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

Delodajalec  
močnejša stran
V Svetu gorenjskih sindikatov so 
ob trideseti obletnici ustanovitve 
strnili dosežke preteklih let, nas pa 
je zanimalo predvsem, kakšno je 
njegovo današnje delovanje. K po-
govoru smo povabili predsednico 
Nežko Bozovičar.

2

GORENJSKA

Okolju  
prijaznejše rešitve
Na najbolj obiskanih točkah Tri-
glavskega narodnega parka in Bi-
osfernega območja Julijske Alpe 
so poleti organizirani posebni jav-
ni prevozi in promocijski dnevi za 
umirjanje prometa. V dolini Vrata 
bo Aktivni zeleni vikend. 

4

GORENJSKA

Obudili spomin na 
Branislavo Sušnik
Po izjemni znanstvenici dr. Brani-
slavi Sušnik so ob stoti obletnici 
njenega rojstva v Medvodah poi-
menovali park, postala je prvi 
obraz sotočja, o njej si lahko po-
gledate tudi razstavo na prostem.

9

KULTURA

Čas za  
umetniško keramiko
Mednarodni simpozij umetniške 
keramike V-oglje te dni poteka že 
petnajsto leto po vrsti. Za uvod so 
se v Muzeju Šenčur predstavili le-
tos sodelujoči umetniki, v Kranju 
pa so odprli razstavo del z dose-
danjih simpozijev.

12

VREME

Danes bo precej sončno. 
Čez dan bo pihal veter 
vzhodnih smeri. Jutri in v 
četrtek bo pretežno jasno 
in spet topleje.

9/25 °C
jutri: pretežno jasno

Ana Šubic

Železniki – Investitor v dom 
starejših v Železnikih, druž-
ba SeneCura Central SI, bo 
na ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve poda-
la predlog za zamenjavo ze-
mljišča, na katerem so pred-
videli gradnjo. Investitor je 
namreč pred vložitvijo zah-
teve za izdajo gradbenega 
dovoljenja na Upravno enoto 
(UE) Škof ja Loka vložil zah-
tevo za izdajo predodločbe, 
a je ta pokazala, da gradnja 
v delu, ki se nanaša na zago-
tavljanje pogojev za obliko-
vanje, dimenzioniranje in 

umeščanje površin za miru-
joči promet, ni skladna z do-
ločili prostorskega akta in 
določbami predpisov o ure-
janju prostora. Župan An-
ton Luznar in predstavni-
ki SeneCure so se konec ju-
nija na sestanku na ministr-
stvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možno-
sti dogovorili, da bo investi-
tor podal predlog za prestavi-
tev doma s predvidene loka-
cije Na Kresu na sosednje ze-
mljišče na drugi strani vodo-
toka Dašnica, obenem pa še 
predlog za podaljšanje kon-
cesije oz. roka za izgradnjo 
doma. Kot smo že poročali, 

lokaciji Na Kresu bližnji sta-
novalci sicer niso naklonje-
ni, saj da se že sedaj sooča-
jo s pomanjkanjem parkir-
nih mest in z drugimi infra-
strukturnimi problemi.

Kot je navedeno v predod-
ločbi upravne enote, predvi-
dena gradbena parcela Na 
Kresu nima primerno ure-
jenih površin za parkiranje 
in mirujoči promet, kot to 
zahtevata Občinski prostor-
ski načrt Železniki in pravil-
nik o minimalnih tehničnih 
zahtevah za izvajalce social-
novarstvenih storitev. 

Predlagajo novo lokacijo doma
Škofjeloška upravna enota je ugotovila, da zemljišče, na katerem načrtujejo 
gradnjo doma starejših v Železnikih, nima ustrezno predvidenih površin za 
parkiranje, zato bo investitor skušal zamenjati lokacijo.

Načrtovani dom starejših želijo prestaviti na sosednje zemljišče na drugi strani vodotoka 
Dašnica. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Ljubljana, Kranj – V Sloveni-
ji smo v petek ob 1456 testi-
ranjih odkrili trideset okužb 
z novim koronavirusom, kar 
je bilo največ po 16. aprilu. 
V soboto so ob 716 opravlje-
nih testih potrdili 21 okužb, 
v nedeljo pa ob 530 testira-
njih 16. V Sloveniji imamo 

tako 195 aktivnih primerov, 
11 bolnikov potrebuje bolni-
šnično oskrbo.

Na Gorenjskem je bil v 
petek potrjen po en primer 
okužbe v občinah Medvode, 
Šenčur in Gorje, v soboto en 
v občini Kamnik, v nedeljo 
pa ni bilo novih primerov.

Število okužb še 
naprej narašča
Število okužb z novim koronavirusom v zadnjih 
dneh narašča. Vlada je uvedla strožje ukrepe ob 
prehajanju državnih meja, nov protikoronski paket 
predvideva tudi aplikacijo za sledenje okužbam.

43. stran

47. stran

Simon Šubic

Potarje – V nedeljo popoldan 
je v požaru v kraju Potarje 
nad Lomom pod Storžičem 
popolnoma zgorelo gospo-
darsko poslopje z žago, šte-
vilnim gasilcem pa je pred 
najhujšim uspelo obvarova-
ti bližnjo stanovanjsko hišo 
družine Godnov, ki se že 25 
let ukvarja z žagarstvom. V 
intervenciji je sodelovalo 95 
gasilcev iz Gasilske zveze 
Tržič in poklicnih gasilcev 
iz Kranja, trije so se pri tem 
tudi lažje poškodovali. Dru-
gih poškodovanih ni bilo, 
gmotna škoda pa bo zagoto-
vo zelo visoka. 

Zagorelo, ko lastnikov ni bilo doma
V nedeljskem požaru nad Lomom pod Storžičem je popolnoma zgorelo gospodarsko poslopje z žago 
in delavnico. V požaru je bilo delno poškodovano tudi mansardno stanovanje. 

Včeraj so si kraj požara natančno ogledali tudi kriminalisti in forenziki. / Foto: Simon Šubic416. stran
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Knjigo prejme JURIJ FOJKAR iz Selc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v sredo, 8. julija 2020, 
ob 21. uri nastopil na slavnostnem koncertu na Kongresnem 
trgu v Ljubljani v počastitev visokega jubileja enega največjih 
glasbenikov pri nas – Mojmirja Sepeta. Glasbenik bo 11. julija 
namreč dopolnil devetdeset let. Orkester se bo poklonil obse-
žnemu simfoničnemu opusu tega glasbenega velikana ter tudi 
nekaterim njegovim popevkam. Gostji večera bosta pevki Nina 
Strnad in Eva Hren. RTV Slovenija podarja enemu naročniku 
Gorenjskega glasa DVD z naslovom V spomin Majdi Sepe. 

V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vpra-
šanje: Kakšen je vzdevek Mojmirja Sepeta, ki ga je dobil med 
študijem na Akademiji za glasbo? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do četrtka, 16. julija, na naslov: Gorenjski glas, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Devetdeset let Mojmirja Sepeta
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Danica Zavrl Žlebir

Na kaj ste iz obdobja tride-
setih let delovanja Sveta go-
renjskih sindikatov najbolj 
ponosni? Kaj šteje kot vaš 
največji dosežek?

V preteklih tridesetih letih 
se je zgodilo ogromno stva-
ri. Postali smo prepoznavna 
sindikalna organizacija v ce-
lotnem slovenskem prosto-
ru. Pridobili smo reprezen-
tativnost v več dejavnostih. Z 
delodajalskimi in sindikalni-
mi organizacijami sodeluje-
mo na ravni države. Ključno 
pa je, da ostajamo zvesti na-
šim članom in jih vedno pos-
tavljamo na prvo mesto. Pre-
poznavni smo po dobro or-
ganizirani, visoko strokov-
ni in vsem članom nepos-
redno dostopni pravni služ-
bi, na katero se lahko obrača-
jo vsak dan, v zvezi s katerim 
koli vprašanjem, ki jih muči. 
Lahko rečem, da smo najbolj 
ponosni na pristen stik s čla-
ni, ki smo res vsak trenutek 
na voljo, na prijateljske od-
nose z našimi sindikalnimi 
zaupniki in na visoko stro-
kovnost, ki jo prepoznajo ne 
samo člani, pač pa tudi šte-
vilni delodajalci in druge or-
ganizacije, s katerimi sode-
lujemo.

Presegate gorenjski teritorij, 
kje je zdaj torej vaše mesto 
na slovenskem sindikalnem 
zemljevidu?

Svet gorenjskih sindika-
tov združuje člane po celotni 
Sloveniji, seveda pa je zara-
di zgodovinske pogojenosti 
največ naših članov iz go-
renjske in osrednjesloven-
ske regije. Kot reprezenta-
tivna sindikalna organizaci-
ja sodelujemo na nivoju dr-
žave z drugimi reprezenta-
tivnimi sindikati in deloda-
jalskimi organizacijami pri 
pogajanjih za kolektivno po-
godbo dejavnosti trgovine 
Slovenije in kolektivno po-
godbo za elektroindustrijo 
Slovenije. Preko Zveze re-
prezentativnih sindikatov 

Slovenije, katere ustanovite-
lji in člani smo že deset let, 
in preko partnerskih sindi-
kalnih central sodelujemo 
tudi v različnih strokovnih 
skupinah pri pripravi podlag 
za delovno pravno in social-
no zakonodajo. Tudi z drugi-
mi sindikalnimi organizaci-
jami po večini zelo dobro so-
delujemo, saj se srečujemo 
po podjetjih, kjer imamo čla-
ne, in tako imamo skupne ci-
lje, to je, da si prizadevamo 
za konstruktivne rešitve, ki 
so vedno v korist delavcev. 

Kakšne so trenutno razme-
re, v katerih delujete sindi-
kati? Kako jih obvladujete?

Ko je gospodarski razcvet 
ravno začel kazati svoje sa-
dove in smo se z delodajal-
ci lahko uspešneje dogovar-
jali za boljše delovne pogoje 
in za višje plače ter regrese, 
se je pojavil koronavirus, ki 
je dodobra stresel gospodar-
stvo. Nastale so izredne oko-
liščine, ki pa vedno prine-
sejo s seboj številna odreka-
nja in tudi kršitve na podro-
čju pravic delavcev. Tako so 
se tudi sedaj začela pojavlja-
ti odpuščanja, nekateri de-
lodajalci ne najdejo denarja 
za odpravnine, številni pri-
tiskajo na nižanje regresov 

ali na zmanjševanje delov-
ne uspešnosti, dviganja plač 
so se ustavila. Spet se bojimo 
za delovna mesta. Ko pa so 
ljudje prestrašeni, dopušča-
jo tudi več kršitev in so prip-
ravljeni več potrpeti, kot bi 
sicer. Da bi čim bolj omeji-
li kršitve, sindikalne zaupni-
ke in člane sindikata stalno 
ozaveščamo o njihovih pra-
vicah, za sindikalne zaupni-
ke pa pripravljamo tudi šte-
vilna izobraževanja v zvezi 
z aktualnimi tematikami. Iz 
izkušenj lahko povem, da so 
zelo pomembni izobraževa-
nje sindikalistov, stalna ko-
munikacija, izmenjava izku-
šenj in znanj, kajti v tem pri-
meru je kršitev pravic bistve-
no manj. Seveda smo tudi 
zaposleni v Svetu gorenjskih 
sindikatov stalno na terenu 
in v stiku s člani in tako ugo-
tavljamo morebitne nepra-
vilnosti in nanje opozarjamo 
delodajalce ter seveda nare-
dimo vse, da delodajalci nep-
ravilnosti odpravijo. 

Kaj vidite kot največji pro-
blem glede zdajšnjega polo-
žaja delavcev?

Delavci še vedno, kljub po-
godbi o zaposlitvi, ki je dvo-
stranski dokument, niso 
partnerji in enakopravna 

stranka v delovnem razmer-
ju. Delodajalec je močnejša 
stranka in prevečkrat se zgo-
di, da zaradi svoje premoči 
nad delavci od delavcev zah-
teva več, kot je njihova svo-
bodna volja. Delavci se tako 
počutijo ujeti v delovnem 
razmerju, z občutkom, da 
niso koristni, da so celo izko-
riščeni in da samo izpolnju-
jejo navodila nadrejenih. Če 
delavec na delovnem mestu 
ne uživa in ne vidi smisla svo-
jega dela, potem je produk-
tivnost lahko zelo vprašljiva. 
Delavci si želijo predvsem 
dostojnih in zdravih pogojev 
za delo, delovni čas, ki jim 
ustreza, in ustrezno plačilo 
za delo. Pogosto je prav de-
lovni čas tisti, ki je lahko ve-
lika ovira do dostojnega dela. 
Predvsem mladi si želijo bolj 
proste roke in bolj fleksibilna 
delovna mesta, kjer si delov-
ni čas določajo sami. Starej-
ši pa si seveda želijo varnost 
in predvidljivost ter ustalje-
ne urnike dela. Delodajalci 
pogosto ne znajo prisluhni-
ti različnim interesom in iz-
koristiti prednosti različnih 
kategorij zaposlenih. Delav-
cev, ki le strogo sledijo navo-
dilom delodajalca in ne želi-
jo biti aktivno vpeti v delovni 
proces, je vedno manj. 

Delodajalec močnejša stran
Pred kratkim je minilo trideset let, odkar je bil ustanovljen Svet gorenjskih sindikatov. Ob tem so strnili 
dosežke preteklih let, nas pa je zanimalo predvsem, kakšno je njegovo današnje delovanje. K pogovoru 
smo povabili predsednico Nežko Bozovičar.

Nežka Bozovičar, predsednica Sveta gorenjskih sindikatov / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Eko sklad je v petek 
objavil javni poziv za dode-
ljevanje spodbud socialno 
šibkim občanom za investi-
cije v energetsko obnovo nji-
hovih stavb. Gre za pilotni 
poziv v okviru programa 
»Subvencioniranje ukrepov 
URE v 500 gospodinjstvih 
z nizkimi prihodki za reše-
vanje energetske revščine – 
Program ZERO500«, ki se 
financira iz sredstev evrop-
skega Kohezijskega sklada 
in se bo izvajal do leta 2023.

Program ZERO500 je na-
menjen gospodinjstvom z 
nizkimi prihodki, ki se soo-
čajo z energetsko revščino. 
Eko sklad bo na podlagi jav-
nega poziva dodelil upravi-
čenim vlagateljem nepovrat-
no finančno spodbudo za iz-
vedbo investicij v ukrepe 
učinkovite rabe energije. Na 
razpis, ki bo odprt do kon-
ca leta oziroma do porabe 

sredstev, lahko kandidira 
vsak prejemnik denarne so-
cialne pomoči ali varstve-
nega dodatka, ki ima stal-
no prebivališče in dejansko 
živi na naslovu stavbe (zgra-
jene do 31. decembra 1967), 
kjer se bo investicija izvaja-
la, zahtevano pa je vsaj polo-
vično lastništvo stanovanja 
ali hiše.

Subvencije bodo podelje-
vali za toplotno izolacijo fa-
sade, strehe in stropa, vgra-
dnjo energijsko učinkovitih 
oken in vhodnih vrat, zame-
njavo neučinkovitega siste-
ma priprave tople vode z 
grelnikom vode na sončno 
energijo, zamenjavo neu-
činkovitega sistema pripra-
ve tople vode z grelnikom 
vode s toplotno črpalko in 
vgradnjo lokalnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka. Spodbu-
da znaša sto odstotkov upra-
vičenih stroškov investicije, 
a največ 9620 evrov z DDV. 

Spodbude za reševanje 
energetske revščine

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. junija 2020, prejme 
pametno steklenico za vodo Aqua iz nerjavečega jekla Klemen 
Koblar z Jesenic. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 30. junija 2020, prejme 
dve vstopnici za koncert skupine Bossa de Novo, ki bo v petek, 
10. julija, Janez Kuralt iz Škofje Loke. Nagrajencema iskreno 
čestitamo. 

Nagrajenci

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uradni veterinar-
ji inšpekcije uprave za var-
no hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin so v drugi po-
lovici aprila izvedli poseben 
nadzor v mesnicah, kjer so 
pri mesu, mletem mesu in 
mesnih pripravkih preverja-
li zagotavljanje sledljivosti, 

pravilnost označevanja in 
mikrobiološko ustreznost. 
V 117 mesnicah so odvzeli 
35 uradnih vzorcev, pri tem 
pa so v 45 mesnicah ugotovi-
li 73 različnih neskladij in v 
štirih vzorcih odkrili salmo-
nelo. Največ neskladij je bilo 
glede mikrobioloških krite-
rijev varnosti, sicer pa tudi 
glede označevanja mletega 

mesa in mesnih pripravkov 
ter označevanja porekla. In-
špekcija je na podlagi ugo-
tovljenih neskladnosti iz-
dala kršiteljem 15 upravno-
-inšpekcijskih odločb, deset 
plačilnih nalogov, devet od-
ločb o prekršku in 32 opozo-
ril.

Rezultati letošnjega nad-
zora kažejo na izboljšanje 

v primerjavi z rezultati iz 
prejšnjih let, ugotavljajo v 
upravi za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin 
in dodajo, da je kljub temu 
treba tovrstne nadzore na-
daljevati tudi v prihodnje in 
pri teh nadzorih dati pou-
darek izpolnjevanju zahtev 
glede mikrobiološke skla-
dnosti. 

V mesnicah manj nepravilnosti
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KOMENTAR
Marjana Ahačič

V redu, pa na kolo

Prejšnji teden sem se tako 
kot mnogi drugi znašla 
pred zagato, kako orga-

nizirati letni dopust. Koleba-
la sem vse do petka, ko je bila 
Hrvaška uvrščena na rumeni 
seznam in je padla odločitev, 
da tja letos pač ne gremo. Kaj 
zdaj?

Pa sem se spomnila, da so se 
zgornjegorenjski župani v za-
četku tedna s kolesi in vlakom 
odpravili na izlet v Brda, da 
spodbujajo in promovirajo traj-
nostno mobilnost. V redu, sem 
si rekla, grem pa na kolo.

V soboto sem se od doma od-
pravila proti Zgornjesavski do-
lini. Vso pot do Rateč in naprej 
do Trbiža sem srečevala pare, 
družine, skupine, športnike ... 
Na vseh mogočih vrstah koles. 
Naslednji dan, v nedeljo, jih je 
bilo na trasi Baško jezero–Bo-
rovlje še veliko veliko več. Kole-
sarjenje očitno postaja vse bolj 
priljubljen način popotovanja. 
A tudi na tem področju so v 
sosednjih Italiji in Avstriji ko-
rak pred nami - s kolesarjem 
prilagojeno turistično ponudbo 
in seveda infrastrukturo. Kole-
sarske poti so varne, urejene in 
odlično označene, učinkovite 
povezave med kraji vzpostav-
ljene, skoraj vsi vlaki imajo na 
voljo vagone, v katere enostav-
no zapelješ kolo, če se odločiš, 
da boš del poti prepotoval po 
železnici.

Tokrat tako lahko rečem: 
hvala, župani, za dobro idejo 
in za spodbudo. Super je, da ste 
vsi sedli na kolo in tudi v praksi 
videli, kako stvari delujejo – in 

kako ne. Da je res sramotno, 
da je blejska železniška postaja 
zjutraj kot mesto duhov in da 
moraš, če kolesarjenje kombi-
niraš z vožnjo z vlakom, pred 
odhodom na pot v fitnes, kajti 
za dvigovanje bicikla na naše 
vlake potrebuješ res močne 
mišice. Pa da je dobro, če greš 
na pot čim bolj zgodaj zjutraj, 
da si zagotoviš enega od tistih 
nekaj mest v prehodu med ku-
peji, kolikor jih je na voljo za 
kolesa. K sreči se lahko tako 
imenovana Bohinjska proga, 
ki so jo prejšnji teden promo-
virali župani, pohvali z zares 
prijaznimi in iznajdljivimi 
sprevodniki, ki razumevajoče 
pomagajo, svetujejo in poiščejo 
še zadnji kotiček, kamor stlači-
jo kolo, kadar je kolesarjev več, 
kot je na vlaku prostora zanje. 

Jutri zjutraj grem na vlak pa 
proti Primorski. Če me vmes 
ne prestraši kakšen medved, se 
bom v začetku prihodnjega te-
dna prav tako z vlakom domov 
vračala iz Bele krajine. Vmes 
pa kilometri na kolesu ... Ni 
ravno morje, a je lahko vseeno 
lepo. Dolgočasno vsekakor ne 
bo.

P. S. Upam, da so se radov-
ljiški, jeseniški in žirovniški 
župan na tisti izlet odpravili 
s kolesom od doma. Da so se 
prepričali, kako nujno potre-
bujemo učinkovite in varne 
kolesarske povezave med kraji 
na Gorenjskem, po Sloveniji in 
čez meje države. Upam tudi, 
da bohinjski župan Jože Sod-
ja do Bleda ni šel s kolesom. Je 
smrtno nevarno.

Simon Šubic

Kranj, Bled – Malim delničar-
jem tako ni uspelo z nasprot-
nim predlogom, da bi od bi-
lančnega dobička 11,3 mili-
jona evrov (20 centov na del-
nico) razdelili med delničar-
je zahtevo po izplačilu divi-
dend, so sporočili iz Vseslo-
venskega združenja malih 
delničarjev (VZMD), kjer pa 

so izvedeli, da družba Semi-
ta, eden od delničarjev Hote-
lov Bernardin, s tožbo izpod-
bija pripojitev k Savi Turiz-
mu, izvedeno aprila letos. 

Predsednik VZMD Kri-
stjan Verbič se ne strinja, da 
bi delničarji kljub rekordnim 
rezultatom in 12,5 milijona 
evrov lanskega čistega do-
bička še naprej zaman čaka-
li kakršenkoli donos iz svoje 

naložbe. Na skupščini je tudi 
opozoril, da je glede na za-
kon o gospodarskih družbah 
sklep skupščine izpodbojen, 
če se delničarjem dobiček ne 
deli najmanj v višini štirih 
odstotkov osnovnega kapita-
la, so sporočili iz VZMD. 

Poslovodstvo Save Turiz-
ma pa je pojasnilo, da bi bila 
družba v primeru izplačila 
dividend primorana vrniti 

3,2 milijona evrov državne 
pomoči, ki jo je prejela na 
podlagi ukrepov ob epide-
miji covida-19. Zato je delni-
čar Semita podal še svoj na-
sprotni predlog, s katerim je 
predlagal izplačilo po izte-
ku zakonskih ukrepov oziro-
ma 30. marca 2022. Vendar 
je skupščina potrdila prvotni 
predlog, da se dividende ne 
izplačajo.

Sava Turizem spet brez dividend
Delničarji družbe Sava Turizem so na petkovi skupščini sklenili, da 23,2 milijona evrov bilančnega 
dobička za leto 2019 ostane nerazporejenega.

Okužbe se v zadnjih dneh 
sicer širijo predvsem med 
mlajšo populacijo, tako je 
bilo denimo v soboto naj-
več, šest okuženih, v staro-
stni skupini med 25 in 34 let. 
Kljub temu pa je virus po-
novno vdrl tudi v domove za 
ostarele. V Vipavi, ki je novo 
žarišče, so v Centru starejših 
Pristan med 108 stanovalci 
in 45 zaposlenimi do nede-
lje našteli 15 okužb.

Zaradi poslabševanja sta-
nja tako v državi kot v regiji 
je vlada zaostrila pogoje pre-
hajanja državne meje, ob-
mejna policija pa že ob vsto-
pu v državo vroča odločbe o 
uvedbi karantene. Tako so 
denimo minuli konec tedna 
v soboto vročili 338 odločb, v 
nedeljo pa še dodatnih 435. 
Zaradi porasta števila oku-
ženih je Hrvaška od sobote 
na t. i. rumenem seznamu 
držav, od koder se sicer Slo-
venci lahko vrnejo domov 
brez bojazni, da jim bo ob 
vstopu v državo odrejena ka-
rantena, če svoje bivanje na 
Hrvaškem lahko dokažejo z 
računom za plačilo nastani-
tve ali kakšnim drugim vero-
dostojnim dokumentom. 

Poostritev nadzora nad 
izvajanjem karanten

Kot je včeraj povedal vlad-
ni govorec Jelko Kacin, so 
minuli konec tedna zdra-
vstveni inšpektorji izvajali 
nadzor nad izvajanjem ka-
ranten v Ljubljani in Mari-
boru, kjer so pri 27 nadzo-
rih ugotovili kršitve pri šti-
rih osebah, v Ljubljani pa 

pri 34 nadzorih nobene. Za-
radi nespoštovanja karante-
ne je sicer zagrožena denar-
na kazen, v primeru storitve 
kaznivega dejanja preno-
sa nalezljive bolezni pa lah-
ko celo večletna zaporna ka-
zen, kar grozi dvema oseba-
ma, pri katerih je bila ugoto-
vljena okužba.

Kacin je sicer zatrdil, da si 
vlada prizadeva za zaostritev 
nadzora nad karantenami, 
saj je v tem trenutku najbolj 
ključno, da omejimo pre-
nos okužb iz tujine v drža-
vo in preprečimo vnos v do-
move za ostarele. Pri tem je 
Kacin poudaril ravnanje ko-
ordinatorjev na kranjskem 
območju, kjer so že v petek 
sklicali sestanek in preuči-
li možnosti za preprečeva-
nje vnosa okužbe v dom za 

starejše: »Samoiniciativnost 
v tem primeru bi bila lahko 
za zgled tudi drugim koordi-
natorjem.«

Kot je že na petkovi vlad-
ni novinarski konferenci po-
vedala namestnica predstoj-
nika centra za nalezljive bo-
lezni pri NIJZ Nuška Čakš 
Jager, je stanje na Hrvaškem 
»precej burno«. Čakš Jagro-
va zato odsvetuje vsako po-
tovanje v države, ki niso na t. 
i. zelenem seznamu varnih 
držav, podobno pa je razmi-
šljal tudi minister za notranje 
zadeve v odstopu Aleš Hojs.

V obravnavi nov 
protikoronski paket

Včeraj je odbor za delo 
obravnaval nov predlog pro-
tikoronskega zakonske-
ga svežnja, ki med drugim 

podaljšuje ukrep delnega 
povračila nadomestila plače 
za čakanje na delo do konca 
meseca. Po predlogu bo na-
domestila plač za delavce, 
ki so v karanteni, do konca 
septembra plačevala država. 
Predlog zakona razširja tudi 
možnost koriščenja turistič-
nih bonov na več ponudni-
kov kot doslej. 

Predlagan protikoronski 
paket predvideva tudi vzpo-
stavitev mobilne aplikacije, 
ki bo uporabnike obveščala 
o stikih z okuženimi in tisti-
mi, ki jim je bila odrejena ka-
rantena. Uporaba aplikacije 
bo obvezna za tiste v karan-
teni in potrjeno okužene, za 
druge bo prostovoljna. Par-
lament bo zakonski sveženj 
potrjeval na seji, ki se začne 
v četrtek.

Število okužb še narašča
31. stran

V zadnjih dneh beležimo več okužb med mlajšo populacijo, pristojne pa skrbi, da bi virus 
ponovno vdrl v domove za ostarele, kar se je že zgodilo v Vipavi. Fotografija je simbolična. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Cveto Zaplotnik

Kranj – V organizaciji Po-
murskega sejma je bilo 
junija v Gornji Radgoni 

ocenjevanje za izbor 38. slo-
venskega oskarja za embala-
žo. Strokovna komisija je v 
ožji krog kandidatov za nag-
rado uvrstila tudi Bohinjske 

sirarne z embalažo izdel-
kov Triglavskega planšar-
skega sira, Bohinjske sirar-
ske skute ter Bohinjskega 
jogurta, kefirja in kislega 

mleka, podjetje Jamnik iz 
Medvod za embalažo izdel-
ka Vzorčnik, Plastiko Virant 
iz Komende za Airless Plus, 
100-odstotno reciklabilno 
brezzračno embalažo, in 
Andrejo Pogačar, oblikoval-
ka iz Radovljice, za 3-pack 
nosilec.

Znani kandidati za  oskarja 
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S poslanim SMS sporočilom  

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha, T-2 in Bob.

Zbiramo šolske potrebščine za 12.000 otrok v stiski
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Suzana P. Kovačič

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju so na 
petkovi novinarski konfe-
renci med drugim predsta-
vili organizirane javne pre-
voze v poletni sezoni na Bi-
osfernem območju Julijske 
Alpe, dneve trajnostne mo-
bilnosti, ureditvena dela na 
poti do slapa Peričnik ... So-
govorniki so bili predstavni-
ki občin in turizmov na Bi-
osfernem območju Julijskih 
Alp, javnega zavoda Trigla-
vski narodni park (TNP), 
Slovenskega planinskega 
muzeja, Gorske reševalne 
zveze Slovenije in Planin-
ske zveze Slovenije.

Kot so poudarili, prome-
tna problematika alpskih 
dolin in prelazov ni pereča 

samo v Julijskih Alpah, tem-
več v širšem alpskem prosto-
ru. Organizirani javni prevo-
zi so lahko priložnost za še 
lepša in okolju prijaznejša 
doživetja, olajšajo skrbi gle-
de parkiranja vozil ter omo-
gočajo, da se obiskovalcem 
ni treba vračati na izhodi-
šče. Direktor javnega zavoda 
TNP Janez Rakar je povedal, 
da lokalne skupnosti uspeš-
no nadgrajujejo trajnostne 
ureditve prometa s ciljem, 
da se pritisk motornega pro-
meta omili. Kranjskogorski 
župan Janez Hrovat je pou-
daril, da govorimo o delu ču-
dovite narave, ki nam je bila 
dana v varstvo, in da sta naša 
skupna dolžnost in pos-
lanstvo, da jo ohranimo. Po-
udaril je problematiko preo-
bremenjenosti s prometom 

v dolini Vrata in čez prelaz 
Vršič ter predlagal, da pus-
timo svoja vozila na ureje-
nih parkiriščih že pred doli-
no, prelazi ... in raziskujemo 
naravne lepote raje peš ozi-
roma izberemo organiziran 
javni prevoz.

Organizirani javni 
avtobusni prevozi

V Bohinju so v poletni se-
zoni poleg rednih avtobu-
snih prevozov (Ljubljana–
Bohinj) in sezonskih prevo-
zov (iz Bohinjske Bistrice do 
slapa Savica in Soriške pla-
nine) na voljo tudi brezplač-
ni prevozi s parkirišč in 
vasi do Bohinjskega jezera, 
Ukanca, slapa Savica, plani-
ne Blato, planine Voje, So-
riške planine in Pokljuke. 
V dolini Soče se pridružuje 

čezmejna sezonska avtobu-
sna linija od železniške po-
staje Most na Soči po doli-
ni Soče čez prelaz Predel do 
Trbiža in Kranjske Gore, ki 
omogoča brezplačen pre-
voz koles. Avtobusni pre-
voz je usklajen z voznimi 
redi vlakov na Bohinjski 
progi (Nova Gorica–Jeseni-
ce–Nova Gorica). Ponovno 
je vzpostavljena avtobusna 
povezava čez Vršič. V Tol-
minu so obiskovalcem na 
voljo prevozi do izhodišč za 
obisk Tolminskih korit in Ja-
vorce. Iz Loga pod Mangar-
tom do postajališča pod kočo 
na Mangartskem sedlu so 
brezplačni prevozi organizi-
rani ob sobotah in nedeljah. 
V Kobaridu so organizirani 
prevozi do okoliških vasi in 
zaselkov, prav tako tudi na 
območju Bleda, Radovljice, 
Žirovnice in Tržiča (Hop-on 
Hop-off). V občinah Kranj-
ska Gora in Jesenice je orga-
niziran prevoz med enota-
mi Gornjesavskega muzeja, 
z Jesenic pa je čez Mojstra-
no organiziran prevoz v do-
lini Vrata in Krma.

Vse informacije o orga-
niziranih javnih prevozih, 
vodenjih, namigih za iz-
let in napotkih za obisk je 
TNP zbral v publikaciji Jav-
ni prevozi v Biosfernem ob-
močju Julijske Alpe – pole-
tje 2020, informacije o voz-
nih redih so objavljene tudi 

na spletnih straneh posame-
znih destinacij.

Promocijska dneva za 
umirjanje prometa

... bosta letos v Bohinju (od 
Ribčevega Laza do slapa Sa-
vica) in dolini Tolminke (od 
Tolmina do Javorce) v sobo-
to, 11. julija.

V dolini Vrata bo 25. in 26. 
julija ter 15. in 16. avgusta po-
tekal Aktivni zeleni vikend z 
organiziranim prevozom, vo-
denjem in aktivnostmi za dru-
žine in posameznike, kot oko-
lju prijazna alternativa obisku 
doline z motornim vozilom.

Obnovili pot do Peričnika

Javni zavod TNP je v sode-
lovanju z Občino Kranjska 
Gora, Turističnim društvom 

Dovje - Mojstrana in drugi-
mi deležniki v lokalni skup-
nosti zaključil celovito ure-
ditev poti do slapa Peričnik. 
Dela, ki so potekala od sre-
dine maja, so vključevala za-
varovanje poti na kritičnih 
mestih, vgradnjo lesenih sto-
pnic na najbolj obremenje-
nih delih, ureditev odvodnja-

vanja, utrditev poti ter uredi-
tev razgledne točke z varno-
stno ograjo. Obnovljena je 
tudi obveščevalna infrastruk-
tura z informacijami za obi-
skovalce.

V času poletne sezone bo 
gorska policijska enota v so-
delovanju z naravovarstveni-
mi nadzorniki TNP organizi-
rala preventivne akcije varne-
ga obiska gora za ozavešča-
nje obiskovalcev.

Okolju prijaznejše rešitve
Na najbolj obiskanih točkah Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe so 
poleti organizirani posebni javni prevozi in promocijski dnevi za umirjanje prometa. V dolini Vrata bo 
25. in 26. julija ter 15. in 16. avgusta Aktivni zeleni vikend z organiziranim prevozom, aktivnostmi za 
družine in posameznike kot okolju prijazna alternativa obisku doline z motornim vozilom.

Župan Janez Hrovat je poudaril, da govorimo o delu 
čudovite narave, ki nam je bila dana v varstvo, in da sta naša 
skupna dolžnost in poslanstvo, da jo ohranimo. / Foto: S. K.

Na ogledu obnovljene poti proti slapu Peričnik / Foto: TNP

Raziskovanje in potepanje po Biosfernem območju 
Julijske Alpe je enostavno in dostopno s karticami 
Julijske Alpe (Bled, Bohinj, Dolina Soče in Radovljica). 
Vse štiri kartice, ki jih pridobijo gostje teh destinacij, 
ponujajo ugodnosti, popuste in brezplačne oglede 
znamenitosti in muzejev. S kartico spodbujajo 
trajnostno mobilnost znotraj tega območja, saj 
omogoča tudi brezplačne javne prevoze. 

Alenka Brun

Bled – Gregor Jamnik, pred-
sednik Združenja hotelirjev 
Slovenije, ni skrival, da je ve-
sel, da so hotelirji navkljub 
težki situaciji v turizmu oh-
ranili tradicijo in se zbrali na 
enem mestu ter delili mne-
nja in izkušnje o razmerah, 
s katerimi se doslej še niso 
srečali in jih je povzročila 
prisotnost novega korona-
virusa. Turizem je ena iz-
med panog, ki bo najdlje ok-
revala, je povedal; in kot me-
nijo svetovni strokovnja-
ki s področja turizma (STR 
– Smith Travel Research) 
bo turistična panoga doseg-
la rezultate iz lanskega leta 
šele v letu 2024. »Ocenju-
jemo, da bomo lahko začeli 

dokaj normalno poslova-
ti šele v drugi polovici leta 
2021, pod pogojem, da se bo 
v začetku leta situacija s ši-
ritvijo virusa nekoliko umi-
rila, da se bodo odprle meje 
in bodo vzpostavljene letal-
ske linije. V Sloveniji je na-
mreč veliko mest in krajev, 
kot so Bled, Maribor, Lju-
bljana, ki so odvisni od tujih 
gostov. Turistični boni so v 
veliko pomoč destinacijam, 
ki so za domačega gosta bolj 
atraktivne, druge destinacije 
pa so prepuščene svoji iznaj-
dljivosti,« je pojasnil.

Zasedenost hotelov v po-
letnem času je po regijah 
zelo različna: najvišja je na 
Obali, v termah in zdravi-
liščih ter v nekaterih gor-
skih občinah; najnižja v 

Ljubljani, Mariboru, na Ble-
du, v Postojni. 

Udeleženci so se na kon-
ferenci posvetili predvsem 
razpravi o sprejetih ukrepih, 
zlasti neenakomerni poraz-
delitvi koriščenja turističnih 
bonov po celotni Sloveniji. 
Turistične bone sicer oce-
njujejo kot dodatno pomoč 
pri okrevanju turističnega 
gospodarstva, za preživetje 
turistične panoge pa je nuj-
no podaljšanje subvencioni-
ranja čakanja na delo doma 
vsaj do konca leta ter vzpo-
stavitev učinkovitih kredi-
tnih linij za turistično go-
spodarstvo in zagotovitev 
nepovratnih sredstev.

Fedja Pobegajlo, direktor 
Turistično gostinske zborni-
ce, pa je poudaril: »Turistični 

delavci smo se znašli v zares 
težki situaciji, hujši kot je 
bila svetovna finančna kri-
za v letih 2008 in 2009. Od-
lično je to, da nam je uspe-
lo na pobudo turistično-go-
stinske zbornice v času epi-
demije združiti moči vseh 
turističnih panožnih zdru-
ženj v Sloveniji, da smo sku-
paj pripravili predloge ukre-
pov za reševanje turizma in 
jih večkrat naslovili na Vla-
do RS. Večina naših predlo-
gov je bila upoštevana, pred-
vsem podaljšanje subvenci-
oniranja čakanja na delo in 
turistični boni. Vsekakor pa 
se še naprej trudimo z dialo-
gom z Vlado RS o potrebnih 
ukrepih za reševanje turi-
stične panoge v Sloveniji in 
ohranitev delovnih mest.« 

Zasedenost hotelov je zelo različna
V četrtek je na Bledu potekala osma konferenca Združenja hotelirjev Slovenije. Udeležilo se je je 
sedemdeset turističnih delavcev iz vse Slovenije, pogovori so potekali predvsem o trenutni situaciji  
v turistični panogi in prihodnosti slovenskega turizma. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica je objavila razpis za so-
financiranje nakupa dodat-
kov za zorenje gnojevke, za 
kar so v proračunu nameni-
li deset tisoč evrov. Kmetij-
skim gospodarstvom s se-
dežem ali lokacijo reje živa-
li na območju občine, ki op-
ravljajo dejavnost primar-
ne kmetijske proizvodnje 
na najmanj enem hektaru 

kmetijskih površin, bo obči-
na sofinancirala do osemde-
set odstotkov stroška naku-
pa dodatkov za zorenje gno-
jevke. Za potencialne pri-
javitelje so pripravili delav-
nico, na kateri se bodo lah-
ko posvetovali s predstavni-
ki kmetijske svetovalne služ-
be in ponudniki dodatkov za 
zorenje gnojevke. Delavnica 
bo jutri, v sredo, 8. julija, ob 
16. uri v prostorih Čebelar-
skega centra v Lescah.

Sofinancirajo dodatke  
za zorenje gnojevke
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Marjana Ahačič

Bohinj, Bled, Kranjska Gora 
– Večina Slovencev, ki pri-
dejo na počitnice na Bled in 
tam ostanejo več kot en dan, 
za plačilo nastanitve upora-
bi tako imenovani turistični 
bon, je povedal Tomaž Ro-
gelj, direktor Turizma Bled. 
»Slovenci so prišli na Bled, 
največ jih je v kampu pa tudi 
v hotelih; v enem od večjih 
so na primer pretekli konec 
tedna zabeležili petdesetod-
stotno zasedenost. 

Kot je še povedal, domače 
turiste vabijo s promocijski-
mi kampanjami; vsekakor, 
je prepričan, je letošnja se-
zona za domače goste odlič-
na za uživanje na Bledu, ki 
ga je to poletje mogoče po 
dolgem času spet doživeti v 
pravi podobi, brez pretira-
nih množic. Turistični de-
lavci sicer ocenjujejo, da tre-
nutna zasedenost blejskih 
prenočitvenih kapacitet do-
sega zgolj okrog trideset od-
stotkov v primerjavi s pre-
teklim letom.

Bohinj: dobra alternativa 
Obali

V Bohinju računajo, da 
bodo imeli v dveh poletnih 
mesecih, juliju in avgustu, v 
primerjavi z lani od 45 do 65 
odstotkov nočitev. »Trend je 
trenutno pozitiven, vavčerji 

lepo delujejo, turistični de-
lavci smo tega zelo veseli. 
Skrbi nas situacija v drugih 
državah, ki se slabša; Avstri-
ja in Nemčija na primer sta 
sicer za Bohinj glavni trg, tu-
risti od tam pa prvi med tu-
jimi obiskovalci v Bohinju,« 
je povedal Klemen Langus, 
direktor Turizma Bohinj. 

Tudi v Bohinju ob kon-
cih tedna beležijo precejšen 
naval dnevnih obiskoval-
cev. »Prav njim velja iskre-
no povabilo, da se odloči-
jo priti, tudi če zgolj za en 
dan na kopanje, z vlakom 

ali avtobusom oziroma z 
avtom do Bohinjske Bistri-
ce in potem uporabijo jav-
ni prevoz,« poziva Langus, 
ki je prepričan, da je Bohinj 
dobra alternativa Obali. Ne 
le zaradi kopanja v Bohinj-
skem jezeru, ampak tudi 
možnosti za pohodništvo, 
ki ga zdaj še posebno pou-
darjajo, tudi zato, ker zaradi 
številnih pohodniških poti 
ni težav z vzdrževanjem 
medosebne razdalje. 

»Če smo imeli doslej slo-
venskih gostov okoli 15 od-
stotkov, jih je letos dve 

tretjini,« je povedala Polon-
ca Noč, direktorica Hotela  
Jezero v Ribčevem Lazu v 
Bohinju. Zasedenost ho-
tela se sicer iz dneva v dan 
spreminja, a glede na trenu-
tne rezervacije računajo, da 
bodo v juliju lahko zabele-
žili šestdeset-, v avgustu pa 
75-odstotno zasedenost ho-
tela. »Sobe se polnijo, ob 
Slovencih pa prihajajo tudi 
nekateri tujci. Številni pri-
hajajo tudi zato, ker je zdaj, 
ko ni množice ljudi tako kot 
v preteklih sezonah, v Bo-
hinju še posebno lepo,« je 
povedala, a ob tem izrazila 
skrb za jesen. Takrat so na-
mreč v Bohinj običajno pri-
hajale predvsem skupine 
turistov, teh pa v razmerah, 
kakršne so zdaj, ne upajo 
pričakovati. 

Kranjska Gora: večina 
kapacitet dobro 
zasedenih

Kot pravi Metka Cuznar, 
vodja prodaje v največjem 
kranjskogorskem hotelir-
skem podjetju Hit Alpinea, 
imajo pri tudi pri njih s kori-
ščenjem turističnih bonov 

dobre izkušnje in posledič-
no za več kot petdeset od-
stotkov več domačih gostov 
kot sicer.

V Kranjski Gori tako tre-
nutno beležijo okoli osem-
desetodstotno zasedenost, 
s tem, da se večji hoteli od-
pirajo postopoma, glede na 
povpraševanje, je povedal 
direktor Turizma Kranjska 
Gora Blaž Veber. Seveda se 
je izrazito povečal obisk do-
mačih gostov – če so v prete-
klih letih predstavljali prib-
ližno tretjino, jih je sedaj ob-
čutno več. Vplivajo tudi na 
veliko nihanje števila obi-
skovalcev, ki jih je ob koncih 
tedna občutno več kot med 
tednom. 

»Glede na prve napovedi, 
ki so bile precej pesimistič-
ne, se je uvedba turističnih 
bonov za Kranjsko Goro iz-
kazala kot dobra odločitev, 
več kot osemdeset odstot-
kov kapacitet je za obdob-
je dveh mesecev zasede-
nih, večinoma so to sloven-
ski gostje, med katerimi je 
Kranjska Gora dobro zna-
na.

Veber meni, da bo z boni 
mogoče nekako rešiti pole-
tno sezono, a pravi, da bodo 
v Skupnosti Julijske Alpe 
državi predlagali, naj mož-
nost koriščenja bonov po-
daljša do pomladi in na ta 
način pomaga rešiti tudi 
zimsko sezono. 

Zaradi bonov mnogo več domačih gostov
Tako na Bledu kot v Bohinju in v Kranjski Gori se je z uvedbo tako imenovanih turističnih bonov povečalo zanimanje domačih turistov za preživljanje 
počitnic v priljubljenih gorenjskih destinacijah. Posebno polna so turistična središča ob koncih tedna. 

Vse tri največje turistične destinacije na Gorenjskem, Bled, Bohinj in Kranjska Gora,  
v letošnjem poletju beležijo povečan obisk domačih gostov. / Foto: Gorazd Kavčič

Hotelirji ocenjujejo, da 
se je število domačih 
gostov povečalo za okoli 
petdeset odstotkov.

Marjana Ahačič

Žirovnica – V času glavne tu-
ristične sezone bodo vsem 
gostom, obiskovalcem ter 
domačinom Bleda, Žirovni-
ce, Radovljice, Tržiča in oko-
lice tudi letos na voljo šti-
ri smeri avtobusov Hop-On 
Hop-Off. 

Ob sredah trasa, ki so jo 
poimenovali Pot med tremi 

jezeri, vodi tudi po Žirov-
nici. Avtobus namreč pelje 
okoli Blejskega jezera do Ri-
ver Campinga Bled in Kam-
pa Šobec, mimo Vrbe v do-
lino Završnice ter skozi vasi 
pod Stolom do Begunj in na-
zaj na Bled.

Kot so sporočili z Za-
voda za turizem in kultu-
ro Žirovnica, v Prešernovi 
rojstni hiši v Vrbi ob 9.40 

za obiskovalce pripravlja-
jo brezplačen voden ogled 
muzeja. »Pesnikova rojstna 
hiša je že od leta 1939 pre-
urejena v muzej, ki prika-
zuje način življenja bogatih 
kmečkih družin v prvi polo-
vici devetnajstega stoletja in 
še vedno hrani zibelko, v ka-
teri so zibali malega France-
ta. Senčna dolina Završnice 
je z rekreacijskim parkom 

ob jezeru in številnimi po-
hodnimi potmi kot nalašč 
za aktivno preživljanje pro-
stega časa. Avtobus ustavi 
tudi na Breznici, kjer k ogle-
du vabi spominski čebelnjak 
Antona Janše s svojimi po-
slikanimi panjskimi končni-
cami. Od tu se lahko odpra-
vite tudi do razgledne točke 
pri cerkvici sv. Lovrenca,« še 
predlagajo.

Z avtobusom na pot med jezeri
Tudi Žirovnica je vključena v traso turističnega avtobusa, ki povezuje občine Bled, Žirovnica, Radovljica 
in Tržič. Avtobus v vasi pod Stolom pripelje vsako sredo.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občin-
ski svetniki so na zadnji seji 
potrdili tudi spremembe pra-
vilnika o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospe-
ševanja razvoja malega go-
spodarstva, s čimer so uvedli 

ukrep sofinanciranja promo-
cije ponudnikov namestit-
venih kapacitet, pri čemer v 
okvir upravičenih stroškov 
ne sodijo stroški udeležbe na 
sejmih, ki jih občina sofinan-
cira v okviru drugega ukrepa 
pravilnika. Ob izpolnjeva-
nju pogojev bodo ponudniki 

turističnih namestitev pre-
jeli sredstva v višini do pet-
deset odstotkov upravičenih 
stroškov. Z ukrepom želijo 
v Kamniku pomagati ponu-
dnikom turističnih storitev, 
ki se srečujejo z upadom go-
stov zaradi epidemije covi-
da-19. V proračunu je za ta 

namen razpisanih trideset ti-
soč evrov, ukrep pa bo veljal, 
dokler ne bodo sredstva poš-
la. Kot je povedal župan Ma-
tej Slapar, bo eden od pogo-
jev pri dodeljevanju subven-
cije tudi to, da bo ponudnik 
poleg sebe promoviral tudi 
Kamnik.

Sofinanciranje za promocijo turizma

Številni prihajajo tudi 
zato, ker je zdaj, ko ni 
množice ljudi tako kot 
v preteklih sezonah, 
v Bohinju še posebno 
lepo, je povedala Polonca 
Noč, a ob tem izrazila 
skrb za jesen. Takrat so 
namreč v Bohinj običajno 
prihajale predvsem 
skupine turistov, teh pa 
v razmerah, kakršne 
so zdaj, ne upajo 
pričakovati.

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Aleš Puhar iz občin-
ske uprave je svetnike na zad-
nji seji seznanil z deli, ki po-
tekajo v občini. Asfaltirali so 
cesto na ozare v Srednji vasi, 
namestili javno razsvetlja-
vo in zgradili cesto v Vogljah, 
zaključili zadnjo etapo asfalti-
ranja na odseku na Mlakarje-
vi, uredili povezavo (pločnik) 
proti Lužam do mostu. Po na-
sprotni strani bi morali prav 
tako zgraditi pločnik, a še niso 
pridobljena soglasja lastnikov 
zemljišč. Uredili so tudi bre-
žine potoka Olševnica, asfal-
tirali parkirišče. Dobra novi-
ca pa je tudi dogovor o manj-
kajoči kolesarski stezi ob regi-
onalni cesti med Šenčurjem 
in brniškim letališčem. So-
glasja lastnikov zemljišč, ki 
so še manjkala do realizaci-
je, je osebno zbral župan Ciril 
Kozjek. Izvedli bodo geodet-
sko izmero, da bodo lahko la-
stnikom plačali dogovorjeno 
ceno zemljišč. Če bo vse po-
tekalo gladko, se bodo morda 
še letos lahko s kolesom brez 
prekinitve peljali iz Šenčurja 
proti Brniku. 

Ruševine Blagneče 
hiše trenutno še stojijo, je 

nadaljeval Puhar, a priča-
kujejo rušenje. Ker je hiša 
izvzeta iz registra kultur-
ne dediščine, zdaj za to ni 
več ovir. Zgradili jo bodo 
na novo, po sedanji podobi, 
upoštevali bodo tudi pripo-
ročila zavoda za varstvo kul-
turne dediščine glede vgra-
dnje nekaterih dragocenih 
starih elementov. Svetniki 

so ob tej priložnosti tudi 
slišali, da zraven načrtuje-
jo tudi gradnjo krožišča. Na 
seji so napovedali tudi pod-
pis večjih pogodb: za rekon-
strukcijo Kranjske ceste, za 
komunalno infrastrukturo 
na območju, kjer bodo gra-
dili stanovanjsko naselje 
(nasproti Gostilne Ančka), 
in za gradnjo komunalne 

infrastrukture za Voklo in 
Prebačevo. V izvedbo pa gre, 
zahvaljujoč posluhu lastni-
kov, povezava med Žerjavko 
in Prebačevim s površino za 
pešce. Pripravljajo tudi ce-
nitve za nakup zemljišč, ki 
so v načrtu za to leto. Čeprav 
je čas počitnic, bodo zelo ak-
tivni, napovedujejo na Obči-
ni Šenčur. 

Ni počitnic za občino
V občini Šenčur so se končno dogovorili z lastniki zemljišč ob regionalni cesti Kranj–Brnik, da bo 
država lahko zgradila manjkajoči del kolesarske steze.

Za dograditev manjkajoče kolesarske steze ob brniški cesti ni več ovir, lastniki zemljišč so 
dali soglasja. /Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Rotarijsko leto 
se je zaključilo 30. juni-
ja in prav na ta dan so se 

člani Rotary kluba Tržič 
Naklo zbrali v gostišču Ka-
ravla v Podljubelju. Dose-
danji predsednik Jožef Per-
ne je predal verigo novemu 

predsedniku Antonu Kavči-
ču. Podelili so znački Paul 
Harris Fellow (ustanovite-
lja rotarijstva), ki sta ju pre-
jela zdravnica Tatjana Pe-
harc in podjetnik Marjan 
Mali. Dogodek je bil tudi 
dobrodelen. Zbrali in do-
nirali so 1.100 evrov kot po-
moč 37 starejšim občanom, 
ki si zaradi finančne ali 
osebne stiske že leta ne mo-
rejo privoščiti oddiha. Kari-
tas Tržič Bistrica jih bo od-
peljal v Veržej na petdnev-
ni izlet.

Jožef Perne je povzel do-
godke v minulem rotarij-
skem letu, vsem sta skupni 
imenovalec prostovoljstvo 
in dobrodelnost (donacije 
za pomoč mladim pri izo-
braževanju, zdravljenju, na-
predku v športu ..., donacija 
družini po požaru ...). Orga-
nizirali so Dan za življenje 
v Sebenjah in na Zelenici z 
donacijama defibrilatorjev. 
V petih letih delovanja kluba 
so donirali 16 defibrilatorjev 
v občinah Tržič in Naklo in 
vedno imeli zraven še tečaj 
oživljanja.

Med večjimi dogodki so 
bili tudi kolesarjenje gorenj-
skih klubov s piknikom in 
dobrodelnim srečelovom, 
literarni večer v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja Tržič z 
Alenko Puhar, avtorico mo-
nografije V vročem soncu 
vonj pelina, pa dobrodelna 
dražba slaščic v sodelovanju 
z Lions klubom Bled in Tr-
žiškim muzejem. Poleg teh 
še novoletno srečanje go-
renjskih klubov, dan odpr-
tih vrat, literarni večer Gos-
pod Leon Štukelj in Tovari-
šija v Tržiškem muzeju ter 
predavanje mladih zdravni-
kov o odpravi na Madaga-
skar. Donirali so nekaj raču-
nalnikov za učence iz social-
no šibkejših družin za šola-
nje na daljavo v času novega 
koronavirusa. 

Poglavitne aktivnosti, od-
visno od okoliščin koronavi-
rusa, ostajajo druženje prija-
teljev, Dan za življenje, Ples 
kresne noči, miklavževanje 
v domovih starejših, social-
ni projekti za starejše, otro-
ke, karitas ter povezovanje z 
okoljem. 

Povezani v dobrodelnosti
Rotary klub Tržič Naklo je imel zadnji sestanek v rotarijskem letu 2019/2020, Jožef Perne je verigo 
predal novemu predsedniku Antonu Kavčiču. 

Dosedanji predsednik Rotary kluba Tržič Naklo Jožef Perne 
in boter Branko Bandelj sta podelila znački Paul Harris 
Fellow zdravnici Tatjani Peharc (na sliki skupaj z njima) in 
podjetniku Marjanu Maliju. / Foto: RK Tržič Naklo

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Z dogodki, ki 
vključujejo jezersko zgo-
dovino, etnološko dedišči-
no, naravo, kulturo, doma-
čo kulinariko, želijo Jezer-
jani ohraniti svojo identite-
to in jo deliti z obiskovalci.  
Od torka do sobote se bo vse 
poletje kaj dogajalo. Ob tor-
kih vabijo na vodene oglede 
po jezerskih naravnih in kul-
turnih znamenitostih, ki se 
začenjajo ob 10. uri pred TI-
C-em. Ob sredah ob 17. uri 
pri Planšarskem jezeru na 
odprtem ognju kuhajo ma-
sunjek, vabijo k predhodnim 
prijavam. Ob četrtkih bodo 
ob 16. uri na Šenkovi doma-
čiji prikazovali, kako se pre-
deluje volna ovc avtohtone 
jezersko-solčavske pasme. 
Petki so kot vsa leta doslej na-
menjeni predstavam Jezer-
ske štorije v Jenkovi kasar-
ni. Obiskovalci si bodo ogle-
dali tri predstave iz življe-
nja Jezerjanov pred mnogi-
mi leti. Igralci, ki so člani do-
mače amaterske igralske za-
sedbe, se z velikim veseljem 
prelevijo v pastirje, furmane 

in ostale osebe iz jezerske 
zgodovine ter gledalcem 
predstavijo preteklo življe-
nje v pristni jezerski narečni 
govorici. Zgodbe so iz knji-
ge Jezerske štorije avtorja 
Andreja Karničarja. Tudi za 
obisk predstav vabijo k pred-
hodnim prijavam na TIC Je-
zersko (051 219 282).

Letošnja novost Jezerske 
štorije pa so vodene ture do 
Češke koče, ki bodo potekale 
vsako soboto, ko se pohodni-
ki dobijo ob 8. uri na zgor-
njem parkirišču v Raven-
ski Kočni in se v spremstvu 
gorskega vodika odpravijo 
na ne preveč zahteven eno-
urni pohod do Češke koče, 
zelo dobro ohranjene in obi-
skane gorske postojanke, ki 
so jo pod pokroviteljstvom 
Češke podružnice Sloven-
skega planinskega društva 
iz Prage zgradili že pred 120 
leti. Koča, ki stoji pod oste-
nji Grintovcev ob robu pre-
padnega pobočja nad doli-
no Ravenske Kočne, ima oh-
ranjeno edinstveno prvotno 
podobo. Letos jeseni bodo 
na Jezerskem proslavili njen 
jubilej. 

Letos tudi gorska 
tura k Češki koči
Julija in avgusta na Jezerskem potekajo 
etnografsko obarvani dogodki pod naslovom 
Jezerska štorija. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Večina državljanov 
bo letošnje preživljanje do-
pusta prilagodila »korona« 
razmeram in dopustovala 
doma v Sloveniji, k temu jih 
spodbuja tudi država z uved-
bo turističnih bonov, a vsi se 
ne glede na to ne bodo od-
rekli dopustu v hrvaških ob-
morskih letoviščih ali kje 
drugje v tujini. Združenje 
bank Slovenije je pred odho-
dom na dopust na Hrvaško 
opozorilo stranke bank in 
hranilnic na to, na kaj mo-
rajo biti pozorne pri menja-
vi evrov v kune in pri dvigo-
vanju kun na bankomatih. 

Ker so menjalni tečaji v me-
njalnicah in bankah na Hr-
vaškem različni, strankam 
priporočajo, da se pred me-
njavo gotovine pozanima-
jo o veljavnih tečajih, enako 
tudi pri menjavi v menjal-
nicah ob mejah. Uporabo 
plačilnih kartic svetujejo na 
vseh mestih, kjer tujo valuto 

preračunavajo v evro po me-
njalnih tečajih kartičnih sis-
temov Mastercard in Visa, 
saj so ti tečaji praviloma ugo-
dnejši kot tečaji bank in hra-
nilnic. Pri dvigovanju gotovi-
ne (kun) bankomat pred dvi-
gom ponudi dve možnosti – 
dvig s konverzijo ali dvig v lo-
kalni valuti. Pri dvigu s kon-
verzijo za preračun v evre 
uporabljajo tečaj lokalne ban-
ke, ki je lastnica bankomata, 
pri dvigu v lokalni valuti pa te-
čaje mednarodnih kartičnih 
sistemov, ki so ugodnejši kot 
tečaji lokalnih bank. Imetni-
ki kartic naj se torej raje odlo-
čijo za dvig gotovine v lokal-
ni valuti, brez konverzije, po-
zorni pa naj bodo tudi na mo-
rebitne dodatne stroške – en-
kratno nadomestilo za dvig 
gotovine, pribitek na menjal-
ni tečaj. Enako kot pri dvigu 
gotovine na bankomatu, to-
rej izbiro plačila v lokalni va-
luti brez konverzije, svetuje-
jo tudi pri plačevanju s karti-
co na prodajnem mestu.

Uporaba plačilnih 
kartic v tujini
Kje in kako menjati evre v kune, kako dvigovati 
kune na bankomatu na Hrvaškem ...
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Na stavbnem zemljišču 
objekta so namreč zagoto-
vili zgolj eno parkirno mes-
to za invalide in dve parkirni 
mesti za druge, ostala parki-
rišča pa so predvideli na treh 
lokacijah, oddaljenih do naj-
več dvesto trideset metrov 
od vhoda v dom, vendar bi 
morala biti ta na funkcional-
nem zemljišču objekta. UE 
je opozorila tudi, da mora-
jo biti skladno s predpisi do-
stopi za pešce varni in ločeni 
od motornega prometa, če-
sar pa predvidena prometna 
ureditev ne omogoča. 

Župan je na nedavni seji 
občinskega sveta poročal, da 
so se na sestanku na ministr-
stvu pogovarjali o dveh mož-
nostih. Prva, prioritetna, je, 
da bi dom prestavili na sose-
dnjo parcelo preko vodotoka 
Dašnica, po drugem, rezerv-
nem scenariju pa bi doku-
pili del sosednje parcele, ki 
bi postal del funkcionalne-
ga zemljišča doma in bi ju 
povezali z brvjo, s čimer bi 
zagotovili varen dostop obi-
skovalcem. Odločili so se, da 
bodo poskusili z zamenjavo 
zemljišča, je pa župan opo-
zoril, da ta trenutno nima 
dostopa in se nahaja v razre-
du preostale poplavne ne-
varnosti. »Gradnja na tem 

zemljišču je dovoljena, ka-
dar ugotovitve presoje vpli-
vov na okolje niso ocenje-
ne kot bistvene in je mogo-
če s poprejšnjo izvedbo omi-
litvenih ukrepov zagotoviti, 
da njihov vpliv ni bistven,« 
je pojasnil.

Občinski svetnik Miran 
Šturm je izrazil zadovoljstvo, 
da so prišli do možnosti, po 
kateri lahko investitor zapro-
si za zamenjavo lokacije, pri 
čemer pa upa, da rezervna 
varianta sploh ne bo prišla v 
poštev. Svetnik Jože Prezl pa 
je dejal, naj napnejo vse sile, 
da bodo dom postavili, saj bi 
starejši občani radi ostali v 
domačem okolju.

Pobudo za prestavitev 
doma na zemljišče na dru-
gi strani vodotoka Dašnica 
je lani na ministrstvo vloži-
la že Občina Železniki, a so 
jo konec novembra zavrni-
li. Ministrstvo je tedaj oceni-
lo, da ne obstajajo objektivni 
razlogi za spremembo loka-
cije. Mednje sicer štejejo tis-
te razloge, na katere koncesi-
onar ne more vplivati (npr. v 
postopku pridobivanja grad-
benega dovoljenja) in zato 
ne more izpolniti odložnega 
pogoja, določenega v odločbi 
o podelitvi koncesije (zgradi-
ti objekt). Dodali so tudi, da 
bi pobudo moral vložiti kon-
cesionar.

Predlagajo novo 
lokacijo doma
31. stran

Janez Kuhar

Adergas – V skladu z najno-
vejšimi ukrepi za prepreče-
vanje širjenja bolezni co-
vid-19 je bilo število udele-
žencev dogodka omejeno 
na petdeset udeležencev. 
Pogovor z avtorjem knjige 
Silvom Sircem je vodila An-
gelca Maček. Ob predstavi-
tvi knjige so pripravili kul-
turni program, v katerem 
so sodelovali domači reci-
tatorji, citrarka Vesna Sirc, 
harmonikar Žan Sirc in ki-
tarist Rudi Sirc. Predse-
dnik KUD Pod lipo Ader-
gas Franci Sirc se je zahva-
lil Silvu Sircu, zahvalo pa je 
izrekel tudi njegovi ženi Ve-

riki Sirc in hčerki Veroniki 
Beznec Sirc, ki je oblikova-
la knjigo in tudi sicer poma-
gala pri njenem nastajanju. 
Zahvalili so se tudi Občini 
Cerklje in njenemu župa-
nu Francu Čebulju ter šte-
vilnim sponzorjem. Župan 
Franc Čebulj je dejal, da je 
KUD Pod lipo Adergas srce 
kulturnega življenja na ob-
močju občine Cerklje. Za 

bogato kroniko društva je 
Silvu Sircu čestital tudi ve-
lesovski župnik Slavko Ka-
lan.

Knjiga je sad Sirčevega 
večdesetletnega dela, v njej 
predstavlja osemdeset let 
kulturnega udejstvovanja v 
Adergasu. Obsežna kronika 
obsega 514 strani in več kot 
2200 fotografij. Knjigo je 
oblikovala Veronika Beznec 
Sirc. Izdali so jo v sodelova-
nju z Občino Cerklje in za-
jema kulturno dogajanje na 
območju vasi Adergas, Ve-
lesovo, Trata in Praprotna 

Polica. Prosvetno društvo v 
Adergasu je bilo ustanovlje-
no 31. julija 1938. leta, prva 
predstava v novi dvorani pa 
je bila leta 1939. leta. V 80 
letih se je v dvorani v Ader-
gasu zvrstilo 330 dramskih 
del, 92 otroških, 37 mla-
dinskih in 101 odrasla upri-
zoritev, sto predstav pa je 
bilo gostujočih društev. Vse 
predstave so zajete v knjigi. 
Prva predstava, ki jo je Silvo 
Sirc režiral leta 1976, je bila 
Medvedek na obisku, nato 
pa so igrali že bolj zahtevne 
igre, med njimi tudi Hišo 

Marije Pomočnice. Do sedaj 
je Silvo režiral 144 predstav, 
leta 2015 pa je prevzela re-
žijo otroških in mladinskih 
predstav Monika Ribnikar. 
Za razsvetljavo in glasbo 
na predstavah od leta 1996 
skrbi Primož Sirc. Kot je po-
vedala Angelca Maček, je iz 
kulturnega društva v času, 
ko je igre režiral Silvo Sirc, 
izšlo deset poročnih parov, 
ki so se spoznali na odru. V 
društvu so delovali tudi pev-
ski zbori in Orfov orkester, 
ki jih je največ časa vodil 
Dane Selan.

Predstavili Srečanja pod lipo
Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas je v petek po maši na ploščadi pred župnijsko cerkvijo v 
Adergasu predstavilo knjigo Silva Sirca z naslovom Srečanja pod lipo.

Angelca Maček v pogovoru z avtorjem knjige Silvom Sircem

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občin-
ski svetniki so minuli te-
den sprejeli tudi rebalans 
proračuna za letošnje leto. 
Tako kot v precej drugih ob-
činah, je bila med posredni-
mi razlogi zanj epidemija 
covida-19. Tako so svetniki 
že na aprilski izredni seji, ki 
je potekala s pomočjo vide-
okonference, zagotovili do-
datna sredstva za nakup za-
ščitne opreme in druge stro-
ške za spopadanje z nalezlji-
vo boleznijo. Ker pa je nato 
država zaradi finančnih pos-
ledic, povezanih s koronavi-
rusom, zvišala tudi povpreč-
nino na skoraj 624 evrov, 
je ministrstvo za finan-
ce občinam v začetku maja 

posredovalo podatke o izra-
čunu primerne porabe ob-
čin, dohodnine in finančne 
izravnave za letošnje leto. Iz 
naslova dohodnine bo tako 

prejela 18 milijonov evrov, 
kar je okrogel milijon več, 
kot je bilo sprva načrtovano. 

Načrtovani skupni izdat-
ki so sicer ocenjeni na 28,5 
milijona evrov in so za 612 
tisočakov višji kot v spreje-
tem proračunu, medtem ko 

se prihodki s 25,5 milijona, 
povečujejo na 26,1 milijona 
evrov.

Med drugim so z rebalan-
som zagotovili sredstva za 
obnovo oddelka za odrasle v 
Knjižnici Franceta Balanti-
ča Kamnik pa tudi izgradnjo 
javne razsvetljave od regio-
nalne ceste do Term Snovik, 
izgradnjo celotne trase ne-
asfaltirane ceste Markovo–
Studenca v dolžini 650 me-
trov, če bodo uspešni na raz-
pisu ministrstva za kulturo, 
pa bodo sofinancirali tudi 
sistem odrskih luči v Domu 
kulture Kamnik.

Da je proračun dobro 
pripravljen, so ocenili tudi v 
županu manj naklonjeni Li-
sti Dušana Papeža in LMŠ. 
Še najbolj jih je zmotilo to, 

da je občinska uprava našla 
sredstva za asfaltiranje od-
seka ceste Vrhovlje–Tunji-
ška Mlaka, čeprav je bilo že 
pred časom dogovorjeno, 
da bodo prednostno obrav-
navali cesto Stolnik–Lani-
še. Kot je pojasnil župan 
Matej Slapar, so pristopili 
k projektu skupaj z Občino 
Cerklje, kjer se je ponudila 
priložnost za izjemno poce-
ni asfalt. Sicer pa se pri sana-
ciji cest držijo strategije, da 
najprej obnovijo tiste, ki so 
obnove najbolj potrebne, in 
tiste, za katere je vzdrževa-
nje najdražje. V občini ima-
jo sicer po besedah kamni-
škega župana še sto kilome-
trov makadamskih in doda-
tnih sto kilometrov zelo sla-
bih cest.

Milijon več od dohodnine
Kamniški občinski svetniki so potrdili predlog rebalansa, s katerim so med drugim zagotovili sredstva 
za asfaltiranje ceste Markovo–Studenca in za obnovo oddelka knjižnice.

Zaradi povišanja 
povprečnine na 624 
evrov bo občina iz 
naslova dohodnine od 
države prejela milijon 
evrov več.

Aleš Senožetnik

Vodice – Kot so bili obveščeni 
na Občini Vodice, je Družba 
RS za avtoceste (Dars) konec 
junija na ministrstvo za oko-
lje in prostor oddala vlogo za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja po integralnem po-
stopku za projekt izgradnje 
obvoznice Vodice. Na Obči-
ni Vodice se sicer že dlje časa 
zavzemajo za izgradnjo ob-
voznice mimo naselja, ki bi 
izboljšala neustrezne pro-
metne razmere v središču 
naselja. V minulih mesecih 
je tudi civilna iniciativa orga-
nizirala več protestov, na ka-
terih so s prehajanjem pre-
hodov za pešce na najbolj 
obremenjeni Ljubljanski 

cesti opozarjali na nev-
zdržne razmere, v katerih 
živijo tamkajšnji prebival-
ci. Gradnjo obvoznice drža-
va obljublja že več let, zato je 
Vodičane še toliko bolj razo-
čaral sklep agencije za oko-
lje lanskega decembra, da je 
za gradnjo ceste treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, ki 
je bila sicer izvedena že leta 
2011, a je zaradi neaktivno-
sti državnih organov dovo-
ljenje zapadlo.

V Vodicah sedaj upajo, da 
bo gradbeno dovoljenje pri-
dobljeno do konca leta, v pri-
hodnjem letu pa bi se že lah-
ko začela tudi gradnja odse-
ka v Vodicah, sicer dela po-
vezovalne ceste Želodnik–
Mengeš–Vodice.

Gradbeno dovoljenje za 
obvoznico do konca leta

Cerklje – Občinski svetniki so na junijski seji potrdili predlaga-
ne prejemnike občinskih nagrad in priznanj v občini Cerklje. 
Veliko plaketo bo letos prejela Veronika Sirc, malo plaketo pa 
Marjan Luskovec. Nagrado občine bo prejelo Društvo družin-
ski in mladinski center Cerklje – Oratorij Cerklje. Priznanja 
občine pa bodo šle v roke atletinjam Atletskega kluba Cerklje: 
Luciji Kropar, Evi Rosulnik, Evi Boltežar, Maji Boltežar, Pauli 
Globočnik in Živi Jerič. 

Znani občinski nagrajenci v Cerkljah

V osemdesetih letih se 
je v dvorani v Adergasu 
zvrstilo 330 dramskih 
del, 92 otroških, 37 
mladinskih in 101 odrasla 
uprizoritev, sto pa je 
bilo predstav gostujočih 
društev.
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Čisto nova otroška slikanica o bratcu in sestrici, ki izvesta, kako 
nastanejo oblaki in zakaj dežuje. Knjiga otroke spodbuja k 
opazovanju pestrega dogajanja na nebu. Napisana je z velikimi 
tiskanimi črkami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17,99Trda vezava, 25 strani

EUR

Dina Kavčič

Kranj – Slovensko tržišče je 
bogatejše za novo knjižno 
delo za otroke z naslovom 
Neža in Anže čistita nebo. 
Besedilo, ki je napisano z 
velikimi tiskanimi črkami 
in je zato primerno tudi za 
otroke, ki se učijo brati, go-
vori o bratcu in sestrici, ki si 
na otroški način pripovedu-
jeta zgodbico o oblakih na 
nebu. Poseben čar slikanici 
dajo barvite ilustracije, ki še 
dodatno razburkajo otroško 
domišljijo. Knjigo je napisal 

ljubiteljski pisatelj in pesnik 
z umetniškim imenom Ko-
browsky, ki je bil rojen v 
Medvodah, a zadnja leta živi 
v Ljubljani, od koder priha-
ja tudi ilustratorka slikani-
ce z akademsko likovno iz-
obrazbo Urška Kozak. Ko-
browsky, ki piše tudi poezi-
jo za odrasle, ima v načrtu 
že nove literarne projekte, 
saj že snuje niz zgodb za ot-
roke, v katerih bodo naravni 
pojavi opisani na otrokom 
razumljiv način. Od sedaj 
naprej je slikanica naprodaj 
tudi na Gorenjskem glasu.

Kako nastane dež

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Predstavitev 
letošnjega zbornika je bila 
v marsičem posebna. Pred-
sednik Muzejskega društva 
Škofja Loka Aleksander Ig-
ličar je spomnil na lansko 
srečanje s prof. dr. Zvonko 
Zupanič Slavec, ki je občin-
stvu predstavila pandemijo 
španske gripe izpred stotih 
let, letos pa je pandemija do-
letela tudi današnjo družbo. 
Zbornik je dobival končno 
podobo prav v tem obdob-
ju in junija nemoteno izšel. 
Povsem po naključju so ga 
predstavili prav na dan, ko 
Škofja Loka praznuje občin-
ski praznik. Zaradi razmer 
so predstavitev prvič združi-
li z zborom članov, dogodek 
v Sokolskem domu je pote-
kal z upoštevanjem medse-
bojne razdalje, udeleženci 
so nosili zaščitne maske.

Loški razgledi, ki na 420 
straneh prinašajo 41 prispev-
kov različnih avtorjev, pa so 
bogati kot vedno. Vsebino 
je predstavila urednica Ma-
rija Lebar. Prve strani so na-
menili lani umrlemu Ivanu 
Omanu, kmetu in politiku, 
enemu od ustanoviteljev slo-
venske države, simbolu slo-
venske pomladne politike in 
pokončnemu človeku. Med 
vsebino, razdeljeno po rub-
rikah, najdemo zapis o zgo-
dovini in stavbnem razvoju 

Puštalskega gradu. V gra-
du je živel Avgust Berthold, 
ustvarjalni fotograf z izostre-
nim občutkom za zaznava-
nje in analiziranje ljudi in 
narave, sodobnik in sopotnik 
slovenskih impresionistov, 
pravzaprav peti impresio-
nist, kakor ga v naslovu tudi 
poimenuje avtor Sarival So-
sič. Bertholdov avtoportret z 
ženo nas gleda tudi z naslov-
nice tokratnih Razgledov.

Zaradi izbruha pandemi-
je covida-19 letos niso izved-
li načrtovane prireditve, jav-
nega branja in žrebanja v 

natečaju Tole moram pove-
dat'. Zaključili so ga kar na 
spletu, rezultate pa je vod-
ja projekta Ambrož Dem-
šar predstavil na srečanju ob 
predstavitvi Loških razgle-
dov. V zborniku sta tudi zapis 
o natečaju in izbor najboljših 
prispevkov, ki so jih ustvarili 
učenci osnovnih šol na Ško-
fjeloškem, v njih pa na pod-
lagi pričevanj starejših piše-
jo o dogodkih iz preteklosti, 
vrednih ohranitve. Med 42 
prispevki je bil kot najbolj-
ši nagrajen zapis Šola pri ur-
šulinkah učenca Matevža 

Demšarja z Osnovne šole 
Poljane. Njegova mentori-
ca je Majda Bernik. Še enega 
nagrajenca in mentorico pa 
so izžrebali. To sta bila Maks 
Čemažar Hren z OŠ Polja-
ne in mentorica Olga Koplan 
z OŠ Ivana Groharja Škofja 
Loka. Medtem so razpisali že 
tretji natečaj.

Na zboru članstva Muzej-
skega društva se je z mesta 
predsednika po 12 letih pos-
lovil Aleksander Igličar, za 
predsednico pa so izvolili 
dosedanjo podpredsednico 
Heleno Janežič. 

Ustvarjajo zgodovinski spomin
Muzejsko društvo Škofja Loka je izdalo 66. številko Loških razgledov, domoznanskega zbornika,  
ki v tem okolju prispeva k ustvarjanju zgodovinskega spomina.

Od leve: nova predsednica Muzejskega društva Škofja Loka Helena Janežič, dosedanji 
predsednik Aleksander Igličar in urednica Loških razgledov Marija Lebar / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V Škofji Loki ponovno tedensko deluje lokalna pi-
sarna Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Občina 
Škofja Loka in ZVKDS, območna enota Ljubljana, sta sklenila 
dogovor o kontinuiranem izvajanju javne službe na področju 
varstva kulturne dediščine na celotnem območju občine Škofja 
Loka, s čimer želijo omogočiti čim bolj učinkovito in vsakomur 
dostopno strokovno svetovanje s področja varstva in prenove 
kulturne dediščine. Lokalna pisarna deluje v stavbi Upravne 
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, v tretjem nadstropju, 
odprta je enkrat tedensko, in sicer vsako sredo od 9. do 15. 
ure. Obiščemo jo lahko v času uradnih ur, vendar po nujni 
predhodni telefonski najavi na telefonsko številko: 040 346 
880, saj fizična prisotnost osebe v pisarni zaradi terenskega 
dela in ogledov z lastniki na lokaciji ne bo mogoča ves čas. 

Pisarna zavoda za kulturno dediščino

Mateja Rant

Poljane – Reko Soro so pro-
ti Hotovljam v sklopu ukre-
pov za povečanje poplavne 
varnosti Poljanske Sore na 
območju Poljan v minulih 
dneh speljali v novo stru-
go. Za sotočjem Sore in Ho-
toveljščice so zgradili pov-
sem nov jez na reki Sore, 
del nove, leve brežine Po-
ljanske Sore pa so ozele-
nili, so pojasnili na Občini 

Gorenja vas - Poljane. V na-
daljevanju bodo uredili ozi-
roma dokončali še zavaro-
vanje reke Sore na desnem 
bregu, oblikovali novo soto-
čje med Soro in Hotoveljšči-
co ter uredili nove travne po-
vršine na mestu stare struge 
reke Sore. Ta čas že izvaja-
jo poglobitev in širitev Ločiv-
nice skozi Poljane, kmalu pa 
bodo začeli urejati tudi novo 
sotočje Ločivnice in Sore, so 
še napovedali na občini.

Sora v Poljanah v novi strugi

Potek nove struge / Foto: arhiv občine

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih 
bo letos precej manj občin-
skih nagrajencev kot v prete-
klih letih. Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja je namreč na 
razpis prejela zgolj dve po-
budi, obe pa sta se nanašali 

na zgodovinarja Vincenci-
ja Demšarja. Tako občin-
ski odbor SLS Železniki kot 
tudi Zgodovinska skupina 
pri Župniji Železniki sta ga 
predlagala za prejemnika 
občinske plakete, kar so na 
zadnji seji potrdili tudi ob-
činski svetniki. Predsednik 
komisije Jurij Demšar jim 

je pojasnil, da so bili ob od-
piranju pobud za podelitev 
priznanj začudeni, da jih ni 
bilo več. To je po njihovem 
predvsem posledica dejstva, 
da je bilo delovanje društev 
med epidemijo omejeno, 
zaradi česar se niso sestaja-
la in tako tudi niso predlaga-
la nagrajencev.

Slovesnost ob občinskem 
prazniku Železnikov bo si-
cer letos zaradi razmer, po-
vezanih s koronavirusom, 
potekala kasneje kot običaj-
no. Praznik občine je bil na-
mreč že 30. junija, a so slo-
vesnost prestavili na sredino 
septembra, potekala pa bo v 
manjšem obsegu.

Občinska nagrada Vincenciju Demšarju

Tržič – Kot so sporočili z Občine Tržič, so bili v želji po omeje-
vanju širjenja novega koronavirusa in v skladu z zaostrenimi 
ukrepi pristojnih institucij primorani do nadaljnjega odpo-
vedati vse dogodke v njihovi organizaciji. Posledično so žal 
odpovedana Poletna torkanja in pa avgustovski koncert na 
Gorenjski plaži. Na občini se zahvaljujejo za razumevanje.

Odpovedi prireditev

Medvode – Poletna akcija Beletrinini trubadurji bo v splošne 
knjižnice po vsej Sloveniji pripeljala številne Beletrinine avtor-
je. Tako se bo na terasi Knjižnice Medvode v četrtek, 9. julija, 
od 19.30 z bralci družil Feri Lainšček. S pisateljem in pesnikom 
se bo pogovarjala Mirjam Slanovec, večer pa bo z uglasbeno 
poezijo Ferija Lainščka popestrila Ana Lucija Jezeršek, ki jo 
bo na kitari spremljal Jan Podjed. 

Feri Lainšček v Knjižnici Medvode

KRATKE NOVICE
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Podjetje Fruhmann iz Vernberka / Wernberga (bližina Beljaka) zaposli

sodelavca za strežbo m/ž
(Speisenträger Service-Mitarbeiter)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača pribl. 1300 evrov neto. Delo za 
nedoločen čas. Delo za polni oz. polovični delovni čas. Delovne izkušnje niso potrebne. 

Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja.  

kuharja m/ž (Koch/Köchin)
Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 

1700 evrov neto. Delo za nedoločen čas. Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja. 

kuharja pripravnika m/ž (Jungkoch)
Začetek dela takoj. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega tedna 1500 evrov 

neto. Možno tudi delo za 4 dni na teden. Delo za nedoločen čas. Možnost bivanja.

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

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

Baufirma in Graz sucht für 
verschiedene Bauprojekte 

in Österreich:

. VOLLWÄRMESCHUTZ-
   PARTIE. TROCKENBAU-
   PARTIE. INNENPUTZPARTIE

Die Tätigkeit umfasst sämtliche 
Bauarbeiten wie Neubau, 
Altbausanierungen und 

auch Teilprojekte.

Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldung:
RA BAU GMBH

Kärntner Straße 469 
A-8054 Graz

0043 664 160 13 09
office@rabau.at

Gradbeno podjetje iz Gradca 
išče za različna gradbena 

dela v Avstriji sledeče 
DELOVNE SKUPINE:

. ZA IZDELAVO 
   TOPLOTNO 
   IZOLACIJSKIH FASAD. ZA SUHOMONTAŽNA
   DELA. ZA IZDELAVO
   NOTRANJEGA OMETA

Obseg dela: novogradnje in 
sanacije objektov.

Prosimo, javite se nam na:
RA BAU GMBH

Kärntner Straße 469
A-8054 Gradec

0043 664 160 13 09
office@rabau.at

Maja Bertoncelj

Medvode – Včeraj, 6. julija, 
na rojstni dan Jakoba Alja-
ža, ki se je rodil v Zavrhu v 
medvoški občini, je občina 
Medvode praznovala občin-
ski praznik. V njegovo po-
častitev je v petek potekala 
slavnostna seja občinskega 
sveta.

Ob tej priložnosti obča-
nom in organizacijam, ki so 
bistveno prispevali k dvigu 
kvalitete življenja na obmo-
čju občine Medvode, vsako 
leto podelijo občinska prizna-
nja za dosežke in dolgoletno 
izjemno uspešno delo na po-
dročju prostovoljstva, gospo-
darstva, družbenih in drugih 
dejavnosti v občini. Letošnji 

prejemniki občinskih nagrad 
so: Klara Marija Plešec, ki je 
prejela medaljo za dolgole-
tno humanitarno delo, Sku-
pina prostovoljk in prostovo-
ljec Društva upokojencev Pir-
niče, prejemniki medalje za 
dolgoletno pomoč starejšim, 
mag. Marija Tome, ki je pre-
jela plaketo za delo na podro-
čju izobraževanja in podporo 

ranljivim skupinam, ter Du-
šan Brekič, ki je prejemnik 
plakete za dolgoletno delo v 
lokalni skupnosti. Medvode 
so dobile tudi novega častne-
ga občana. To je postal Metod 
Ferbar iz Smlednika, in sicer 
na podlagi več kot štiridese-
tletnega prizadevnega dela, 
ki je na različnih področjih 
obogatilo življenje tako v kra-
jevni skupnosti Smlednik kot 
tudi na območju celotne obči-
ne Medvode. 

Rdeča nit slavnostne seje 
občinskega sveta je bila 
znanstvenica dr. Branisla-
va Sušnik, ki se je pred sto-
timi leti rodila v Medvo-
dah, od leta 1951 do smrti 
leta 1996 pa je živela in de-
lala v Paragvaju in tam pus-
tila izjemen pečat. Zbrane 
na slavnostni seji je v uvo-
du pozdravila dr. Helena 
Jaklitsch, ministrica za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu, slavnostni govornik pa je 
bil Nejc Smole, župan Obči-
ne Medvode. Oba sta pou-
darila veličino dr. Branisla-
ve Sušnik in izrazila zado-
voljstvo, da primerno mesto 
dobiva tudi v domovini.

Ferbar novi častni občan
V Medvodah je letos pet občinskih nagrajencev. Podelili so dve medalji, dve plaketi in razglasili 
častnega občana, ki je postal Metod Ferbar.

Župan Medvod Nejc Smole (levo) z letošnjimi občinskimi nagrajenci / Foto: Peter Košenina

Maja Bertoncelj

Medvode – V sklopu pra-
znovanja letošnjega občin-
skega praznika občine Med-
vode so na simbolni, ume-
tniški in čisto izvedbeni rav-
ni povezali Slovenijo s Pa-
ragvajem. Razlog je izjemna 
znanstvenica dr. Branislava 
Sušnik. Po njej so v njenem 
rojstnem kraju poimenova-
li park, je prvi obraz sotočja, 
na ogled je tudi razstava.

Dr. Branislava Sušnik, an-
tropologinja in jezikoslovka, 
se je rodila 28. marca 1920 
v Medvodah. Letos tako obe-
ležujemo stoto obletnico nje-
nega rojstva. V svetu znano-
sti in kulture je pustila po-
membno sled in se kot izjem-
na ženska in znanstvenica za-
pisala v prvi vrsti v zgodovino 
Paragvaja, kjer je živela in de-
lala od leta 1951 do smrti leta 
1996. Njeno delo obsega več 
kot sedemdeset etnoloških 
monografij in člankov. Raz-
iskovalka staroselskih kultur 
in jezikov je za svoj velik dop-
rinos prejela najvišje prizna-
nje Paragvaja za znanstvene 
dosežke, posthumno pa ji je 

bil podeljen tudi častni naziv 
Paragvaja Gran Oficial za de-
javni prispevek k oblikovanju 
paragvajske identitete. Dol-
goletna direktorica Etnograf-
skega muzeja Andrés Barbe-
ro je govorila kar osem staro-
selskih jezikov, v Paragvaju 
pa so po njej poimenovali uli-
co in stolpnico ter izdelali po-
štno znamko. 

Svoje mesto letos dobiva 
tudi v Sloveniji, še posebno 
v Medvodah, od koder priha-
ja. V petek sta župan Medvod 
Nejc Smole in njegova eksce-
lenca dr. Juan Francisco Fa-
cetti, veleposlanik Republike 
Paragvaj v Republiki Slove-
niji, odkrila informativno ta-
blo v na novo poimenovanem 
Parku dr. Branislave Sušnik 
ob medvoški tržnici. Odlo-
čitev o poimenovanju parka 
je soglasno sprejel Občinski 
svet Občine Medvode. Nekaj 
ur kasneje pa so na steni, ki 
so jo poimenovali Obrazi So-
točja, za Knjižnico Medvo-
de odkrili še spominsko plo-
ščo, posvečeno dr. Branislavi 
Sušnik. V Medvodah v okvi-
ru novega projekta Obrazi so-
točja želijo raziskati delček 

zgodovine Medvod in prihod-
njim rodovom predstaviti po-
membne osebnosti, rojene 
oziroma živeče v Medvodah. 

Slavnostni govornik ob od-
kritju je bil akademik dr. Bo-
štjan Žekš, svetovalec pred-
sednika Republike Slovenije, 

ki je častni pokrovitelj dogod-
kov ob obeležitvi stote oble-
tnice rojstva dr. Sušniko-
ve. »Prišla je v tuje okolje in 
s trdim delom uspela. V Pa-
ragvaju je znana osebnost, 
doma pa smo jo malo poza-
bili. Zato me še posebno ve-
seli, da se v zadnjem obdobju 
obuja Branislava Sušnik tu-
kaj pri vas in tudi drugje,« je 
med drugim povedal dr. Bo-
štjan Žekš. V galeriji na pros-
tem ob Knjižnici Medvode so 
postavili tudi razstavo z nas-
lovom Bivališča Branislave 
Sušnik, ki bo na ogled še celo 
poletje. »Gre za simbolno po-
tezo lokalne skupnosti, Ob-
čine Medvode, ki je dr. Bra-
nislavi Sušnik s poimenova-
njem parka po njej dala mes-
to, ki ji pripada. Kot prva je 
postala tudi obraz sotočja. Je 
ena izmed tistih Slovencev, ki 
včasih niso bili prerok v svo-
ji domovini, ampak veliko 
uspešnejši drugje. Iz njene 
zgodbe se lahko veliko nauči-
mo,« je dejal župan Medvod 
Nejc Smole. Izjemno vesel, 
da se v Sloveniji obuja spo-
min na dr. Sušnikovo, je tudi 
njegova ekscelenca dr. Juan 

Francisco Facetti, ki je znan-
stvenico tudi osebno poz-
nal. »Izjemno je, da je pred 
sedemdesetimi leti kot razi-
skovalka, še zlasti kot ženska, 
lahko vstopila v paragvajsko 
džunglo in opravila tako ve-
ličastno delo. Mojemu naro-
du je pustila velik pečat. Pos-
tala je zgled za številne, ki so 
se podali na polje znanstve-
nih raziskav,« je povedal.

Dogodki v zvezi z obele-
žitvijo stoletnice rojstva dr. 
Branislave Sušnik v Slo-
veniji s tem še niso konča-
ni. V Slovenskem etnograf-
skem muzeju v sodelovanju 
z Etnografskim muzejem 
Andrés Barbero pripravlja-
jo razstavo La doctora – slo-
venska raziskovalka v Pa-
ragvaju. 

Obudili spomin na Branislavo Sušnik
Po izjemni znanstvenici dr. Branislavi Sušnik so ob stoti obletnici njenega rojstva v Medvodah poimenovali park, postala je prvi obraz sotočja, o njej si lahko 
pogledate tudi razstavo na prostem.

Dr. Branislava Sušnik je prva na steni Obrazi sotočja. 
Spominsko ploščo sta odkrila akademik dr. Boštjan Žekš, 
svetovalec predsednika Republike Slovenije (desno), in 
njegova ekscelenca dr. Juan Francisco Facetti, veleposlanik 
Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji. / Foto: Peter Košenina

V Slovenskem 
etnografskem muzeju 
v sodelovanju z 
Etnografskim muzejem 
Andrés Barbero 
pripravljajo razstavo 
La doctora – slovenska 
raziskovalka v Paragvaju.

Kranj – V petek ob 20. uri bo v Stolpu Škrlovec koncert A 
Cuerdas – na strunah flamenka. Trio prinaša spoj flamenka 
in tradicionalnih pesmi Iberskega in Balkanskega polotoka. 

A Cuerdas – na strunah flamenka
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BOLEČINA NA 
SREDINI HRBTA

ZLATENICA 
(porumenela koža 

in beločnici)

PREBAVNE 
MOTNJE

NOVONASTALI DIABETES OB 
NORMALNI TELESNI TEŽI

RAK TREBUŠNE SLINAVKE 
SIMPTOMI

Simptomi raka trebušne slinavke so včasih 
nejasni. Bodite pozorni na naslednje znake:

BOLEČINA V 
TREBUHU

NEPOJASNJENA 
IZGUBA TEŽE

IZGUBA 
APETITA

SIVO BLATO, 
TEMEN URIN

SKUPAJ SMO V TEM!

ZGODNJE ODKRIVANJE REŠUJE ŽIVLJENJA
Več informacij na: www.europacolon.si    

www.worldpancreaticcancerday.org
Facebook:  EuropaColon Slovenija

EuropaColon
Slovenija

Rak želodca

ZDRAVLJENJE ODVISNO  
OD STADIJA
Rak želodca je šesti najpogostejši rak 
pri moških in deveti najpogostejši pri 
ženskah. Za njim pri nas vsako leto 
na novo zboli več kot 450 ljudi. Veliko 
bolnikov ima ob odkritju bolezen že v 
napredovalem stadiju, zato je petletno 
relativno preživetje samo 30-odstotno. 
Tako kot za vse ostale rake tudi za raka 
želodca velja, da je za petletno preživetje 
ali celo ozdravitev več možnosti, če je 
bolezen odkrita v zgodnjih stadijih.

Če hočemo raka odkriti čim prej, je 
seveda pomembno, da poznamo 
njegove simptome, ki nas opozorijo, da 
se v telesu nekaj dogaja in je treba iti k 
zdravniku. Kateri so znaki, ki dajejo slutiti, 
da gre morda za raka želodca?  
To so predvsem:
• pomanjkanje apetita,
• hujšanje,
• bolečine v trebuhu,
•  občutek napetosti v zgornjem delu 

trebuha že po zaužitju manjših obrokov,
• slabost,
• bruhanje,
• slabokrvnost,
•  kri v blatu, ki je zelo temne, skoraj  

črne barve.  
Rak želodca je izrazito bolezen starejših 
in s starostjo pogostost narašča.

Diagnostične preiskave
Za potrditev diagnoze raka želodca je 
treba najprej opraviti nekatere preiskave. 
Med glavne preiskave za odkrivanje raka 
želodca sodijo:
•  pregled požiralnika, želodca in 

dvanajstnika z gastroskopom, pri 
katerem lahko zdravnik odvzame iz 
sumljivih sprememb na sluznici želodca 
tkivo za histološko preiskavo,

•  rentgenska kontrastna preiskava 
zgornjih prebavil,

•  ugotavljanje okužbe z bakterijo 
Helicobacter pylori,

•  določanje nivoja pepsinogena v krvi 
(nizke vrednosti pepsinogena govorijo 

za kronični atrofični gastritis, ki lahko 
vodi do nastanka raka želodca).

Ko je diagnoza postavljena, je treba 
narediti dodatne preiskave (endoskopski 
UZ, določanje tumorskih markerjev, CT 
trebuha in prsnega koša, MRI in PET 
CT), s katerimi ugotovijo, kako razširjen 
je rak, torej v katerem stadiju je. V 
grobem ločimo štiri stadije bolezni. To je 
zelo pomembna informacija, saj se prav 
na podlagi stadija bolezni določi obliko 
in tip zdravljenja. 

Zdravljenje raka želodca    
Po diagnozi in dodatnih preiskavah se 
mora čim prej začeti zdravljenje. Raka 
želodca lahko zdravijo na več načinov: 
z operacijo, obsevanjem in sistemsko s 
kemoterapijo in tarčnimi zdravili. 
V primerih zgodnjih stadijev, ko je 
bolezen omejena samo na želodec, 
ko je tumor majhen in se še ni razširil 
na okoliške bezgavke oziroma je 
verjetnost za to majhna, naredijo 
endoskopsko resekcijo oziroma 
odstranitev tumorja.
Če s preiskavami ugotovijo, da se 
je bolezen razširila iz želodca na 
bezgavke, je treba pred operacijo 
začeti zdravljenje s kemoterapijo in 
obsevanjem ali samo s kemoterapijo. 
Po končanem zdravljenju  s 
preiskavami ponovno preverijo učinek 
zdravljenja, in če se je tumor zmanjšal, 
bolnika operirajo.

Napredovali rak 
Pri napredovalem raku želodca, ko je 
bolezen razširjena na sosednje organe 
ali ko so prisotni oddaljeni zasevki, 
se za operacijo odločijo le v primerih 
krvavitev ali bruhanja. Tovrstni operaciji 
rečemo paliativna. Pri neoperabilnem 
raku (raku, ki ga ne morejo operirati) 
na prehodu iz požiralnika v želodec 
poskušajo zožitev, ki jo tumor 
povzroča, razrešiti bodisi s stentom 
bodisi z vstavitvijo hranilne stome.ZD
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Suzana P. Kovačič

M
nogi najpo-
g o s t e j e 
s o n č e n j e 
povezujejo 
le z namen-

skim ležanjem pod vročim 
soncem na morju zaradi 
zagorelosti. Vendar pa se 
»sončimo« tudi, če čez dan, 
ko pripeka sonce, delamo 
na vrtu, se rekreiramo ali si 
ogledamo na prostem kak-
šno tekmo. Naši koži je vse-
eno, kaj delamo takrat, ko 
se izpostavljamo soncu. 
Škoda koži nastaja, in to 
celo v oblačnem vremenu, 
ko je tveganje lahko celo še 
večje. Prejeti odmerki 

UV-sevanja v obdobju celot-
nega življenja se seštevajo. 
Zdrave zagorelosti ni, ključ-
na je preventiva. Sonce je 
namreč lahko naš prijatelj 
in sovražnik. Ima številne 
ugodne vplive na naše 
počutje, še več, brez njega 
življenje ne bi obstajalo, a 
hkrati s pozitivnimi ima 
tudi škodljive vplive na naš 
organizem, pojasni izr. 
prof. dr. Katja Žmitek, vod-
ja programa Pametno s 
soncem za zdravo in mlado-
stno kožo na Visoki šoli za 
storitve (VIST).
Dermatologinja doc. dr. 
Mirjam Rogl Butina opo-
zarja: »Izpostavljanje son-
cu je glavni dejavnik tvega-

nja za razvoj vseh vrst kož-
nega raka in povzroča tudi 
prezgodnje staranje kože. 
Število novih primerov 
kožnega raka v zadnjih 
desetletjih v svetu in Slove-
niji narašča. Zato je ustre-
zna preventiva pred preko-
merno izpostavljenostjo 
soncu zelo pomembna. 
Letos opažamo zelo veliko 
sončnih opeklin. Morda 
zato, ker se velik del ljudi 
več giba na prostem ali pa 
sta nam dva meseca nekam 
'ušla' in se še nismo zave-
deli, da smo že v obdobju 
zelo močnega sončevega 
sevanja.«
Z namenom ozaveščanja o 
pasteh prekomernega izpo-

stavljanja soncu in UV-žar-
kom nasploh ter o pomem-
bnosti preventivnega ravna-
nja so na Oddelku za koz-
metiko VIST tudi letos izve-
dli program Pametno s 
soncem za zdravo in mlado-
stno kožo ob podpori mini-
strstva za zdravje, v progra-
mu sodeluje tudi NIJZ, 
namenjen pa je predvsem 
mladim. Prejšnja leta so 
bile delavnice na srednjih 
šolah, letos pa predavanja 
in prikazi na daljavo. Splo-
šni javnosti pa tudi nekate-
rim strokovnim javnostim 
je bila namenjena serija 
predavanj – t. i. webinarjev 
in drugih vsebin, ki so bili 
na ogled do 5. julija. Pono-

vitveno serijo bodo predvi-
doma začeli 4. avgusta.
Velja kar nekaj splošnih 
priporočil. »Omejimo izpo-
stavljanje soncu med 10. in 
16. uro. Upoštevajmo pravi-
lo sence, ki narekuje, da se, 
ko je naša senca krajša od 
telesa, umaknemo v senco. 
Oblecimo lahka gosto tkana 
oblačila z dolgimi rokavi in 
hlačnicami, glavo pokrijmo 
z ustreznim pokrivalom. 
Zaščitimo oči s sončnimi 

očali, ki imajo zaščito pred 
UVA- in UVB-žarki. Spre-
mljajmo napovedi o UV-in-
deksu. Ne sončimo se 
namerno, tudi v solarijih 
ne,« poudarja Žmitkova. 
Kemični varovalni pripravki 
za zaščito pred soncem naj 
služijo kot dodatna zaščita 
na predelih, ki jih ni mogo-
če zaščititi na naravne nači-
ne, niso pa namenjeni 
podaljševanju izpostavljan-
ja soncu. 

Zdrave zagorelosti ni
Izpostavljanje soncu je glavni dejavnik tveganja za razvoj vseh vrst kožnega raka in povzroča tudi 
prezgodnje staranje kože. Ustrezna preventiva je zato zelo pomembna, poudarjajo v programu 
Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo. 

Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
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Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Primanjkljaj vode v organizmu opisujemo kot izsušenost orga-
nizma oziroma dehidracijo. Lahko se pridruži tudi primanjkljaj 
soli (elektrolitov). Nastane zaradi povečane izgube telesnih 
tekočin ali zaradi premajhnega dnevnega vnosa tekočine, lah-
ko pa je tudi kombinacija obeh vzrokov. Nastopi lahko na pri-
mer pri intenzivni telesni aktivnosti, driski, bruhanju, nezados-
tnem dnevnem vnosu tekočine v daljšem obdobju, povečane-
mu znojenju ...

Kakšni so znaki dehidracije? 
Prvi znak je občutek žeje. O stopnji dehidracije se lahko orien-
tiramo po količini in barvi urina. Temno rumen ali rjavo rumen 
urin, manjša količina urina in manj pogosto uriniranje so jasni 
pokazatelji pomanjkanja vode v telesu. Zgodnji znaki dehidra-
cije so tudi glavobol, utrujenost, izguba apetita, suha usta, nizek 
krvni tlak, zaprtje, pospešen pulz, lahko tudi zmedenost. 

Skrbimo za zadosten dnevni vnos tekočine, najbolje s pit-
jem vode
Izgubljeno tekočino je treba stalno nadomeščati s pitjem neal-
koholnih pijač, zlasti vode. Nekaj vode zaužijemo s hrano, nekaj 
se je tvori pri presnovi hranil v telesu, večji del pa je zaužijemo ob 
pitju tekočin. Za odraslo osebo naj bi zadoščalo povprečno od 
dva do tri litre tekočine na dan. Pitja vode ne smemo zamenja-
ti s pitjem kave, pravega čaja, gaziranih, zelo sladkih in alkohol-
nih pijač. Kofein, alkohol in sladkor namreč še dodatno poveča-
jo izločanje vode iz telesa. Za zadosten vnos poskrbimo s pogo-
stim pitjem manjših količin tekočine čez cel dan. Hkrati poskrbi-
mo tudi za zadosten vnos soli. 

Posebno skrb namenimo dehidraciji pri otrocih, starostni-
kih, določenih obolenjih 
Otroci in starejši imajo lahko zmanjšan občutek žeje, zato je  
nujna še večja skrb za zadosten vnos tekočine čez cel dan. 
Pomembno je vedeti, da je otrok hitreje prizadet, saj velik 
delež organizma predstavlja voda. Pri starejših je vzrok pre-
majhnega vnosa tekočine lahko povezan tudi s posle-
dično večkratnim odvajanjem urina, prisotnimi težava-
mi z nehotenim in nenadzorovanim uhajanjem urina, kar 
je še posebej moteče ponoči in če mora oseba od doma.  
Povečan vnos tekočine je priporočljiv tudi pri zdravljenju bakte-
rijskih in virusnih obolenj.  
Bolniki, ki jemljejo zdravila, naj skrbijo za ustrezen dnevni vnos 
tekočine. Le bolniki, ki jim je zdravnik svetoval omejen vnos 
tekočine (na primer pri srčnem popuščanju), naj zaužijejo le pri-
poročene dnevne količine. 

Ne glede na vzrok dehidracije (na primer zaradi driske ali bruha-
nja) je pri vseh starostih prvi in najpomembnejši ukrep prepreči-
tev nadaljnje dehidracije z nadomeščanjem tekočine in soli. V ta 
namen se uporabljajo peroralne rehidracijske soli, s katerimi pri-
pravimo vodno raztopino. Količina raztopine, ki jo je treba popi-
ti, je odvisna od stopnje dehidracije. Tekočino nadomeščamo v 
manjših količinah, in to večkrat dnevno ponovimo. Ob poslab-
šanju in oslabelosti je nujen posvet z zdravnikom, ki se glede na 
stopnjo dehidracije lahko odloči tudi za sprejem v bolnišnico.  
Nadomeščanje tekočine in soli pri telesni aktivnosti 

V vročih poletnih dneh in v času večje telesne aktivnosti je smi-
selno uporabljati izotonične raztopine, s katerimi nadomešča-
mo tekočino, ogljikove hidrate in soli, ki se izgubljajo s poten-
jem. Izdelki za pripravo teh raztopin so na voljo tudi v lekarnah, 
kjer vam bomo svetovali, kako jih pravilno uporabljati, da prep-
rečite dehidracijo, izboljšate vzdržljivost in poskrbite za do bro 
počutje.

Mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.

Nadomeščanje tekočine in soli pri dehidraciji

Prehransko dopolnilo 
z glukozo in elektroliti za 
pomoč pri telesnih naporih.

Raztopina ogljikovih 
hidratov in elektrolitov 
prispeva k ohranjanju
vzdržljivosti pri 
daljših telesnih 
naporih ter 
povečuje 
absorpcijo 
vode med 
telesno 
dejavnostjo. 

Hidrasal

Ne vsebuje  
konzervansov, arom in barvil.

Suzana P. Kovačič

P
red razglasitvijo 
pandemije covi-
da-19 so bili pros-
tovoljci Društva 
onkoloških bolni-

kov Slovenije prisotni v dvaj-
setih krajih po Sloveniji ter 
na info točki na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana in v Uni-
verzitetnem kliničnem cen-
tru Maribor. Tudi zdaj, ko 
so osebni stiki zaradi nove-
ga koronavirusa še naprej 

onemogočeni, je pomem-
bno, da je bolnikom in nji-
hovim svojcem dostopna 
pomoč vsaj po telefonu. 
Društvo je uvedlo brezplač-
no telefonsko svetovanje in 

pogovor za bolnike z rakom. 
Onkofon je dosegljiv na 
telefonski številki 080 23 
55, in sicer vsak dan med 9. 
in 17. uro. Na klice odgovar-
ja več kot dvajset strokovno 
usposobljenih prostovoljcev 
z osebno izkušnjo raka in 
strokovnjakov, ki dobro 
poznajo in razumejo stiske 
bolnikov. 
Prednost telefonske pomoči 
je v tem, da je dostopna 
vsem, anonimnost pa klica-
teljem zagotavlja občutek 

varnosti in zato lažje sprego-
vorijo o svojih najglobljih 
čustvih, stiskah in dvomih. 
Prostovoljci jim hkrati posre-
dujejo tudi druge informaci-
je, ki jih bolniki potrebujejo. 

Onkofon v pomoč 
bolnikom in svojcem

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije je na 
voljo svetovanje in pogovor z onkološkimi bolniki 
na brezplačni telefonski številki 080 23 55. 

Pogovor izvajajo usposobljeni prostovoljci z izkušnjo 
raka in strokovnjaki – psihologi in psihoonkologinja.

Suzana P. Kovačič

I
z Gorenjskih lekarn 
so sporočili, da je v 
nekaterih njihovih 
enotah do 29. avgusta 
spremenjen delovni 

čas. Lekarna v Lescah je 
odprta od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 15. ure, ob sobo-

tah od 8. do 13. ure. Lekarna 
v Šenčurju je ob ponedelj-
kih, četrtkih in petkih odprta 
od 7. do 15. ure, ob torkih in 
sredah od 12. do 20. ure. 
Lekarna v Podlubniku je od 
ponedeljka do petka odprta 
od 8. do 16. ure. Lekarniška 
podružnica Žirovnica je ob 
ponedeljkih odprta od 12. 

ure do 19.30, od torka do 
petka od 7. do 15. ure. Lekar-
niška podružnica Kropa bo 
od 13. do 31. julija zaprta. 
Lekarna v Cerkljah je odprta 
ob ponedeljkih, torkih, sre-
dah in petkih od 7. do 15. 
ure, ob četrtkih od 11.30 do 
19.30. Lekarna Cerklje bo na 
sedanji lokaciji delala do 17. 

julija do 12. ure, potem jo 
selijo v prostore ZD Cerklje, 
kjer bodo z delom začeli 20. 
julija. Lekarna Jesenice bo 
zaprta 25. julija, ker gre v 
prenovo. Od 27. julija bo 
normalno odprta v prilagoje-
nih prostorih, dežurna služ-
ba pa naj bi bila začasno v 
lekarni Zlatorog na Bledu.

Poletni delovni čas lekarn

Suzana P. Kovačič

Z
a primerno hid-
racijo moramo 
skrbeti v vseh 
letnih časih, še 
posebno pa 

poleti, ko je topleje. Glavni 
znaki dehidracije so lahko 
(močna) žeja, suha usta in 
druge sluznice, razpokane 
ustnice, zmanjšana tvorba 
in temnejša barva urina, 
omotica, utrujenost, glavo-
bol in zaprtost, nenaden 
padec telesne mase, pri huj-

ši dehidraciji pa tudi zme-
denost, padec krvnega tlaka 
in pospešeno bitje srca. 
Dehidracija poveča mož-
nost za hipertermijo (pre-
grevanje organizma), nevar-
ne padce, ledvične kamne 
in vnetja sečil. Z zmerno 
telesno dejavnostjo lahko 
dnevno izgubimo nekaj več 
kot dva litra vode, zato je 
pomembno, da jo v zadost-
nih količinah nadomešča-
mo. Zato na Zvezi potrošni-
kov Slovenije (ZPS) kot naj-
boljšo izbiro svetujejo pitje 
vode iz pipe: »V Sloveniji 

imamo eno izmed najbolj 
kakovostnih pitnih vod v 
Evropi. S pitjem vode iz 
pipe prispevamo tudi k 
manjši količini odpadkov in 
ohranjamo naravne vire. 
Priporočljivo je, da pijemo 
enakomerno čez cel dan.« 
Dobra izbira so tudi neslad-
kan čaj, nesladkani kompo-
ti in mineralna voda ... Da 
bomo v telo vnesli dovolj 
tekočine, imejmo pri sebi 
stekelničko za vodo, ki lah-
ko predstavlja dober »opo-
mnik« in boljši nadzor nad 
količino zaužite tekočine. 
Kot še svetujejo na ZPS, 
vodo pijemo večkrat po 
malem in po požirkih, lah-
ko ji za okus dodamo nekaj 
narezanega sadja oz. zelišč, 
sveže iztisnjen sok limone 
ali pomaranče. Lahko si 
skuhamo čaj in ga pijemo 
čez dan. Če na vnos tekoči-
ne pozabljamo, jo poskušaj-
mo dodati k posameznim 
obrokom, ki jih zaužijemo 
čez dan; obrok je lahko naš 
opomnik. Če smo vešči 
uporabe mobilnih telefo-
nov, lahko uporabimo tudi 
mobilno aplikacijo, kamor 
vnašamo podatke o popiti 
tekočini, sklenejo na ZPS, 
ki so podatke pripravili v 
okviru projekta ŠIPK – štu-
dentski inovativni projekti 
za družbeno korist.

Žeja je že znak 
dehidracije

Priporočljivo je, da 
pijemo, še najbolje vodo, 
enakomerno čez cel dan.
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Igor Kavčič

Šenčur, Kranj – Medtem ko 
je nastajal ta zapis in ga da-
nes na tem mestu prebirate, 
na letošnjem 15. mednaro-
dnem simpoziju umetniške 
keramike V-oglje že ustvar-
jajo izbrani avtorji, ki zara-
di posledic in aktualnega sta-
nja, povezanega z novim ko-
ronavirusom, tokrat vsi pri-
hajajo iz Slovenije. Na domu 
obeh pobudnikov, organiza-
torjev in gostiteljev simpozi-
ja Barbe Štembergar Zupan 
in Nika Zupana v Vogljah 
svoje roke in misli z glino po-
vezujejo: Ana Hanzel, Iva-
na Petan, Barbara Jemec, To-
maž Šebrek, Jasmina Verbič, 
Nataša Druškovič, Veroni-
ka Lah, Maruša Mazej, Pe-
tra Kostevc, ob njih pa še tri-
je člani Zavoda V-oglje Ifige-
nija Simonović, Nikolaj Ma-
šukov in Ivan Skubin ter se-
veda oba domačina. Od leta 
2012 naprej na simpoziju po 
priporočilu priznanega foto-
grafa Arneja Hodaliča vsa-
ko leto sodeluje tudi eden od 
obetavnih mladih fotografov, 
ki z udeleženci pripravi izvir-
ne portrete. Letos bo to Anže 
Grabeljšek.

Glina za ustvarjalce je bila 
pripravljena 1. julija, ude-
leženci pa jo bodo preobli-
kovali tja do 14. julija. Uvo-
dni večer v Muzeju Šenčur 
je bil – kot veleva tradicija – 
predstavitveni, svoje delova-
nje na področju umetniške 
keramike je predstavila prva 
polovica avtorjev, v petek pa 
še druga.

Srečališče vrhunskih 
keramikov

Letošnjo, 15. izvedbo sim-
pozija pa so z razstavo del 
izbranih mojstrov kerami-
ke, ki so v Voglje z različnih 
koncev sveta prihajali v pre-
teklih letih, počastili tudi v 
Kranju. V Galeriji Prešerno-
ve hiše bodo do konca avgu-
sta na ogled biseri umetni-
ške keramike 25 umetnikov, 
od tega 19 tujih in šestih do-
mačih avtorjev. Vrhunska 
umetniška dela spremljajo 
portretne fotografije avtor-
jev, ki jih je v posameznih le-
tih posnelo devet fotografov. 

Da je Zavod V-oglje v Šen-
čurju dobro poznano in viso-
ko cenjeno »žarišče umetni-
ške keramike« in je prepros-
to čudovit in navdihujoč 
kraj, je o simpoziju zapisa-
la Monika Gass, umetnica in 
nekdanja direktorica muze-
ja keramike Keramikmuse-
um Westerwald ter članica 
uprave AIC/IAC – Geneva. 

V slednjega je vključena sve-
tovna elita avtorjev umetni-
ške keramike, od leta 2011 
tudi Zavod V-oglje. Leta 
2006 sta ga ustanovila Bar-
ba in Niko Štembergar Zu-
pan z idejo širjenja znanja in 
izobrazbe na področju kera-
mike v Sloveniji.

Na dosedanjih 14 simpo-
zijih se je v Vogljah zvrstilo 
212 umetnikov iz tridesetih 
držav. »Gre za likovno sre-
čanje, ki se je iz poletne li-
kovne delavnice preobliko-
valo v zanimiv likovni pro-
jekt, pri katerem sodelujejo 
domači in tuji keramiki, ki-
parji, slikarji, fotografi in li-
kovni kritiki,« je ob odprtju 
povedal dolgoletni spremlje-
valec simpozija umetnostni 
zgodovinar in tudi tokratni 
sokurator razstave ddr. Da-
mir Globočnik. »Vpogled v 

dokumentarni arhiv simpo-
zija odkrije vrsto dejavnosti, 
ki presegajo običajni nivo li-
kovnih srečanj pri nas.« Ob 
tem posebej omenja vsako-
letni skrben izbor sodelujo-
čih na simpoziju, sodelova-
nje z mednarodno akademi-
jo keramike (AIC/IAC), pre-
davanja in predstavitve av-
torjev, kataloge vsakoletnih 
razstav v Muzeju Šenčur, 
Revijo za umetnost V-oglje, 
razstavna gostovanja v Berli-
nu in Barceloni in ne nazad-
nje prvo stalno zbirko ume-
tniške keramike pri nas. 

Zbirka je v šenčurskem 
muzeju, iz nje je priprav-
ljen tudi tokratni izbor del. 
Predstavljen je širok razpon 
tehnik in likovnih postop-
kov tako univerzitetno izo-
braženih avtorjev kot tradi-
cionalnih lončarjev. Barba 

Štembergar Zupan je izra-
zila zadovoljstvo, da so dela 
dobila mesto tudi v enem 
osrednjih kranjskih razsta-
višč. Visok kriterij izbranih 
avtorjev in del si to vsekakor 
zasluži. »V Šenčurju nima-
mo tako bogate kulturniške 
in umetniške tradicije kot v 
Kranju, Zavod V-oglje pa je 
edinstven, zato smo ponos-
ni, da z njim našo občino 
poznajo tudi drugje po sve-
tu,« je dejal podžupan Obči-
ne Šenčur Aleš Perič Moč-
nik. Razstavo je odprl kranj-
ski podžupan Jani Černe z 
zadovoljstvom, da občini na 
ta način sodelujeta na ume-
tniškem področju. 

Po končanem simpoziju 
bo 14. julija ob 12. uri še raz-
stava keramičnih del 16 av-
torjev ter njihovih fotografij v 
Galeriji Mestne občine Kranj.

Čas za umetniško keramiko
Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje te dni v Vogljah poteka že petnajsto leto po vrsti. Za 
uvod so se v Muzeju Šenčur predstavili letos sodelujoči umetniki, v Galeriji Prešernove hiše v Kranju pa 
so odprli razstavo izbranih del z dosedanjih štirinajstih simpozijev.

Večji del udeležencev 15. mednarodnega simpozija umetniške keramike V-oglje se je 
udeležil predstavitve v Muzeju Šenčur. / Foto: Tina Dokl

Podžupana Kranja in Šenčurja Jani Černe in Aleš Perič Močnik ob Barbi Štembergar Zupan 
in Niku Zupanu, mojstrih umetniške keramike, ustanoviteljih in organizatorjih simpozija, ki 
letos poteka petnajstič

Samo Lesjak

Kranj – Skladba Ghosts je 
produkt karantene pa tudi 
refleksija splošnega psiho-
fizičnega stanja izven pan-
demijskega okvirja Tomaža 
Štularja. Stiska malega člo-
veka, ki so mu odvzete svo-
boščine, pa je stiska ljudstva, 
ki se je ob pritiskih vodilnih 
končno začelo prebujati – in 
cingljati. Prav zato jo Tomaž 
posveča vsem posamezni-
kom, ki so si upali stopiti iz 
cone udobja in naglas pove-
dati, kaj vse gre narobe: od 
Balkan River Defenca, žviž-

gačev, do vsakega, ki je oh-
ranil pokončno držo in svoj 
jaz.

Videospot se je Tomaž od-
ločil narediti kar sam. Pravi, 
da bi lahko zgodbo potujoče-
ga stola snemal po vsej Slo-
veniji, a se je tokrat odločil 
za Kranj, domači kraj, kjer je 
odraščal in kjer živi. Tomaž 
je video posnel v tehniki za-
ustavljenih gibov, njegovo 
domačo produkcijo pa je v 
končni izdelek zapakirala 

agencija Super Lunar.
»Prva pesem v angleškem 

jeziku, odkar ustvarjam pod 
imenom Bordo, ni bila na-
rejena z namenom preboja 
na tuji trg, ampak enostav-
no zato, ker sem želel po-
novno zapeti v angleščini. 
Nekaj je narekovala pesem 
sama, velik del pa svetov-
na kriza, ki jo je sprožil co-
vid-19. Moje mesto Kranj je 
tako postalo mesto duhov, 
enako kot Paris, London 
ali Ljubljana. Med ustvarja-
njem sem želel pesmi doda-
ti še podton, ki pa govori o 
malem človeku in njegovih 

pravicah, svoboščini, nad-
zoru, manipulaciji države 
proti ljudstvu. Ravno zadnji 
dogodki – od žvižgača, jav-
ne ulične usmrtitve sredi 
belega dne, boja borcev za 
naravo ter pravice itd. – so 
naredili to pesem veliko več 
kot pandemijsko obarva-
no, namreč brezčasno, saj 
lepo zajame trenutno situa-
cijo novodobne družbe,« je 
misli o izvrstni skladbi pov-
zel avtor.

Duhovi našega 
časa
Kranjski glasbenik in pevec Tomaž Štular, ki 
ustvarja pod imenom Bordo, ostaja aktiven – 
luč sveta je namreč nedavno ugledala skladba 
Ghosts.

Življenje v mestu duhov: Tomaž Štular - Bordo
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Kranj – V četrtek ob 20. uri bodo v Layerjevi hiši uradno odprli 
letošnjo izdajo festivala sodobnega kolaža Kaos 2020. Ta bo 
v različnih oblikah potekal mesec dni do 9. avgusta. »Znašli 
smo se v situaciji, ko smo seznanjeni zgolj z realnostjo da-
našnjega dne, jutrišnja se lahko v hipu spremeni. Prav zato 
letos poleti predstavljamo predvsem domačo ustvarjalnost 
kolaža, asemblaža in mešane tehnike,« sporočajo organi-
zatorji festivala. Posebna presenečenja v javnem prostoru 
pripravljajo umetniki Eva Mlinar, Anja Kranjc in Karol Kuhar. 
V prostorih Layerjeve hiše in Medprostora se predstavljajo 
Anna Rosa Tomšič Jacobs, Anka Kočevar, Lucija Rosc, Hana 
Černivec in William Blomstedt, s festivalom Collagistas pa 
sodelujejo z razstavo izbranih kolažev lanske izvedbe Colla-
gistas/2019/Brussels: Universal Language. V Stolpu Škrlo-
vec pripravlja Lara Papov instalacijo fotografskega kolaža, ki 
je v prostorskem dialogu povezan s kolaži mednarodnega 
odprtega poziva About Tomorrow. V Galeriji Na mestu na 
ogled postavljajo izbrana dela med samoizolacijo odprtega 
poziva Drowning Culture. Že ob 13. uri bo v četrtek potekal 
tudi voden ogled po razstavi.

Začenja se Kaos z razpisom na temo O jutri
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Maja Bertoncelj

Kranj – Ker trenutno ni med-
narodnih tekem v smučar-
skih skokih, so slovenski 
smučarski skakalci in ska-
kalke izkoristili priložnost 
in se pomerili na tekmi po-
kala Cockta, ki je v organiza-
ciji SK Triglav v okviru tra-
dicionalnega Tedna skokov 
potekala v Kranju. 

Za naše najboljše smu-
čarske skakalce je bila to 
tekma po vrnitvi s priprav, 
ki so jih opravili v Beljaku 
in Ramsauu v Avstriji, de-
kleta so trenirala v domači 
Planici. Na vrhu je bilo zelo 
izenačeno tako v moški kot 
v ženski članski konkuren-
ci. Pri fantih je na najvišjo 
stopničko stopil Timi Zajc 
(SSK Ljubno BTC), ki je le 
za tri desetinke točke pre-
magal domačina Žigo Je-
larja (SK Triglav), tretji je 
bil za zaostankom 1,6 toč-
ke Anže Lanišek (SSK Men-
geš). Četrti je bil Rok Ju-
stin (SD Stol), peti pa Peter 

Prevc (SK Triglav). Blizu so 
si bila tudi dekleta. Ema Kli-
nec (SSK Žiri) je zmagala z 
1,2 točke pred Špelo Rogelj 
(SSK Ilirija), tretja je bila 
Jerneja Brecl (SSK Velenje). 
Ženska reprezentanca v 
smučarskih skokih je potek 
dosedanjih priprav predsta-
vila v četrtek v Planici. Že 

zjutraj so s kosom torte in 
petjem razveselili Emo Kli-
nec, ki je praznovala roj-
stni dan. »Težko bi si že-
lela lepšega rojstnega dne-
va, pa še tukaj v Planici je 
zelo lepo. Imeli smo dobre 
priprave, veter nam ni naga-
jal. Pri skokih ostajam per-
fekcionistka, pri športu so 

detajli tisti, ki ločijo med vr-
hom in povprečjem,« raz-
mišlja Ema Klinec. Z dose-
danjim potekom priprav je 
zadovoljen tudi trener Zo-
ran Zupančič: »Glede na 
to, da smo letos začeli prej, 
imamo za sabo že kar nekaj 
skokov. Priprave so šle po 
načrtu, čeprav je bilo na za-
četku malo bojazni. V načr-
tu imamo v tem prvem ob-
dobju narediti več kot dves-
to skokov. Posvetili smo se 
predvsem težišču v samem 
zaletnem položaju in pa po-
stavitvi smuči v letni fazi, 
kar je tudi bistvo, da naredi-
mo stabilne skoke. Ocenim 
lahko, da je forma na dob-
rem, a ne odličnem nivoju. 
Na splošno smo letos starta-
li s težjimi treningi. Na ko-
ledarju so pomembne tek-
me, tako da moramo dvig-
niti telesno pripravljenost.«

Skakalce prva velika tek-
ma čaka predvidoma v dru-
gi polovici avgusta s poletno 
veliko nagrado v Wisli na 
Poljskem (22. in 23. avgust).

Skakalci v Kranju preizkušali formo
Smučarske skakalke in skakalci so se na skakalnici v Kranju pomerili na drugi domači pokalni tekmi 
letošnje poletne sezone. Tesna zmaga Timija Zajca in Eme Klinec.

Timi Zajc (desno) je v boju desetink premagal domačega 
skakalca SK Triglav Kranj Žigo Jelarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Poljane – Športno društvo Po-
ljane je v soboto organizira-
lo kolesarski vzpon Poljane–
Stari vrh, ki je potekal že dvaj-
setič. Udeležilo se ga je 173 
tekmovalk in tekmovalcev.

Prinesel je izboljšanje naj-
boljšega časa. Postavil ga je 
Italijan Andrea Calza, ki je 
bil najboljši že teden prej na 
vzponu na Pokljuko. Kar za 
minuto in trideset sekund 
je izboljšal čas Mateja Ki-
movca iz leta 2015 (25:09). 
Ta čas je izboljšalo kar se-
dem kolesarjev. Kot drugi je 
v cilj pripeljal Jaka Primožič 
iz KK Kranj z zaostankom 

33 sekund, še deset sekund 
več je zaostal Kristian Grun-
feld (ŠD Ljubljana Rudnik). 
Odličen čas je postavila tudi 
zmagovalka med ženskami. 
Katarina Novak (Bikerepu-
blic) je bila v cilju po 29 mi-
nutah in 45 sekundah. S tem 
se je kot tretja ženska spus-
tila pod čas 30 minut. Re-
korderka proge ostaja Lau-
ra Šimenc (29:20). Druga je 
bila Ajda Opeka (Branik Ma-
ribor), tretja pa Tajda Gala-
močak.

Dirka je poleg Pokala Slo-
venije štela tudi za Pokal po-
lanskih puklov in za občin-
sko prvenstvo Občine Gore-
nja vas - Poljane.

Jubilej z rekordom proge
Kolesarska dirka Poljane–Stari vrh je bila v 
dvajseti izvedbi v znamenju rekorda proge, ki ga 
je postavil italijanski kolesar Andrea Calza.

Iz Poljan na Stari vrh se je podalo več kot 170 kolesarjev. 
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Simon Šubic

Kranj – Nedeljski visoki po-
raz Triglava proti Olimpiji (3 
: 7) seveda ni prinesel zado-
voljstva predsedniku kluba 
Benu Fekonji, ki se po sko-
raj devetih letih poslavlja od 
vodenja kluba. Na četrtko-
vi skupščini bodo namreč v 
največjem gorenjskem no-
gometnem kolektivu voli-
li novo vodstvo, tudi novega 
predsednika. Kandidata sta 
Jure Gortnar in Miran Šubic. 

»Klub sem po sili razmer 
prevzel leta 2011 in v teh le-
tih smo konstantno rasli in 
se razvijali. Mislim, da sem 
svoje delo na mestu pred-
sednika kluba opravil in da 
je čas, da to delo prevzame 
nekdo, ki ima še višje ambi-
cije in klub popelje naprej. 
Menimo, da je Jure Gortnar, 
dosedanji član upravnega 
odbora, za to najboljša izbi-
ra,« je o pričakovanjih pred 
skupščino povedal Fekonja. 

Z opravljenim delom je 
Fekonja zadovoljen. »V zad-
njem desetletju Triglav pos-
tavljamo na zemljevid res-
nih klubov v Sloveniji. V mi-
nulem desetletju članska 
ekipa trikrat ni bila v prvi 
ligi, prej se je dogajalo, da je 
bil morda Triglav prvoligaš 

enkrat ali dvakrat na dese-
tletje. Torej imamo neko 
kontinuiteto, tudi finančno 
smo primerljivi z ostalimi 
sedmimi klubi v prvi ligi, če 
odmislimo Domžale, Olim-
pijo in Maribor,« je povedal. 

Velika neuresničena želja 
kluba je nova tribuna, so pa 
po Fekonjevih besedah vse-
eno dosegli premike tudi pri 
infrastrukturi. Kmalu bodo 
na stadionu zasvetili novi re-
f lektorji, uredili so novo na-
vijaško cono, na tribuni VIP 
navijaško cono, v pripravi je 
tudi projekt za izboljšanje 
ostalih sedišč. Glede stro-
kovnega dela je Fekonja pou-
daril podvojitev selekcij pro-
grama Gorenjska, saj imajo 

zdaj v vseh selekcijah na-
mesto dvajset tudi po 35 in 
40 otrok. »V programu Slo-
venija pa smo uspeli v zad-
njih petih letih zadržati vse 
najboljše igralce, kar se kaže 
tudi v izrednih rezultatih 

mladinske ekipe, ki je bila 
pred tremi leti državni mla-
dinski prvak. Pri članih smo 
stalno na meji med prvo in 

drugo ligo, organizacijsko 
in strokovno pa smo zagoto-
vo že v prvi ligi. Največja na-
grada nam je, da vsako leto 
prejmemo s strani Nogome-
tne zveze Slovenije najviš-
jo oceno glede uveljavljanja 
mladih igralcev v članskem 
nogometu. Če kdo ve, kako 
se uveljavljajo mladi igralci v 
članskem nogometu, potem 
smo to mi, seveda pa s tem 
pride tudi do tveganj konti-
nuitete in stabilnosti igre.«

Klub danes uživa tudi 
dobro podporo s strani nek-
danjih igralcev, navijaške 
skupine Small Faces in po-
kroviteljev, poudarja Feko-
nja. »Skupaj s pokrovitelji 
nam je uspelo proračun od 
leta 2011 več kot podvojiti na 
zdajšnji milijon evrov. Cilj 
pa je, da Triglav postane sta-

bilen prvoligaš z letnim pro-
računom med 1,5 in dvema 
milijonoma evrov,« je še de-
jal.  

Volijo novega predsednika
Na četrtkovi skupščini bo Nogometni klub Triglav Kranj dobil novega predsednika, saj se Beno Fekonja 
po devetih letih poslavlja od vodenja kluba.

Beno Fekonja / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom so konec tedna od-
igrali tekme 31. kroga. 

Največ zadetkov so gledal-
ci videli v nedeljo na tekmi 
v Kranju med Triglavom in 
Olimpijo, kar deset. S 3 : 7 so 
zmagali Ljubljančani in se 
utrdili na prvem mestu na 
lestvici. Za domače so zade-
li Filip Janković za 1 : 2, Mi-
lan Milanović za 2 : 2 in Ti-
len Mlakar za 3 : 3. Že v petek 

so tekmo odigrali nogome-
taši Domžal. Doma so priš-
li do zmage proti ekipi Cher-
ryBox 24 Tabor Sežana z 2 : 
1. Zadela sta Arnel Jakupo-
vić in Senijad Ibričić. Dom-
žalčani so se povzpeli na sed-
mo mesto tekmovalne raz-
predelnice, Triglav ostaja 
predzadnji, deveti. 

Tekme 32. kroga bodo no-
gometaši odigrali že sredi 
tedna. Domžalčani bodo že 
danes gostovali v Celju, tri-
glavani pa jutri pri Muri v 
Murski Soboti.

Visok poraz Triglava
Nogometaši Triglava so doma visoko izgubili z 
Olimpijo, Domžalčani so se veselili zmage.

Akcija, v kateri je Milan Milanovič triglavane popeljal do 
izenačenja na 2 : 2. / Foto: Gorazd Kavčič

»Skupaj s pokrovitelji nam je uspelo proračun od leta 
2011 več kot podvojiti na zdajšnji milijon evrov. Cilj 
pa je, da Triglav postane stabilen prvoligaš z letnim 
proračunom med 1,5 in dvema milijonoma evrov,« 
ob slovesu od predsedovanja kranjskemu Triglavu 
poudarja Beno Fekonja.
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Jelena Justin

Vrhovi desetkilometrske-
ga grebena Košute so dobro 
obiskani, a v njeni neposre-
dni bližini sta vsaj dva vrho-
va, ki sta rahlo zapostavljena 
in redkeje obiskana, čeprav 
sta edinstvena; sploh dru-
gi vrh postreže z zanimivim 
pogledom na žago Košute. 
Danes bomo obiskali Malo 
Košuto in Plešivec. 

Izhodišče vzpona je par-
kirišče pod planino Dolga 
njiva. Do nje pridemo skozi 
Dolžanovo sotesko, mimo 
Jelendola (Puterhofa) do 
Medvodja, kjer pri nekdanji 
stražnici zavijemo levo po 
makadamski cesti. Odkar 
so Bornovi potomci dobili z 
denacionalizacijo nazaj goz-
dove pod Košuto, se je cesta 

precej uredila. Na razpotju 
zavijemo desno, kjer dose-
žemo urejeno parkirišče. V 
dvajsetih minutah smo na 
spodnji planini Dolga njiva, 
kjer je tudi planšarija.

Začnemo se vzpenjati po 
spodnji planini. Na začetku 
zgornje planine se levo od-
cepi markirana pot na Košu-
tnikov turn, mi pa nadalju-
jemo vzpon po planini, vse 
do njenega konca, do ogra-
je. Vmes gremo mimo sme-
rokaza za sedlo Potok, ki je 
na avstrijski strani. Od tukaj 
dalje pot ni več označena, ste-
za pa je precej lahko sledljiva. 
Gremo v smeri smerokaza in 
dosežemo manjše sedelce; 
levo gre pot na Tolsto Košu-
to, mi pa zavijemo strmo des-
no navzgor proti Mali Košu-
ti. Pogled na avstrijsko stran 

se ustavi na krušljivem pobo-
čju, imenovanem Meli. Ste-
za se najprej strmo dvigne po 
robu pobočja. Previdno, da 
ne zdrsnemo. Ponekod je na 
poti nekaj ruševja, a nam ne 
predstavlja problema. V na-
daljnjih nekaj minutah dose-
žemo vrh Male Košute, ki do-
minira na koncu Zgornje dol-
ge njive. Predlagam, da sledi-
mo stezici, ki poteka v sme-
ri mejnih kamnov. Na ta na-
čin bomo prehodili celoten 
greben in se spustili na plani-
no nazaj, malce pred ličnim 
smerokazom za Plešivec. Sle-
dimo stezici, ki se precej str-
mo vzpenja med ruševjem. 
Steza je lahko sledljiva. Dose-
žemo predvrh, na katerem je 
ogromen mejni kamen, levo 
od njega zagledamo stezico, 
ki vodi v smeri Jezerskega 

oz. Pečovnika, steza, po ka-
teri bomo nadaljevali pot. Od 
mejnega kamna stopimo še 
nekaj korakov naprej, da do-
sežemo pravi vrh Plešivca. 
Vrnemo se do mejnega kam-
na in zavijemo desno navzdol 
v smeri Pečovnika. Ves čas 
sledimo mejnim kamnom 
med Slovenijo in Avstrijo. 
Ob poti nas presenetijo og-
romni granitni skladi. Dose-
žemo velik travnik, kjer je lo-
vska opazovalnica. Sledimo 
travniku, malce izgubimo vi-
šino, hodimo ob leseni og-
raji in se ponovno začnemo 
zlagoma vzpenjati proti Pe-
čovniku. Če smo stezosledci, 
predlagam naslednji sestop, 
sicer se vrnemo na Dolgo nji-
vo po poti vzpona. 

S Pečovnika sledimo ste-
zici, izgubljamo višino, 

držimo se desne strani, ko 
zagledamo kolovoz, ki se 
spušča. Dosežemo neka-
kšno grapo, steza je precej 
slabo sledljiva, ko dosežemo 
udobno stezico, ki se obrne v 
desno oz. proti zahodu. Na-
daljujemo po tej stezi in kma-
lu opazimo povsem nove 
markacije, pod katerimi je 
tudi modra črta, kar pome-
ni turnokolesarsko pot. To 
je markirana pot, ki povezu-
je Dolgo njivo z Jezerskim, 
mimo planine Brsnina. K 
sreči je pot odlično marki-
rana, a kljub temu moramo 
biti oprezni za markacijami, 
saj pot preskakuje z leve na 

desno itd. Ko dosežemo pla-
nino Brsnina, nas presene-
ti vpisna skrinjica. Od pla-
nine dalje se spustimo sko-
zi gozd, dosežemo širši kolo-
voz, potem nas pa čaka spet 
nekaj vzpona, kar nas pripe-
lje na še en kolovoz, po kate-
rem se spustimo do Spodnje 
Dolge njive, od tam pa na iz-
hodišče Pod Krnico. Tudi od 
Brsnine dalje bodimo pozor-
ni na markacije. 
Nadmorska višina: 
Maks. 1801 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost:   
(orientacija)

Planinski izlet: Mala Košuta (1740 m n. m.), Plešivec (1801 m n. m.) in Pečovnik (1640 m n. m.)

V soseščini Košute
Greben Košute dobro poznamo, a v njeni neposredni bližini sta dva vrhova, ki sta zaradi opevanega 
žagastega grebena bolj poredko obiskana.

Možic na vrhu Male Košute. V ozadju greben Kamniško-Savinjskih Alp. / Foto: Jelena Justin Naslednji cilj bo Plešivec. / Foto: Jelena Justin

Stara gozdarska koča na planini Brsnina / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

S kolesom po Sloveniji, 6. del

V Anhovem sem se zbudil 
v lepo in sveže jutro. Nočno 
deževje je namreč močno 
ohladilo razgret julijski as-
falt na cestah. Prešinila me 
je misel, da lahko v enem 
dnevu premagam 160 kilo-
metrov, kolikor me ločuje do 
Kranja. Strah mi je vzbujal 
le vzpon na Vršič, ki velja za 
enega najtežjih asfaltiranih 
gorskih vzponov v Sloveniji. 
A močne noge, ki sem jih do-
bil v zadnjem tednu, ko sem 
vsak dan s prtljago vred pre-
kolesaril do 120 kilometrov, 
svež hladen jutranji zrak 
in želja po domači postelji 
so mi dali energijo, da sem 
z veliko vnemo gonil proti 
Bovcu. Kanal, Ročinj, Do-
blar, Čiginj, Kamno, Idrsko 
in potem Kobarid, Trnovo, 
Srpenica, Čezsoča so kraji, 
ki sem jih prekolesaril brez 
večje težave. V Bovcu sem 

si privoščil nekaj za pod zob 
in vodo in se v mislih prip-
ravil na kraljevski vzpon na 
Vršič. A do klanca je še sla-
bih 25 kilometrov vzpenja-
nja ob Soči in skozi dolino 
Trente. Tako sem pod kla-
nec prišel že precej utrujen, 
a hkrati vesel, da so tempe-
rature še zmerne in da je 

sonce občasno še skrito za 
gorami. Popoldansko son-
ce v Vršiški klanec z bovške 
strani namreč še dodatno 
otežuje kolesarjenje. Bov-
ška stran je veliko bolj »na-
peta« kot kranjskogorska, 
saj se od križišča, kjer se za-
vije k izviru Soče, do vrha 
na nekaj več kot devetih 

kilometrih vzpnemo za 970 
metrov, cesta pa je speljana 
tekoče s skupno 24 serpen-
tinami. Na začetku vzpon 
ni tako zahteven, od tretje-
ga do petega kilometra pa 
se strmina poveča do 12 od-
stotkov. Sledi petsto metrov 
vzpona, kjer je naklon tudi 
do dvajset odstotkov, in po 
kratkem bolj ravnem preda-
hu se cesta še enkrat »posta-
vi pokonci«. Sledi nekaj bolj 
položnih metrov in nato naj-
lepši del klanca – spust v do-
lino. S kranjskogorske stra-
ni klanec ni tako »napet«, 
saj se v enajstih kilometrih 
in pol dvignemo za osemsto 
metrov. Večkrat sem se mo-
ral ustaviti, saj moj stari Fa-
vorit ni imel dobrih zavor. 
Za konec moje poti je sledilo 
še približno šestdeset kilo-
metrov kolesarjenja po pro-
metnih cestah do Kranja. 

Takrat, pred tridesetim leti, 
namreč po Zgornjesavski 
dolini ni bilo lepe kolesar-
ske poti, kot jo imamo da-
nes. Domov sem prišel utru-
jen, a s prijetno izkušnjo, da 
imamo v Sloveniji res lepe 
kraje in prijazne ljudi. Nas-
lednje leto sem se z vlakom 
podal po Evropi, prvič letel 
z letalom čez ocean. Vsako 
leto sem hotel več, daljše po-
tovanje, bolj avanturistično. 
Kolesaril sem po Sardiniji, 
Korziki, Nemčiji, Češkem …

Letos bo drugače. Korona-
situacija nas je omejila na 
bližnje destinacije in prav 
veselim se že, da bomo s ko-
lesom na novo odkrivali slo-
venske kraje in vasi. 

Kolo Favorit, s katerim 
sem pred tridesetimi leti 
prvič podal na samostojno 
potovanje, me še čaka v oče-
tovi garaži.

Stari Favorit še čaka v očetovi garaži.
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Lahovče – Kmetijski inštitut 
Slovenije je ob koncu junija v 
Poskusnem centru za krom-
pir v Lahovčah in v Jabljah 
pripravil tradicionalni Dan 
krompirja. Udeleženci, med 
katerimi so bili predstavniki 
semenarskih hiš, kmetijski 
svetovalci, predstavniki kme-
tijskih šol, pridelovalci in dru-
gi, so si v Lahovčah ogleda-
li selekcijski in poskusni na-
sad krompirja z okoli šestde-
setimi sortami krompirja, se 
seznanili z novimi sortami 
in križanci, ki so jih vzgojili 
na inštitutu, in prisluhnili dr. 
Petru Dolničarju, specialistu 
za krompir na inštitutu, o le-
tošnjih pogojih pridelovanja 
krompirja, v Jabljah pa so si 
ogledali še program žlahtnje-
nja krompirja in žlahtnjenja 
za ekološko pridelavo v okvi-
ru projekta Ecobreed. 

Kot je povedal dr. Peter 
Dolničar, so bili letos doslej 
za pridelovanje krompir-
ja dokaj ugodni pogoji, pri 
tem pa med posameznimi 
regijami ni bilo večjih razlik. 
Čeprav je bila spomladi suša, 
ta krompirja ni prizadela, ra-
zen nasadov, ki so bili posaje-
ni izjemno zgodaj. Krompir, 

sajen v drugi polovici mar-
ca in aprila, je dobro in hitro 
vzniknil, bilo pa je tudi rav-
no prav dežja, da so se gomo-
lji dobro razvijali, morda so 
bila le kakšna jutra hladna. 
»Letos so nasadi dokaj lepi. 
V primerjavi z zadnjima dve-
ma letoma bo za prideloval-
ce solidno leto. Pri zgodnjem 
krompirju so pridelki do tri-
deset ton po hektarju, pri po-
znem krompirju pa glede na 

manjše število gomoljev na 
rastlino ne pričakujemo zelo 
visokih pridelkov,« ugotavlja 
dr. Peter Dolničar in dodaja: 
»Letos bo normalna letina.«

Kar zadeva bolezni, se 
je plesen začela pojavljati 
predvsem tam, kjer pridelo-
valci niso pravočasno škro-
pili, v večini nasadov pa ne 
predstavlja problema. Črna 
listna pegavost se je, kljub 
temu da ni bilo temperatur 

blizu 30 stopinj Celzija, po-
javila na nekaterih bolj ob-
čutljivih sortah, predvsem 
na spodnjih listih.

Kot smo slišali na dne-
vu krompirja, bo letos pro-
blem uničevanje krompir-
jeve cime. Slovenija je sicer 
dobila izjemno dovoljenje 
za uporabo sredstva reglon, 
vendar v zelo omejenih koli-
činah, neko drugo sredstvo, 
ki ga uporabljajo v Evropi, 
pa pri nas ni dobilo dovolje-
nja za registracijo. »Kako se 
bodo v takšnih razmerah 
znašli pridelovalci, ne vem, 
morda bodo pustili rasti po-
zni krompir do konca, več bo 
plevelov,« meni dr. Dolničar. 

Normalna letina krompirja
Dr. Peter Dolničar je na nedavnem dnevu krompirja napovedal, da letos glede na manjše število 
gomoljev v zemlji ne pričakujejo zelo visokega pridelka krompirja, ampak normalno letino.

Dr. Peter Dolničar

Med ogledom poskusnih in selekcijskih nasadov krompirja v Lahovčah

Letos so bili vsaj doslej dokaj dobri pogoji za pridelovanje 
krompirja.

Kmetijska gospodarstva 
v Sloveniji pridelujejo 
krompir na okoli tri tisoč 
hektarjih njiv. Letos je 
površina malenkost večja 
kot lani. 

Cveto Zaplotnik

Bled – V blejski območni eno-
ti Zavoda za gozdove Sloveni-
je so letos do konca junija za-
radi lubadarja označili za po-
sek 75 tisoč kubičnih metrov 
smreke, lani v enakem obdob-
ju pa 125 tisoč »kubikov«. La-
stniki gozdov so letos v tem 
obdobju posekali 110 tisoč 
»kubikov«, poleg letos ozna-
čenih še drevesa, ki so jih goz-
darji za posek označili že prej, 
lani v primerljivem obdob-
ju pa 140 tisoč. »Čeprav je le-
tos zaradi lubadarja manj po-
škodovanih smrek kot lani, je 
namnožitev lubadarja še ved-
no izredno visoka in ogrože-
nost smrekovih gozdov na 
Zgornjem Gorenjskem na 

najvišji stopnji,« ugotavljajo 
v blejskem zavodu za gozdo-
ve, kjer pozivajo lastnike goz-
dov, da v tem najbolj občutlji-
vem času, ko se lubadar zelo 
hitro razvija, redno pregledu-
jejo gozdove najmanj dvak-
rat na mesec. Pri pregledo-
vanju naj bodo pozorni pred-
vsem na gozdove, ki so jih v 

zadnjih letih prizadeli luba-
dar in vetrolomi, na gozdne 
sestoje na sušnih rastiščih, se-
stoje, v katerih so v prejšnjih 
letih že izvajali redno sečnjo 
in so dlje časa skladiščili ne-
olupljen les, ter na druge pre-
težno smrekove sestoje, ki so 
starejši od petdeset let. 

Če lastniki med pregledo-
vanjem gozdov opazijo napa-
dena ali podrta drevesa, naj o 
tem čim prej obvestijo revir-
nega gozdarja in takoj začne-
jo posek in spravilo poškodo-
vanega drevja. Gozdarji tudi 
sicer izvajajo v ogroženih 
gozdovih poostren nadzor, 
napadena drevesa označuje-
jo za posek in lastnikom izda-
jajo odločbe, ki določajo tudi 
rok za izvedbo del. Lastniki 

naj dela izvedejo v roku, saj 
je prav od tega odvisna us-
pešnost zatiranja lubadarja 
in tudi kakovost lesa. Ko les 
lubadark pomodri, se njego-
va odkupna cena v primerja-
vi z zdravim lesom zmanjša 
do 30 evrov za kubični meter, 
kar je odvisno od debeline in 
lastnosti lesa. 

Lubadarja manj,  
a še vedno veliko
V gozdovih na Zgornjem Gorenjskem je letos 
manj lubadarja kot lani, a še vedno zelo veliko. 
Lastniki naj gozdove pregledujejo najmanj dvakrat 
na mesec. 

V zavodu za gozdove svetujejo lastnikom gozdov, da 
naj od lubadarja napadena drevesa čim prej posekajo in 
pospravijo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po vladnem odlo-
ku o finančnem nadomesti-
lu zaradi izpada dohodka v 
gozdarskem sektorju zara-
di epidemije covida-19 so la-
stniki gozdov (fizične osebe) 
upravičeni do nadomesti-
la za obdobje, v katerem so 
utrpeli najmanj 20 odstot-
kov izpada dohodka. V Goz-
darskem inštitutu Sloveni-
je so na podlagi metodologi-
je, ki jo je določil odlok, izra-
čunali, da je bil v drugi po-
lovici marca izpad dohodka 

v gozdarstvu 14-odstoten, 
v aprilu je znašal 35 odstot-
kov, v maju pa 29 odstotkov. 

Lastniki so torej upraviče-
ni do nadomestila za mese-
ca april in maj. Zahtevek za 
dodelitev nadomestila za maj 
oziroma za april in maj sku-
paj morajo vložiti do 15. julija 
na agencijo za kmetijske trge 
in razvoj podeželja. To lahko 
storijo tako, da zahtevek poš-
ljejo kot priporočeno pošto na 
naslov agencije ali ga pošljejo 
po elektronski poti na naslov 
aktrp@gov.si, pri tem pa mo-
rajo skenirati podpis. 

Pomoč lastnikom gozdov 
zaradi izpada dohodka

Cveto Zaplotnik

Kranj – Slovenija je že pred 
devetimi leti zaradi zaščite 
čebel prepovedala uporabo 
tretiranega semena koruze 
in oljne ogrščice pa tudi upo-
rabo sredstev za tretiranje 
semena na osnovi neoniko-
tinoidov, pred dvema letoma 
je popolno uporabo neoni-
kotinoidov na prostem izgla-
sovala tudi Evropska uni-
ja. Ker je zdaj uporaba tovr-
stnih sredstev prepovedana 
na območju celotne Evrop-
ske unije, je ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano predlagalo odjavo 
slovenske odredbe. Čebelar-
ska zveza Slovenije se s tem 
ne strinja in zahteva, da slo-
venska odredba ne glede na 
generalno prepoved na rav-
ni Evropske unije ostane v 
veljavi. »Nikoli se namreč 
ne ve, kdaj evropska politika 
spremeni svojo odločitev, in 
če takrat ne bomo imeli naci-
onalne odredbe, bo raba teh 
sredstev ponovno dovolje-
na,« je odločitev ministrstva 
komentiral predsednik če-
belarske zveze Boštjan Noč.

Prepoved v Evropski uniji 
in še izrecno v Sloveniji Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ptuju bi mora-
la biti v sredini maja tradi-
cionalna državna razstava 
kmečkih prehranskih izdel-
kov z naslovom Dobrote slo-
venskih kmetij, a so jo zara-
di epidemije covida-19 pre-
stavili na 5. in 6. september. 
V okviru priprav na razstavo 
potekajo tudi ocenjevanja iz-
delkov. Zdaj so znani že tudi 
rezultati ocenjevanja mes-
nih izdelkov, na katerem so 
z mesninami sodelovali tudi 
gorenjski ponudniki. Marko 
Dolenc iz Predoselj bo dobil 
zlata priznanja za Hribar-
jevo in Boštarjevo klobaso, 

dimljen svinjski hrbet in 
budjolo iz vratu, srebrna pri-
znanja za budjolo iz plečeta, 
gorenjski klobaso in doma-
čo suho klobaso ter bronasto 
priznanje za domačo suho 
klobaso v zaseki, Gregor 
Zupan z Brega ob Savi zla-
to priznanje za Rožmanovo 
klobaso za kuhanje, srebrno 
za kulen in bronasto za do-
mačo salamo Rožman, Pe-
ter Šubic iz Loma nad Volčo 
srebrno za suho domačo sa-
lamo, Dušan Globočnik iz 
Zagorice pri Rovah pa bro-
nasto za jelenovo salamo. 

Izdelovalci mesnin bodo 
priznanja prejeli na sep-
tembrskem dogodku. 

Priznanja za mesnine
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Skupaj z gospodarskim 
poslopjem in hlevom so na-
mreč pogoreli tudi žaga in 
delavnica družinskega pod-
jetja Gaj les z vsemi stroji in 
orodjem za obdelavo lesa, 
manjši traktor in nekaj dru-
ge kmetijske mehanizaci-
je, avto ... Delno sta bili poš-
kodovani tudi pročelje sta-
novanjske hiše in mansar-
dno stanovanje, v požaru pa 
je poginila tudi ovčka. Vzrok 
za nastanek požara včeraj še 
ni bil znan, saj so si krimina-
listi in forenziki pogorišče še 
ogledovali. 

»Ne znam povedati, zakaj 
bi sploh zagorelo,« je včeraj 
sredi dneva, ko so se tržiški 
gasilci že umaknili s kraja 
požara in ga prepustili kri-
minalistom in policijskim 
forenzikom, da opravijo še 
svoj del naloge, povedal la-
stnik Janez Godnov. Ob tem 
je izrazil zahvalo vsem gasil-
cem, sodelujočim na inter-
venciji, da so pred ognjen 
obvarovali večino družinske 
hiše. »Hvala tudi sosedom 
in vsem drugim, ki so nam 
takoj priskočili na pomoč,« 
je dejal.

V nedeljo popoldan 
Godnovih ni bilo doma. Po-
žar je prvi opazil njihov so-
rodnik, ki je bil na izletu nad 
domačijo in je opazil dim, 
je pojasnil Janez Godnov. 
»Bratranec me je poklical in 
povedal, da se kadi, da verje-
tno gori. Ker smo bili preveč 
oddaljeni, da bi lahko takoj 
prišli domov, sem mu naro-
čil, naj pokliče gasilce. Pokli-
cal sem tudi sosede, da so ta-
koj priskočili na pomoč,« se 

spominja. »Domov smo se 
vrnili dobro uro po prejetem 
klicu, še vedno je precej gore-
lo. Vročina pa je bila tako vi-
soka, da so se na pročelju sta-
novanjske hiše v smeri poža-
ra okna kar topila,« je dejal. 

»Gospodarska škoda je ve-
lika, verjetno vsaj v moji ka-
rieri tega ne bomo postavi-
li nazaj v takem obsegu,« je 
še ocenil Godnov, ki se je z 
žagarstvom začel ukvarjati 
leta 1995, zdaj pa dejavnost 
že nadaljujejo njegovi otro-
ci. Prva leta so se ukvarjali 
predvsem z razrezom in su-
šenjem lesa, izdelavo poliz-
delkov in izdelkov iz lesa ter 
izdelavo vrtnih ut, nadstre-
šnic, garaž in lesenih bruna-
ric. Pred približno petnajsti-
mi leti so se usmerili še v ma-
sovno izdelavo biomase. Da-
nes so ob proizvodnji lesnih 
sekancev znani tudi po ko-
generaciji. V nedeljskem po-
žaru je največ škode utrpela 
njihova primarna dejavnost, 
je še pojasnil Janez Godnov. 

Vodja intervencije Uroš 
Bodlaj, sicer namestnik po-
veljnika Gasilske zveze Tr-
žič, je razložil, da so gasilci 
prvi poziv prejeli malo pred 
pol tretjo popoldne. »Ob na-
šem prihodu je bil požar na 
gospodarskem poslopju že 
popolnoma razvit in je za-
radi izredno visoke vroči-
ne grozilo, da bo preskočil 
tudi na bližnjo stanovanj-
sko hišo. Naša primarna na-
loga je zato bila, da hišo reši-
mo pred uničenjem,« je po-
vedal Bodlaj, ki je za pomoč 
na intervenciji zaradi zago-
tavljanja zadostne količi-
ne vode zaprosil tudi kranj-
ske poklicne gasilce. Ti so se 

v Potarje pripeljali z dvema 
cisternama in gasilsko av-
tolestvijo. »Načeloma težav 
z vodo nismo imeli, saj je v 
Lomu pod Storžičem ureje-
no hidrantno omrežje, na 
kraju požara pa hidranta ni 
bilo, tako da smo vodo do-
važali s cisternami. Polnili 
smo jih spodaj v vasi,« je še 
pojasnil. V intervenciji so si-
cer gasilci uporabili skupno 
dvajset vozil. 

Po Bodlajevih besedah 
so gasilci hišo pred ognjem 
obvarovali v pol ure, glav-
nino požara na gospodar-
skem poslopju pa so poga-
sili v poldrugi uri. Sledilo 
je še razkopavanje in gaše-
nje manjših žarišč, tako da 
so intervencijo končali oko-
li 22.30. Na kraju je ostala 
požarna straža, včeraj pa so 
gasilci požarišče ponovno 
pregledali.  

Hišo rešili pred ognjem
31. stran

Prvi cilj tržiških gasilcev je bil, da pred ognjem obvarujejo 
bližnjo stanovanjsko hišo. / Foto: PGD Križe

V požaru sta pogorela tudi manjši traktor in avtomobil. 
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Simon Šubic

Podbrezje – Gorenjski poli-
cisti so v zadnjih dneh obrav-
navali eno smrtno prometno 
nesrečo in pet nesreč, v kate-
rih so se udeleženci poškodo-
vali. Smrtno se je v petek zjut-
raj v Podbrezjah ponesrečil 
voznik osebnega avtomobila. 
Policija je poročala, da je ob 
7.40 na glavni cesti v ostrem 
ovinku zapeljal naravnost na 
začetek kovinske varovalne 
ograje in silovito trčil v drevo 
za ograjo. Voznik, ki je bil v 
vozilu sam, je umrl na kraju 
nesreče. Ceste so letos terjale 
že pet smrtnih žrtev. 

S telesno poškodbo kole-
sarja se je v petek končala ne-
sreča v Kokri. Kolesar je pa-
del, ker se mu je jakna zap-
letla v vilice kolesa. Utrpel je 

odrgnine po obrazu in pretres 
možganov. V soboto je kole-
sarka padla v Radovni, v ne-
deljo pa kolesar v okolici Tr-
žiča. Oba sta se poškodovala. 
»Opozarjamo na večjo previ-
dnost pri vožnji kolesa in na 
upoštevanje prometnih pra-
vil, predvsem glede hitrosti 

in razdalje pri vožnji ob robu 
vozišča. Kolesarji vseh staros-
ti naj uporabljajo zaščitne če-
lade,« svetujejo policisti. 

V nedeljo se je v Davči vo-
zilo prevračalo po brežini. 
Voznik je pri vožnji vzvratno 
zaradi srečanja z drugim vo-
zilom zapeljal na neutrjeno 

makadamsko bankino in 
preko nje na brežino pod 
cesto, so ugotovili policisti. 
Vozilo se je po prevrača-
nju ustavilo na gozdni poti, 
obstalo pa je na strehi.

V Lescah pa sta v nedeljo tr-
čila voznik osebnega avtomo-
bila in motorist s potnico. Ne-
sreča se je zgodila zaradi ne-
pravilnega premika vozni-
ka avtomobila in nepravilne-
ga prehitevanja motorista, so 
sporočili s Policijske uprave 
Kranj, kjer predvsem moto-
riste zaradi njihove izposta-
vljenosti nevarnostim na ces-
ti opozarjajo, naj se dosledno 
držijo prometnih pravil in vo-
zijo defenzivno. Tudi osta-
lim voznikom svetujejo veli-
ko pozornost in previdnost, 
da v prometu ne spregledajo 
motoristov. 

V trčenju v drevo umrl voznik
V ostrem ovinku v Podbrezjah je zapeljal naravnost čez varovalno ograjo v drevo. 

V Podbrezjah je v petek zjutraj umrl voznik osebnega vozila. 

Simon Šubic

Karavanke – Od petka je na 
Karavankah pri vstopu v Slo-
venijo spremenjen prometni 
režim. Vzpostavljena je dvop-
asovna kontrolna točka, ki 
omogoča hitrejše prehajanje 
meje. Levi kontrolni pas je 
namenjen prometu osebnih 
vozil, skrajno desni pa tovor-
nemu prometu in tranzitu 
avtobusov. »Posebej opozar-
jamo, da je levi pas zaradi in-
frastrukturnih omejitev na-
menjen izključno osebnemu 

prometu. Za tovorna vozila in 
avtobuse je vozišče preozko, 
zato se morajo pravočasno 
razvrstiti na desni pas. Pos-
tavljena je prometna signali-
zacija,« opozarjajo na Policij-
ski upravi Kranj. 

V času prepovedi prome-
ta tovornih vozil in ob večjih 
zgostitvah bosta osebnemu 
prometu predvidoma na-
menjena oba kontrolna pa-
sova. Kontrola vstopa v Slo-
venijo se sicer še naprej iz-
vaja v nespremenjenem ob-
segu kot do sedaj, so dodali.

Spremenjen prometni 
režim na Karavankah

Fo
to

: P
U

 K
ra

nj

Simon Šubic

Velika planina – V nedeljo so 
gorski reševalci pod Veliko 
planino s pomočjo helikop-
terja reševali planinca, ki sta 
obtičala visoko na nedostop-
nem in strmem terenu z vi-
sokimi travami, ki zelo drsijo. 
Pod Veliko planino sta zašla s 
poti, ki vodi čez Gabrsko peč 
in Steno, tja ju je pripeljala 
navigacija na telefonu, za tak-
šen teren pa sta bila tudi ne-
ustrezno opremljena, je po-
vedal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Planincema so na pomoč 
prvi priskočili kamniški gor-
ski reševalci, ki so ju locira-
li in na kraju organizirali in-
tervencijo, reševanje pa je 
izvedla dežurna ekipa z Br-
nika skupaj s posadko heli-
kopterja Slovenske vojske, s 

katerim so nepoškodovana 
planinca prepeljali v dolino. 

Policisti opozarjajo na pre-
vidnost pri uporabi navigaci-
je v gorah, saj vse ne ponudi-
jo varnih poti v gorah in lah-
ko uporabnike močno zave-
dejo. »Dejansko stanje na te-
renu in v navigaciji je lahko 
različno. Najboljša in vedno 
zanesljiva navigacija je mar-
kacija na planinski poti. Če 
ni poti in če ni markacij, je 
nekaj narobe. Kadar zaidete 
s poti in to ni težko ugotovi-
ti, se takoj ustavite, preverite 
svoj položaj in ne silite nap-
rej, ker boste lahko prišli do 
točke, ko ne bo šlo ne naprej 
in ne nazaj. Ravno tako, če 
boste šli po poti, ki je ne poz-
nate, se o njej pozanimajte iz 
zanesljivih virov. Navigacije 
naj bodo le pripomoček,« 
svetuje Kos. 

Zašla na nevaren teren

Jezersko – V nedeljo je pri jezeru na Jezerskem nemška turistka 
pozabila torbico z okoli 600 evrov gotovine in dokumenti. Poš-
teni najditelj je najdeno torbico izročil kranjskim policistom, 
ki so turistko našli in ji že vrnili predmete. Najditelju se ob 
tem zahvaljujejo za poštenost in hkrati opozarjajo na skrbno 
ravnanje z lastnino. 

Poštenjak torbico izročil policistom

Jesenice – Na Cesti 1. maja na Jesenicah je občanka v petek 
policiji naznanila sumljivo ravnanje treh moških. Predstavili 
so se ji kot delavci telekomunikacijskega podjetja in posku-
šali vstopiti v hišo. Ker jih vanjo ni spustila, so kraj zapustili. 
»Neznanih ljudi ne spuščajte v stanovanja in hiše, med pogo-
vorom z njimi pa bodite pozorni na lastnino,« svetuje policija.

Sumljivih moških ni spustila v hišo

Kranj – V Čirčah pri Kranju so policisti v četrtek popoldan 
obravnavali poškodbe otroka. Deklica s skirojem se je poško-
dovala med prečkanjem ceste. Domov jo je pripeljala neznana 
ženska. Njo in priče kranjski policisti zaradi razjasnitve okoli-
ščin dogodka prosijo za informacije na telefon (04) 233 64 00 
ali 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

Padla s skirojem 

Preddvor – V nedeljo so na jezeru Črnava v Preddvoru zaznali 
neznano belo snov. Kranjski gasilci so opravili meritev pH 
vrednosti vode in uporabili dekontaminacijsko sredstvo za 
nevtralizacijo maščob. Na kraju dogodka so bili poleg poli-
cistov prisotni tudi člani Ribiške družine Kranj. S policije so 
sporočili, da je bilo v vodi mleko in do ogrožanja ni prišlo, 
policijski postopek pa še poteka.

Neznana snov je bila mleko



Alenka Brun

N
avkljub koro-
nakrizi, ki je 
poskrbela za 
nov način dru-
žabnega življe-

nja, bodo v amfiteatru trži-
ške Gorenjske plaže gostili 
Kino z zvezdami. Organiza-
torji pravijo, da bodo film-
ski večeri seveda v skladu z 
vsemi novimi odloki ter pri-
poročili in uredbami. Doda-
jajo še, da zaradi zadostitve 
protokolu priporočajo pra-
vočasen prihod na prizoriš-
če, ki se bo odprlo eno uro 
pred predstavo – ta bo vsa-
kič ob 21.15. Vstopnice so za 
vse do 18. leta starosti, dija-
ke, študente, upokojence 
ter seniorje nad 65. letom 
starosti štiri evre – ob pred-
ložitvi dokumenta, za druge 
pet evrov. V primeru napo-
vedanega dežja bo filmska 
predstava verjetno odpadla, 
vendar bodo o vsem obveš-
čali na svoji strani na Face-
booku in na kinozzvezda-
mi.si.

Filmi na tržiškem platnu: 
za vsakogar nekaj

Petnajstega julija napove-
dujejo romantično glasbeno 
dramo Še vedno verjamem. 
Resnična zgodba, posne-
ta po avtobiografiji z istim 
naslovom, sledi glasbeni-
ku Jeremyju Campu in nje-
govi ljubezni do svoje prve 
žene, s katero se je kljub nje-
ni smrtonosni bolezni poro-
čil oktobra 2000. Na mede-
nih tednih sta izvedela, da se 
je Mellisin rak razširil, nakar 
je februarja leta 2001 umr-
la … Gorenjska plaža bo 16. 
julija gostila triler Prevajal-
ci. Devet prevajalcev, najetih 
za prevajanje zadnje knjige 
najbolje prodajane trilogije, 
je zaprtih v razkošnem bun-
kerju. Ko se na spletu poja-
vi prvih deset strani najbolj 
skrivnostnega rokopisa, 
postane sanjsko delo noč-
na mora. Film Kralj Staten 
Islanda si boste lahko ogle-
dali 17. julija. Scott  se nikoli 
ni prav dobro vklopil v druž-
bo, si je pa vedno želel posta-
ti tetovator, vendar se mu je 
vse skupaj zdelo nedoseglji-
vo. Niz dogodkov, ki se spro-
žijo, ga prisilijo, da se spopa-
de s svojo žalostjo in naredi 

prve korake, da se v svojem 
življenju premakne naprej. 
Animirana komična pus-
tolovščina Naprej (2D) bo 
zanimiva za najmlajše; 18. 
julija bo v slovenskem jezi-
ku razveseljevala ljubitel-
je fantazijskega sveta škra-
tov, zmajev in drugih misti-
čnih bitij. Ta so nekoč žive-
la v pravljici, ki pa je nekako 
izgubila svojo čarobnost ... V 
Tržiču bo 19. julija na spo-
redu dokumentarec Jadral-
ke. Načrt Tracy Edwards, da 
se z izključno žensko ekipo 
udeleži Whitbreadove rega-
te okoli sveta, je bil leta 1989 
nekaj popolnoma nezasli-
šanega. Nihče ni verjel, da 
bodo sploh prišle do start-
ne linije, kaj šele zdržale do 
cilja. Dne 20. julija si lahko 
ogledate družinsko pusto-
lovščino Klic divjine, posne-
to po priljubljenem romanu 
Jacka Londona. Gre za zgo-
dbo o velikem prijateljstvu 
med psom in človekom. V 
glavni vlogi spremljamo še 
vedno priljubljenega Harri-
sona Forda. Južnokorejska 
črna komedija-triler Parazit 
prihaja 21. julija. Spoznamo 
štiričlansko družino, v kateri 
nihče nima službe. Sinu se 
nasmehne sreča, ko ga pri-
jatelj, ki obiskuje prestižno 
univerzo, predlaga za dob-
ro plačano službo. Pričako-
vanja družine postajajo vse 
bolj glasna ... Nekaj za ljubi-
telje glasbe ponovno priha-
ja 22. julija: glasbena drama 
Glasbena nota, ki pripove-
duje zgodbo izjemno prilju-
bljene pevke Grace Davis, ki 
je postavljena v bleščeč glas-
beni svet v Los Angelesu, 
njena nadarjenost in ego pa 
sta dosegla neverjetne viši-
ne. Njena osebna pomočni-
ca Maggie je prezaposlena z 
vsemi opravili za slavno pev-
ko, a še vedno sledi otroškim 
sanjam, da bi postala produ-
centka. Ko pevkin mened-
žer predstavi izbiro, ki lahko 
spremeni potek njene kari-
ere, Maggie in Grace sku-
paj skujeta načrt, ki bi jima 
lahko za vedno spremenil 
življenje. Kino pod zvezda-
mi bo 23. julija zaključil tri-
ler Kubanskih pet o petih 
kubanskih političnih zapor-
nikih, ki so jih ZDA od kon-
ca devetdesetih let zaprle 
zaradi obtožb vohunjenja in 
umorov.

KINO Z ZVEZDAMI
Med 15. in 23. julijem bo Gorenjska plaža v Tržiču 
postala prizorišče poletnih filmskih večerov. 
Organizatorji priporočajo pravočasen prihod na 
prizorišče, ki se bo odprlo eno uro pred začetkom 
filma, ki bo vsakič ob 21.15.

Alenka Brun

S 
pomočjo nacional-
nih sekcij CIOFF 
(Mednarodni svet 
– zveza organiza-
cij folklornih fes-

tivalov in ljudske umetno-
sti), tudi slovenske ZLTSS 
(Zveza ljudskih tradicijskih 
skupin Slovenije), je CIOFF 
mladih združil moči in pri-
pravil razstavo Ljudska glas-
bila sveta. Razstava prika-
zuje ljudska glasbila razli-
čnih držav sveta, pri čemer 
vsakemu pripada fotogra-
fija glasbila in njegov opis 
v treh jezikih: angleškem, 
španskem in francoskem. 
Organizator razstave v Trži-
ču Folklorna skupina Kara-
vanke je dodala še opis v slo-
venskem jeziku in poskrbela 

za video predstavitve igran-
ja na inštrumente. Razstavo 
so nadgradili tudi s sloven-
skim kotičkom, v katerem 
predstavljajo domačo glas-
beno dediščino, in jo pos-
tavili v sodelovanju s Tržiš-
kim muzejem, še pove pred-
sednica in umetniška vod-
ja Saša Meglič, KD Folklor-
na skupina Karavanke. Izve-
mo tudi, da jim je slovenske 
prevode odstopil Mednarod-
ni folklorni festival Od Celja 
do Žalca, ki je to razstavo že 
gostil, oblikovno pa so plaka-
te zasnovali sami.

Člani FS Karavanke so 
ob odprtju razstave povabi-
li še na glasbeni večer Bom 
godca si vzela, bom zmerej 
vesela, na katerem so nasto-
pili Mladinska FS Karavan-
ke ter Pevci in pevke ljud-
skih pesmi FS Karavanke, 

predstavila pa sta se tudi 
zanimiva gosta večera, tako 
da je zaradi novonastalih 
razmer, ki vplivajo tudi na 
družabne dejavnosti, raz-
sejana publika pod odrom 
pred Galerijo Atrij v centru 
Tržiča, v kateri si razstavo 
lahko ogledate, spoznala še 
Tomaža Raucha in Roberta 
Boneta ter njuno ljubezen 
do ljudskih glasbil. 

Tomaž Rauch je profesor 
glasbe, poleg tega pa tudi 
samostojni ustvarjalec na 
področju kulture – sklada-
telj, pevec in instrumenta-
list. Po več letih izkušenj s 
petjem v zborih in igranjem 
v folklornih skupinah se je 
začel intenzivneje ukvar-
jati z ljudsko glasbo – naj-
prej v skupini Trinajsto pra-
se, nato v Marko bandi in s 
skupino Črnobela muzika. 
Je multiinstrumentalist in 
raziskovalec zvokov posa-
meznih akustičnih in ljud-
skih glasbil, kar predstavlja 
osnovo njegovemu lastne-
mu skladateljskemu ustvar-
janju. Piše glasbo za zbore, 
priredbe ljudskih pesmi in 
viž ter avtorsko glasbo, sam 
pa se loti tudi izdelave neka-
terih glasbil. Tokrat smo pri-
sluhnili na primer zvokom 
različnih piščali in spoznali, 

da so mu med drugim zelo 
blizu ustne harfe.

Robert Bone pa je Tržičan. 
Diplomiral je iz klarineta na 
Akademiji za glasbo v Lju-
bljani. Danes poleg pouče-
vanja v Glasbeni šoli Tržič 
igra tudi v različnih zased-
bah, kjer poprime za kakšen 
malo drugačen, Slovencem 
manj znan inštrument. Uži-
va v igranju različnih zvrs-
ti, predvsem pa so mu ljube 
ljudske viže – tako tuje kot 
domače. Predstavil je irske 
piščali in dude ter didžeri-
du, ki je bil tokrat slovenske 
izdelave in zato narejen iz 
črnega gabra.

LJUDSKA GLASBILA SVETA
Člani FS Karavanke so povabili na odprtje mednarodne fotografske razstave Ljudska glasbila sveta 
in glasbeni večer Bom godca si vzela, bom zmerej vesela v atrij Občine Tržič. Kot gosta večera sta 
nastopila Tomaž Rauch in Robert Bone. Razstavo si lahko ogledate v Galeriji Atrij v juliju in avgustu.

Tomaž Rauch

Robert Bone
Razstavo so v Tržiču nadgradili tudi s slovenskim kotičkom, 
v katerem predstavljajo domačo glasbeno dediščino.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Hrepenim po dotiku,
ki celi
vse stare, nove rane.

Položim glavo
na tvojo ramo.
Sem varna,
ljubljena in srečna.

Sledi stopinj,
ki so me vodile,
zabrisal je čas,
kot pesek,
ki spolzi skozi prste.

Minili so trenutki,
ki se ne povrnejo
nikoli več.

Hrepenim po čutenju,
ki ustvarja
vse nove in nove zgodbe.

Polona

Hrepenenje

PESMI MLADIH

»Hrepenim po čutenju, ki ustvarja vse nove in nove zgod-
be.« Življenje nam vsak dan piše nove zgodbe, mi pa jih 
lahko spreminjamo v pesmi. Želim vam lepe poletne dni. 
Meta

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Suzana P. Kovačič

K
o so na zadnji šolski 
dan otroci domov 
prinesli spričeva-
la, pojedli kosilo in 
sladoled, starši pa 

popili kavo, se je dan poča-
si prevesil v popoldne. »Ob 
peti uri se je kopica večjih in 

manjših otrok zbrala na spo-
dnjem delu vasi in čez sve-
že pokošene travnike so ste-
kli do kapelice na polju. Tam 
so iz ostankov pokošene trave 
na makadamu naredili štart-
no črto, se razmigali od gla-
ve do peta in se pripravili na 
tek. Ta ni bil namenjen tek-
movanju, kdo v vasi je najhi-
trejši in najspretnejši, ampak 

je bil namenjen temu, da vsi 
zadovoljni pritečejo do cilja, 
vsak po svojih zmožnostih 
in sposobnostih,« je povzela 
mamica štirih otrok, krajan-
ka in soorganizatorica dogod-
ka Tadeja Roblek. Cilj teka je 
bil na koncu ulice, od tam pa 
so se podali na šolsko igrišče, 
kjer so ob ognju na predvečer 
rojstnega dne naše države 

zapeli himno, si ogledali otro-
ško gasilsko vajo in pekli hre-
novke. 

»Sproščeno druženje na 
vasi, spodbujanje narodne 
zavesti, preprostost in vesel-
je: to si marsikateri starš želi 
prenesti na svoje otroke – če 
bo šlo takole naprej, nam bo 
to uspelo,« je še poudarila 
Roblekova. 

DRUŽENJE NA VASI
V Goričah v kranjski občini je bil zadnji šolski dan pester, družaben, športen ... Prijeten in aktiven. 

Sproščeno druženje, dan za ponovitev ...

Ni bilo pomembno, kdo je najhitrejši, štelo je zadovoljstvo.

Alenka Brun

I
drija je biser Unesco-
ve dediščine – tehniš-
ke, kulturne in naravne, 
zato se tam za vsakogar 
najde nekaj zanimivega, 

od ogledov v samem mest-
nem jedru in prikaza klek-
ljanja idrijske čipke pa vse 
do aktivnosti na prostem z 
zanimivimi naravnimi zna-
menitostmi. »Pri tem pa 

seveda ne smemo pozabi-
ti na tradicionalno idrijsko 
kulinariko z žlikrofi, ki zao-
kroži celostno ponudbo des-
tinacije,« pove Valerija Ver-
hovnik iz Zavoda za turizem 
Idrija. 

V času prireditve Idrje! 
oŽivi smo Verhovnikovo 
srečali pred Čipkarsko šolo 
Idrija pri zelo zanimivem 
opravilu. Razloži, da so slo-
gan pomladi 2020 #ostani-
doma v Idriji nadgradili v 

uspešno akcijo #ostanido-
maklekljaj. 

Po vsej Evropi so pozva-
li klekljarice, naj doma kaj 
sklekljajo, ker imajo čas. 
Izdelke naj fotografirajo 
in jim fotografije pošljejo. 
Tako so dobili kar 167 raz-
ličnih fotografij, ki so jih 
objavili na spletnih stra-
neh virtualnega Festivala 
idrijske čipke. Ker je pro-
jekt naletel na tako dober 
odziv (celo iz Kostarike je 

prispela fotografija), nada-
ljuje Verhovnikova, so ga 
nadgradili v #pridiklekljaj. 
»Prideš v Idrijo pred klek-
ljarsko šolo, dobiš vzorček, 

ki ga lahko v eni uri sklek-
ljaš, če si kolikor toliko vešč 
klekljanja; in potem se na 
panoju pred šolo nizajo 
izdelki, se ustvarja moza-
ik klekljane idrijske čipke, 

v katerem bodo prisotni vsi 
ustvarjalci in bo trajal več-
no.« Gre za pravi poklon 
idrijski dediščini, ponosno 
zaključi. 

(Se nadaljuje)

Ko Idrija oživi (2)

POKLON IDRIJSKI DEDIŠČINI

Marija Novak Boškovič 
prihaja iz Spodnje Idrije. 
Klekljati je začela pri rosnih 
šestih letih, izdelovanju 
čipk pa se je začela 
intenzivneje posvečati, ko 
se je upokojila. 

Anica Loverčič in Martina Hvala, članici Društva klekljaric 
idrijske čipke

Vodja čipkarske šole Metka Fortuna in kreativna vodja 
v čipkarski šoli Maja Svetlik ter Valerija Verhovnik, ki je 
poudarila pomen idrijske čipke

Valerija Verhovnik, Zavod za 
turizem Idrija
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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

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

»Nuša«
Spoštovana gospa Tanja, verje-
tno nas je kar veliko, ki vas pro-
simo za nasvete in odgovore, ki 
nam dajejo voljo za premago-
vanje vsako dnevnih težav. Pro-
sila bi vas za razlago naslednjih 
kart: Obisk, Zakon, Pismo, Sre-
ča, Smrt, Otrok in Duhovnik. 
Zanima me moja prihodnost. 
Iskreno hvala za vaš odgovor in 
še naprej uspešno delo pri vaši 
rubriki. Lep pozdrav.
Rubrike Tanjin kotiček, kjer 
se učimo vedeževanja iz kart, 
začasno ni, zato vam odgovar-
jam v tej rubriki. V prvi karti, 
ki ima kot vsaka druga karta 
več pomenov, se vidi, da se 
preveč podrejate oziroma le 
malokrat poveste svoje mne-
nje, saj ne marate prepirov in 
se umaknete. Čeprav ste po 
naravi komunikativni, radi ste 
v družbi, največ pa vam pome-
ni družina in vaši najbližji. Kar-

ta Sreča vam prinaša dobro 
obdobje in boste na splošno 
kar zadovoljni. Kadar sta sku-
paj karti Smrt in Otrok, pome-
ni, da vas čaka resnično nekaj 
lepega. Zamajala se vam bodo 
tla pod nogami in te spre-
membe vam spremenijo tok 
prihodnosti. Karta Duhovnik 
prinaša osebno rast na duho-
vnem področju. Med izbrani-
mi kartami ni karte Ljubezen, 
ampak vse vam kaže v to smer. 
Da boste končno lahko polete-
li in se imeli lepo. Če bi pogled 
usmerili na poslovno plat, vas 
čakajo novi projekti, ki bodo 
več kot uspešni. Lep pozdrav.

»Dota?«
Pišem vam prvič. Ali nam lah-
ko napišete,  kako bo z dedi-
ščino? Zanima me tudi za 
zdravje nas vseh in kako kaže 
otrokoma, tako napredovanje 
v življenju kot njuno osebno 

življenje? Kdaj dobim vnuke?
Vaše pismo je kot kriminalka, 
napeto in doživeto. Konec bo 
dober, to je edino pomem-
bno. Dedičev razen vas ni, 
zato se lahko umirite. Vse 
se reši v vašo korist. Otroka 
sta oba pred življenjsko pre-
lomnico in na oba boste še 
zelo ponosni. Spremembe, 
seveda pozitivne, so tako v 
ljubezni kot tudi v poslovnem 
smislu. Pri nekom se obeta 
selitev. Vnuke vidim v roku 
treh let. Pri zdravju ne vidim 
ničesar posebnega. Srečno.

»Angel«
Cenjena in spoštovana gospa 
Tanja. Sem vam že pisal, ven-
dar verjamem, da nisem edi-
ni, ki komaj čaka vaš odgovor. 
Malo sem že nestrpen, kajti 
na sodišču proti meni poteka 
preiskava. Zanima me, ali kaj 
vidite, kakšen bo končni raz-

plet? Vse dobro še naprej in 
srečno.
Kdor čaka, dočaka (malo 
heca). Razprava na sodišču, 
kot vidim, ne bo še tako kma-
lu. Tudi ko se začne, bo trajalo 
še nekaj časa. Umirite se, saj 
bo še vse v redu. Imate dobre 
argumente in do obsodbe ne 
pride. Končni razplet bo vam 
v prid. Želim vse lepo.

»Služba«
V zadnjem času mi gre čisto 
vse narobe. Vse od zdravja, 
odnosov in denarja. Ali sploh 
kdaj pride do preobrata?
Seveda pride do preobrata. 
Vsaka stvar ima svoj zače-
tek in svoj konec. Službe ne 
boste izgubili. Dobro se ne 
počutite zaradi rednih stre-
sov. Odnosi se izboljšajo, 
niste vsega sami krivi. Tudi 
finančno se vam bo vse izšlo. 
Glavo pokonci! Srečno.

V petek, 26. junija 2020, so na Bledu zakonsko zvezo skle-
nili Almir Bajrić in Alma Nuhić ter Darrell O'Keith Dou-
glas in Melisa Keranovič, v soboto, 27. junija 2020, Dani-
el Vukeljić in Daliborka Ivaštanin, partnersko zvezo pa 
Anton Bricman in Jan Mohorč. V soboto, 27. junija 2020, 
sta se v Škofji Loki poročila Jakob Dolenc in Sara Strasner, 
na Sv. Andreju Uroš Novinšek in Tjaša Grobiša, na Gorenji 
Dobravi Andrej Žagar in Nina Šifrer, v Radovljici pa Jonas 
Sotler in Anja Božič ter Viljem Ambrožič in Tina Bertović.

Mladoporočenci

Alenka Brun

F
ranckin dekliški 
priimek je Lombar, 
izhaja pa iz Bab-
nega Vrta. Doma 
so bili štirje otroci, 

poleg nje še dve sestri in en 
brat. Sestra Marica je pri 37 
letih umrla zaradi poškod-
be na možganih, pokojna je 
tudi njena druga sestra Zof-
ka, brat Jože pa je še živ. Pri 
rosnih 15 letih se je Franc-
ka zaposlila v Tekstilindusu 
kot tkalka in tam ostala celih 
dvanajst let, upokojitev pa je 
dočakala v proizvodnji stikal 
v Iskri. 

Jernej izhaja iz delavske 
družine z Zgornje Bele. Ima 
dve sestri, Francko in Vero, 
ter brata Andreja. Njihov 
oče je leta 1944 padel v parti-
zanih in mati je takrat osta-
la sama z otroki. Jernej se 

je od leta 1950 do 1953 šolal 
za strojnega ključavničarja, 
nato pa se je zaposlil v elek-
trarni Sava Kranj. Pri dvaj-
setih letih je odšel na služe-
nje vojaškega roka, po vrni-
tvi pa se je zaposlil v Iskri v 
vzdrževanju. Kmalu je začel 
delati v proizvodnji stikal in 
tudi on ostal tam do pokoja.

Zgodba zakoncev Nunar 
se je začela še v času, ko je 
Francka delala v Tekstilindu-
su. Na delo se je vozila s kole-
som. Nekega dne pa ji je na 
poti domov v Bobovku počila 
zračnica, zato je proti domu 
odšla peš. Takrat je za njo pri-
kolesaril Jernej in jo vprašal, 
ali ima težave s kolesom ozi-
roma počeno gumo. Ker je 
imel s seboj vedno orodje, ji 
je zračnico zakrpal in tako sta 
skupaj odkolesarila naprej do 
Spodnje Bele, kjer se je nju-
na pot razcepila: Francka je 
zavila v smer Babnega Vrta, 

Jernej je nadaljeval po gla-
vni cesti proti Zgornji Beli. 
Poslovila sta se v upanju, da 
se bosta še videla. Naslednje 
dni je Jernej komaj čakal, da 
bo Francko spet videl in da jo 
bo lahko pospremil do služ-
be. To mu je tudi uspelo in 
kmalu sta postala par. 

Poročila sta se 2. juli-
ja 1960. Najprej se jima je v 
zakonu rodil sin Nejc. Takrat 
sta Nunarjeva dve leti živela še 
v Babnem Vrtu, nato pa sta se 
preselila na Zgornjo Belo. Pet 
let kasneje  je na svet prijokala 
še hčerka Erna, tri leta za njo 
pa še Jože, ki sedaj živi doma 
in skupaj s soprogo Barbaro 
ter otrokoma skrbi za svoje 
starše – oziroma vnuka z vese-
ljem pomagata svojim starim 
staršem, se podružita z njimi.

Zakonca Nunar imata sicer 
pet vnukov, Anžeta, Saša, 
Tonija, Nejca in Luka, ter 
dve vnukinji, Emo in Nino. 

Pravita, da stara leta najraje 
preživljata tako, da z domači-
mi spijeta kakšno kavo ali v 
gostilni kaj dobrega pojesta. 
Navkljub letom pa Jernej še 
vedno kaj postori okoli hiše. 
Izvemo, da ni dolgo nazaj, 
kar sta s sinom postavila nov 
pesjak ali kot Jernej ponosno 
pove: sta ga »zašvasala.«

Sobotno praznovanje 
se je za diamantna zakon-
ca začelo že v sončnih jut-
ranjih urah. Z Luž sta se z 
zapravljivčkom pripeljala 

na dvorišče Nunarjevih na 
Zgornjo Belo Janez Pipan in 
sin Blaž, ki je raztegnil tudi 
meh. Poseben prevoz je bil 
za slavljenca pravo presene-
čenje. Zakonca sta se tako 
nasmejana odpeljala do 
Preddvora, kjer sta najprej 
obnovila zaobljube v cer-
kvi, njun dan se je nadalje-
val še s civilnim obredom pri 
jezeru Črnava, s svati pa sta 
se potem vnovič poročena 
odpravila na kosilo k Logar-
ju v Hotemaže.

DIAMANTNA FRANCKA IN JERNEJ NUNAR
V soboto sta šestdeseto obletnico poroke slavnostno praznovala Francka in Jernej Nunar. Diamantna zakonca Nunar živita na Zgornji Beli pri Preddvoru. 
Francka šteje 82 let, Jernej pa jih je ravno dopolnil 83.

Francka in Jernej Nunar sta se poročila 2. julija 1960. Zakonca Nunar danes

Najprej sta slavljenca Francka in Jernej Nunar naredila krog po Zgornji Beli, nato pa 
nadaljevala pot proti Preddvoru.

V kranjski porodnišnici so imeli v minulem tednu 34 
porodov, rodilo se je 20 deklic in 14 dečkov. Najtežja je 
bila deklica s 4265 grami, najlažji pa deček z 2845 grami. 
V jeseniški porodnišnici se je rodilo 13 otrok, od tega 7 
deklic in 6 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 
4100 gramov, najlažji pa deček, ki se mu je kazalec na 
tehtnici ustavil pri 2670 gramih.

Novorojenčki

Delite osebno srečo ali obisk abrahama, občutja ob prazno-
vanju srebrne ali zlate, morda celo železne poroke z bralci 
našega časopisa in tako presenetite, razveselite. Z objavo 
v Gorenjskem glasu tako na unikaten način morda tudi 
obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv spo-
min. Svoje predloge in vprašanja lahko sporočite na elek-
tronska naslova alenka.brun@g-glas.si ali info@g-glas.si 
ali pokličete na telefonsko številko 041 699 005. 

Poroke, rojstva, obletnice
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1. nagrada:  2 vstopnici za akustični koncert  
Tinkare Kovač 24. 7. v Tržiškem muzeju

2. nagrada: 2  vstopnici za obisk Tržiškega muzeja
3. nagrada: 2 vstopnici za  obisk Tržiškega muzeja

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 20. 
julija 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

n JAZ, MIDVA IN MI

Borovnice, dozorele v gozdu ali ameriške doma na vrtu, so 
polne dragocenih sestavin, še zlasti antioksidantov, ki poma-
gajo krepiti imunski sistem in ščititi pred prostimi radikali. 
Sveže odvajajo iz telesa vodo in pospešujejo zniževanje te-
lesne teže, suhe pa pomagajo pri driski. So odlične za sadne 
solate ali kot nadev za palačinke, torte in zavitke.

Borovničev sladoled

Potrebujemo 400 g borovnic, 150 g sladkorja v prahu, 250 ml 
sladke smetane in 450 ml polnomastnega mleka.
Borovnice in sladkor damo v kozico in pokuhamo na majhnem 
ognju. Ko zavrejo, vzamemo tlačilko za krompir in jih zmečka-
mo, vendar ne popolnoma. Kuhamo 5 minut in mešamo, da 
se stopi sladkor. Zmanjšamo ogenj in dodamo smetano ter 
mleko. Pokrijemo in damo vsaj za 2 uri v hladilnik, najbolje čez 
noč. Zmes damo v aparat za sladoled in naredimo po navodilih.

Borovnice v vinu z maslenimi kruhovimi kockami

Potrebujemo 125 ml rdečega vina, 125 ml vode, 20 dag kokosov-
ega sladkorja, cimet, liter borovnic, 2 kosa kruha in žlico masla.
Vino in vodo damo v kozico, dodamo sladkor in cimet ter 
kuhamo na zmernem ognju. Medtem narežemo na kocke dva 
kosa kruha in jih opečemo na ponvi, kjer smo razpustili žlico 
masla. Ko postanejo zlato rumene, jih umaknemo z ognja. 
Ko tekočina zavre, stresemo vanjo še borovnice. Kozico med 
kuhanjem večkrat pretresemo in ne mešamo s kuhalnico, 
da ne poškodujemo borovnic. Kruhove kocke namestimo na 
večji krožnik. Ko borovnice nekaj minut vrejo, jih stresemo po 
kruhovih kockah. Postrežemo lahko tolpe ali hladne.

Rezine z borovnicami in jabolki

Potrebujemo 125 g margarine, 100 g sladkorja, 2 jajci, 150 g 
pinjenca, 30 g maka, 225 g moke, 1 pecilni prašek, 60 g piškotov, 
1 vaniljev sladkor, 200 g borovnic in 300 g jabolk.
Borovnice umijemo in osušimo, jabolka pa narežemo na tanj-
še krhlje. Piškote zdrobimo in pomešamo z vaniljevim slad-
korjem. Pekač obložimo s papirjem za peko, pečico ogrejemo 
na 180 °C. Sladkor in 100 g margarine penasto umešamo, 
postopoma dodamo jajca in zmešamo. Prilijemo pinjenec, 
dodamo zmleti mak in moko, ki smo jo pomešali s pecil-
nim praškom, ter dobro zmešamo. Testo zlijemo v pekač, 
obložimo z jabolki, borovnicami, nadrobljenimi piškoti ter 
koščki preostale margarine. Pekač postavimo v greto pečico 
in pečemo 30 minut.

Borovnice na vašem vrtu

Če želite imeti borovnice na dosegu roke, si omislite ameriške. 
Te imajo še več vitamina C kot gozdne. Preden jih posadimo, 
je najbolj pomembno, da jim izberemo čim bolj sončno lego in 
jim pripravimo globok jarek humusne, kisle in vodoprepustne 
zemlje. Ko je suho, jo je treba zalivati, ko začne zoreti, pa 
zaščititi pred pticami, ki jih imajo tudi zelo zelo rade.

Mojca Logar

Že peti par prijateljev sva 
popeljala po krožni poti pod 
Storžičem. Ta se začne in kon-
ča v Povljah, vmes pa se poda-
mo skozi Babni Vrt v Bašelj, 
od tam na Lovrenc in nazaj 
v Povlje. Tokratni par je doma 
iz Ljubljane in navdušeni so 
bili nad razgledi. Vsi iščemo, 
kje se vidi naša vas. Prijatelja 
sta celo umestila svoj blok nek-
je pod ljubljanskim gradom. 
Poletna meglica je bila kriva, 
da ga niso dobro videli, pa kaj 
bi, vsega se pač s hriba ne da 
identificirati … Stari in mladi 
so navdušeni nad mlinčki ob 
potoku Milka. 

Ko so popoldan prijatelji 
odšli, si rečeva, to je bil le ra-
hel sprehod, pojdiva še malo 
na kolo. Kam bi šla, se spra-
šujeva, pa naj bo »Belgija«. 
Tako kolesarji pravijo poti od 
Grada do Pšate in Poženika. 
Pred Cerkljansko Dobravo 
je odcep za kraja Viševca in 
Vrhovje. Po pravici povedano, 
nikoli ga nisem opazila. Videlo 
se je, da je na cesti nov asfalt. 
Pojdiva pogledat, kam se pride, 
vedoželjno namigneva drug 
drugemu. Ves čas je bila senca 
in malo vzpona – saj je ime 
tako, kako pa naj bo drugače. 
Nekaj je novih hiš in vikendov, 
potem pridejo samotne kmetije 
in kaj kmalu v daljavi zagle-
daš mogočno cerkev sv. Ane, 
torej Tunjice so blizu. Cesta je 
povsem na novo asfaltirana. 
Kasneje so v gostilni povedali, 
da je to nedavna pridobitev za 
kraj, stara komaj nekaj tednov. 
Potem pride tabla Občina Ka-
mnik in znajdeš se v Tunjicah. 
Pogled se odpre proti Planjavi 
in Brani, ki ju loči Kamniško 
sedlo v sredini. Krvavec je le 

še v ozadju na tvoji levi stra-
ni. V Tunjicah lahko zaviješ 
do cerkve ali obiščeš Zdravil-
ni gaj, midva sva se spustila v 
Komendo. Nisem mislila, da 
bova naredila takšen ovinek, 
torej je bila žeja že kar huda. 
Ko te natakar prijazno postre-
že »kola, izvol'te«, veš, da si v 
okolici Komende. Kjer je veliko 
gostov, tam je dobra gostilna. 
Če je človek žejen ali lačen, pa 
je vsaka postrežba dobra. Tako 
sva se vrnila skozi Komendsko 
Dobravo v Zalog, Pšenično 
Polico in nazaj na Suho. Ko 
sva se tako mimogrede peljala 
malo s kolesom, sva prešla iz 
mestne občine Kranj v Šenčur, 
od tam v Cerklje, skozi zaselek 
Vrhovje v Tunjice, ki so v obči-
ni Kamnik. Spustila sva se v 
občino Komenda, od tam pa 
skozi Cerklje in Šenčur nazaj 
na Suho, ki je v mestni občini 
Kranj. Takšna kolesarska pot 
bi bila v času omejenega giba-
nja znotraj občin povsem ne-
mogoča, midva pa sva naredi-
la le majhen kolesarski krogec, 
za popoldansko sprostitev. Na 
koncu je na telefonu pokazalo 
37 kilometrov, nekaj pa je. Se-
daj se nič več ne čudim, ko od-
krijem novo naselje ali zaselek, 
v katerem še nikoli nisem bila, 
niti nisem zanj slišala. Vrhov-
je in Viševca sta se zapisala v 
moj zemljevid in pot je več kot 
odlična, povsem na novo ureje-
na, senčna, vzponi niso prehu-
di, razgledi pa čudoviti. Lahko 
jo prekolesarite ali se zapeljete 
z avtom. In če je ob poti gostil-
na, kjer lahko tudi dobro jeste, 
je to več kot dober namig za 
izlet.

Zopet neznano

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Živimo le eno od možnosti, ki 
nam jo ponuja življenje. In mis-
limo, da je edina. Ni res. Mi si 
preprosto ne moremo dopustiti 
drugih možnosti. 

Astronomi so odkrili novo ga-
laksijo, ki je od Zemlje oddaljena 
13 milijard svetlobnih let. Lahko 
si predstavljamo hitrost sto kilo-
metrov na uro, letalo ima hitrost 
približno devetsto kilometrov na 
uro. Nekako še razumemo (tako 
pravijo znanstveniki), da ima 
svetloba hitrost 300.000 kilome-
trov na uro. Tako od Zemlje po-
tuje do Lune dobro sekundo. Re-
cimo, da razumemo. Svetloba 
od Zemlje do Sonca potuje osem 
minut. Recimo, da še nekako 
razumemo. Ampak da svetloba 
potuje 13 milijard svojih let do 
neke galaksije (karkoli že tam 
je, če sploh je), tega si preprosto 
ne moremo predstavljati, tega 
ne moremo razumsko dojeti. 
Največ, kar je, lahko zaupamo, 
da je to res. 

Nekaj podobnega je z našimi 
možgani, kjer je približno sto 
milijard živčnih celic (nevro-
nov). Te živčne celice se med 
seboj povezujejo (sinapse) in 
teh povezav je v prvem mesecu 
življenja en kvadrilijon (to je 
10 in 24 ničel). Nepredstavlji-
vo. Da je možnosti še več, se 
sinapse zaradi našega razvoja 
ves čas spreminjajo, tako da 
praktično ni mogoče ugotoviti, 
koliko možnosti povezav nam 
ponujajo. Skratka nekaj, česar 
si ne znamo predstavljati. 

Torej, narava nam je dala ne-
skončno možnih situacij, v ka-
terih se lahko znajdemo. Morda 
tako lažje razumemo, da dan 
ni enak dnevu. Narava nam 
omogoča ogromno možnosti, 
v katerih se tako ali tako znaj-

demo. In naša napaka je, da se 
oklepamo ene in edine možnos-
ti, ki jo živimo. Pravimo, da se 
ne da nič spremeniti, da je pač 
takšno življenje, da so razmere 
zaostrene in da se bomo kar 
držali, česar smo navajeni. Za 
to, da se zavestno ne podamo v 
nove poti, dobimo vedno dovolj 
izgovorov: doma so me naučili, 
naj se ne izpostavljam, naj bom 
priden in naj sledim svojemu 
rodu; izšolal sem se za mizar-
ja – naj ne kompliciram in naj 
se držim tega poklica do konca 
življenja; mama me ni imela 
rada in to naj bi me določalo 
do smrti; v osnovni šoli sem po-
navljal razred, so rekli, da sem 
neumen in sedaj živim njihove 
ugotovitve; stari oče je pil, oče 
je bil alkoholik – pravijo, da je 
pričakovano, da sem pijanec. 
Ko gledam novice, vidim same 
katastrofe, prepire ... nič se ne 
da storiti … In tako živimo eno 
in edino možnost. Ne vidimo 
neskončno možnosti, ki nam jih 
omogočata narava in naši mo-
žgani. Nehajmo travmatizirati 
in iskati, česa se ne da narediti. 
Ogromno možnosti za lažje 
življenje imamo. Resda ne mo-
remo kar skočiti iz svoje kože, 
res je tudi, da ne moremo pre-
skočiti težkih dogodkov, še bolj 
pa je res, da vedno lahko zavza-
memo drugačen odnos do lastne 
zgodovine, lastnega rodu, samo 
mi lahko spremenimo odnos do 
lastnih napak, mi lahko spreme-
nimo odnos do lastnih otrok, do 
staršev. Vse te možnosti imamo 
že podprte s svojimi možgani, le 
stopiti moramo na to pot. Čudo-
vita je naša narava.

Toliko možnosti

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

Erika Jesenko

Kokosova torta z malinami
Sladko-kisla kombinaci-

ja kokosove moke in malin 
v torti, ob uživanju katere se 
bo slišalo samo cmokanje.

Za pripravo kokosove tor-
te z malinami potrebujemo: 
za biskvit: 2 jajci, 2 žlici slad-
korja, 1 žličko pecilnega pra-
ška, 2 žlici moke, 3 žlice ko-
kosove moke, mleko in rum 
za navlažitev biskvita; za ko-
kosovo kremo: 300 g mas-
carpone sira, 200 g bele čo-
kolade, 2,5 dl smetane, 150 g 
kokosove moke; za malino-
vo kremo: 200 g mascarpo-
ne sira, 300 g malin, 3 žlice 
vode, 4 liste želatine, 3 žlice 
sladkorja, 2,5 dl smetane; za 
malinov preliv: 200 g ma-
lin, 3 žlice vode, 4 liste žela-
tine, 2 žlici sladkorja.

Priprava biskvita: V skode-
lici zmešamo moko, pecilni 
prašek in kokosovo moko. 
Rumenjaka ločimo od be-
ljakov. Beljake stepemo v 
trd sneg. Rumenjaka penas-
to umešamo s sladkorjem 
in dodamo polovico sne-
ga. Postopoma vmešamo 

mešanico moke in nato še 
preostali sneg. Maso vlijemo 
v namaščen tortni pekač in 
pečemo v pečici, segreti na 
170 °C, od 15 do 20 minut. 
Pečen biskvit ohladimo, od-
stranimo tortni obod ter ga 
prestavimo na podlago, kjer 
bomo sestavili torto. Okrog 

biskvita namestimo čist tor-
tni obod. Biskvit navlažimo 
z mlekom z dodatkom ruma 
ali s sadnim kompotom. Po 
vrhu ga nato premažemo še 
s sadno marmelado.

Priprava kokosove kreme: 
Belo čokolado stopimo in ne-
koliko ohladimo. Skupaj zme-
šamo mascarpone, stoplje-
no belo čokolado in kokosovo 
moko. Nato z lopatico vmeša-
mo še stepeno smetano.

Priprava malinove kreme: 
Maline stresemo v kozico, jih 
posujemo s sladkorjem in za-
lijemo s tremi žlicami vode. 
Kuhamo, dokler se maline 
ne razpustijo. Nato vse sku-
paj zmeljemo s paličnim me-
šalnikom, da dobimo kašo. 
V še vroči kaši raztopimo 

želatino. V skoraj ohlajeno 
kašo zmešamo mascarpone 
sir in nato z lopatico ročno še 
stepeno smetano.

Priprava malinovega pre-
liva: Maline posujemo s 
sladkorjem in zalijemo s tre-
mi žlicami vode. Kuhamo, 
dokler se maline na razpus-
tijo. Nato vse skupaj zmelje-
mo s paličnim mešalnikom, 
da dobimo kašo.

Sestavljanje torte: Biskvit 
navlažimo z mlekom in ru-
mom ter okrog postavimo 
tortni obod. Najprej nadeva-
mo kokosovo kremo, nato še 
malinovo. Po vrhu prelijemo 
z nekoliko ohlajenim mali-
novim prelivom. Torto posta-
vimo za nekaj ur v hladilnik, 
da se strdi.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
7. 7.

12/23 °C

Nedelja 
12. 7.

12/23 °C

Sreda 
8. 7.

Četrtek
9. 7.

Petek
10. 7.

Sobota
11. 7.

11/26 °C 13/29 °C 13/29 °C 12/28 °C

Ponedeljek 
13. 7.

Torek
14. 7.

Sreda
15. 7.

Četrtek
16. 7.

12/23 °C 12/24 °C 13/27 °C 13/25 °C

7. 7. tor. Ciril, Metod 5.19 20.54

8. 7. sre. Špela 5.20 20.54 

9. 7. čet. Veronika 5.21 20.53           

10. 7. pet. Ljubica 5.21 20.53

11. 7. sob. Olga 5.22 20.52

12. 7. ned. Mohor 5.23 20.52

13. 7. pon. Evgen 5.24 20.51

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 8. 7.
20.15 NEODVISNE
17.50 ŠE VEDNO VERJAMEM
15.40 NAPREJ, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

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

8 9
2 7 1

3 9 4 8
9 7 6

6 1
1 5 6

3 2 1
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4 6 1 3 2 5 7 9 8
3 9 8 1 4 7 5 6 2
7 2 5 8 9 6 3 1 4
2 7 4 6 5 8 1 3 9
6 1 3 9 7 4 8 2 5
5 8 9 2 1 3 4 7 6
8 4 2 7 6 1 9 5 3
1 5 6 4 3 9 2 8 7
9 3 7 5 8 2 6 4 1
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461325798
398147562
725896314
274658139
613974825
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842761953
156439287
937582641
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2749

1356
35214
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7915
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768924153
532187496
194356287
385219764
247865319
619473528
823791645
976542831
451638972

Rešitev:

Rešitev:

Janez Kuhar

Cerklje – Polni dobre volje 
in pripravljeni za dolgo pot 
so se cilju naproti podali 
18. junija. Prej so si začrta-
li okoli 35-kilometrske dnev-
ne etape s predvidenim ča-
som hoje osem ur ter napol-
nili nahrbtnike z rezervni-
mi oblačili in čevlji; s seboj 
so vzeli še dežnike, peleri-
ne in sandale, ki so po bese-
dah Sajovičeve odigrale tudi 
pomembno vlogo. Manjka-
li niso niti obliži za žulje, 
za katere se je sicer izkaza-
lo, da bi jih moralo biti več, 
zato so spotoma obnovili za-

loge. Prvi dan jih je pot vo-
dila skozi Vodice do »bajer-
ja« v Šmartnem pod Šmarno 
goro, tam si je Tone privoščil 

osvežitev. »Ker sem imela 
obute trde pohodne čevlje, 
so me začeli peči podplati. 
Temu nisem posvečala pre-
velike pozornosti in se je na 
podplatu naredil prvi žulj. 
Potrebni so bili že obliži in 
tudi hitrost hoje se je upoča-
snila,« se spominja Olga. S 
Heleno sta prenočili v pra-
vljični leseni hišici pri gospe 
Danici v Dragomeru. Nas-
lednji dan so se odpravili 
proti Vrhniki ter se med po-
tjo posladkali s češnjami in 
jagodami, kosilo pa imeli v 
Logatcu. Za pomoč in spod-
budo so se jim pridružile To-
netova dekleta (Jana, Lucija 

in Manca) in tako so skupaj 
krenili proti Kalcam ter se 
vzpeli na 800 metrov nad-
morske višine do Podkraja 

- Hrušice. Mišice in žulje so 
že pošteno čutili, a dobra ve-
čerja, za katero je poskrbela 
gospa Nevenka iz Stare po-
šte, jim je spet dala voljo in 
moč. Tretji dan so hodili po 
makadamu in gozdnih po-
teh, kar je bil v primerjavi z 
asfaltom pravi užitek. Ogle-
dali so si tudi grad Predja-
ma, nato pa pot nadaljevali 
proti Razdrtemu. »Želodčki 
so spet terjali svoje. »Utru-
jenim in lačnim nam je go-
spodinja ob poti dala jabolka 

in posušeno sadje, usmilil 
se nas je gospod iz kioska 
pod Nanosom in nam za 
prvo silo odstopil svojo ma-
lico,« pripoveduje Sajoviče-
va in dodaja: »Tudi hitrost 
ni sledila planu, zato se je 
podaljšal čas hoje. K sreči je 
imel Tone dovolj moči in vo-
lje za vse tri. Pripomogel je, 
da sva stisnili zobe in nada-
ljevali pot do kmetije Vrbin v 
Kačičih. Naspani in po dob-
rem zajtrku smo se odpravili 
proti Kozini, privoščili smo 
si prvo kavico pri prijaznem 
mladeniču na Klancu, dobili 
smo tudi točne napotke gle-
de poti, ki je vodila do gra-
du Socerb, enkratne lokaci-
je, s katere se vidi od Kopra 
do Trsta, predvsem pa dol-
go pričakovano morje.« Sle-
dil je spust do Ospa in ko-
silo, potem pa je bilo treba 
priti do Škofij, ki so na dru-
gi strani hriba. Olga in Tone 
sta se podala še na zadnji del 
poti, ki pa je je hitro zmanj-
kalo, saj se pripravlja tra-
sa za drugi tir in je celoten 
hrib gradbišče. Naš cilj je bil 
pri školjčišču v Ankaranu.« 
Kot je še pojasnila Sajoviče-
va, so domači s hčerko Ani-
to na čelu pripravili zaslu-
žen sprejem z medaljami 
in s transparenti. Morje pa 
je bilo blagodejno za utruje-
ne noge.

Trije Gorenjci so se podali 
peš od Cerkelj do Ankarana 
Trije Gorenjci – sestrični in bratranec Helena Verbič, Olga Sajovic in Tone Okorn – so se odločili, da 
preizkusijo moč in vzdržljivost na nekoliko daljšem pohodu, in sicer od Cerkelj do Ankarana.

Na startu v Cerkljah: sestrični in bratranec so krenili proti 
obali. / Foto: osebni arhiv

Sprejem na cilju v Ankaranu je bil za trojico veličasten. / Foto: osebni arhiv

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no vabi kmetije k sodelova-
nju na Dnevih odprtih vrat 
slovenskih kmetij in pode-
želskih projektov, ki bodo 
potekali od 1. do 7. avgusta. 
Ker je promocija kmetij ve-
zana na program razvoja po-
deželja za obdobje 2014–
2020, bodo lahko sodelova-
le le kmetije, ki so v okviru 
programa dobile denar za 

različne naložbe, podpore 
za ekološko kmetovanje in 
za kmetovanje na območjih 
z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost, kme-
tijsko-okoljska in podnebna 
plačila (Kopop) ... Kmetije 
bodo na dnevih odprtih vrat 
lahko predstavile svojo de-
javnost in naložbe ter orga-
nizirale degustacije, oglede, 
delavnice, pohode in druge 
dejavnosti. Ministrstvo bo 
zbiralo prijave do nedelje, 
12. julija.  

Povabilo k sodelovanju  
na dnevih odprtih vrat

Za pod od Cerkelj do Ankarana so si začrtali okoli 
35-kilometrske dnevne etape s predvidenim časom 
hoje osem ur. Nahrbtnike so napolnili z rezervnimi 
oblačili in čevlji, manjkali pa niso niti obliži za žulje, 
za katere se je sicer izkazalo, da bi jih moralo biti več, 
zato so spotoma obnovili zaloge.



CNC-operater v lesni industriji, m/ž (Medvode) 
Zaposlimo CNC-operaterja v lesni industriji. Pohištvo Iskra, d. o. o., Medvode, Bar-
letova 3, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 31. 7. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Avtoklepar/klepar, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: II.–V. stopnjo izobrazbe, eno leto delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 12. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični obdelovalec projektov, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: ustrezna izobrazba: gradbeni tehnik, 
inženir gradbeništva (1. bolonjska stopnja) ali izobrazba druge tehnične usmeritve, 
vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izdelave projektne dokumentacije za izved-
bo PZI in izvedbo na področju arhitekture. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, 
d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 2. 8. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Vodilni strokovnjak na kadrovskem področju, m/ž (Jesenice ali Ravne na Koroškem) 
Vabimo vas, da se pridružite naši HR-ekipi na Jesenicah ali Ravnah na Koroškem, kjer 
je zaposlitev možna od septembra 2020 dalje. SIJ, d. d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 20. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaš profil: dokončana vsaj IV. stopnja izobrazbe (zaželena smer vrtnar, cvetličar), za-
želeno je poznavanje vrtnarjenja, rastlin, hortikulture in vrtnega orodja. OBI, d. o. o., 
Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 13. 7. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Cerklje) 
V priznani gostilni Pod Jenkovo Lipo iščemo sodelavce. Lipa, d. o. o., Savska loka 21, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 2. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Kranj) 
V tim vabimo samostojnega računovodjo, ki bo opravljal vse vrste računovodskih op-
ravil (knjiženje računov, obračun DDV, obračun plač, plačilni promet, izdelava raznih 
poročil in bilanc). Delovno razmerje za določen čas z možnostjo podaljšanja oziroma 
spremembe v nedoločen čas ob obojestranskem izpolnjevanju pričakovanj. Dobri po-
goji dela, redno plačilo. Omibis, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 18. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser elektro/strojne smeri, m/ž (Kranj) 
Podjetje Gitas Kranj, d. o. o., ki uspešno posluje že od leta 1992, v svoje vrste vabi so-
delavca za delo na področju opravljanja servisnih storitev prodajnega programa pod-
jetja. Gitas, Proizvodno in trgovsko podjetje Kranj, d. o. o., Zgornje Bitnje 1, 4209 Žab-
nica. Prijave zbiramo do 1. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik dietnega kuharja III, m/ž (Radovljica) 
Pripravljanje in čiščenje živil, čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za pripravo hra-
ne, sodelovanje pri izvajanju HACCP standarda ter kontrola kakovosti in varnosti živil in 
jedi, samostojna priprava enostavnejših jedi, pravilno ravnanje in shranjevanje kuhinjskih 
odpadkov, pravilna uporaba predpisanih zaščitnih sredstev, pomoč pri delitvi obrokov in 
serviranju. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica Rado-
vljica. Prijave zbiramo do 10. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov, m/ž (Škofja Loka) 
Opis del in nalog: koordinacija in vodenje projektov in projektnega tima za izdelavo 
opreme za avtomatizacijo, izdelava terminskih planov, koordinacija in spremljanje iz-
vajanja planiranih aktivnosti, skrb za doseganje projektnih ciljev, obvladovanje, vode-
nje in koordinacija sprememb, priprava poročil in poročanje statusa projekta ... Do-
mel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave 
zbiramo do 12. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Kranj)
V svojo ekipo vabimo samostojnega računovodjo, ki bo opravljala vse vrste ra-
čunovodskih opravil za naše stranke. Delovno mesto je v Kranju. Selecta, d. o. o.,  
Kidričeva 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 7. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka)
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, 4-izmensko delo, delo 
je v proizvodnji za brizganje plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 29. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za podporo prodaji za italijanski trg, m/ž (Kranj)
Za okrepitev našega prodajnega oddelka v programu Moto vabimo k sodelovanju no-
vega sodelavca za delovno mesto strokovni sodelavec za podporo prodaji za italijan-
ski trg. Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 17. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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Nockalm in Klomnock

Stubnerkogel in 
soteska Liechtensteinklamm

Rab in Pag;
ladijski izlet

Gorska cesta
Grossglockner

Dan na ladji: 
od Poreča do Rovinja

18. 7., 22. 8., 1 dan

15. 8., 1 dan 

29. 8., 1 dan

29. 8., 1 dan

8. 8., 1 dan

15. 8., 1 dan

 42,00

47,00

  75,00

41,00

59,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 255,00
 EUR

Gora Matterhorn; simbol Švice
Orta San Giulio, Zermatt,  z gondolami do Malega Matterhorna...

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

61,00
EUR

od

od

od

od24. 7., 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

Tri Cine v Dolomitih;
pohodni izlet

pohodni izlet

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

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

z gondolo v  
visokogorje 
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Iščem sostanovalko!
Iščem samsko, pokončno, starejšo in pošteno gospo, s katero bi 
delili stanovanje v moji hiši na Bavarskem. Rodila sem se v Tržiču 
leta 1943, sem vdova in živim v svoji hiši v Bad Wiessee na Ba-
varskem. Potrebujem nekaj pomoči pri vsakdanjih opravilih, saj 
imam zaradi nesreče le omejeno gibljivost. V zameno za pomoč  
nudim brezplačno nastanitev, hrano in žepnino. Zaželeno je tudi 
prijateljstvo. 
Vaše ponudbe s kratkim življenjepisom pričakujem po pošti na 
naslov: Marjeta Breitmoser, Ringbergstrasse 47, 83707 Bad 
Wiessee, lahko tudi po e-pošti: custom-astro@freenet.de
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Rezultati 54. kroga – 5. julija 2020
2, 5, 6, 10, 12, 26, 28 in 24

Loto PLUS: 10, 13, 14, 15, 26, 27, 39 in 22
Lotko: 9 6 5 5 7 3

Sklad 55. kroga za Sedmico: 2.440.000 EUR
Sklad 55. kroga za PLUS: 500.000 EUR
Sklad 55. kroga za Lotka: 550.000 EUR 

LOTO

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
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče, cca 4 ha, med 
Lescami in Begunjami, tel.: 041/632-
881 20001430

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

LEPO ohranjena Lipova garažna vra-
ta, dim. 200 cm x 220 cm, cena 120 
EUR, tel.: 030/793-934 20001428

KURIVO
PRODAM

KVALITETNA bukova, hrastova in je-
senova drva, metrska ali razžagana, 
možnost dostave, tel.: 041/639-348 
 20001395

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

2 RABLJENI Pony kolesi, zložljivi in s 
prestavami, tel.: 070/759-009 20001437

ŽENSKO kolo Rog holland, 26 col, cena 
45 EUR, tel.: 040/579-601 20001434

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 20001392

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001422

TURIZEM
ODDAM

APARTMA s teraso za 2–4 osebe. 
Cena najema na dan znaša 40–55 
EUR. Vabriga pri Poreču blizu Lanter-
ne, tel.: 00385/989-716-007, Anđel-
ka Blaževič 20001407

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BENCINSKO motorno koso na nitko, 
ugodno, tel.: 040/381-170  
 20001423

KUPIM

IZKOPALNIK za krompir Polak ali 
kombajn za izkop krompirja Ana, tel.: 
051/673-752  
 20001429

TRAKTOR in nekaj priključkov, tel.: 
031/525-793 20001439

PRIDELKI
PRODAM

AJDO za setev ali mletje, tel.: 
030/355-865 20001425

ČEŠNJE hrustavke, dnevno sveže 
obrane, ugodno prodajamo. Kmetija 
PRINC, Hudo 1 pri Kovorju, Tržič, tel.: 
041/747-623 20001438

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
030/915-738 20001435

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20001412

RACE, peteline, kokoši, purana in 
kozo z mladičem, tel.: 041/632-881 
 20001427

KUPIM

BREJO telico – kravo in izkopalnik 
krompirja, lahko tudi Ano kombajn, tel.: 
041/841-835 20001433

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah – letošnje, tel.: 
070/659-629 20001431

SENO v kockah, tel.: 031/309-747  
 20001432

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., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20001415

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, ure-
janje dvorišč, fasade, ometi, izkopi, 
dimniki, ... LEARD, d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163  
 20001416

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001413

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

ZELIŠČARSTVO Prežla iz Lesc pošilja 
svoje izdelke tudi po pošti. Torkar Anto-
nija, s.p., Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 
04/53-18-340 20001418

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi kuhinjska pomočnica, 
nedelje proste, Viktor Marinšek, s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740-
691, 041/621-111 
 20001440

RAZNO
PRODAM

NOVO garnituro navojnih svedrov, mo-
torno jakno XL, tel.: 041/364-504  
 20001426

NOVO motorko, moč 5 km, zračno pu-
ško, tel.: 041/364-504  
 20001436

ZA simbolično ceno – plastični cister-
ni, 3.600 lit., za nafto, kurilno olje ali 
deževnico, Kranj, tel.: 031/308-540 
 20001424

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

IZLETI

S kolesom na Jezersko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 9. julija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Preddvor–Jezersko–
Bela–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred doma upokojencev 
Naklo.

OBVESTILA
Poletni delovni čas lekarn
Gorenjske lekarne obveščajo, da bodo od 6. julija do 29. av-
gusta lekarne odprte po naslednjem urniku: Lekarna Lesce: 
ponedeljek–petek od 8.00 do 15.00, sobota od 8.00 do 
13.00; Lekarna Cerklje: ponedeljek, torek, sreda, petek od 
7.00 do 15.00, četrtek od 11.30 do 19.30, sobota zaprto; Le-
karna Šenčur: ponedeljek, četrtek, petek od 7.00 do 15.00, 
torek, sreda od 12.00 do 20.00, sobota zaprto; Lekarna 
Podlubnik: ponedeljek–petek od 8.00 do 16.00, sobota za-
prto; Lekarniška podružnica Žirovnica: ponedeljek od 12.00 
do 19.30, torek–petek od 7.00 do 15.00, sobota zaprto; Le-
karniška podružnica Kropa: lekarna bo od 13. do vključno 31. 
julija zaprta.

 Sporočamo žalostno vest, da je umrl 

 Janez Ferlan
 častni občan občine Železniki

 Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

 Občina Železniki
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TOREK SREDA ČETRTEK

12/22 oC

8/20 oC

16/26 oC

17/26 oC

13/24 oC

12/23 oC

11/21 oC

16/26 oC

12/22 oC

13/23 oC

12/23 oC

10/21 oC

13/22 oC

12/23 oC

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

9/25 °C 12/28 °C11/22 °C

Danes bo precej sončno, občasno bo nekaj kopaste oblačno
sti. Severnik bo oslabel, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. 
Jutri in v četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.

Marjana Ahačič

Kropa – Program prireditve 
so v zadnjem tednu pred do-
godkom ves čas prilagajali 
trenutnim razmeram. Tako 
so najprej odpovedali sobot-
no večerno druženje doma-
činov na veselici, kmalu za 
tem pa še petkovo priredi-
tev ob odprtju praznovanja 
Kovaškega šmarna, na ka-
terem naj bi domača dram-
ska skupina Čofta v kultur-
nem domu pripravila literar-
ni večer z naslovom Zapleši 
z menoj.

A ker se Kovaški šmaren 
načeloma dogaja predvsem 
na ulicah Krope, je prizadev-
nim organizatorjem, ki jih 
vodi tamkajšnje turistično 
društvo, tradicionalno prire-
ditev vseeno uspelo uspešno 
izpeljati. Že v četrtek so za-
čeli postavljati peč za talje-
nje železove rude in oglar-
sko kopo, zvečer pa z mašo 
pri Kapelci pripravili uvod 
v tokratni Kovaški šmaren, 
praznik kroparskih kova-
čev; v petek popoldan je bila 
v tamkajšnjem kulturnem 
domu delavnica graviranja 
in cizeliranja.

Osrednje dogajanje je bilo 
v soboto, program pa zah-
tevnim razmeram navkljub 
zelo pester: otroška likovna 
delavnica, prikaz umetni-
škega kovanja pred tovarno 

UKO, dan odprtih vrat Ko-
vaškega muzeja in muzej-
ske hiše Fovšaritnica, prikaz 
izdelkov mojstrov domačih 
obrti. Obiskovalci so lahko 
na ulicah Krope opazovali 
slikarje, si ob robu vasi ogle-
dali kuhanje oglja in taljenje 
železove rude ter letos prvič 
tudi muzejsko zbirko Me-
žnarija, posvečeno Dermo-
tovemu letu.

Odprt je bil tudi vigenjc 
Vice, kjer so mojstri obrti po-
kazali, kako so nekoč ročno 
kovali žeblje, prireditev pa 

se je proti večeru zaključila 
z nastopom Pihalne godbe 
Vodice. Letos so se posebej 
izkazali prebivalci tako ime-
novane gosposke ulice in 
pripravili svoj program.

Prireditev v obliki, kot jo 
poznamo danes, v Kropi pri-
rejajo že četrt stoletja, sicer 
pa Kovaški šmaren Kropar-
ji praznujejo že skoraj tristo 
let. Dne 2. julija 1729 je bila 
namreč blagoslovljena cer-
kev kroparske Matere božje, 
in to je bil za Kroparje vedno 
praznik.

Praznovali Kovaški šmaren
V Kropi je bila v soboto ena redkih prireditev to poletje: tradicionalni Kovaški šmaren je na ulice tega 
starega železarskega mesta privabil tako domačine kot obiskovalce iz bližnjih krajev in turiste.

V vigenjcu Vice so tudi letos pokazali, kako so nekoč ročno kovali žeblje. / Foto: Tina Dokl

Za ogled je bila odprta muzejska hiša Fovšaritnica v središču vasi. / Foto: Tina Dokl

Veliko zanimanja je vzbudil prikaz umetniškega kovanja 
pred tovarno UKO. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Vodja Podru-
žnične šole (PŠ) Podljubelj 
Maja Ahačič po štiridesetih 
letih dela v šolstvu odhaja v 
pokoj. Da je šola srce kraja, 
kaže ganljivo slovo na zad-
nji šolski dan, ko so se ji za 
ves njen trud in prispevek 
– in s popotnico dobrih že-
lja – zahvalili ne le učitelji in 
učenci, ampak tudi številni 
starši, krajani, predstavniki 
društev, krajevne skupnos-
ti in občine. Maja Ahačič je 
lani prejela državno nagrado 

za življenjsko delo na podro-
čju osnovnega šolstva. Takoj 
po diplomi je prevzela delo 
na PŠ Podljubelj v kombini-
ranem oddelku s 15 učenci. 
Zasluga, da šola deluje še da-
nes, pa gre prav njej, so pou-
darili v obrazložitvi nagrade. 
Šola je prav po njeni zaslugi 
še vedno središče kulturne-
ga življenja v kraju, kjer po-
vezuje in vključuje različne 
generacije. Kot vodja jo bo 
nasledila prav tako zelo pri-
zadevna Helena Ahačič, ki v 
podljubeljski šoli uči že več 
kot trideset let.

Šoli in kraju zapisana  
z vso predanostjo

Maja Ahačič v narodni noši. Spoštovanje do prednikov, 
dediščine je ves čas ohranjala in predajala tudi učencem.

Cveto Zaplotnik

Bled – Volkovi in medved-
je so letos na Zgornjem Go-
renjskem doslej povzroči-
li le eno škodo. Kot je pove-
dal Blaž Černe iz blejske ob-
močne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije, je bilo to sre-
di junija, ko je volk na bohinj-
ski planini Laz pokončal dve 
kozi in s tem prisilil lastni-
ke k odločitvi, da so preostale 
živali umaknili s paše. Med-
vedje za zdaj mirujejo, a svojo 

navzočnost na Zgornjem Go-
renjskem potrjujejo bežna 
srečanja z ljudmi in celo po-
snetki. Tako so letos v pozni 
pomladi enega od medve-
dov opazili na območju Goz-
da - Martuljka, v drugi polovi-
ci junija pa se je starejši več-
ji medved očitno zadrževal na 
pobočju Dobrče in na obmo-
čju Grofije, kar so zabeležile 
tudi kamere, ki so jih lovci si-
cer namestili za spremljanje 
stanja na krmiščih za priva-
bljanje divjih prašičev.  

Volk pokončal kozi, 
medvedje še mirujejo

Mateja Rant

Ljubljana – Prevozniki bodo 
tudi letos dijakom in študen-
tom ponudili brezplačno po-
daljšanje terminskih vozov-
nic za julij in avgust, so spo-
ročili z ministrstva za in-
frastrukturo. S prevozniki 

so namreč ne glede na nji-
hov težak finančni položaj 
zaradi epidemije covida-19 
po dodatnih pogovorih do-
segli dogovor, da bodo dija-
kom in študentom omogoči-
li brezplačne javne prevoze 
najpozneje od 9. julija dalje 
pa do konca avgusta. 

Za dijake in študente tudi 
letos brezplačen prevoz


