebilo varovalno ograjo in s kabino obstalo 
na prehitevalnem pasu nasprotnega smernega vozišča. Vsi 
udeleženci v nesreči so tujci, vozili pa so v smeri Karavank. Po 
prvih podatkih ni bil nihče poškodovan. Nastala je materialna 
škoda. Povzročitelj nesreče je bil kaznovan z globo.

Nesreča in zastoji na avtocesti

Medvode – V nedeljo popoldne se je na cesti iz smeri Kranja 
proti Mednu v naselju Medvode zgodila prometna nesreča, 
v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do nesreče 
je prišlo, ker je voznik zapeljal na nasprotno stran ceste in 
trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Pri tem se je 
povzročitelj lažje telesno poškodoval. Policisti so mu izdali 
plačilni nalog.

Zapeljal na nasprotno stran ceste

Cerkljanska Dobrava, Visoko – Motorist in sopotnik na mo-
torju sta bila v petek zvečer udeležena v nesreči na Cerkljanski 
Dobravi. Oba sta se huje poškodovala, vendar po podatkih 
policije njuni življenji nista ogroženi. Okoliščine kažejo na 
neprilagojeno hitrost vožnje. Na Visokem pa je motorist v 
soboto pozno popoldan padel po tleh in trčil v stanovanjsko 
hišo. Tudi on je po prvih podatkih težje poškodovan in tudi v 
tej nesreči okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost vožnje.

Dve nesreči motoristov

Žiri – Na Selu pri Žireh je v petek zvečer močan veter odkril del 
strehe stanovanjske hiše. Gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Dobračeva so streho prekrili. Le malo prej je 
na Triglavski ulici v Žireh udarila strela. V dimniku je začelo 
goreti. Gasilci PGD Dobračeva in Žiri so pogasili požar in s 
termo kamero pregledali objekt ter prezračili prostore.

Veter je odkril streho, udarila tudi strela

Kranj – Na vroč sobotni dan so se nesreče v gorah kar vrsti-
le. Tako so reševalne ekipe v zraku in na terenu pomagale 
alpinistu, ki se je poškodoval na območju Špika, in plezalki, 
ki se je pri plezanju poškodovala pod Ratitovcem. V Špiku je 
alpinist padel med plezanjem v navezi. V Pišnici se je poško-
doval pohodnik. Na planini Vogar je planinca obšla slabost. Na 
Voglu so pomagali planincu zaradi izčrpanosti. Na Pokljuki je 
policija z gorskimi reševalci in vodniki reševalnih psov iskala 
pogrešanega starejšega moškega, ki ga je našla in predala 
svojcem. »Za planince, ki nimajo kondicije in ki ne uživajo 
dovolj tekočine, so vroči dnevi izredno problematični. Prav 
tako so nesrečam zelo izpostavljeni tisti brez izkušenj in s 
slabo opremo. Zato jih pozivamo, naj ture prilagajajo svojim 
sposobnostim. Vsak mora tudi vsaj približno vedeti, česa je 
sposoben,« znova svetujejo policisti in reševalci.

Številna reševanja v gorah
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Jure Sodja, ki se ukvar-
ja z organizacijo pri-
reditev in koncertov 
v Turističnem druš-
tvu (TD) Bohinj, se že 

pripravlja na virtualno izved-
bo septembrskega Kravjega 
bala, Praznik sira bo posku-
šal izpeljati v živo, seveda pa 
glede na nastalo situacijo, ki jo 
je povzročil novi koronavirus, 
organizatorji prireditev prav-
zaprav največkrat do zadnje-
ga ne vedo, ali bo načrtovano 
mogoče izpeljati ali ne, se bo 
zadnji trenutek kaj spremeni-
lo in bodo morali napovedani 
dogodek odpovedati ali pre-
staviti. Potem pa je pri večini, 
če ne kar vseh poletnih dogod-
kih v Bohinju vedno – in tudi 
letos – veliko vlogo igralo še 
vreme in tokrat poletje ni rav-
no razsipno s soncem.

»Letošnje leto je poseb-
no. Nekatere prireditve lahko 
izvajamo, vendar večjih abso-
lutno ni. Izvajamo animaci-
jo v Kampu Danica, petkove 
večere Pozdrav Triglavu in 
ponedeljkove Večere pod lipo 
ter turnirje odbojke na mivki. 
Smo v pričakovanju 'usmilje-
nja' s strani NIJZ za Triatlon 
jeklenih in Praznik vina in 
sira, vendar se pojavljajo nove 
in nove zahteve in smo že rah-
lo obupali, saj se nam določe-
ne zahteve zdijo nerealne in 
predvsem nepraktične. Vsee-
no upamo, da se situacija obr-
ne in da jih bomo lahko izved-
li,« pripoveduje Sodja. 

»Preživele« manjše, 
butične prireditve

V Kampu Danica si lahko že 
peto leto zapored ob četrtkih 
zvečer ogledate izdelovanje 

sira v premični sirarni Kme-
tije Pr' Odolnek iz Studurja, 
ki izdeluje sir tudi na Plani-
ni v Lazu. Ogledate si lahko 
dejanski postopek sirarjenja, 
za kar uporabijo trideset lit-
rov mleka. »Gostje so navdu-
šeni nad postopkom in tudi 
sirom, ki pa je seveda priprav-
ljen do faze, ko bi šel v slanico 
in na polico za zorenje,« pove 
Sodja. 

Pozdrav Triglavu se vsak 
petek zgodi v parku, pod 
spomenikom štirim srčnim 
možem v Ribčevem Lazu. 
Letos že tretje leto. Na glasbe-
ni butični prireditvi, ki je kraj-
ša od ene ure, po navadi nasto-
pa zbor, nikoli pa ne manjka 
slovesen zaključek, ko troben-
tač s pogledom na Triglav odi-
gra skladbo Oj, Triglav, moj 
dom. Začenjajo ob 20. uri; 
petek, ki prihaja, bo zadnji, 
nastopil bo Duo Ana in Matic.

Pod lipo v Srednji vasi pa 
je že kar tradicionalno prizo-
rišče poletnih ponedeljkovih 
večerov. V preteklosti so se 
jih udeleževali predvsem tuji 
gostje oziroma turisti, letos pa 

se slovensko petje, ples, glas-
ba in bohinjska tradicija pred-
stavljajo zlasti slovenskim 
obiskovalcem Bohinja. Prire-
ditev v vaškem jedru so obo-
gatili še s ponudbo sira, medu 
in spominkov. 

Kot kaže, bodo izpeljali tudi 
koncerte v okviru poletne-
ga glasbenega festivala Glas-
beno poletje v Bohinju. Pro-
gram je zelo raznolik in pri-
vlačen za bolj ali manj zahte-
vne ljubitelje glasbe. Največ-
krat glasba zveni v cerkvi sv. 
Martina v Srednji vasi. Zad-
njo soboto v juliju je tako na 
prvem koncertu festivala nas-
topil znameniti Slovenski 
oktet, drugi koncert je pripa-
dal Liebertriu, tretjega načr-
tujejo ta četrtek, 6. avgusta, 
zvečer – nastopil bo Klavirski 
trio Artio; četrti nosi naslov 
Poklon dvema domovinama 
in večer samospevov, izvedli 
pa naj bi ga 13. avgusta 2020.

Kino pod Triglavom

Torkovi večeri v Bohinju so 
namenjeni tudi brezplačnim 
kinopredstavam na prostem. 

Nanje pa vabi prenovljeno 
vaško središče v Stari Fuži-
ni. Če organizatorjem slučaj-
no zagode vreme, potem so 
predstave prestavljene pod 
streho Kulturnega doma v 
Stari Fužini. Filmi se začen-
jajo ob 21. uri, zadnji bo na 
sporedu 23. avgusta 2020.

V nedeljo zvečer so gosti-
li drugi film o Kekcu Sreč-
no, Kekec!; 9. avgusta prihaja 
na spored Gremo mi po svo-
je; 16. avgusta dokumentarec 
Medvedi s Kamčatke. Življen-
je se prične; 23. avgusta pa še 
zadnji film Kekčeve trilogije z 
naslovom Kekčeve ukane.

Se pa kinopredstave zače-
njajo ravno ob pravem času, 
saj prej pred kulturnim 
domom v Stari Fužini lah-
ko v popoldanskih urah naj-
prej »skočite« na tržnico, 
potem pa vsakič prisluhnete 
še različnim glasbenikom. 
Že 18. avgusta tako priprav-
ljajo veliki Torkov večer, ko 
bosta nastopila Oto Pestner 
in pianist Tomaž Kozlevčar. 
Začnejo – tako kot vsakič – 
ob 20. uri.

LETOŠNJE POLETJE V BOHINJU
Bohinj je poleti znan po kopici glasbeno, kulturno in plesno obarvanih prireditev. Nekatere imajo že 
dolgo tradicijo. Poletni večeri so tisti, ko Bohinj živi oziroma je živel z roko v roki s pesmijo, plesom in 
ljudskimi običaji. Ljudje so dobro sprejeli tudi mlajši koncertni Festival kanal, ki pa je letos žal odpadel.

Glasbeni Pozdrav Triglavu se zgodi vsak petek v parku, pod spomenikom štirim srčnim 
možem v Ribčevem Lazu. / Foto: arhiv TD Bohinj
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N
ovi koronavirus 
je zagodel tudi 
ustvarjalcem 
oddaje Ljube-
zen po domače 

in tako sedaj že lahko sprem-
ljamo kandidate pete sezone, 
ki so se odločili, da poskušajo 
življenjsko partnerico ali par-
tnerja najti na ta način. Je pa 
res, da je Ljubezen po doma-
če zelo priljubljena oddaja. 
Četrto sezono pa bomo na 
malih zaslonih gledali jeseni. 

Tudi v peti sezoni sodelu-
jeta dve ženski, ki sta celo v 
sorodu. Vseh kandidatov je 
osem. Najmlajša fanta imata 
32 let, najstarejši pa 71. Kan-
didate ste že lahko spoznali, 
na Pop TV so jih predstavili 

26. julija in povabili k pisan-
ju pisem. 

V četrti sezoni gorenjske 
barve zastopa Kranjčan, v 
peti pa Kamničan: Franci 
Kemperl prihaja iz Staho-
vice; 47-letnika so v odda-
jo prijavili prijatelji, pro-
stovoljni gasilci. Pravi, da 
ima vse, le resno dekle mu 
manjka. Ukvarja se s kme-
tijstvom in gozdarstvom. 
Rad hodi v hribe, toplice in 
na morje. Odkar je prevzel 
kmetijo, ima sicer manj 
časa, a za sproščanje si ga 
vedno vzame. 

Najmlajša kandidata sta 
iz Strunjana in Zreč, David 
Krulčič in Miha Pevec. Oba 
imata 32 let. Za Davida anke-
ta na spletu kaže, da bo ver-
jetno tisti, ki bo dobil naj-
več pisem deklet, ki bi ga 

rada spoznala. Ali bo res 
tako, pa bomo morali poča-
kati do jeseni. Ravno tako so 
ga v oddajo prijavili prijate-
lji. Ukvarja se z oljkami in 
trto. Miha pa je prostovolj-
ni gasilec z močnimi delo-
vnimi navadami. V življen-
ju ga marsikaj zanima, saj 
želi imeti univerzalna znan-
ja. Milan Podgornik, ki šte-
je 67 let in je iz Trnovega pri 
Gorici, je nekdanji krojač in 
izjemno rad kolesari. Je tudi 
eden tistih, ki oddajo Ljube-
zen po domače spremljajo 
od začetka. V sebi je vedno 
gojil željo, da bi se prijavil, 
in letos se je to zgodilo. Upa, 
da bo spoznal nove ljudi, pri-
jatelje, se zaljubil. Mitja Rus 
je 41-letni Ribničan. Za šalo 
so ga v oddajo prijavili prija-
telji. Ker je mož beseda, se 

ni umaknil. Metka (34) in 
Mihaela (24) Krajnc sta teta 
in nečakinja, ki prihajata z 
Mute. Metka nima velikih 
pričakovanj, jo pa zanima, 
kako se snema takšna odda-
ja. Partner mora biti njen 
najboljši prijatelj, hkrati pa 
ji mora biti všeč tudi njegov 
videz. Po duši je bolj umet-
nica. S svojo nečakinjo sta 
najboljši prijateljici. Ta pra-
vi, da si poleg skrivnosti deli-
ta tudi enake interese, želje 
in okuse. Miroslav Košir ima 
71 let in je doma iz Polšnika, 
naselja v občini Litija. Vesel-
jak, ki rad igra na kitaro, ben-
džo in orglice. Kar 27 let je 
bil strojevodja, ima hčerko, 
na katero je zelo ponosen, in 
strašno rad pleše. Živi v svo-
jem malem raju, pogreša pa 
žensko družbo.

LJUBEZEN 
POGANJA SVET
Jeseni na televizijo prihaja četrta sezona oddaje 
Ljubezen po domače, vendar se na Pop TV že 
aktivno pripravljajo na peto sezono oddaje.

V peti sezoni Ljubezni po domače bo srečo poskusil tudi 
Franci Kemperl iz Stahovice. / Foto: arhiv Pop TV
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Suzana P. Kovačič

V
ečdnevne Kek-
čeve delavni-
ce so v Gornje-
savskem muze-
ju Jesenice, ki 

upravlja vse tri enote, v Liz-
njekovi domačiji sklenili v 
petek, ko so pekli tudi zvitke 
sirote Menare. Kot je pove-
dala vodja delavnic pedago-
ginja in kustosinja Natalija 
Štular, so otroci (in tudi star-
ši) nadvse uživali, ko so spe-
kli vsak svoje testo za zvit-
ke in mlečni kruh. Ene so 
namazali z domačo ribezo-
vo marmelado, druge s sku-
to in pehtranom. Bo že drža-
lo, da tisto, kar sam pripra-
viš, tudi odlično tekne. 

V soboto dopoldne pa je 
bila v Slovenskem planin-
skem muzeju delavnica, ki 
jo je muzej pripravil sku-
paj z Društvom za izvajan-
je filmske vzgoje SLON, s 
prav zanimivim naslovom 
Alpinisti z žganci v animira-
nem filmu. Poleg Štularjeve 

sta jo vodili Andreja in Ana 
Goetz iz društva, ki sta mla-
dim udeležencem prikaza-
li, kako nastane animira-
ni film, za to priložnost fil-
mček o življenju znane-
ga slovenskega alpinista. 
Za uvod je namreč Natali-
ja Štular predstavila alpini-
sta Tomaža Humarja, čigar 
veliko alpinistično ime sov-
pada z letošnjo desetletni-
co Slovenskega planinske-
ga muzeja in skorajšnjim 

odprtjem razstave 10 sid-
rišč slovenskega alpinizma. 
Sobotno druženje so skleni-
li s kuhanjem ajdovih žgan-
cev. Sedemletna Urša iz 
Mojstrane je povedala, da je 
bila na vseh planinskih dela-
vnicah v muzeju, zelo ji je 
bila všeč tudi tista, na kate-
ri so izdelovali afriške mas-
ke. Devetletni Miha iz Pet-
rovč je na Gorenjskem na 
počitnicah z družino, zelo 
rad ima hribe. Kot je dejal, 

je njegovi oči gorski vodnik 
in sta skupaj že preplezala 
severno steno Triglava. 

V soboto, 8. avgusta, ob 9. 
uri bo v muzeju delavnica 
Skrivnostni prebivalci goz-
da in njihova pojedina v dru-
žbi Nuše Turk, gozdarke in 
gozdne pedagoginje. Natali-
ja Štular pa že zdaj lepo vabi 
tudi na druženje z Vandoto-
vimi junaki v Kajžnkovi hiši 
v Ratečah. Prvo bo 11. avgus-
ta ob 10. uri.

ALPINISTI Z ŽGANCI
V Zgornjesavski dolini so čez poletje na voljo številne ustvarjalnice za otroke in družine. Ravno so se 
zaključile Kekčeve delavnice v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, vsako soboto so planinske delavnice v 
Slovenskem planinskem muzeju, od 11. avgusta dalje bo program tudi v Kajžnkovi hiši v Ratečah.

Kako ogromna je lahko gora, ki jo osvojijo alpinisti, je nazorno pokazala Natalija Štular.

Žganci se že kuhajo ...

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Kdo sem jaz,
ki lahko bi rekel,
da je mogoče vse.

Da reke
rušijo mostove,
da plazovi
podirajo vrhove.
Da ogenj uniči
vse pred seboj.

Tli bolečina,
ki je nihče
ne premaga.

Njen obstoj
ne beleži časa.
Torej je ni,
je utvara,
je iluzija.
Nekaj, 
česar v resnici ni.

Kdo sem jaz,
ki lahko
bi si želel
le en majhen
košček sreče
na tem velikem 
planetu.

Bolečina

PESMI MLADIH

Janez

Pesem, polna globokih čustev in odkritosti do sebe. Pravi-
jo, da če si nečesa resnično želiš, je mogoče čisto vse. Naj 
vam poletje izpolni skrite želje. Meta

Alenka Brun

K
ončno pridemo do 
Koncertne dvora-
ne. Zanimivi salon 
se ponaša s fresko 
zgodovinske vred-

nosti in z veličastnimi luč-
mi iz muranskega stekla. 

Freska je delo Slavka Pengo-
va (iz leta 1947), je pa Pen-
gov tudi avtor freske v blejski 
župnijski cerkvi sv. Martina 
in freske v slovenski skup-
ščini, ki prikazuje zgodovi-
no Slovencev. 

Freska v Vili Bled prika-
zuje drugo svetovno voj-
no v Jugoslaviji, od začetka 

do osvoboditve. V levem 
zgornjem kotu je prikazan 
bombni napad na skupšči-
no v Beogradu. Sledi zbira-
nje prvih partizanskih enot. 
Vojak, ki je s hrbtom obrn-
jen proti gledalcu in čigar 
obraz ni viden, naj bi bil 
po nekaterih razlagah Tito. 
Številni obrazi na freski se 

ponavljajo – Pengov je nam-
reč za »modele« imel kar 
zaposlene Vile Bled in vojne 
ujetnike, ki so po koncu voj-
ne gradili Vilo Bled. Nadalje 
je upodobljeno mesto v Bos-
ni z minaretom, sledi kapi-
tulacija Italije, kar upodablja 
italijanski vojak, ki drži roke 
kvišku. 

V centralnem delu freske 
so upodobljene tri bitke: na 
Neretvi, Sutjeski in Igman-
ski marš. Na koncu daljše 
stene je naslikana osvobo-
ditev, v desnem zgornjem 
kotu pa vidimo cvetočo češ-
njo kot znanilko pomladi. 
Na krajši steni je upodoblje-
na povojna gradnja. Tovar-
na v ozadju naj bi bila lju-
bljanski Litostroj; pred njo 
stoji mladina takratne Jugo-
slavije – študentje, rudar-
ji, delavci, kmetje …; jugo-
slovansko zastavo pa nosi 
ženska bosanske narodnos-
ti. Gledalec lahko opazi, da 
so v zastavi okenca, od koder 
so Titu na nasprotno ste-
no projicirali filme. Pravi-
jo, da je imel najraje vester-
ne. Koncertno dvorano pa je 

uporabljal za sprejeme dele-
gacij in druge dogodke. 

Koncertna dvorana se 
nahaja v prvem nadstropju 
Vile Bled. Ima neposreden 
dostop do terase s pogledom 
na park in Blejsko jezero. 
Od spodnje terase pa so do 
poti, ki vodi okoli jezera, spe-
ljane široke stopnice, ki jih 
na obeh straneh v tem času 
obdaja čudovito urejen park. 
Na dnu stopnic naredite še 
nekaj korakov in se znajdete 

pred kopališčem, ki je name-
njeno le gostom Vile Bled. 

O samih obiskovalcih Ble-
da pa nekaj malega doda 
vodja Vile Bled Eva Kemec 
Kalan. Zaupa nam, da je 
za njen okus letošnji polet-
ni Bled najlepši in zagotovo 
vreden obiska. Trum obis-
kovalcev ni, tako da res lah-
ko uživaš v miru, njegovih 
lepotah, naravnih kulisah – 
v vsem, kar ponuja, še pove. 
(Se nadaljuje)

Blejska lepotica, ki še vedno vztraja

FRESKA V KONCERTNI DVORANI (3)

Koncertna dvorana v Vili Bled 
Vila Bled ima ob jezeru zelo lično urejen kopalni del za 
svoje goste, ki poleg kopanja uživajo tudi ob razgledih.

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Korak v prihodnost«
Nekajkrat ste mi že pomagali 
s svojimi nasveti, sedaj pa me 
še nekaj muči. Zanima me, 
kako bo z mojo službo, ali se 
v prihodnosti vidi kakšno nap-
redovanje ali kaj podobnega? 
Razmišljam, da bi tudi menja-
la službo, pa si kar ne upam 
narediti tega koraka. Kaj pa 
ljubezen? Najlepša hvala za 
vaš odgovor.
Res je, kot pravite, videti je, 
da enostavno ne upate nare-
diti koraka naprej. Dvomi, ki 
niso upravičeni, strahovi, ki 
niso utemeljeni, vas zadržu-
jejo po nepotrebnem. Ravno 
zaradi vsega naštetega in še 
česa se vam bo težko prav 
kmalu kaj spremenilo. S tem 
mislim v bližnji prihodno-
sti. Tiste prave spremembe 
oziroma korak naprej nare-
dite drugo leto ob tem času. 

Zamenjava službe bo zelo 
dobra odločitev in nikoli 
vam ne bo žal. Take službe še 
niste imeli in resnično boste 
uživali v delu. Kar naenkrat 
bo vse tako, kot mora biti. 
Obstoječa služba ni je sla-
ba, samo tukaj ste obstali 
na mrtvi točki in vas obre-
menjuje. Radi ste aktivni ter 
seveda tudi uspešni in vedno 
iščete, kaj še morate naredi-
ti. Možno je napredovanje v 
mesecu novembru, ampak 
vas ne bo zadovoljilo tako, 
kot si mislite. S sodelavci do 
sedaj niste našli skupnega 
jezika, pa ne zato, ker se vi ne 
bi znali ali hoteli prilagoditi, 
ampak ker je žal taka skupi-
na ljudi, ki zavrača vse druge. 
Ne iščite več krivde pri sebi. 
Na čustvenem področju se 
vam bo kmalu začelo doga-
jati nekaj novega in boste 

več kot pa samo preseneče-
ni, kar je tudi prav. Lepo vas 
pozdravljam.

»Monotonost«
Večkrat prebiram vaše prispe-
vke, ki so realni, optimistični in 
predvsem na mestu. Trenutno 
sem v obdobju, ko zadeve niso 
urejene, kot pričakujem. Pro-
sila bi vas, da pogledate, kako 
kaže za mojo prihodnost. Že 
nekaj časa sem zaradi korone 
brez službe. S partnerjem sva 
že dalj časa skupaj, vendar je 
pred kratkim prišlo do kon-
flikta. Zanima me, kako bo 
z najino prihodnostjo. Želim 
vam veliko lepih trenutkov.
Včasih nam usoda malo zago-
de in dogaja se drugače, kot 
si želimo ali pričakujemo. S 
tem si nabiramo življenjske 
izkušnje in to je šola, za katero 
ne dobimo nobene diplome. 

Razen manjših tegob je vaše 
zdravje stabilno in tako je 
videti tudi vnaprej. Psihična 
bremena vas utrudijo, kar je 
nekaj normalnega. Srečo ima-
te, da ste po naravi pozitivni, 
zato naj vas trenutna žalost 
ne zatre preveč. Zaposlitev 
se vam obeta še v tem letu, to 
bo za vas večja sprememba, 
kot si lahko mislite. Vsaka sla-
ba stvar je po drugi strani za 
nekaj dobra. S partnerjem se 
imata še vedno rada, konflikt 
je bil trenuten – in tudi če se 
ponovi, ostaneta skupaj. Vajin 
odnos bo šel pravo pot naprej. 
Oba sta obremenjena vsak s 
svojimi težavami, namesto da 
bi se o tem pogovorila. Nikoli 
ni nič zamujeno in veliko se 
bosta posvečala odnosu, kar 
vaju bo spet zbližalo. Hvala za 
lepe želje, tudi vam vse lepo in 
srečno.

Alenka Brun

N
a predzadnji 
dan v juliju 
pred 101 letom 
se je rodila 
Ana Nastran, 

ki je sicer od konca leta 
2015 stanovalka škofjeloš-
kega Centra slepih, slabovi-
dnih in starejših. Prihod v 
Center je bil povezan z nje-
no slabovidnostjo. Drugače 
je Ana doma iz Megušnice 
v Martinj Vrhu pri Železni-
kih. Rodila se je kot šesta od 
skupaj enajstih otrok. Svo-
jih otrok sicer nima, ima pa 
zato veliko nečakov in tudi 
precej drugih sorodnikov, 
ki se včasih skupaj z oseb-
jem Centra ne morejo naču-
diti, koliko življenja in dob-
re volje njihova Ana premo-
re za svoja leta.

Starost Ana dobro prena-
ša, le malce slabše tudi sliši. 
Spomin ji še dobro služi, pri 
hoji pa si pomaga s hojco.

Ko je lani praznovala stoti 
rojstni dan, so jo povprašali 
po receptu za dolgo življenje 
in jim je odgovorila: pošteno 
živeti, dobro delati in ne pre-
več gosposko jesti. Ne ško-
di pa tudi kozarček brinjev-
ca za zdravje ob težavah, je 
dodala tokrat.

Tudi lani si je zaželela obis-
kati Marijo Pomagaj, kot poi-
menuje baziliko sama, kjer bi 
zmolila in šla do oltarja z zna-
menito sliko, po kateri bazili-
ka nosi ime. Na Brezje sta jo 
pospremili delavna terapevt-
ka Denis Kamnar in direkto-
rica Centra Silva Košnjek, ki 
nam zaupa, da je Ana pri svo-
jih letih še vedno zelo aktiv-
na. »Vsako jutro pride v rece-
pcijo, kjer popije kavico, prav 
tako se redno udeležuje maš 
v CSS, včasih se vključi tudi 

v kakšne skupinske družab-
ne dogodke.« Kljub slabovid-
nosti in naglušnosti je še ved-
no zelo komunikativna, zna-
na pa je tudi po hudomušnih 
izjavah, ki sogovornika nas-
mejijo.

Ko so se s slavljenko tokrat 
peljali na Brezje, nadalju-
je Košnjekova, je Ana poko-
mentirala vožnjo. Zaradi nje 
namreč ni treba voziti poča-
si, saj se hitre vožnje ne boji. 
Všeč ji je bil tudi način vož-
nje, ker avto ni nič »cukal«. 

Točno je vedela, kje se pel-
jejo, naštevala hribe na poti 
proti Brezjam, omenjala cer-
kve, ki so jih na poti sreča-
li. Po obisku in molitvi v cer-
kvi je slavljenko na dvoriš-
ču brezjanske bazilike pre-
senetil pater Viktor Papež, 
ji zaželel vse najboljše in 
poklepetal z njo.

Ana je predlagala kosi-
lo v bližnji gostilni, saj si je 
zaželela govejo juho in kos 
kruha. Ko pa so se vračali v 
CSS, si je želela obiskati še 

ZAŽELELA SI JE OBISKA 
BREZIJ
Stanovalka škofjeloškega Centra slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Ana Nastran je pred nekaj 
dnevi praznovala stoprvi rojstni dan. Zaželela si je obiska znanega romarskega središča na Brezjah na 
Gorenjskem oziroma Bazilike Marije Pomagaj.

Ana Nastran je praznovala stoprvi rojstni dan.

Pater Viktor Papež in slavljenka sta prijetno poklepetala.

Na Brezje sta Ano Nastran pospremili delavna terapevtka 
Denis Kamnar (levo) in direktorica CSS Škofja Loka Silva 
Košnjek.

nečakinjo v Srednjih Bit-
njah in tudi povedala njen 
pravi naslov, nam je poleg 
drugih simpatičnih pripe-
tljajev na rojstnodnevnem 

popotovanju še zaupala Koš-
njekova ter dodala, da je to 
edina njihova stanovalka, ki 
je stara več kot sto let – in za 
svoja leta izjemna gospa.  

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše predloge 
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 
041/699 005. Presenetite,  
razveselite, dodajte piko na i  
dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu. 
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V soboto, 25. julija 2020, so v Kranju zakonsko zvezo 
sklenili Darko Petkov in Simona Stojova ter Jure Mrak in 
Katarina Petrović. V soboto, 1. avgusta 2020, so v Škofji 
Loki zakonsko zvezo sklenili Matic Belec in Ema Hafner 
ter Matej Markuta in Rebecca Egredžija Kovič.

Mladoporočenci

V zadnjem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 33 
otrok, in sicer 9 deklic in 24 dečkov. Najtežji je bil deček 
s 4414 grami, najlažji pa deček z 2650 grami. V jeseniški 
porodnišnici se je rodilo 17 novorojenčkov, od tega 11 deč-
kov in 6 deklic. Najlažji deklici je tehtnica pokazala 2720 
gramov, najtežjemu dečku pa 4130 gramov.

Novorojenčki
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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.

Nagrade: 3-krat  zgoščenka Tanje Zajc Zupan in  
Hermine Matjašič

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 19. avgusta 
2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešit
ve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Vsaj poleti naj se na naših jedilnikih večkrat znajdejo tudi 
ribe, školjke, mehkužci in drugi morski sadeži, ki jih lahko 
kombiniramo s sezonsko zelenjavo.

Brancin z gobami

Potrebujemo 2 večja brancina, 2 veliki čebuli, 60 dag šampi-
njonov, kozarček suhega belega vina, 2 žlici olivnega olja in 
začimbe.

Ribi očistimo, odstranimo glavo in hrbtno kost. Po dolgem ju 
razpolovimo, solimo in damo v namaščen pekač ter prilijemo 
vino. Med peko v pečici jih ni treba obračati, le tu in tam jih 
prelijemo s sokom iz pekača. Pečeni sta v pol ure. Medtem 
sesekljamo čebulo in jo na olju popražimo, da zarumeni, nato 
dodamo na četrtine zrezane šampinjone, sol in poper. Duši-
mo, dokler tekočina ne povre. Dodamo še žlico sesekljanega 
peteršilja in pražimo še dve minuti.

Polnjeni lignji

Potrebujemo 70 dag srednje velikih lignjev, dve rezini pršuta, 
drobtine, svež peteršilj, 2 stroka česna, olivno olje in začimbe.

Lignje očistimo, operemo in osušimo. Lovke sesekljamo in 
jih popražimo na malo olja. Preden se popolnoma zmehčajo, 
dodamo žlico sesekljanega peteršilja in česna. Ohladimo, do-
damo sesekljan pršut in dve žlici drobtin, solimo in popramo. 
Z nadevom napolnimo lignje, jih spnemo z zobotrebcem in 
spečemo na žaru ali na malo oljčnega olja.

Kitajsko zelje s kozicami

Potrebujemo glavico kitajskega zelja, sojino omako, 50 dag 
velikih kozic, 3 žlice olivnega olja, jabolčni kis, sladkor in 
začimbe.

Kitajsko zelje zrežemo na kvadratke, rahlo solimo in ga na olju 
v posodi na hitro opečemo. Posebej zmešamo žlico sojine 
omake, žlico jabolčnega kisa, žličko sladkorja, ščepec popra 
in dve žlici vode ter mešanico zlijemo na pečeno zelje. Po-
mešamo, pokrijemo in pustimo na toplem. Kozice olupimo, 
odcedimo, malo solimo in jih na olju malo popečemo. Zelje 
razdelimo na krožnike in obložimo s kozicami. Zraven se pri-
ležeta kruh ali popečena polenta.

Školjke v paradižnikovi buzari

Potrebujemo 500 g školjk, majhno čebulo, 3 stroke česna, 3 žlice 
olivnega olja, 2 dl belega vina, peteršilj, 3 žlice drobtin, 200 g 
pelatov, poper, sol, 2 dl vode in 1 limono.

Školjke očistimo in operemo. Na olju na kratko popražimo 
čebulo, dodamo na drobno narezane pelate, drobtine in se-
sekljan česen. Povišamo temperaturo in v posodo stresemo 
školjke. Zalijemo jih z vinom in vodo, solimo, popramo in do-
damo peteršilj. Ob mešanju kuhamo 12 minut. Preden školjke 
pojemo, čeznje stisnemo limonin sok. Postrežemo z belim 
kruhom, ki ga pomakamo v buzaro. 

Preprosto sadno pecivo
Različne vrste sadnega pe-

civa so nadvse hvaležne. So 
preproste za pripravo, pri-
ročne za prenašanje, osve-
žilne in nadvse okusne. Vča-
sih kakšno sadje samo po 
sebi ni okusno, a v pecivu se 
izkaže odlično.

Za pripravo ribezovega 
peciva potrebujemo: 250 g 
moke,  4 jajca, 140 g sladkor-
ja, 1 vaniljev sladkor, 1 pecil-
ni prašek, 1 lonček navadne-
ga jogurta (150 g), 80 g mas-
la, 1 skodelico rdečega ribeza 
ali drugega jagodičevja.

Maslo stopimo in ga oh-
ladimo do mlačnega. Moko 
presejemo in ji primeša-
mo pecilni prašek. Jajca ste-
pemo skupaj sladkorjem 
in vaniljevim sladkorjem. 

Stepamo toliko časa, da 
masa postane svetlejša in 
naraste na dvojno količino. 
Dodamo jogurt in stoplje-
no maslo. Postopoma vme-
šamo še mešanico moke in 
pecilnega praška. To stori-
mo ročno z metlico ali lopa-
tico, ne z električnim me-
šalnikom, saj bo tako peci-
vo bolj rahlo. Pripravljeno 
maso vlijemo v namaščen 
pekač in posujemo z ribe-
zom. Pečemo v pečici, se-
greti na 170 °C,   približno 
45 minut. Čas peke je odvi-
sen od velikosti pekača. Ko 
v pecivo zapičimo zobotre-
bec in ta ostane suh, je pe-
civo pečeno.

Za orehov kolač z jabol-
ki potrebujemo: 1 skodelico 

orehov, 2 skodelici moke, 1 
skodelico sladkorja, 1 sko-
delico jogurta, 4 jajca, 4 ja-
bolka, 1 pecilni prašek, pol 
skodelice rozin, namočenih 
v rum, 1 žličko kakava, pol 
žličke cimeta.

Jabolka olupimo in na-
ribamo. Zmešamo orehe, 

moko, pecilni prašek, ka-
kav in cimet. Jajca stepamo 
do svetle barve. Ko masa na-
raste na dvojno količino, do-
damo sladkor in stepamo 
še nekaj minut. Nato pri-
mešamo jogurt in postopo-
ma dodajamo mešanico z 
moko. Nazadnje vmešamo 

naribana jabolka in rozine. 
Pripravljeno maso vlijemo v 
namaščen pekač in pečemo 
v pečici na 180 °C 50 minut.

Nasvet: skodelica meri 
2 dl. Ker je gostota celotne 
mase odvisna tudi od veli-
kosti jajc in jabolk, po potre-
bi dodamo nekaj moke.

Mojca Logar

Tokrat smo se s kolesom po-
dali proti Cerkniškemu jezeru. 
Od doma čez Ljubljano do 
Barja. Pristopili smo čez Ra-
kitno. Barje je na nadmorski 
višini približno tristo metrov, 
Rakitna jih ima 780. Vzpon je 
torej neizbežen. Obstaja pa več 
možnosti: lahko izberete pot iz 
Podpeči preko Preserij, kjer vas 
čaka osem kilometrov vzpona. 
Ravno v času našega pristopa 
je bila ura okrog treh popoldan 
in bil je najbolj vroč poletni 
dan. Kaj mi je tega treba, sem 
se vprašala vmes. Pred vrhom 
Rakitne se priključi druga mo-
žna pot, ki gre iz Iške vasi čez 
Gornji Ig. Tudi tukaj je vzpon, 
celo makadama je nekaj. Vse 
planinske in stranske poti vo-
dijo na Krim, ki je s svojimi 
1107 metri najbolj markantna 
in vidna točka daleč okrog. Po-
tem se znajdemo na Rakitni. 
Planota, kjer se stikajo vplivi 
Sredozemlja in celine. Včasih 
je bilo območje pomembno za-
radi lesa – jamborna pot je šla 
mimo, danes je tam moderno 
klimatsko mladinsko okreva-
lišče. Mladim iz njihovih stisk 
in težav pomagajo tudi s po-
močjo konj in psov. Sodoben 
ali star pristop, kako obvla-
dovati psihične motnje. Pa tu 
ni le okrevališče za mlade, sta 
tudi hotel in jezero – in če vam 
ustreza mir, ga je na pretek. 
Spust v Cerknico je nagrada 
za vzpon v vročini. Pristopov 
za kolesarje ali popotnike do 
Cerknice je še več. Ko doma 
gledam Atlas Slovenije, si mis-
lim, da bi moralo biti čez Bloke 
zelo lepo (Ig–Kurešček–Osre-
dek–Selo pri Robu–Bloško 
jezero–Cerknica). Klancem in 
premagovanju višine se tudi 

tam ne bi mogli izogniti, je pa 
še bolj odmaknjeno in nezna-
no. In potem Cerkniško jeze-
ro. Trenutno je v stanju nizke 
vode. Srečali smo nekaj tujcev, 
ki občudujejo ta biser. Opazo-
vati ga s kolesom je čudovito, še 
lepše je peš. Lahko se po njem 
vozite tudi s čolnom, Valva-
sor je z gradu Bogenšperk 
sem prihajal na konju. Vse te 
možnosti gostom tudi danes 
nudijo domačini. Klepetamo s 
tamkajšnjim domačinom – ri-
bičem, ki je v času svoje malice 
prišel pogledat stanje vode in 
ribe. Jezero se zarašča, v jeze-
ru ne smemo postoriti ničesar 
(urejati dna, kositi 'šavja' in 
trave …). Rib je vedno manj, 
ptic in dvoživk pa je več. Biot-
ska pestrost, ki jo nudi kraški 
pojav presihajočega jezera, je 
torej največja vrednota kraja 
in Slovenije nasploh. Slove-
nija je glede biotske raznovr-
stnosti vroča točka Evrope in 
prav na Cerkniškem jezeru 
najdemo polovico vseh evrop-
skih vrst ptic in sesalcev, tre-
tjino vseh evropskih vrst me-
tuljev, četrtino vseh evropskih 
vrst dvoživk. Cerkniško jezero 
je zaradi take biotske pestros-
ti mednarodno pomembno 
mokrišče. Ribiča so bolj kot 
metulji, ptice, žabe in sesalci 
zanimale ribe. Te so hrana za 
ptice in normalno je, da jih je 
potem manj. Tudi na medve-
da je nanesla beseda. Na svoji 
poti s Slivnice in Bloške plano-
te do Javornika na drugi stra-
ni mora prečkati Cerkniško je-
zero. Lahko ga tudi preplava. 
Na naši poti bi praktično ves 
čas lahko srečali medveda, pa 
se nam je modro umaknil …

Cerkniško jezero
Janez Logar

Prejšnji teden smo razmi-
šljali o iskanju ravnotežja 
med bližino in oddaljenostjo 
v zakonskem odnosu. Radi 
smo skupaj, radi smo nara-
zen. Želimo uresničiti sebe 
in svoje talente, hkrati želimo 
pripadati svoji ženi, svojemu 
možu. Najbolj nevarno zame 
in za naju so skrajnosti, kjer 
ali izgubim sebe ali izgubim 
najin odnos. Nevarno je, ko 
se v celoti vržem v odnos in 
pozabim nase. Npr. vse bom 
naredil za svojo ženo, vse za 
otroke, vse za družino, le nase 
pozabim. Ne vem več, kaj si 
želim, in pozabim, da imam 
pravico in dolžnost skrbeti 
tudi zase, za svoje potrebe in 
za svoje želje, ki pa niso ved-
no vezane na zakon in druži-
no. Druga nevarnost je, ko se 
odločim, da sem jaz in samo 
jaz na tem svetu in da drugi 
skoraj ne obstajajo (razen za 
dosego mojih ciljev). Takrat ni 
več prostora za najin odnos in 
seveda tudi ni več prostora za 
prijetno bivanje v družini.

Zakaj si nekateri ne želi-
jo več bližine oziroma zakaj 
od nje bežijo? Pravzaprav 
doživljajo konf likte v zvezi z 
bližino. Takšni ljudje pogosto 
verjamejo, da so v bistvu ne-
sprejemljivi za drugega. Celo 
več, da je v njih nekaj odvrat-
nega in odbijajočega za druge-
ga. Še bolj globoko (in boleče) 
v sebi čutijo, da si ne zaslužijo, 
da jim ne pripada brezpogoj-
na bližina. Zato bodo pogosto 
s svojim obnašanjem odrivali 
ljudi (tudi zakonca) od sebe, 
hkrati pa si neizmerno želeli 
bližine, sočutja, topline sočlo-
veka. Žal je pogosto bolj pou-
darjena prva polovica teh lju-

di. Tudi prej opazimo njihovo 
čudno obnašanje – zavračanje 
odnosa, kritiziranje sočloveka, 
veliko odsotnosti zaradi preveč 
dela ali konjičkov … Kaj lahko 
naredim jaz kot partner? Po-
magam ustvariti partnerski 
odnos, kjer se bo moj razboleli 
partner počutil varnega. Kajti 
čeprav se npr. mož v svoji hi-
peraktivnosti, samostojnosti, 
ustvarjalnosti, karieri, kopi-
čenju materialnih dobrin … 
počuti vsemogočnega, globoko 
v sebi hrepeni po sprejetosti, 
pripadnosti, pohvali. Če mož 
ne zmore in ne upa, naj žena 
preklopi iz zunanjosti na not-
ranjost. Imate dovolj orožja. 

Ključno je, da si v takih 
primerih partnerja upata na-
sloviti strah pred zbližanjem 
in hkrati hrepenenje po pri-
padnosti in ljubljenosti. Kaj 
ostane med nama, ko odstra-
niva vse najine uspehe in ne-
uspehe življenja? Ostaneva 
samo midva in najin odnos. 
Nisem še srečal ne moža ne 
žene, ki si v odnosu ne bi že-
lel bližine, kjer bo sprejet brez 
kritiziranja in kjer bo lahko 
brezpogojno pripadal ljublje-
ni osebi. Če sem bil do sedaj 
večkrat v tem zavrnjen, lah-
ko ponovno poskusim. Drugi 
pa naj ne naredi vedno iste 
napake, da me zavrne. Zbli-
ževanje je vedno tvegano, od-
daljevanje pa boleče. Nismo 
si obljubili oddaljenosti, smo 
si pa obljubili bližino. Resda 
nam niso prebrali drobnega 
tiska, vendar obljuba je oblju-
ba. Bližina osrečuje, oddalje-
nost ubija.

Varna bližina med nama

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
4. 8.

16/22 °C

Nedelja 
9. 8.

16/26 °C

Sreda 
5. 8.

Četrtek
6. 8.

Petek
7. 8.

Sobota
8. 8.

12/21 °C 14/25 °C 16/26 °C 16/27 °C

Ponedeljek 
10. 8.

Torek
11. 8.

Sreda
12. 8.

Četrtek
13. 8.

16/25 °C 15/26 °C 15/28 °C 16/29 °C

Nockalm in Klomnock

Stubnerkogel in 
soteska Liechtensteinklamm

Medičejci -
gospodarji Firenc

Salzburg 
in solni rudnik

Etnološki 
biseri Obsotelja

22. 8., 1 dan

12. 9., 1 dan 

29. 8., 1 dan

11. 9., 3 dni

19. 9., 1 dan

5. 9., 1 dan

 42,00

47,00

  75,00

59,00

59,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 252,00
 EUR

Švica; vožnja z vlakom Bernina Express
Iseo, dolina Camonica, St. Moritz, čokoladnica Alprose, Lugano...

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

                   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016        

259,00
EUR

od

209,00
EUR

od

od

od

od18. 9., 3 dni

                                
Zagreb, Salzburg, Dunaj, Gradec s čokoladnico, Trst, 

Berchtesgaden, Verona z jaslicami v Areni...  

Adventni izleti

21,00
EUR

od

21. 8., 3 dni

Logarska dolina
edinstveno doživetje

pohodni izlet

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Mont Blanc
Innsbruck, Montreux, Chamonix, Aiguille du Midi, Courmayeur 

z gondolo v  
visokogorje 

ZAGOTOVLJENO

Pravnik, m/ž (Lipnica, Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: univerzitetna izobrazba pravne smeri, aktiv-
no znanje tujih jezikov (angleško in nemško), funkcionalna znanja s področij zako-
nodaje delovnih razmerij ter poznavanje statusnega in pogodbenega prava ... Iskra 
Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec gumenih izdelkov, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: II., III. ali IV. stopnjo izobrazbe, zaželene delovne izkušnje v proizvodnji 
(ni nujno), pripravljenost na delo v več izmenah (3- ali 4-izmensko delo) ... Trelleborg 
Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-prodajalec, m/ž (Domžale, Vir) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe gostinske ali druge ustrezne smeri, veselje do 
dela z ljudmi, zaželene so izkušnje na podobnih delovnih mestih … Spar Slovenija, 
d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 
8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

PHP-inženir, m/ž (Kranj) 
V Flycom Technologies razvijamo lasten sistem za lokacijsko inteligenco in iščemo 
okrepitve na strani backend razvoja (PHP Laravel/Symfony, PostgreSQL). Flycom 
Technologies, d. o. o., Ljubljanska 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 8. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojnik TGM, m/ž (Kranj) 
Opis dela: upravljanje in rokovanje s stroji težke gradbene mehanizacije, skrb za teh-
nično brezhibnost in osnovno vzdrževanje stroja, sodelovanje v zimski službi. Go-
renjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 
8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Naloge: svetovanje, strežba in upoštevanje kupcev, pregledno predstavljanje bla-
ga ... New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 
8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Plakater, m/ž (celotna Slovenija) 
V svojo ekipo vabimo več oseb, ki bodo opravljale delo plakaterja vzdrževalca re-
klamnih panojev (redna zaposlitev) na področju celotne Slovenije ter sodelavcev, 
ki bi delo plakaterja opravljali kot zunanji sodelavci na področju celotne Slovenije. 
Amicus, d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 8. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Tehnolog zagotavljanja kakovosti, m/ž (Tržič) 
Od vas pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe primarno elektrotehnične sme-
ri, alternativno lahko tudi druge sorodne tehnične smeri (npr. strojna, mehatronika) 
ob ustreznih delovnih izkušnjah, 3 leta izkušenj na področju zagotavljanja kakovo-
sti v proizvodni organizaciji, delovne izkušnje v avtomobilski industriji predstavlja-
jo dodatno prednost ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Pri-
jave zbiramo do 17. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni strokovnjak s področja strojništva, m/ž (Šenčur) 
Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. o. o., (www.protim.si) v svoj tim vabi izku-
šenega strokovnjaka s področja strojništva za delo na področju strokovnega nad-
zora in na področju ekonomike gradnje. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. 
o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 13. 8. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Produktni vodja za področje širokopasovnih omrežij, m/ž (Kranj) 
Odgovornosti: analiza tržnih trendov, kupcev in konkurence, spremljanje razvoja 
tehnologij ter uvajanje novosti na produktih, skrb za življenjski cikel produkta in 
P&L. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. 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. Za-
želeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni 
in zanesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, prip-
ravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Du-
najska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 8. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Orodjar v plastikarni, m/ž (Kamnik, Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: IV./V. stopnja izobrazbe tehnične smeri, zažele-
no poznavanje tehnologij izdelave orodij (EDM, WEDM, rezkanje, struženje, bruše-
nje) ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Direktor, m/ž (Kamnik) 
Direktor bo opravljal naloge poslovnega in strokovnega direktorja. Izbrani kan-
didat bo imenovan za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Mestne  
lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik . Prijave zbiramo do 31. 8. 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

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

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

Rešitev:

4. 8. tor. Dominik   5.48 20.27

5. 8. sre. Marija   5.49 20.26 

6. 8. čet. Ljubo   5.51 20.24           

7. 8. pet. Kajetan   5.52 20.23

8. 8. sob. Miran   5.53 20.21

9. 8. ned. Janez   5.54 20.20

10. 8. pon. Lovrenc   5.55 20.18

Nagrajenci križanke JAVNEGA ZAVODA Ratitovec z geslom: 
»Skrivnost fužinarjevega Ingota«,  ki je bila objavljena v Goren-
jskem glasu 17. 7. 2020, so: Jožica Vasiljevič iz Kranja, ki prejme 
darilni bon za igro »Pobeg iz mesta Železniki«; Stanko Gjerkeš iz 
Žirovnice, ki prejme dve ledeni kavi v bifeju bazena v Železnikih; 
Minka Bačič iz Medvod, ki prejme dve kavi v bifeju bazena v 
Železnikih. Nagrajencem čestitamo!

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Predvsem v 
poletnih mesecih in ob kon-
cih tedna je v Kranjski Gori na 
kolesarski progi od vstopne 
točke Topolino vse do mejne-
ga prehoda z Italijo v Ratečah 
veliko obiskovalcev. V občini 
Kranjska Gora so se priklju-
čili projektu LAS Gorenjska 
košarica E-nostavno na kolo z 
namenom nadgradnje infra-
strukture ob kolesarski poti. 

Postavili so pet servisnih 
stebričkov za kolesa (dva iz-
med teh imata polnilnico za 
e-kolesa). Locirani so na raz-
ličnih lokacijah ob kolesar-
ski poti. Prvi servisni stebri-
ček je na postajališču Son-
ček v Mojstrani, drugi pri po-
stajališču in obeležju Juretu 
Robiču v Gozdu - Martuljku, 
tretji v Ratečah tik pred mejo 
z Italijo nasproti smučišča 

Macesnovec. E-polnilnica za 
dve kolesi s servisnim ste-
bričkom je v Nordijskem 
centru Planica na zgornji 
ploščadi ob gostinskem lo-
kalu, druga e-polnilnica za 
štiri kolesa in servisni stebri-
ček z možnostjo polnjenja za 
dve e-kolesi pa na trgu pred 

nekdanjim hotelom Razor v 
središču Kranjske Gore. Ob-
čina Kranjska Gora s pridru-
žitvijo tovrstnim projektom 
še dodatno utrjuje že dobro 
uhojeno pot trajnostne mo-
bilnosti, saj je lani kot prva v 
Sloveniji vzpostavila sistem 
izposoje e-koles. 

Servisni stebrički za kolesa

Servisni stebriček in e-polnilnica v središču Kranjske Gore 

Lom pod Storžičem – Jut-
ri bo obletnica smrti prvih 
žrtev druge svetovne vojne 
pod Storžičem. Vsako leto 
se s spominsko slovesnostjo 
poklonijo žrtvam, letos je za-
radi protikoronskih ukrepov 
ne bo, bodo pa delegacije 
Občine Tržič in veteranskih 
organizacij ob 13. uri položile 
venec pri spomeniku. Četrte-
ga avgusta leta 1941 je bil na 
jasi pod Storžičem iz tržiške 
in kranjske čete ustanovljen 
Storžiški bataljon, prvi na 
Slovenskem. Le dan kasneje 
je bila prelita kri borcev Stor-
žiškega bataljona in življenje 
je zaradi izdajstva v Verbiče-
vi lovski koči pod Storžičem 
izgubilo osem skoraj neobo-
roženih mladih partizanov: 
Jože Janežič, Peter Ahačič, 
Marija Bečan, Marija Štefe, 
Marija Solnar, Anton Guček, 
Jože Gradišar in Andrej Kmet. 
Njihova imena so vklesana v 
spomenik.

Letos slovesnosti pod 
Storžičem ne bo
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Jasna Paladin

Kamnik – Organizatorji 
Kamfesta, ki bo potekal od 
7. do 15. avgusta, tudi letos 
k sodelovanju vabijo prosto-
voljce, ki bi festivalski ekipi 
pomagali pri izvedbi in naj-
različnejših drugih nalogah. 
Organizacijska ekipa tako 

zbira polnoletne entuziaste, 
ki bi nesebično priskočili na 
pomoč in pomagali pri pos-
tavljanju odrov, urejanju 
prizorišč, čiščenju, okraše-
vanju in še čem drugem. In-
formacije najdete na spletni 
strani festivala, lahko pa tudi 
pišete na festivalkamfest@
gmail.com.

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

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

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!
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PREPROSTO

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

9                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar vam ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... preberete in začnete – in končno  
kuhate samostojno!

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta in 
tasta

Miroslava Špendova
po domače Bendlnovga Mirka s Spodnje Dobrave pri Kropi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, za vso 
pomoč, izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter številno 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala dr. Juliji Šter 
in drugim zdravnikom, ki so mu v zadnjih trenutkih lajšali bole-
čine. Iskrena hvala negovalnemu osebju Doma dr. Janka Benedi-
ka, župniku Tinetu Hočevarju za lepo opravljen obred, pogreb-
ni službi AKRIS za organizacijo pogreba, pevcem Viharnika za 
zapete žalostinke ter Miri, Miru in Lojzu za besede ob slovesu. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Spodnja Dobrava, 31. 7. 2020

Zapel je zvon tebi v slovo …
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

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. 

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.

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 20001633

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

MEŠANA drva (jesen), možnost dosta-
ve in jagenjčke za zakol, tel.: 040/266-
311 20001634

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 20001549

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 20001581

PRIDELKI
PRODAM

PŠENICO, cena 180 EUR / T, okolica 
Medvod, tel.: 040/458-376 20001636

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 20001627

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale, prve košnje, suhe, tel.: 
031/360-178  
 20001635

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA in 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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 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 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001628

IŠČEM

IŠČEM mizarja za izdelavo savne, tel.: 
031/767-222  
 20001600
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Rezultati 62. kroga  
– 2. avgusta 2020

3, 7, 8, 17, 26, 28, 37 
in 16

Loto PLUS: 
6, 8, 17, 20, 29, 32, 37 

in 5
Lotko: 6 3 7 4 6 3

Sklad 63. kroga za 
Sedmico: 2.910.000 EUR
Sklad 63. kroga za PLUS: 

640.000 EUR
Sklad 63. kroga za Lotka: 

700.000 EUR

LOTO

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

IZLETI
Pohod na Krvavec
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi v soboto, 8. 
avgusta, na pohod na Krvavec. Zbor bo ob 8. uri pred Kul-
turnim domom na Kokrici. V primeru slabega vremena bo 
pohod prestavljen na naslednjo soboto.

Planinski izlet na Kamniški vrh
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 8. avgusta, na planinski 
izlet na Kamniški vrh (1.259 m n. m.). Izlet je bil predviden 1. 
avgusta, zaradi odsotnosti vodnika pa je prestavljen. Skupaj 
do 4 ure lažje hoje, tura je primerna tudi za starejše planin-
ce. Odhod z osebnimi avtomobili ali posebnim avtobusom 
– odvisno od števila prijavljenih – ob 7. uri izpred Mercator 
centra na Primskovem. Prijave in informacije pri vodniku Mi-
lanu Čeliku, tel. 031 418 146.

Planinski izlet v Radstaettske Ture
Kranj – PD Iskra Kranj in PD Železniki vabita v soboto, 29. 
avgusta, na planinski izlet v tuje gore. Odpravili se bodo v 
Radstaettske Ture, na Grosses Gurpitscheck (2.526 m n. m.) 
pri turističnem središču Obertauern na Solnograškem. Od-
hod z avtobusom ob 5. uri s parkirišča pri Mercator centru 
Primskovo. Vzpon dobre 3 ure, skupaj dobrih 6 ur hoje. Tura 
je primerna tudi za družine z otroki od 12. leta dalje, vajenih 
planinske hoje. Prijave in informacije pri vodnikih: prelov-
sek@gmail.com ali 040 255 163 (Uroš Prelovšek) in 051 693 
294 ali klemen.rucigaj@gmail.com (Klemen Ručigaj).

PREDAVANJA

Predavanje o slikarju Janu van Eycku
Radovljica – V torek, 4. avgusta, bo ob 19. uri v Likovnem 
studiu Pengal na Vurnikovem trgu 4 predavanje akadem-
skega slikarja in kiparja Nikolaja Mašukova o velikem sli-
karju Janu van Eycku (1390–1441) ter njegovem Gentskem 
oltarju.
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevih-
tami. Tudi jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še deževalo. 
V četrtek bodo padavine ponehale, postopoma se bo jasnilo. 
Pihal bo severovzhodni veter.

Maša Likosar

Kranj – Rogači so največ-
ji evropski hrošči, saj lahko 
v dolžino zrastejo do osem 
centimetrov. Samca rogača 
pri nas ne moremo zamenja-
ti z nobeno drugo vrsto hro-
šča. »Čeljusti so pri njih pre-
obražene v rogovju podob-
no tvorbo, po kateri je hrošč 
tudi dobil ime. Samčki upo-
rabijo čeljusti v isti namen 
kot jelenjad svoje rogovje, da 
z njim potolčejo tekmeca v 
boju za samico. Telo rogačev 
je podolgovato, široko in ra-
hlo sploščeno. Glava in noge 
so črne ali temno rjave, bar-
va pokrovk pa od temno rjave 
do kostanjevo rdeče,« je poja-
snila Sonja Rozman s kranj-
ske območne enote Zavoda 
RS za varstvo narave. Odra-
sli hrošči, predvsem samčki, 
so aktivni v mraku med ma-
jem in avgustom, ko vztraj-
no iščejo svoje družice. »Ob 

večernih sprehodih bomo 
najprej slišali njihovo bren-
čanje, in ker je velik, ga lah-
ko hitro tudi opazimo. Kadar 
so razmere za njihov razvoj 
zelo ugodne, so rogači lah-
ko zelo številni, kar se do-
gaja letos, ko lahko rečemo, 
da je rogačevo leto«, je pove-
dala Rozmanova ter dodala, 
da hrošči kljub svoji velikos-
ti niso nevarni in ne povzro-
čajo škode.

Spreminjanje gozdov v ig-
laste in intenzivno gospo-
darjenje z gozdom ter s tem 
zmanjševanje količine troh-
nečega lesa in starejših dre-
ves v gozdovih je rogača v 
Evropi zelo prizadelo in nje-
govo število je ponekod zelo 
upadlo. »Rogači so dober ka-
zalnik ohranjenosti starej-
ših listnatih gozdov in zato 
je v Sloveniji, kjer je še ved-
no splošno razširjen, tudi za-
varovan. Uvrščen pa je tudi 
na seznam Natura 2000 kot 

evropsko varovana vrsta,« je 
povedala Rozmanova in na-
daljevala: »Kot kaže, gozdo-
vi v okolici Kranja, tudi v bli-
žini naselij, še vedno nudijo 
dober življenjski prostor za 
največjega evropskega hro-
šča, zato so verjetno prisotni 
tudi drugod, kjer jih še nis-
mo zaznali. Če ste ga opazi-
li, ga fotografirajte in vnesite 

podatek na www.sporoci-
vrsto.si, ki deluje tudi na mo-
bilnih napravah. Vsak poda-
tek pripomore k boljšemu 
poznavanju te varstveno po-
membne vrste in ohranit-
vi njegovega življenjskega 
prostora, v katerem so odmr-
la drevesa in štori hrastov po-
sebnega pomena.« Rozma-
nova je kot zanimivost še 
pojasnila, da se odrasli hro-
šči prehranjujejo z različni-
mi rastlinskimi izločki. »Ži-
vljenjski cikel je neizogibno 
povezan z lesom različnih 
vrst hrastov, pravega kosta-
nja, redkeje pa z drugimi li-
stavci. Meseca julija in avgu-
sta samičke odložijo jajčeca 
ob stara, razpadajoča dreve-
sa ali štore. Izlegle ličinke se 
razvijajo v tleh in se prehra-
njujejo z mrtvimi, z glivami 
poraslimi in nagnitimi kore-
ninami dreves, s čimer pri-
pomorejo k razkroju odmr-
lega lesa. Razvoj do odrasle-
ga osebka poteka zelo poča-
si, tudi do pet let,« je sklenila. 

Letos je leto rogača
V zadnjih tednih je v okolici Kranja, predvsem na območju Planine, Huj, Čirč in Hrastja, v gozdovih ali 
njihovi bližini ob večerih moč opaziti številne velike hrošče z izrazitimi »rogovi«. Gre za zavarovano in v 
evropskem merilu ogroženo vrsto rogač, ki mu Gorenjci rečemo tudi »klešman«.

Hrošči rogači kljub svoji velikosti niso nevarni in ne 
povzročajo škode. / Foto: Martin Vernik

V okolici Kranja, predvsem na območju Planine, Huj, Čirč in Hrastja, je v gozdovih ali 
njihovi bližini ob večerih moč opaziti številne velike hrošče z izrazitimi »rogovi«. 

 F
ot

o:
 M

ar
ti

n 
V

er
ni

k

Danica Zavrl Žlebir

Stara Loka – Dolgoletni žu-
pnik Župnije Stara Loka 
dr. Alojz Snoj se seli za du-
hovnega pomočnika v do-
mači kraj, Zagorje ob Savi. 
Dve desetletji je skrbel tudi 
za duhovno oskrbo stano-
valcev Centra slepih, sla-
bovidnih in starejših (CSS) 
Škofja Loka. »Tako je vsak 
teden enkrat s svojimi du-
hovnimi sobrati (pomočni-
ki) vse do zadnjega odlič-
no duhovno oskrboval od 
šestdeset do osemdeset sta-
novalcev,« je zapisala stano-
valka doma Alenka Oblako-
vič, ki navaja, da so se v cen-
tru od njega uradno poslovi-
li in mu zaželeli vse najbolj-
še v novem kraju pastoral-
nega služenja v nedeljo, 12. 
julija, pri sveti maši. Ob tej 
priložnosti se mu je zahva-
lila tudi direktorica CSS Sil-
va Košnjek.

»Spoštovani, za nas vse 
zelo dragocen, dobrodoš-
el, ljubezniv, razumevajoč 
in prijeten gospod msgr dr. 
Alojz Snoj, po domače vedno 

pojoči župnik Lojze, kar ver-
jeti ne morem, da smo sta-
novalci CSS in naši zaposle-
ni po vašem dvajsetletnem 
pastoralnem služenju med 
nami prišli do trenutka, ko 
se bo treba posloviti ter vam 
izreči najlepše, najtoplejše, 

najvzpodbudnejše in najbolj 
hvaležne besede v pozdrav 
in slovo,« pa se je v imenu 
stanovalcev zahvalila Alen-
ka Oblakovič. Na novem pa-
storalnem služenju mu sta-
novalci želijo obilo božjega 
blagoslova, milosti, radosti 
in usmiljenja. »Četudi vam 
ne morem zagotoviti, da vas 
bomo vsi ohranili v 'mož-
ganskem' spominu, vam pa 
lahko z gotovostjo zatrdim, 
da vas bomo ohranili v svojih 
srcih, saj ste tam pustili več-
ni odtis,« je sklenila Oblako-
vičeva.

Župnika bodo 
ohranili v srcih
V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka so se poslovili od dolgoletnega župnika 
Župnije Stara Loka dr. Alojza Snoja, ki odhaja v 
drugo župnijo.

Sredi julija so se pri nedeljski maši v domu od župnika  
dr. Alojza Snoja poslovili stanovalci CSS. / Foto: arhiv CSS

V petkovem Gorenjskem glasu smo pri članku z naslovom 
Kranjsko Goro imajo slovenski gostje radi napačno podpisali 
avtorja fotografije pri podpisu »Beležijo tudi obiske sloven-
skih gostov, ki so jih obiskali prvič, in nekateri se že vračajo.« 
Pravilno je Foto: Turizem Kranjska Gora. Za napako se opra-
vičujemo. Uredništvo

Popravek

Železniki – Na vodovodnem omrežju v Dašnici poteka grad-
nja novega črpališča, s čimer bo občina zagotovila nemoteno 
oskrbo objektov v zgornjem delu naselja. Investicijo, vredno 
26 tisoč evrov, izvaja podjetje Instalaterstvo Krek. Dela naj bi 
končal do konca avgusta, je napovedal občinski svetovalec za 
investicije Peter Košir.

Na vodovodu v Dašnici kmalu novo črpališče

Aleš Senožetnik

Mengeš – Gradnja špor-
tne dvorane v Mengšu po-
teka skladno s terminskim 
planom, sporočajo z občin-
ske uprave. V juliju so poleg 
obrtniško-inštalaterskih del 
in montaže športne opreme 
v notranjosti objekta zaklju-
čili tudi urejanje zunanjih 
površin. Tako so že asfaltira-
na parkirišča in pešpot pred 

dvorano ter zunanje športne 
površine na južnem delu 
objekta. Na atletski stezi 
bodo namestili tartan. Nato 
sledi še namestitev zunanje 
športne opreme, kot so koši, 
goli in zaščitne ograje. V 
notranjosti dvorane pa pote-
ka sušenje tal, tako da bodo 
v prihodnjih dneh lahko za-
čeli polagati parket. Dvora-
na bo predvidoma dokonča-
na jeseni.

Zaključujejo urejanje 
zunanjih površin

Župnik dr. Alojz Snoj 
se seli za duhovnega 
pomočnika v domači 
kraj, v Zagorje ob Savi.


