
GORENJSKA

Zahvalili so  
se jim s priznanji
Na osrednji slovesnosti ob prazni-
ku Občine Kranjska Gora so se s 
priznanji zahvalili zaslužnima ob-
čanoma Blažu Lavtižarju in Rolan-
du Brajiču ter Športnemu društvu 
(ŠD) Zelenci Kranjska Gora, sekci-
ji za floorball.
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GORENJSKA

Padec letala  
predstavil v stripu
Gregor Petrič je za svojo maturite-
tno nalogo v obliki stripa predsta-
vil zanimivo, a manj znano zgod-
bo iz druge svetovne vojne, ko je 
na Mali planini, tik pod Jarškim 
domom strmoglavil ameriški 
bombnik B 17.
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KULTURA

Začel se je  
Festival Radovljica
Festival daje poudarek starejši 
glasbi, v spored pa vključuje tudi 
redko izvajano glasbo 19. in 20. 
stoletja na ustreznih zgodovinskih 
glasbilih. Koncerti so v Radovljiški 
graščini in v cerkvi, danes zvečer 
pa tradicionalno v Velesovem.

12

ZADNJA

Hranilniki namesto 
gasilskih veselic
Prostovoljna gasilska društva so 
pri nas tradicionalno prirejala ve-
selice, s katerimi so zbrala tudi 
nekaj denarja za svoje delovanje. 
Koronavirus je vse takšne dejavno-
sti onemogočil; društva se znajde-
jo vsako po svoje.

24

VREME

Danes bo delno jasno, po-
poldne bodo nastajale ne-
vihte. Jutri in v četrtek bo 
spremenljivo oblačno s 
krajevnimi plohami. 

14/26 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Geodetska uprava je 
pripravila predhodno poro-
čilo o slovenskem nepremič-
ninskem trgu v letošnjem 
prvem polletju. V poročilo je 
vključila do 15. julija zbrane 
podatke, dobršen del skle-
njenih nepremičninskih po-
slov, ki še ni evidentiran, pa 
bo vključila v redno poroči-
lo, ki ga bo objavila oktobra. 

Čeprav so ukrepi za zaje-
zitev epidemije koronavi-
rusa za dva meseca zausta-
vili normalno poslovanje z 
nepremičninami, se števi-
lo poslov v letošnjem prvem 

polletju vendarle ni zmanj-
šalo tako drastično, kot je 
bilo glede na okoliščine pri-
čakovati, kar je bila pred-
vsem posledica realizacije 
poslov, sklenjenih pred raz-
glasitvijo epidemije, in hi-
trega okrevanja nepremič-
ninskega trga po preklicu 
epidemije. Cene stanovanj-
skih nepremičnin so kljub 
upadu prometa še naprej ra-
sle. To ni presenetljivo, po-
dobno je bilo tudi leta 2008, 
ko je v nepremičninski krizi 
število poslov upadlo še bolj 
kot letos, cene pa so prav 
tako porasle. 

Manj prometa, 
a višje cene
Epidemija koronavirusa je močno vplivala na 
nepremičninski trg. Promet se je zelo zmanjšal, 
cene nepremičnin pa so se kljub temu zvišale.

43. stran

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Slovenski pla-
ninski muzej, ki ga uprav lja 
Gorenjesavski muzej Jeseni-
ce, so odprli 7. avgusta pred 
desetimi leti. Na dan, ko je 
Jakob Aljaž leta 1895 posta-
vil stolp vrh Triglava. Drago-
cen zametek muzeja je bila 
Triglavska muzejska zbir-
ka Planinskega druš tva Dov-
je - Mojstrana, ki se je pred 
desetimi leti preselila pod 
novo streho. »Pred odprtjem 
muzeja smo zabeležili 1600 
enot muzejskega gradiva, 
danes imamo pet tisoč pred-
metov, veliko fotografij, pla-
ninskih razglednic.

Ponosni na prvo desetletje muzeja
Pred desetimi leti se je uresničila stoletna želja, da bi slovenski narod dobil svoj planinski muzej. Ob 
nedavnem praznovanju jubileja Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani so odprli razstavo 10 
sidrišč slovenskega alpinizma.

Nekaj alpinistov in sodelavcev Slovenskega planinskega muzeja, ki so sodelovali pri 
postavitvi razstave 10 sidrišč slovenskega alpinizma / Foto: Tina Dokl42. stran

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Lani spo-
mladi so iz Hotela Brdo od-
šli še zadnji gostje, kot je bilo 
predvideno, pa naj bi se nato 
poleti začela temeljita pre-
nova dotrajane stavbe, ki je 
bila zgrajena med letoma 
1973 in 1975. 

Obnovo Hotela Brdo je si-
cer vlada načrtovala že dlje 
časa, že prejšnje vodstvo Jav-
nega gospodarskega zavoda 
(JGZ) Brdo pa je predstavi-
lo načrt temeljite prenove z 
idejno rešitvijo Arhitektu-
re Krušec iz Ljubljane. Ime-
li so že gradbeno dovoljenje, 

pripravljena je bila tudi pro-
jektna dokumentacija, načr-
tovana investicija, ki jo vodi 
Generalni sekretariat vlade, 
pa je bila vredna okoli 26,2 
milijona evrov.

Lani jeseni je državna revi-
zijska komisija delno ugodi-
la revizijskemu zahtevku in 
zaradi kršitev zakona o jav-
nem naročanju razveljavila 
del razpisne dokumentacije. 
Generalni sekretariat vlade je 
nato začel nov razpisni posto-
pek, ki pa znova ni uspel, saj 
so vrednosti ponudb precej 
presegale zagotovljena sred-
stva. Tako so se marca odloči-
li, da postopek zaključijo. Kot 

je nato sredi maja pojasnil 
novi vršilec dolžnosti direk-
torja JGZ Brdo Marjan Hri-
bar, so se odločili, da javne-
ga naročila za izvedbo grad-
benih del za prvotno izdela-
ni idejni projekt prenove Ho-
tela Brdo ne oddajo, prenovi-
li pa naj bi ga po idejni reši-
tvi podjetja Esplanada, d. o. 
o. Do septembra naj bi ime-
li izvajalca, nekaj manj obse-
žna prenova pa naj bi bila vre-
dna do osem milijonov evrov. 
Grad nja naj bi trajala osem 
mesecev, odprtje prenovlje-
nega hotela pa je predvideno 
maja prihodnje leto.

Hotel Brdo še naprej sameva
Potem ko naj bi se po prvotnih načrtih prenova Hotela Brdo začela že lansko 
poletje, pa vse kaže, da se ne bo niti naslednji mesec, ko je bil predviden 
zadnji rok za začetek del.

Hotel Brdo še kar sameva in nič ne kaže na začetek prenove. / Foto: Tina Dokl47. stran
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Knjigo prejme MARIJA ŽITNIK iz Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenki

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 31. julija, prejme pa-
metno »stekleničko« za vodo Aqua iz nerjavečega jekla Ma-
teja Ambrožič iz Žirovnice, zgoščenko Vlada Kreslina pa Inge 
Tavčar iz Sorice. Nagrajenkama čestitamo!

Cveto Zaplotnik

Kranj – V zbornici ugota-
vljajo, da se je v krizi, ki jo 
je povzročila epidemija covi-
da-19, kupna moč prebival-
stva zmanjšala, nekateri so 
ostali tudi brez dela. Posle-
dice krize občutijo tudi šte-
vilni obrtniki in podjetni-
ki, ki so zaradi zmanjšanja 
naročil prisiljeni odpuščati 
delavce ali zapirati obrato-
valnice. Zbornica v takšnih 
razmerah kot ukrep za oži-
vitev gospodarstva ter za 
preživetje obrtnikov in pod-
jetnikov predlaga ministr-
stvu za finance in vladi zni-
žanje splošne stopnje DDV-
-ja z 22 na 20 odstotkov in 
znižane stopnje z 9,5 na 8,5 
odstotka ter še dodatne uk-
repe za najbolj prizadete pa-
noge. Tako predlaga, da bi 
za kozmetične storitve, av-
tobusne prevoze, priredit-
veno dejavnost, kemično či-
ščenje in pranje, izdelavo 
čevljev, fotografske storitve 

ter domačo in umetnostno 
obrt začasno omogočili ob-
račun DDV-ja po znižani 
8,5-odstotni stopnji, za go-
stinstvo in turizem (gostin-
ske storitve prehrane, bre-
zalkoholne pijače, vino in 
pivo, razen za alkoholne pi-
jače z več kot 15 volumen-
skih odstotkov alkohola) pa 
začasno znižanje DDV-ja na 
sedem odstotkov. 

»Z znižanjem stopnje 
DDV-ja bi pospešili domačo 
potrošnjo in preprečili, da 
potrošniki storitev in izdel-
kov ne bi kupovali v državah, 
ki so že znižale DDV,« pou-
darja predsednik zbornice 
Branko Meh. Po podatkih 
zbornice je Nemčija znižala 
splošno stopnjo DDV-ja z 19 
na 16 odstotkov in znižano 
stopnjo s sedem na pet od-
stotkov, Avstrija pa je DDV 
za gostinstvo in nastanitve-
ne dejavnosti znižala na pet 
odstotkov. Znižanje DDV-ja 
sta napovedali tudi Italija in 
Hrvaška.    

Zbornica predlaga 
znižanje DDV-ja
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije predlaga 
vladi znižanje stopnje davka na dodano vrednost 
(DDV), kot sta to že storili Nemčija in Avstrija ter 
napovedali Italija in Hrvaška.

Hranimo tudi več kot 3300 
knjig in – verjemite – prosto-
ra nam že krepko zmanjku-
je,« je povedala v. d. direkto-
rice Gornjesavskega muze-
ja Jesenice Irena Lačen Be-
nedičič in dodala, da muzej 
skladno s smernicami so-
dobnih muzejev s privlač-
nimi novostmi dopolnjuje 
turistično ponudbo občine, 
kot so virtualni spust s Tri-
glava ali v globine jam, pod 
bivakom urejen prostor do-
živetij in najnovejši Trigla-
vski izziv. »Ob tem ne po-
zabljamo vrednosti zgodb 
posameznikov, ki ustvarja-
jo zgodovino slovenskega 
gorništva. Muzej je tudi pre-
poznavna točka za srečanja, 
vzgojo in izobraževanje o 
slovenskem planinstvu, go-
rah in gibanju v njih. Vsa-
ko leto posodabljamo sklop 
stalne razstave. Lani smo 
imeli na stalni in občasnih 
razstavah ter dogodkih 65 ti-
soč obiskovalcev.« 

Župan Janez Hrovat je po-
vedal, da si pred leti niti v sa-
njah ni mogel predstavljati, 
da se v Mojstrani lahko po-
novi podobna zgodba, kot 
jo imajo Švicarji z muzejem 
Matterhorn, ki so ga odprli 
leta 2006 v Zermattu in je še 
danes v ponos kraju in naro-
du. »V Mojstrani imamo vse 
možnosti za nadgradnjo, do-
dajanje novih vsebin, zgodb, 
ki so jih začeli Jakob Aljaž, 
profesionalni planinski in 
gorski vodniki že pred prvo 
svetovno vojno pa Mojstran-
ške veverice ...,« je poudaril.

Čas je, da uresničimo 
drugo fazo muzeja

Kraj, kjer stoji muzej, je 
skrbno izbran, je spomnil 
predsednik PZS Jože Ro-
van: »Za njim se pne Triglav 
kot gotovo najpomembnejši 
simbol slovenstva. Tu je de-
loval Jakob Aljaž, mož širo-
kih obzorij, izjemno zave-
den človek. V Triglavski ste-
ni so se kalili rodovi naših 

alpinistov. Muzej že vse od 
nastanka uspešno izpolnju-
je pričakovanja slovenske 
planinske javnosti. Prosto-
ri pa so postali pretesni. Čas 
je, da zberemo energijo in 
uresničimo drugo fazo Slo-
venskega planinskega mu-
zeja, tako kot je bilo zamiš-
ljeno že ob načrtovanju pred 
več kot desetimi leti.« 

Junake so postavili na 
enak piedestal

Osrednjo razstavo ob jubi-
leju posvečajo desetim sid-
riščem, prelomnicam v slo-
venskem alpinizmu. Glav-
na avtorica je kustosinja za 
planinstvo Saša Mesec, sce-
narij zanjo je oblikovala sku-
paj z Ireno Lačen Benedičič 
in Natalijo Štular. »Naših 10 
sidrišč predstavljajo dogod-
ki, ki so slovenski alpinizem 
ponesli v sam vrh slovenske-
ga in svetovnega alpinizma. 
Na vsakem od sidrišč smo 
pripravili zgodovinski uvod, 
ki opisuje duh časa. Izbra-
na sidrišča smo nato oživi-
li s foto zgodbo. Zgodbe so 
plod sodelovanja z alpinisti, 
ki so bili glavni akterji, ali s 
tistimi, ki so jim bili blizu. 
V modernih ilustracijah, s 

svinčnikom jih je oživil ilu-
strator Mitja Bokun, smo 
junake iz različnih obdobij 
postavili na enak piedestal. 
Veste, da je bil prvi alpinist 
Vzhodnih Alp prav Slovenec 
Valentin Stanič? In kdo je bil 
deležen svetovne slave že v 
domačih stenah, kdo prvi 
preplezal epski Čopov steber 
pozimi? Slovenci na osemti-
sočakih so leta 1979 stopi-
li na sam Everest po smeri, 
ki je še danes izziv. Zgodba 
slovenskih »treh mušketir-
jev« v Patagoniji, drzni solo 
vzponi Tomaža Humarja, ki 
smo jih trepetaje spremljali 
ob prvem prenosu po inter-
netu, in prvi spust Dava Kar-
ničarja z vrha Everesta na 
razstavi zopet oživijo. Priho-
dnost, ki nas danes v okviru 
manjših odprav čaka »za de-
vetimi gorami«, se je v slo-
venskem alpinizmu že zgo-
dila. Slovenski alpinisti so 
prejemniki številnih zlatih 
cepinov, od teh so štirje na 
razstavi,« je na ogled povabi-
la Saša Mesec in poudarila, 
da so osvojene osemtisočake 
na enem od sidrišč predsta-
vili skozi odpravo Makalu 
1975, še na enem sidrišču pa 
posebej poudarili odpravo 

na Everest leta 1979, za ka-
tero je sodelujoči Jure Čokl 
zapisal: »Vsi vpleteni so de-
lali za en sam vrh. Morda je 
ta odprava celo največji do-
sežek kolektivnega delova-
nja celotne odprave v tovari-
škem duhu v vsej zgodovini 
slovenskega in jugoslovan-
skega alpinizma.« 

Razstavo je oblikovala Bar-
bara Bogataj Kokalj, strokov-
no sta jo pregledala dr. Peter 
Mikša in Jure K. Čokl, odprl 
pa Silvester Gaberšček, vod-
ja Sektorja za nepremično 
kulturno dediščino pri Di-
rektoratu za kulturno dedi-
ščino Ministrstva za kultu-
ro. »Z ustanovitvijo Sloven-
skega planinskega muzeja 
je bila pri nas doma zapol-
njena vidna vrzel v izložbi 
narodne zgodovine in vrzel 

v družbi muzejev sorodnih 
alpskih držav,« je poudaril 
Gaberšček in dodal, da ima 
muzej – ne glede na to, da ga 
uradno upravlja Gornjesa-
vski muzej – težo državnega 
pomena. 

Občina Kranjska Gora je 
bila za gradnjo muzeja uspe-
šna na evropskem razpisu, 
Miro Eržen je bil vodja pro-
jekta in po odprtju tudi za-
poslen v Gornjesavskem 
muzeju kot vodja planinske-
ga muzeja. Glavni investi-
tor za delovanje muzeja os-
taja zgolj Občina Kranjska 
Gora in v dvajsetih odstot-
kih tudi ministrstvo za kul-
turo, prav toliko odstotkov 
pa ustvarijo sodelavci muze-
ja od vstopnin in tržne dejav-
nosti. Njihov program vsako 
leto podpre Planinska zveza 
Slovenije. 

Ponosni na prvo desetletje
31. stran

Na razstavi 10 sidrišč slovenskega alpinizma, ki bo odprta pol leta, so zgodbe 
posameznikov in predmeti, ki so del teh zgodb, ki ustvarjajo zgodovino slovenskega 
alpinizma. / Foto: Tina Dokl

Če doma hranite dragocenosti kateregakoli vzpona, jih lahko prinesete v Slovenski 
planinski muzej. S tem bo ta planinski hram do svoje dvajsete obletnice še bogatejši. 

Slovenski planinski 
muzej je ob jubileju 
včeraj obiskal osrednji 
gost – predsednik 
Republike Slovenije 
Borut Pahor. 
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Ljubljana – Od četrtka do vključno sobote ni bila potrjena 
nobena nova okužba z novim koronavirusom na Gorenjskem. 
V Sloveniji so sicer v četrtek potrdili deset primerov, v petek 
14, v soboto dva in pa v nedeljo šest med 332 testiranimi. V 
nedeljo je bila ena okužba zaznana v občini Medvode. Umrli 
so v tem času trije bolniki, skupaj do zdaj 128. Hospitalizira-
nih je 24 bolnikov s covidom-19, od tega sta dva v intenzivni 
negi. Vlada je na dopisni seji konec tedna izdala odlok o pre-
nehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije covida-19. Odločanje v zvezi z bolniško 
odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, 
sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem je tako enako 
kot v času pred epidemijo.

V soboto potrjeni samo dve okužbi

Cerklje – Občina Cerklje obvešča, da bo od 10. do 14. av-
gusta zaradi izvajanja del izvedena popolna zapora lokalne 
ceste Cerklje–Vašca od krožišča pri zdravstvenem domu do 
križišča s Staro cesto. Obvoz bo urejen in označen z ustrezno 
prometno signalizacijo.

Popolna zapora ceste Cerklje–Vašca
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Letošnje, z novim korona-
virusom zaznamovano 
leto ni zagodlo le šolar-

jem, turizmu, podjetnikom in 
vrsti drugih segmentov našega 
življenja, ampak tudi kultu-
ri in glasbenim festivalom, ki 
bi se v teh dneh morali vrstiti 
eden za drugim. Pa se ne. 

Industrija glasbenih festi-
valov je po vsem svetu zaradi 
pandemije utrpela ogromno 
škodo. Odpovedanih je bilo več 
kot 750 festivalov, brez festival-
ske izkušnje je ostalo trinajst 
milijonov obiskovalcev, malha 
festivalske industrije pa je zara-
di tega manjša za kar štirinajst 
milijard evrov, poroča sloven-
sko zagonsko podjetje Viberate, 
ki se je na izbruh pandemije 
odzvalo s storitvijo Sick Festi-
vals, seznamom odpovedanih 
in prestavljenih festivalov. 

Slovenska scena je seveda 
mnogo manjša, a odpovedi 
dogodkov močno odmevajo 
tudi pri nas. Zato je bila toli-
ko bolj razveseljiva odločitev 
organizatorjev tradicionalne-
ga Festivala Kamfest, ki ga v 
Kamniku organizirajo zagna-
ni člani Kulturnega društva 
Priden možic, da festival kljub 
številnim omejitvam – bo. Za-
čel se je v petek in bo trajal vse 
do 15. avgusta. Seveda pa ni 
vse tako kot minula leta, saj 
se morajo organizatorji držati 
strogih navodil Nacionalne-
ga instituta za javno zdravje. 
Obiskovalce tako opozarjajo, 
naj na dogodke ne hodijo bolni, 
naj si ob vstopu na prizorišče in 
ob odhodu razkužijo roke, naj 

vseskozi ohranjajo medseboj-
no razdaljo in naj uporabljajo 
zaščitne maske. Vstopnice za 
dogodke – čeprav so ti povečini 
brezplačni – si je zaradi omeje-
nega števila obiskovalcev treba 
zagotoviti vnaprej. Prizorišča 
so ograjena, prostovoljci Kam-
festa uporabljajo zaščitne ma-
ske in celo rokavice, razkužila 
je videti povsod. 

A kaj, ko se festival dogaja 
na prostem, na širšem obmo-
čju kamniškega mestnega sre-
dišča, in organizatorji na vse 
vendarle nimajo vpliva. Šte-
vilni obiskovalci glasbenikom 
želijo prisluhniti od daleč, kar 
pomeni, da je pod odrom res-
da omejeno število poslušal-
cev, razvrščenih na primerni 
razdalji, a le streljaj od ograje 
se mnogi družijo, veselijo in 
prepevajo brez kakršnih koli 
omejitev. Živahno je bilo ta 
konec tedna tudi ponoči, ko so 
se uradni dogodki že zaključili, 
predvsem mladi pa so druženje 
še malce podaljšali in ob tem 
pozabili na omejitve, s kateri-
mi si organizatorji festival tru-
dijo narediti varen za vse.

Res škoda bi bilo, če bi se nji-
hov pogum, da festival vendar-
le izpeljejo in s tem razveselijo 
številne zabave željne pa tudi 
glasbenike in druge nastopajo-
če, katerih nastopi in zasluž-
ki so to poletje prej izjema 
kot pravilo, ter ves trud, ki ga 
vlagajo v varnost, izjalovil in 
pripeljal do novega žarišča bo-
lezni covid-19, zato spoštujmo 
njihovo delo in se tudi zabavaj-
mo odgovorno.

Kamfest in korona

KOMENTAR
Jasna Paladin

V takih razmerah se na-
mreč prodajajo le še 'bolj-
ša' in že tako dokaj draga 
stanovanja, katerih cene pa 
se zaradi inercije trga še ne 
znižujejo, ugotavljajo v ge-
odetski upravi in dodajajo, 
da bosta nadaljnji promet z 
nepremičninami in gibanje 
cen nepremičnin odvisna od 
gospodarskih posledic epi-
demije in njihovega vpliva 
na kupno moč prebivalstva 
pa tudi od nadaljnjega po-
teka epidemije. »Kot kaže, 
smo se za zdaj večji krizi 
nepremičnega trga izogni-
li, ponovna zaustavitev po-
slovanja z nepremičninami 
zaradi novega vala epidemi-
je pa bi skoraj gotovo vodi-
la v globljo in dolgotrajnej-
šo krizo slovenskega nepre-
mičninskega trga.«

Po podatkih geodetske 
uprave je bilo v letošnjem 
prvem polletju sklenjenih 
okoli 10.800 kupoprodajnih 
pogodb za nepremičnine v 
skupni vrednosti nekaj manj 
kot 770 milijonov evrov. Šte-
vilo sklenjenih poslov in 
vrednost nepremičnin sta 
bila za dve petini manjša kot 
v lanskem drugem polletju, 
po pridobitvi vseh podatkov 
bo znižanje nekoliko manj-
še, od 35 do 40 odstotkov, a 
pri primerjavi je treba upo-
števati tudi to, da je bila lani 
dosežena rekordna vrednost 
sklenjenih nepremičninskih 
poslov. Promet s stanovanji 

se je v prvem letošnjem pol-
letju v primerjavi z drugim 
lanskim polletjem zmanjšal 
za 37 odstotkov, pri tem pa je 

bistveno bolj upadel promet 
z novimi stanovanji kot z 
rabljenimi. S hišami je bilo 
za 38 odstotkov manj pro-
meta, s poslovnimi nepre-
mičninami za 45 odstot-
kov, z zemljišči za gradnjo 
stavb približno za tretjino, 
s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči pa za polovico. 

Gibanje cen stanovanj-
skih nepremičnin najbolj 
odraža trend cen rablje-
nih stanovanj. Cene tovr-
stnih stanovanj so ne gle-
de na zmanjšanje prometa 
porasle in so na ravni drža-
ve prvič presegle mejo 1900 
evrov za kvadratni meter. 

Povprečna cena je znašala 
1940 evrov, lani v drugem 
polletju 1880 in v prvem 
1810 evrov. Povišanje pov-
prečne cene je deloma tudi 
posledica tega, da se je delež 
Ljubljane, kjer so cene sta-
novanj najvišje, v skupnem 
številu poslov letos povečal 
z običajnih 25 na 30 odstot-
kov. V Ljubljani je bila pov-
prečna cena rabljenih sta-
novanj 2910 evrov, v okolici 
Ljubljane 2260 evrov, v Kra-
nju pa 2180 evrov. V Kranju 
so se cene rabljenih stano-
vanj v primerjavi z lanskim 
drugim polletjem zvišale za 
sedem odstotkov.  

Manj prometa, a višje cene
31. stran

Na nepremičninskem trgu je bilo v letošnjem prvem polletju zaradi epidemije novega 
koronavirusa od 35 do 40 odstotkov manj prometa. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič 

V Kranju je bila v 
letošnjem prvem 
polletju povprečna cena 
rabljenega stanovanja 
2180 evrov za kvadratni 
meter. V primerjavi 
z lanskim drugim 
polletjem je bila višja za 
150 evrov, glede na prvo 
polletje v letu 2018 pa za 
410 evrov.

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Dolina Vrata je 
ena izmed najbolj obiska-
nih dolin Triglavskega na-
rodnega parka (TNP). Obi-
skovalci jo spoznavajo peš, 
s kolesom, (pre)mnogi pa jo 
obiščejo z avtomobilom. Cilj 
projekta umirjanja prometa 
v dolini Vrata je omiliti pri-
tisk motornih vozil na doli-
no. Po dosedanjih promocij-
skih dnevih umirjanja pro-
meta v dolini z zaporo dr-
žavne ceste in uvajanjem 
javnih prevozov v letu 2020 
Javni zavod TNP in Občina 
Kranjska Gora domačinom 
in obiskovalcem ponujata 
doživetje doline na način, ki 
je prijazen do narave, zani-
miv in poučen. Z vstopnino 
v Slovenski planinski muzej 
si boste v času Aktivnega ze-
lenega vikenda 15. in 16. av-
gusta zagotovili brezplačno 

celodnevno vodenje lokal-
nih vodnikov in še mnogo 
drugih aktivnosti. Te so pri-
merne za družine in posa-
meznike, udeleženci poskr-
bite le za primerno obutev, 
pijačo in malico. Obvezne 
prijave sprejemajo najka-
sneje tri dni pred dogodkom 
na povezavi: https://forms.
gle/QtH5aMDgiVHYTL-
da7, po e-pošti na barbara.
rozman@tnp.gov.si ali po 
telefonu 04 5780 245 ali 205.

V soboto, 15. avgusta, se 
boste ob 8.45 zbrali pred Slo-
venskim planinskim muze-
jem v Mojstrani. Sledil bo 
pohod do slapa Peričnik z 
vodniki, zatem bo postanek 
v Koči pri Peričniku in mož-
nost kosila. Nazaj do Moj-
strane bo organiziran pre-
voz, program bodo nadalje-
vali s predstavitvijo osnov 
plezanja in plezanjem po 
mali ferati v Grančišci (v 

Mlačci) s strokovnim vo-
denjem. Nazadnje si boste 
ogledali še muzej. 

V nedeljo, 16. avgusta, se 
boste ob 8.45 zbrali pred Slo-
venskim planinskim muze-
jem. Z organiziranim prevo-
zom se boste peljali do sla-
pa Peričnik, od tam bo po-
hod do konca doline Vrata z 
lokalnimi vodniki. V Aljaže-
vem domu v Vratih bo posta-
nek (tudi z animacijo za ot-
roke). Z organiziranim pre-
vozom se boste vrnili v Moj-
strano in si ogledali še mu-
zej. Zeleni vikend organizi-
rajo TNP, Slovenski planin-
ski muzej, Občina Kranjska 
Gora, TD Dovje - Mojstrana 
in Kofler Sport. V primeru 
novih ukrepov, povezanih 
s preprečevanjem okužbe s 
koronavirusom, ali v prime-
ru slabega vremena bo pro-
gram odpovedan oziroma 
prilagojen. 

Zeleni vikend v Vratih
Z vstopnino v Slovenski planinski muzej si boste v času Aktivnega zelenega 
vikenda 15. in 16. avgusta zagotovili brezplačno celodnevno vodenje lokalnih 
turističnih vodnikov in še mnogo drugih aktivnosti. 

Škofja Loka – Krajevna orga-
nizacija ZB NOB Škofja Loka 
– mesto vabi na predstavitev 
knjige dr. Jožeta Pirjevca z nas-
lovom Partizani. Predstavitev 
bo v petek, 21. avgusta, ob 18. 
uri, Pr' Pepet v Škofji Loki. Pro-
gram bo vodil Ludvik Kaluža. 
Zaradi določil NIJZ je število 
obiskovalcev na prireditve-
nem prostoru omejeno, zato 
prosijo, da se na dogodek pri-
javite čim prej na številko 04 
512 00 06 ob torkih, četrtkih in 
petkih med 8. in 13. uro. 

Predstavili bodo knjigo 
Partizani 

Domžale – Občina Domžale 
obvešča občane, da je rok za 
oddajo obrazca za prijavo in 
ogled škode po neurju s točo, 
ki je 29. julija prizadela obči-
no, 14. avgust. Obrazec, ki je 
objavljen na občinski spletni 
strani, je namenjen občanom, 
ki so v neurju s točo utrpeli 
škodo na stanovanjskih objek-
tih, ne glede na to, ali je objekt 
zavarovan ali ne. Vzpostavili 
so tudi posebno telefonsko 
številko (031 699 244), na 
kateri bodo občani prejeli do-
datna pojasnila glede ogledov.

Prijava škode
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Mojstrana – Občina Kranj-
ska Gora praznuje 7. avgu-
sta, na dan, ko je dovški žu-
pnik Jakob Aljaž na vrhu 
Triglava postavil samosvojo 
markacijo, ki je postala sim-
bol slovenstva: Aljažev stolp, 
ki slavi 125-letnico. Sloven-
ski planinski muzej, ki je 
gostil slavnostno sejo občin-
skega sveta, pa letos praznu-
je desetletnico. Župan Ob-
čine Kranjska Gora Janez 
Hrovat se je ozrl na začetek 
leta, na takratni optimizem 
glede obiskanosti destinaci-
je, izvedbe smučarskih pri-
reditev, višine občinskega 
proračuna in investicij, po-
vezanih z njim. Potem pa 
je udaril novi koronavirus. 

Kot je dejal, so se v nasled-
njih mesecih srečali s pov-
sem novimi nalogami, kot 
so bile vzpostavitev občinske 
Civilne zaščite (CZ), izolaci-
ja, pomoč sočloveku, huma-
nost. »Posebej rad bi omenil 
nagrajenca Blaža Lavtižar-
ja in Rolanda Brajiča, ki sta 
imela ključni vlogi med kri-
zo in sta morala s požrtvoval-
nostjo, odločnostjo in zdra-
vim razumom ter občutkom 
za soljudi sprejemati odlo-
čitve popolnoma samostoj-
no. Zaslužita si več kot od-
lično oceno.« Za priznanje 
je čestital tudi ŠD Zelen-
ci Kranjska Gora, sekciji za 
floorball. 

Kot je dejal župan Hro-
vat, se bo treba spopasti s 
še eno krizo, ki bo zarezala 

v gospodarstvo, v občinske 
proračune: »Pohvaliti mo-
ram zato ukrep vlade, ki nam 
je s turističnimi boni omo-
gočila turistično in gospo-
darsko preživetje. Pohvalim 
naj občane, posebej tiste, ki 
delujete v turizmu, da ste oh-
ranili ugled med domačimi 
gosti in smo tako ena vodil-
nih destinacij po unovčenih 
bonih v Sloveniji. Le tako 
lahko, sicer v manjšem ob-
segu in ob zmanjšanem pro-
računu, nadaljujemo občin-
ske investicije.«

Za prejemnika priznanja 
Blaža Lavtižarja, poveljnika 
CZ Občine Kranjska Gora, 
ter Rolanda Brajiča, name-
stnika komandirja Policij-
ske postaje Kranjska Gora, 
so v obrazložitvi zapisali, da 

sta s svojimi hitrimi, a pre-
mišljenimi odločitvami in 
delovanjem ter sodelova-
njem z drugimi službami in 
ljudmi pripomogla, da je ob-
čina ostala zdrava. Blaž Lav-
tižar je povedal: »Priznanje 
mi veliko pomeni in lahko 
rečem samo preprosto: hva-
la. To je beseda, ki v našem 
poklicu, bodisi gasilcev, gor-
skih reševalcev in drugih 
enot, ki delujejo v zaščiti in 
reševanju, največ pomeni. 
Je največje plačilo po kon-
čani intervenciji. Zasluge za 
priznanje pa nosijo prav vsi, 
ki so kadarkoli pomagali in 
sodelovali z mano oz. sami 
na vseh nivojih prostovolj-
ne pomoči pri reševanju člo-
veških življenj ali material-
nih dobrin.« Poudaril je še 
en vidik: »V času koronavi-
rusa smo se zbližali, postali 

smo sosed sosedu, spoznali 
smo tiste poti, ki jih prej nis-
mo našli, šli smo v samoto, 
poiskali rešitve in prebrodili 
obdobje tega nevidnega sov-
ražnika.« Podobno razmi-
šlja Roland Brajič, ki mu je 
priznanje v veliko čast. »Ni 
pa samo moje. Je od vseh po-
licistov, od vseh, ki so sode-
lovali, največ pa od občanov, 
ki so upoštevali naše nasve-
te in ukrepe,« je še poudaril. 

Roland Brajič je prevzel 
tudi občinsko priznanje v 
imenu ŠD Zelenci Kranj-
ska Gora, sekcije za floor-
ball. Sekcija, ki jo vodi, je 
perspektivna v slovenskem 
prostoru. ŠD Zelenci so us-
tanovili leta 1998, najprej 
so bili člani policisti Policij-
ske postaje Kranjska Gora, 
ki so se udejstvovali na ra-
znih športnih tekmovanjih. 

Sodelovali so pri ustanovi-
tvi Floorball zveze Slovenije 
leta 2000. Vse od takrat čla-
ni društva nastopajo v prvi 
ligi državnega prvenstva, 
pohvalijo se lahko z odlični-
mi uvrstitvami. Tudi mla-
dinci so v vrhu slovenskega 
floorballa. Sekcija odlično 
skrbi za promocijo občine, 
saj uspešni igralci s pono-
som povedo, od kod prihaja-
jo. »To priznanje je prav za 
vsakega člana in je prizna-
nje tudi staršem, ki nas pod-
pirajo,« se je zahvalil Brajič. 

Prireditev je zaradi koro-
navirusa potekala z ome-
jenim številom obiskoval-
cev, glasbeno so jo obogatile 
pevka Sandra Štern in Duo 
Accellorandom, ki ga ses-
tavljata harmonikarka Neža 
Torkar in violončelistka Ro-
mana Šimbera.

Zahvalili so se jim s priznanji
Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Kranjska Gora je bila v Slovenskem planinskem muzeju. Z občinskimi priznanji so se zahvalili letošnjim 
nagrajencem: zaslužnima občanoma Blažu Lavtižarju in Rolandu Brajiču ter Športnemu društvu (ŠD) Zelenci Kranjska Gora, sekciji za floorball. 

Župan Janez Hrovat z občinskima nagrajencema Blažem Lavtižarjem (levo), poveljnikom 
CZ Občine Kranjska Gora, in Rolandom Brajičem, namestnikom komandirja Policijske 
postaje Kranjska Gora. Brajič je prevzel še priznanje v imenu Športnega društva Zelenci 
Kranjska Gora, sekcije za floorball. / Foto: Tina Dokl

Spominu na Jakoba Aljaža so se ob njegovem grobu na pokopališču na Dovjem poklonili 
(od leve) kranjskogorski podžupan Bogdan Janša, podpredsednik Planinske zveze Slovenije 
Miro Eržen, predsednik Planinskega društva Dovje - Mojstrana Gregor Berce, predsednik 
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana Marsel Gomboc, podpredsednik Turističnega društva 
Dovje - Mojstrana Uroš Kopavnik in župnik Boris Rozman. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič 

Radovljica – Ob občinskem 
prazniku, ki ga Radovljica 
praznuje v spomin na usta-
novitev Cankarjevega bata-
ljona 5. avgusta 1941 na Je-
lovici, je na Vodiški plani-
ni pri Partizanskem domu 
Združenje za vrednote NOB 
Radovljica v soboto pripra-
vilo manjšo slovesnost s po-
delitvijo priznanj članom in 
drugim zaslužnim posame-
znikom. Prejeli so jih: Slav-
ko Zalokar, prostovoljec, 
priznanje ZB za vredno-
te NOB Radovljica; Stojan 
Matelič priznanje za pra-
porščake ZB za vrednote 
NOB Slovenije; Pevski zbor 
Triglav srebrno plaketo ZB 

za vrednote NOB Sloveni-
je, Jože Sodja, župan Obči-
ne Bohinj, srebrno plaketo 

ZB za vrednote NOB Slo-
venije; Martin Gorišek, taj-
nik KO ZB za vrednote NOB 

Bohinj, zlato plaketo Zveze 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije.

Ob prazniku podelili priznanja

Nagrajenci s predsednico Združenja za vrednote NOB Radovljica Danijelo Mandeljc in 
predsednikom Pokrajinskega sveta za vrednote NOB Gorenjske Milanom Rejcem

Rateče – V muzeju Kajžnkova hiša v Ratečah bodo od 11. do 14. 
avgusta, vsakič ob 10. uri poletne ustvarjalnice za otroke pod 
naslovom V družbi z Vandotovimi junaki v organizaciji Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice. Rdeča nit so pesmice in zgodbe pisate-
lja Josipa Vandota, avtorja zgodb o najbolj znanem slovenskem 
fantiču Kekcu. Iz njegovih del boste spoznali življenje v Dolini 
na začetku dvajsetega stoletja. Na posamezni delavnici boste 
prisluhnili zgodbici ali pesmici in ustvarjali v povezavi z njo. 
Delavnice bo vodila pedagoginja in kustosinja Natalija Štular.

Poletne ustvarjalnice v Kajžnkovi hiši

Šenčur – Gorenjski muzej vabi na ogled razstave Šenčurski 
dogodki 1932, 1941–1945, 1945–1950, 1975, 2016, ki bo v Mu-
zeju občine Šenčur na ogled od danes, 11. avgusta 2020, dalje. 
Šenčurski dogodki so bili odziv slovenskega okolja na izzive, 
ki so prihajali z veliko zgodovino z jugoslovanskega in/ali 
svetovnega odra. Leta 1932 je šlo za odpor proti kraljevi dik-
taturi in centralizmu, med drugo svetovno vojno za usodni 
državljanski, bratomorni spopad, po drugi svetovni vojni za 
revolucionarni oblastni teror in upor proti njemu, leta 1975 je 
oblast pokazala nemoč ideološke dogme bratstva in enotnosti, 
leta 2016 pa so se protestniki v Šenčurju odzvali na svetov-
no migrantsko krizo in se uprli slovenski oblasti. Razstavo si 
boste lahko v muzeju ogledali do konca letošnjega avgusta.

Razstava Šenčurski dogodki
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Diskontni trgovec je januarja letos svoje pro-
dajalke in prodajalce razveselil s povprečno 
18 % višjim plačilom, kar je bilo rekordno zvi-
šanje plač v zgodovini podjetja. Kljub precej 
posebnemu letu, ko marsikje zaradi posledic 
epidemije žal prihaja tudi do odpuščanj, se 
pri HOFERju očitno dobro zavedajo, da je skrb 
za zaposlene ključna. S septembrom namreč 
uvajajo veliko novost pri zaposlovanju, ki so-
delavkam in sodelavcem v prodaji in logistiki z 
večinsko krajšim delovnim časom med drugim 
ureja tudi pokojninski staž. 

Trgovsko panogo zaznamuje stalno prehajanje 
med obdobji povečanega in zmanjšanega ob-
sega dela, s čimer narašča potreba po zaposlo-
vanju s krajšim delovnim časom. Podatki kaže-
jo, da večina sodelavk in sodelavcev v trgovinah 
HOFER ter njihovem logističnem centru v Lu-

kovici tako dela za manj kot 40 ur/teden, v pov-
prečju za 30 ur/teden. S septembrom začnejo 
uvajati izjemno novost, ki slovenskemu trgu 
zaposlitve še ni poznana in bo prinesla dodatne 
prednosti tovrstne oblike zaposlovanja.

Manjše število delovnih ur, polna 
pokojninska doba in regres 1.700 €
Po novem zaposlitvenem modelu diskonterja 
bo na primer prodajalka v podjetju HOFER za-
poslena za polni delovni čas (40 ur/teden), od 
tega bo povprečno kar 10 ur tedensko prosta. 
Pri tem ohrani obseg dela za 30 ur/teden, ki ga 
je opravljala že do sedaj, novost pa je, da ji bodo 
pripadale pravice zaposlitve za polni delovni 
čas. Med drugim se ji bo štela tudi polna pokoj-
ninska doba. Pripadal ji bo tudi polni regres, ki 
je pri HOFERju letos znašal kar 1.700 €. 

Trgovec po rekordnem zvišanju plač letos uvaja še izjemno novost za svoje zaposlene

HOFER v prodaji in logistiki uvaja zaposlitev za polni delovni čas, zaposleni pa bodo tedensko v povprečju kar 10 ur delovnika prosti.

V 2021 vključenih že okoli 75 % zaposlenih v prodaji in logistiki
Diskonter bo v prvo fazo zaposlitvenega modela »HOFER (po)polni delovni čas« najprej testno 
vključil zaposlene približno četrtine trgovin in izbranega področja logistike. V 2021 naj bi bilo v novi 
zaposlitveni model vključenih že več kot 1.200 zaposlenih v prodaji in logistiki, kar predstavlja 
okoli 75 % vseh zaposlenih na omenjenih področjih. 

V nov zaposlitveni model bo že v okviru 
testne faze vključena tudi Mojca Pesek 
iz Maribora, ki dela pri HOFERju od 2016 
in ji še posebej ustreza ravno krajši de-
lovni čas, saj ima tako bistveno več časa 
za sina oziroma družino. Super kolektiv 
in nadrejeni s posluhom za zaposlene 
ter številne preostale ugodnosti trgovca, 
kot npr. dedek Mraz za otroke, cepljenje 
zaposlenih in podobno, so le nekatere 
prednosti trgovca, ki jih še izpostavi mla-
da mamica. 

Zaposlitvena oblika za kraj-
ši delovni čas v slovenskem 
okolju ni običajna, doseda-
nja slovenska pokojninska 
zakonodaja pa temu ni pri-
lagojena, predvsem na po-
dročju socialnih transferjev 
oziroma štetja pokojninske 
dobe. 

Čeprav zaposleni za npr.  
30 ur/teden zaradi HOFER-
jevih nadpovprečnih plač v 
pokojninsko blagajno pri-

spevajo več kot mnogo zaposlenih za 40 ur/teden, ki se jim pokojninski prispevki obraču-
navajo od minimalne plače, njihov staž (nivo pokojninske dobe, končni znesek pokojnine) 
kljub dodatnemu plačevanju pokojninskega zavarovanja ni izenačen. Ho
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Maša Likosar

Bled – Blejska tržnica je za-
živela letos maja, ko so se 
sprostili ukrepi, povezani z 
epidemijo covida-19. Sprva 
je bila enkrat mesečno, v 
poletni sezoni pa so se od-
ločili, da jo bodo organizi-
rali vsako soboto. »Tržnica 
bo delovala vse leto, le da bo 
od septembra dalje ponov-
no enkrat, morda dvakrat 
na mesec in prilagojena se-
zoni,« je pojasnila Urša Vi-
šak iz KGZ Gozd Bled in do-
dala: »Na tržnici se izmenič-
no predstavi 16 ponudni-
kov, tedensko od osem do 
deset. Poleg lokalnih ponu-
dnikov pridejo tudi ponu-
dniki z drugih koncev Slo-
venije.« Dandanes se vse 
bolj poudarja pomen pri-
delkov domačega izvora, z 
Blejsko tržnico pa podpira-
jo ravno lokalno samooskr-
bo. »Obenem imajo ponu-
dniki na tržnici možnost, da 
se med seboj povezujejo, si 

izmenjujejo izkušnje in zna-
nja. Kupci pa lahko povpra-
šajo za nasvete ali recepte,« 
je še dodala Urša Višak.

Na stojnicah je moč zas-
lediti zlasti prehrambne 

izdelke, od sirov, sezon-
skega sadja in zelenjave do 
mlečnih in pekovskih iz-
delkov, marmelade, so-
kov, vina, olja ... Domačin-
ka Radmila Lapuh se na 

tržnici predstavlja z doma-
čimi izdelki iz aronije. »Na 
Bledu je vse več lokalnih po-
nudnikov, kar nakazuje, da 
se zavedamo pomena samo-
oskrbe,« je dejala Lapuhova 

in nadaljevala: »Tržnica ni 
le nakupovanje, temveč je 
tudi druženje, zato resnično 
upam, da bo tudi naša zaži-
vela in se prijela med doma-
čini.« Brigita Pintar iz Gore-
nje vasi je na Blejski tržni-
ci ponudila svoje oljčne iz-
delke. »Zdi se mi, da so slo-
venski izdelki zapostavljeni 
in je preboj na tržišče težak, 
kljub temu da so lokalni iz-
delki naravni in bolj zdravi,« 
je povedala Pintarjeva. 

Na Blejsko tržnico zaide-
jo tako domačini kot turisti. 
Blejka Marija Marolt jo je 
obiskala prvič. »Prav je, da 
se je na Bled vrnila tržnica 

in imamo domačini mož-
nost kupiti domače izdelke, 
ker so ti kakovostnejši, poleg 
tega pa veš, od kod prihaja-
jo,« je dejala Maroltova. Mar-
jeta Jakopič iz Gorij pravi, da 
tržnica ponuja vse, kar dnev-
no potrebuje. Predvsem sad-
je je tisto, ki ga Jakopičeva na 
tržnici rada kupi. Senka Ora-
žem z Bleda pa je dodala, da 
bi bilo lahko izdelkov vsee-
no več. »Raje obiščem tržni-
co kot trgovino, saj so tu iz-
delki ekološki in bolj zdravi. 
Tako kot je značilno za več-
ja mesta, bi morala biti tudi 
Blejska tržnica na voljo vsak 
dan,« je dejala Oražmova.

Zaživela Blejska tržnica
Na dvorišču Kmetijsko gozdarske zadruge (KGZ) Gozd Bled je v poletnih mesecih vsako soboto Blejska 
tržnica, na kateri se s svojimi izdelki in pridelki predstavijo lokalni ponudniki s podeželja. 

Na Blejski tržnici se bodo predstavili lokalni ponudniki s podeželja – avgusta vsako soboto, 
od septembra dalje pa enkrat do dvakrat na mesec. / Foto: Tina Dokl

Domačini so zadovoljni, da je na Bledu ponovno zaživela 
tržnica, saj ponuja izdelke, ki so lokalnega izvora. 
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Janez Kuhar

Zgornji Brnik – V nedeljo, 
26. julija, je ljubljanski po-
možni škof dr. Franc Šuštar 
v družbi cerkljanskega žu-
pnika mag. Jerneja Maren-
ka, prelata Stanislava Zidar-
ja in nekdanjega cerkljan-
sko-šenčurskega kaplana 
Marka Mrlaka med slove-
sno sveto mašo blagoslovil 
zunanja obnovitvena dela 
na podružnični cerkvi sv. 
Janeza Krstnika. Škof je v 
pridigi zbranim čestital za 

njihov upravičen ponos in 
delo. Lani so obnovili stre-
ho z novo kritino, prepleska-
li fasado na cerkvi in zvo-
nik. Dela so izvajali obrtniki 
iz cerkljanske občine. Da so 
potekala po načrtih, sta skr-
bela ključarja Franc Jenko 
in Janez Vreček, ki je skrbel 
tudi za vso organizacijo ob-
novitvenih del. Denar za ob-
novo so prispevali vaščani 
Zgornjega Brnika in Občina 
Cerklje, ki skladno s progra-
mom vsako leto sofinancira 
obnovo sakralnih in drugih 

kulturno-zgodovinskih 
objektov v občini. 

Na slovesnosti je ob-
novitvena dela predsta-
vil ključar Janez Vreček. 
Cerkljanski župan Franc 
Čebulj je poudaril pomen 
skupne skrbi za sakralne 
objekte v občini. Zbranim 
se je za opravljena dela in 
pripravljeno slavje zah-
valil cerkljanski župnik 
mag. Jernej Marenk, ki je 

ob tem poudaril, da sta iz-
redno delo opravila cerkve-
na ključarja. Pomožnemu 
škofu se je za blagoslovitev 
obnovitvenih del zahvalila 
Ivanka Vreček. Bogoslužje 
je polepšal pevski zbor pod 
vodstvom Jožefa Močni-
ka, na orglah je pevce spre-
mljala Ana Pavec. Da je cer-
kev vedno čista in okraše-
na, je zaslužna »mežnari-
ca« Cilka Brankovič.

Blagoslov obnovitvenih del
Zadnjo julijsko nedeljo so na Zgornjem Brniku blagoslovili zunanja obnovitvena dela na podružnični 
cerkvi sv. Janeza Krstnika. 

Obnovljena podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika na 
Zgornjem Brniku / Foto: Janez Kuhar

Vilma Stanovnik

Kranj – Pisali smo že, da je 
skupina ProstoRož lani med 
15 prijavljenimi občinami 
izbrala prav Mestno občino 
Kranj za uresničitev pilotne-
ga projekta ozelenitve stre-
he. Tako te dni na Osnovni 
šoli Staneta Žagarja že po-
tekajo pripravljalna dela, v 
naslednjih dneh pa se bo za-
čela tudi gradnja. 

Prvo večjo javno zeleno 
streho v Kranju bodo tako 
učitelji in učenci lahko za-
čeli uporabljati s koncem 
septembra, delovala pa bo 
kot učilnica na prostem ter 
obenem ponujala prostor 
za sprostitev med odmori. 
Sestavljena bo iz dveh pro-
storov za učenje in bo učen-
cem omogočala učenje pri 
predmetih, kot so biologija, 
kemija in likovni pouk. Na 
strehi bodo rasle užitne ra-
stline, ki potrebujejo malo 
vzdrževanja: dišavnice, 

zelišča, maline, robide, trta 
in medovite rastline. Ra-
stline bodo zasadili učen-
ci na delavnicah, s čimer se 
bo projekt izgradnje zelene 
strehe tudi uradno zaključil.

Učenje in druženje na 
svežem zraku, kjer je tvega-
nje za prenos virusa manj-
še, pa ima tudi druge pozi-

tivne plati. »Upam, da bodo 
učenci ozavestili, kako po-
membno je ohranjati  zelene 
površine in jih s skupnimi 
močmi tudi vzdrževati. Že 
med pripravami ozelenitve 
je iskanje rešitev, kaj bi bila 
najprimernejša zasaditev, 
med seboj še bolj poveza-
lo učence, učitelje in starše. 

Mladim je treba dovoliti, da 
bodo ob pomoči mentor-
jev in sodelavcev ProstoRo-
ža odgovorno skrbeli za ra-
stline. Obenem bodo ob tem 
spoznavali, da so lahko ak-
tivni in se učijo tudi na dru-
gačen način, bolj sproščeno, 
drug od drugega, s sodelova-
njem ... Pa še na zraku bodo. 

Ponosna in vesela sem, da 
so se dela začela, in prepri-
čana sem, da bomo z učen-
ci še kako drugače osmisli-
li izkoriščanje zelene stre-
he,« je povedala ravnateljica 
Osnovne šole Staneta Žagar-
ja Fani Bevk.

»Veseli nas, da je Prosto-
Rož izbral prav našo občino 

in se zdaj pilotni projekt oze-
lenitve strehe že uresničuje. 
Čeprav gre za staro gradbeno 
metodo, je ta v času global-
nega segrevanja pravzaprav 
zelo moderna, saj ima števil-
ne pozitivne vplive na okolje. 
Osnovna šola Staneta Žagarja 
je samo prva v nizu, še eno ze-
leno streho vzpostavljamo na 
Centru trajnostne mobilno-
sti na Planini. V lasti imamo 
sicer kar nekaj objektov, ki so 
prav tako primerni za ozele-
nitev. Naslednji bo po načrtih 
garažna hiša na Zlatem polju 
v okviru projekta Severna vra-
ta,« je povedal kranjski župan 
Matjaž Rakovec. 

Zelena streha prinaša še 
druge prednosti. Poseb-
ni sloji, ki so jih razvili slo-
venski strokovnjaki podjetja 
Knauf Insulation, namreč 
lahko ob močnih nalivih za-
držijo do kar osemdeset od-
stotkov vode. V Sloveniji jih 
bodo prvič uporabili prav na 
strehi kranjske šole. 

Začetek del za ozelenitev strehe
Na strehi Osnovne šole Staneta Žagarja se bodo od konca septembra naprej lahko učenci učili in 
družili na svežem zraku, kar ima več pozitivnih plati.

Zelene strehe so vse bolj prepoznane kot eno od orodij 
v boju proti podnebnim spremembam, vendar pa so v 
Sloveniji še vedno redke. Zato bo studio ProstoRož po 
končani ozelenitvi leto dni spremljal stanje in opravljal 
meritve na zeleni strehi v Kranju.

Škof dr. Franc Šuštar je v pridigi zbranim čestital za njihov 
upravičen ponos in delo. / Foto: Andrej Hočevar

Suzana P. Kovačič

Gozd - Martuljek – Lipa na 
domačiji Dejana Kersnika v 
Gozdu - Martuljku (pri Spo-
dnjih Zimah) je bila stara 
več kot sto let, vendar se je že 
pred leti začela sušiti, veje so 
še zlasti v vetrovnem vreme-
nu padale na obremenjeno 
regionalno cesto in ogrožale 
varnost v cestnem prometu. 
Kersnik je pojasnil, da med 

drevesom in cesto ni bilo va-
rovalnega pasu, ter dodal, da 
je bilo na tem mestu več pro-
metnih nesreč. Pristojne je 
zaradi tega že večkrat pozval 
k ukrepanju. Lipa je bila za-
ščitena, rasla je na območju 
naselbinske dediščine, ki se 
varuje kot kulturna dedišči-
na. Varstveni režim za na-
selbinsko dediščino pa do-
loča tudi ohranjanje varova-
nih vrednot, kot so prostor-
sko pomembnejše naravne 

sestavine znotraj naselja 
ali njegovega dela (dreve-
sa, vodotoki). K reševanju 
problematike in pridobiva-
nju kulturnovarstvenega so-
glasja za odstranitev dreve-
sa so pristopili na Komuna-
li Kranjska Gora, direktor 
Blaž Knific je potrdil, da je 
sušeča se lipa povzročala ve-
liko skrbi. Povedal je, da sta s 
sodelavcem Andrejem Gril-
cem tudi člana civilne zašči-

te in sta se tudi zato potrudi-
la, da so stanje čim prej sa-
nirali. Zavod za varstvo kul-
turne dediščine je soglasje 
pred kratkim izdal, potem 
se je odvilo hitro: »Na petek 
smo prejeli soglasje zavoda, 
soglasje lastnika smo imeli 
že prej. Na torek naslednje-
ga tedna je Gorenjska grad-
bena družba, ki vzdržuje re-
gionalno cesto Jesenice–Ra-
teče, lipo že posekala,« je po-
vedal Knific. 

Sušeča se lipa je ogrožala 
varnost v prometu

Pogled na lipo preden so jo posekali zaradi varnosti

Štefanja Gora – Ob 78. obletnici napada na 2. grupo odredov, 
v spomin na 13 padlih borcev 2. grupe odredov ter tri padle do-
mačine Krvavške čete je bila pri lovskem domu Lovske družine 
Krvavec na Štefanji Gori slovesnost. Pred slovesnostjo s kul-
turnim programom so se pohodniki tradicionalno podali po 
Poti spomina in tovarištva. Na Pečeh so se poklonili neznane-
mu padlemu partizanu, se nato ustavili v Spominskem parku 
tovarištva Davovec in pri grobu padlih borcev 2. grupe odredov 
in Krvavške čete na Brezovici položili venec. Ob vračanju so 
se ustavili še pri požgani Davovčevi domačiji. »Od osamo-
svojitve naprej narodnoosvobodilni boj 1941–1945 postaja 
vedno bolj politično in ideološko pristranski,« je dejal Božo 
Janež, predsednik občinske organizacije Združenjem borcev 
za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem in dodal: »Danes 
se pozablja, da so partizani z uporom preprečili izseljevanje 
slovenskega naroda.«

Preprečili izseljevanje naroda

Pohodniki na Poti spomina in tovarištva / Foto: Tina Dokl
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Jasna Paladin

Kamnik – Danes dvaindvaj-
setletni Gregor Petrič si-
cer že vse življenje živi v Čr-
nučah, a njegova družina – 
predvsem mama in oba sta-
ra starša po njeni strani – so 
že od nekdaj tesno povezani 
s Kamnikom in tamkajšnji-
mi hribi, predvsem pa z Ve-
liko planino.

»Moj ded je bil po drugi 
svetovni vojni in vse do 60. 
let prejšnjega stoletja bajtar 
na Mali planini, od zgodnjih 
70. let pa tja do leta 2000 
pa bajtar na Gojški planini. 
Skupaj z mojo staro mamo 
in skupaj z mami je na pla-
nini preživljal vse praznike, 
še posebej 29. november, 
novo leto in prvi maj, pa tudi 
zimske počitnice in ko sem 

bil majhen, sem šel večkrat 
z njimi gor tudi sam,« nam 
pove Gregor, danes študent 
zasebne fakultete Alma Ma-
ter Europaea, smer arhivisti-
ka, ki pa je pred dvema leto-

ma svoje zanimanje za Veli-
ko planino vpletel v maturi-
tetno nalogo na srednji šoli 
za gostinstvo in turizem v 
Ljubljani. »Ko sem se prip-
ravljal na maturo, sem se 
odločil, da bom z maturi-
tetno nalogo na nek način 
predstavil Veliko planino 
– med raziskovanjem sem 
izvedel za zgodbo o ameri-
škem letalu, ki je med dru-
go svetovno vojno strmogla-
vilo na Mali planini – to pa 
sem želel predstaviti v obliki 
stripa, saj že od malega zelo 

rad rišem, v najstniških le-
tih pa sem odkril, da sem v 
tem celo dober,« pravi Gre-
gor, ki si je ostanke letala – 
pravzaprav le še neugleden 
kos razpadajočega železja in 

spominsko ploščo – na Mali 
planini tudi ogledal.

In kako to, da je njegov 
strip znova aktualen zdaj? 
»Že ob maturi so bili moji 
profesorji navdušeni nad 
obliko stripa in so mi predla-
gali, naj ga skušam kje obja-
viti. Zdaj pa sem se neka-
ko povezal s predsednikom 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Kamnik-Komenda 
Dušanom Božičnikom, ki si 
prav tako strip želi videti v ti-
skani obliki,« je zadovoljen 
Gregor Petrič, ki bi bil vesel, 

če bi njegov izdelek uporabi-
li tudi v turistične namene.

Gre namreč za zelo zani-
mivo, a manj znano zgodbo, 
ki se je pripetila 29. maja 
1944. leta. Ta dan je na Mali 
planini, tik pod Jarškim do-
mom namreč strmogla-
vil ameriški bombnik B 17. 
Posadka je štela deset mož. 
Dva sta umrla in so ju poko-
pali na planini, dva so ujeli 
Nemci, šest pa so jih rešili 
domačini in partizani. Dva 
so zdravili v partizanski bol-
nici v Beli, vendar je eden 

od njiju slab mesec kasne-
je umrl.

Gregor prizna, da zgodbe 
o drugi svetovni vojni med 
njegovimi sovrstniki niso 
kaj prida priljubljene. »Mla-
di imamo do tega že res bolj 
'hladen' odnos, nekako ab-
straktno se nam zdi, ker je 
tako oddaljeno, a prav je, da 
ohranimo ta spomin. Mor-
da pa bo koga od mojih sovr-
stnikov zgodba pritegnila 
prav zato, ker je predstavlje-
na v obliki stripa in ni tako 
suhoparna,« zaključi.

Padec letala v stripu
Gregor Petrič je za svojo maturitetno nalogo v obliki stripa predstavil manj znano zgodbo iz druge 
svetovne vojne, ki se je zgodila na Veliki planini.

Gregor Petrič je z Veliko planino povezan že od malega.

Zgodbo strmoglavljenega ameriškega bombnika na Mali 
planini je predstavil v obliki stripa.

Gre za zelo zanimivo, a manj znano zgodbo, ki se 
je pripetila 29. maja 1944. leta. Ta dan je na Mali 
planini, tik pod Jarškim domom namreč strmoglavil 
ameriški bombnik B 17.

Vilma Stanovnik

Idrija - »Kaj je dobra pravlji-
ca, mi pove občutek: zaželim 
si jo prebrati svojim vnuki-
njam in tudi vnuku, ko bo še 
malo zrasel. In med Ankini-
mi jih je kar nekaj takih, ob 
branju katerih sem se zalo-
til, da bi jim jih prebral,« je 
v pregovore knjige Anke Ru-
dolf z naslovom Čez drn in 
strn zapisal Franc Černigoj, 
Sonja Čokl pa je dodala, da se 
knjiga 18 pravljic, pripovedk 
in zgodb dotika tako domi-
šljije kot obdobja odkrivanja 
živosrebrove rude, umetno-
sti izdelovanja čipk, razvoja 
idrijske kulinarike in življe-
nja rudarske družine. Prika-
že tudi plati človeške narave, 
kot so pohlep po dobičku, iz-
koriščanje nemočnih ljudi, 
prekupčevanje z lesom, kri-
volov in vojno. »Hkrati pou-
dari človeške ustvarjalne na-
pore, da bi postavili lepo pla-
ninsko kočo, namestili prvo 
slovensko vpisno knjigo in 
položili temelje Slovenske-
mu planinskemu društvu,« 
med drugim pravi Sonja 
Čokl.

Tako tudi ni čudno, da je 
knjigo pred kratkim izdala 
Planinska založba Sloveni-
je, avtorica Anka Rudolf iz 
Idrije pa je ob predstavitvi 
povedla, da je to njena prva 

knjiga. »Zgodbe so nastajale 
same od sebe, ob mojih po-
teh. Zanje sem vedno imela 
ušesa. Nikoli niso šle mimo 
mene, če mi jih je bil le kdo 
pripravljen pripovedovati. 
Rasla sem z zgodbami, in ko 
sem na svojih hribovskih po-
teh videla različna obeležja, 
sem se vedno spraševala, kaj 
se je tam v resnici zgodilo. 
Poleg tega so se me dotakni-
li različni pripetljaji in doži-
vljaji, pa naj so bili veseli ali 
žalostni,« je povedala Anja 
Rudolf, ki je vse skupaj zače-
la zapisovati. 

»Ljubim slovenski jezik 
in način izražanja. Mislim, 
da imamo res bogat jezik, in 
razmišljala sem, kako zgod-
be podati bralcem. To mi je 

bilo v veliko veselje in lahko 
rečem, da uživam, da nekdo 
to zgodbo prebere in seveda 
da mu je tudi všeč,« pravi av-
torica in dodaja, da so med 
njimi tudi zgodbe in življe-
nja njenih staršev, ki so jih 
slišali in so jih ji pripovedo-
vali. 

»Veliko zgodb sem sliša-
la, marsikatero sem dožive-
la tudi sama in zdele so se 
mi vredne, da jih predsta-
vim. Zelo me je zaznamo-
vala Idrija. To je mesto, v ka-
terem živim in ima res bo-
gato zgodovino. Ne mislim 
le na tehnično zgodovino, 
temveč tudi na zgodbe lju-
di, ki so živeli na tem koncu 
in so se morali vsak po svoje 
znajti. Če je na primer želela 

gospodinja razveseliti svoje-
ga ljubega, ki je bil deset in 
več ur zaprt pod zemljo, da 
je služil kruh, si je morala iz-
misliti nekaj posebnega. Jaz 
mislim, da so tako nastali 
žlikrofi. Če so ženske želele 
kaj zaslužiti, da so se lepo ob-
lekle, so klekljale. Mislim, da 
me je to življenje, da so me te 
zgodbe zelo zaznamovale,« 
je povedala Anka Rudolf, ki 
je že kot sedemletna deklica 
srečala tudi medveda. 

»To je bilo zame nekaj le-
pega, zanimivega in hkrati 
strašnega. Nekoč mi je zna-
nec rekel, da za zgodbo ni 
treba, da je velik dogodek in 
takrat se mi je zazdelo, da 
marsikaj lahko povem, da 
dam naprej. Nekaj čisto po-
sebnega je bilo tudi moje sre-
čanje s planinskim orlom, pa 
z zajcem, ki je imel za norca 
dva psa goniča. To sem eno-
stavno želela povedati tudi 
drugim,« pravi Anka Rudolf, 
ki je prepričana, da so njene 
zgodbe tudi njene učiteljice. 

»Radost v otroških srcih 
bralcev mi je plačilo. Osre-
čuje me možnost, da bom z 
besedami večno ustvarjala, 
da bom z njimi vedno v dob-
ri družbi,« še dodaja.

Njeno knjigo bogatijo 
ilustracije Idrijčana, aka-
demskega slikarja Jureta 
Pfeiferja.

Velike in male besede iz srca
Takšen je podnaslov knjige Anke Rudolf, v kateri je zbrala pravljice, zgodbe in pripovedke, z njimi pa je 
predstavila širše območje Idrijskega, njegovih prebivalcev in njihovega načina življenja.

Anka Rudolf v zanimivih zgodbah, polnih domišljije, opisuje 
raznotere človeške nravi.

S takšnim načinom dela 
se niso strinjali v Zborni-
ci za arhitekturo in prostor 
Slovenije, kjer so menili, da 
bi bilo treba izvesti javni na-
tečaj za izbiro najustreznej-
še arhitekturne rešitve. 

Poleg tega sta se prejšnji 
mesec pritožili tudi dve 
podjetji, ki sta pri ponovlje-
nem javnem naročilu zah-
tevali revizijo. Kolektor Ko-
ling je nato zahtevek za re-
vizijo v začetku tega meseca 
umaknil, pri družbi Dema 
Plus pa sklepa Državne 

revizijske komisije do vče-
raj še niso prevzeli.

Kot je nato včeraj povedal 
direktor Hribar, je Državna 
revizijska komisija odloči-
la, da je pri razpisu potreb-
na manjša korekcija, zato 
bo v naslednjih dneh obja-
vljena dopolnitev razpisa s 
strani Generalnega sekreta-
riata vlade.

Ne glede na končno odlo-
čitev ostaja dejstvo, da se z 
obnovo mudi, saj naj bi bil 
hotel prenovljen najkasneje 
do predsedovanja Slovenije 
Svetu EU, ki se bo začelo ju-
lija prihodnje leto.

Hotel Brdo še 
naprej sameva
31. stran

Urša Peternel

Jesenice – Pandemija novega 
koronavirusa je vplivala tudi 
na turistično sezono v jese-
niški občini. Če so lani od ja-
nuarja do konca junija naš-
teli več kot deset tisoč noči-
tev, so jih v enakem obdob-
ju letos le nekaj več kot 3500. 
Tudi obisk Turistično-infor-
macijskega centra (TIC) Je-
senice je bil bistveno manj-
ši kot lani, saj so do konca ju-
nija našteli 839 obiskovalcev 

(lani v prvih šestih mesecih 
1537). Po besedah Nene Ko-
ljanin iz TIC Jesenice je bila 
velika večina gostov doma-
čih, od tujcev pa so bili pred-
vsem gostje iz Nemčije in 
Avstrije. »Obiskovalci so naj-
bolj spraševali o pohodniški 
poti Juliana Trail in sedaj v 
poletnem času o kolesarskih 
povezavah na Gorenjskem,« 
je povedala. V jeseniški ob-
čini sicer 37 ponudnikov na-
mestitev ponuja 647 turistič-
nih ležišč.

Število nočitev trikrat 
manjše kot lani
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Škofja Loka – Ideja o razvoju 
kreativnega turizma na Ško-
fjeloškem oziroma v Roko-
delskem centru DUO Škofja 
Loka je zorela že nekaj časa. 
»Glede na močno tradicijo 
rokodelstva in še vedno pri-
sotne sodobne rokodelske 
ustvarjalnosti na celotnem 
območju je želja po razvoju 
teh vsebin logična in smisel-
na,« je pojasnila vodja cen-
tra Kati Sekirnik in dodala: 
»Trendi v turizmu se odmi-
kajo od množičnega in ge-
neričnega, obiskovalcem je 
treba ponuditi najboljše, kar 
ponuja lokalno okolje.« Ro-
kodelski center je v sodelo-
vanju z agencijo Nea Culpa 
in rokodelci ter rokodelkami 
od lanske jeseni razvijal pro-
gram in vsebine rokodelskih 
doživetij. Gre za nov turistič-
ni produkt v Škofji Loki, ki 
so ga letos ponudili prvič. 
»Namen rokodelskih doži-
vetij je obiskovalcem omo-
gočiti, da se v živo srečajo z 
rokodelci ter iz prve roke iz-
vedo, vidijo in otipajo njiho-
vo delo ter znanje. S širje-
njem in ozaveščanjem tako 
domačih kot tujih obisko-
valcev pa posredno skrbimo 

tudi za ohranjanje roko-
delskih znanj ter veščin,« je 
pojasnila Sekirnikova. 

Rokodelska doživetja po-
tekajo v Rokodelskem cen-
tru DUO Škofja Loka, v so-
dobnem tekstilnem centru 
Kreativnice, v baru Pilarna 
in drugih rokodelskih delav-
nicah njihovih mojstrov in 
mojstric. Program doživetij 
so začeli izvajati v juliju in 
ga nadaljujejo v avgustu. Po-
teka od srede do nedelje in 
je oblikovan v treh sklopih. 
»Prvi sklop so spoznavni obi-
ski pri mojstrih, drugi sklop 
so rokodelski prikazi, poi-
menovani ustvarjalna zaku-
lisja, zadnji sklop pa so roko-
delske delavnice, na katerih 
obiskovalci izdelajo svoj iz-
delek,« je pojasnila sogovor-
nica in dodala, da doživetja 
vodijo mojstri in mojstrice, 
ki delujejo v njihovem roko-
delskem centru. »Poskrbe-
li smo, da imajo obiskovalci 
priložnost spoznati zelo raz-
lične rokodelske veščine,« 
je povedala in nadaljevala: 
»Mokro polstenje spoznava-
jo z Anjo Musek, suho pol-
stenje s Petro Vengar, izde-
lavo glinenih reliefov z Lidi-
jo Debelak in rezbarjenje ter 
peko loških kruhkov s Petro 

Plestenjak Podlogar. V vi-
tražni tiffany tehniki ustvar-
jajo s Katjo Zrimšek, obde-
lavo lesa in lepoto njegovih 
nenavadnih oblik prikazu-
je Janez Jankovec, tradicijo 
klobučarstva pa odkrivajo z 
Lili Panjtar. Obiščejo lahko 

tudi kovačijo Krmelj in tam 
spoznajo Matejo in Jožeta 
Krmelja.« 

Rokodelska doživetja 
so oblikovana za posame-
zne goste in manjše skupi-
ne do deset ljudi, zaradi ve-
likega upada tujih gostov pa 

jih obiščejo večinoma slo-
venski turisti in domačini. 
»Zaradi covida-19 moramo 
upoštevati vsa navodila, am-
pak že narava rokodelskega 
dela je usmerjena na indi-
vidualni pristop. Poleg tega 
se morajo obiskovalci na 

doživetja predhodno prijavi-
ti, torej imamo vse kontakte 
in število udeležencev stal-
no pod nadzorom,« je pou-
darila Sekirnikova in nada-
ljevala: »Dokler spoštuje-
mo predpise in se srečuje-
mo v manjših skupinah, ne 
vidimo razloga, da bi doži-
vetja odpovedovali, saj ljud-
je prav v teh časih potrebu-
jemo kulturno-ustvarjalne 
vsebine.« Odzivi obiskoval-
cev so po besedah Sekirni-
kove zelo pozitivni. »Pred-
vsem zato, ker so rokodelska 
doživetja pristna, v ospredju 
je ustvarjalnost in življenj-
ska pot mojstrov ter moj-
stric, ki s svojo predanostjo 
delu ljudi preprosto navdu-
šijo,« meni sogovornica, ob 
tem pa dodaja, da vsi odzi-
vi, ki jih dobivajo, potrjuje-
jo njihovo delo in jim daje-
jo motivacijo za naprej. Pro-
gram rokodelskih dožive-
tij in z njim kreativnega tu-
rizma bodo v Škofji Loki na-
daljevali tudi v prihodnosti. 
»Letošnje izvedbe so prve in 
z vsako se naučimo česa no-
vega, prepoznamo svoje po-
manjkljivosti in hkrati pred-
nosti, na katerih je treba gra-
diti,« je sklenila Kati Sekir-
nik. 

Doživeti rokodelsko ustvarjalnost
Z namenom ohraniti in širiti tisočletno rokodelsko tradicijo v Škofji Loki so v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka razvili program rokodelskih doživetij, 
kjer se domači in tuji obiskovalci lahko seznanijo z ustvarjalnim zakulisjem rokodelcev. Z rokodelskimi doživetji so škofjeloški turizem postavili na zemljevid 
kreativnega turizma.

Na rokodelskih doživetjih se obiskovalci v živo srečajo z rokodelci in rokodelkami ter se iz 
prve roke seznanijo z njihovim delom in znanjem. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Čeprav je trenu-
tna zdravstvena situacija ne-
predvidljiva in veljajo števil-
ne omejitve za organizator-
je prireditev, je Občini Ško-
fja Loka s soorganizatorji us-
pelo pripraviti kakovosten in 
raznolik program festivala 
Pisana Loka. Letos bo v ted-
nu od 21. do 29. avgusta. 

»Pisano Loko bo začel do-
godek Diskölökali – spletna 
različica izjemno priljublje-
ne Diskölöke, ki se bo preko 
video povezave odvijala na 
družbenem omrežju Face-
book in se predvajala tudi na 
ekranih škofjeloških gostin-
skih lokalov. Koncertni spo-
red festivala bo odprl Vla-
do Kreslin, ki se mu bo na 
odru pridružil multiinstru-
mentalist Iztok Cergol. Fe-
stival bo gostil tudi doma-
čina Canegatta s projektom 
Nevergreen brothers in me-
šanico zimzelenih skladb 
iz slovenskega, angleškega, 
italijanskega, španskega, 

ruskega in francoskega re-
pertoarja. Nastopila bo za-
sedba Pliš, z njo pa gost veče-
ra Jose,« našteva Jana Fojkar 
z Občine Škofja Loka. Or-
ganizatorji obljubljajo tudi 
program za ljubitelje klasič-
ne in ljudske glasbe. V mes-

tu bodo zveneli zvoki grlene-
ga petja zbora Grlenice pod 
taktirko Zvezdane Novako-
vič. Katarina Tominec in Lu-
cija Čemažar bosta nastopili 
v Nunski cerkvi z romantič-
no glasbo za violino in kla-
vir. Dva od glasbenih vrhun-
cev pa bosta na sporedu zad-
nji avgustovski konec tedna: 
v petek bo nastopila ena 
najpriljubljenejših sloven-
skih rokovskih zasedb Dan 

D, v soboto pa bodo festival 
sklenili Prismojeni profe-
sorji bluesa. 

Poleg glasbe obljubljajo 
tudi stand up večer z uve-
ljavljenimi gosti na Cankar-
jevem trgu, na Trgu pod gra-
dom pa večer slam poezije 

s Slam zverinami. Mladi in 
mladi po duši se bodo lahko 
udeležili interaktivne igre 
Preiskovanje, ki bo potekala 
in se razpletala po ulicah sre-
dnjeveške Škofje Loke. Lani 
izjemno obiskana delavnica 
animiranega filma bo pote-
kala v nekoliko drugačni ob-
liki (obvezne so prijave). Va-
bijo pa tudi na dve predsta-
vi na vrtu Sokolskega doma: 
Pravljica za najmlajše in 

Žirafa Cveta in njena zgod-
ba. 

Festivalski dogodki bodo 
potekali v starem mestnem 
jedru Škofje Loke, na nje-
nih trgih, Loškem gradu, v 
gostinskih lokalih, Nunski 
cerkvi in še kje. Večina prire-
ditev bo potekala na prostem, 
v primeru dežja pa v manj-
šem obsegu na rezervnih lo-
kacijah ali v rezervnih termi-
nih. Na prireditvah bo poskr-
bljeno za zagotavljanje var-
nosti po priporočilih NIJZ, 
skladno s tem pa bo število 
udeležencev na prireditvah 
omejeno, še napovedujejo or-
ganizatorji. Občina tudi letos 
pripravlja festival v sodelova-
nju s soorganizatorji iz Škofje 
Loke. To so: Zavod O, Kultur-
no društvo Grable, Kulturno 
umetniško društvo Jadran, 
Zavod Diskoloka, Familija, 
Agencija koncerti, Glasbena 
šola, Društvo Glasba-Drama, 
Bar Pilarna, Javni zavod 973. 
Medijsko jih podpirajo Loške 
novice, Radio Sora in Gorenj-
ski glas.

Pisana Loka tudi letos bo
Konec avgusta bo v Škofji Loki potekal vsakoletni festival Pisana Loka, na katerem se bo zvrstilo 
petnajst različnih prireditev.

Večina dogodkov Pisane Loke bo potekala na prostem, 
v primeru dežja pa v manjšem obsegu na rezervnih 
lokacijah ali v rezervnih terminih. Na prireditvah bo 
poskrbljeno za zagotavljanje varnosti po priporočilih 
NIJZ, skladno s tem pa bo število udeležencev na 
prireditvah omejeno. 

Pod naslovom Priložnost, 
da ponovno prikličemo soli-
darnost je Gorenjski glas 28. 
julija poročal o slavnosti pri 
Ruski kapelici pod Vršičem. 
Že leta spremljam te dogod-
ke, ki enkrat na leto obeležijo 
spomin na ruske ujetnike, ki so 
na tragični način izgubili živ-
ljenja med prvo svetovno vojno 
v Kranjski Gori. Gojiti spomin 
na tiste, ki so daleč od svoje do-
movine izgubili svoja mlada 
življenja, je nedvomno pleme-
nito dejanje in lepa gesta do 
pripadnikov ruskega naroda.
Nehote pa se vsili vprašanje, ali 
mora to biti vedno na takšni 
državniški ravni? Bi ne za-
dostovala ena svečana maša 
za duše pokojnih? Končno so 
bili ti ujetniki vojaki sovraž-
ne vojske, ki je takratno našo 
državo napadla, in je v tisti 
vojni izgubilo življenje mnogo 
avstrijskih vojakov, tudi slo-
venskega rodu. Opažam, da 
nekateri politiki izrabljajo to 
slovesnost v druge namene kot 
zgolj za spomin na mrtve ujet-
nike. Navzoči ruski diplomat 
Timur Ejvazov je zaključil 
slovesnost z besedami: »Nujno 
je tudi naprej zagovarjati naše 
skupno stališče o nedopust-
nosti poskusov potvarjanja 
zgodovine ...«. To odgovarja 

Ruska kapelica prizadevanju ruskega pred-
sednika Putina, ki poskuša 
rehabilitirati Stalinovo tesno 
sodelovanje s Hitlerjem pred 
začetkom druge svetovne voj-
ne in ob njem s skupnim na-
padom na Poljsko. Ejvazov 
je celo uporabil besedo »skup-
no«, kot da Slovenija podpira 
te Putinove namere.
Tudi predsednik Državne-
ga sveta Republike Slovenije 
Alojz Kovšca je v govor vnesel 
nekaj cvetk. Govoril je, da se 
nikoli nismo postavili drug 
proti drugemu. Kot sem že 
zgoraj omenil, da nas je car-
ska Rusija napadla, potem ta 
njegova misel ni pravilna. Po 
koncu druge svetovne vojne 
pa smo bili še 45 let nepresta-
no ogrožani s strani Sovjetske 
zveze. V nadaljevanju slav-
nostnega govornika celo zane-
se do izjave: »Svoboden in od-
prt način življenja, ki smo si 
ga izborili preko vojnih viher 
...« Vojne vihre so za nas po-
menile samo niz dolgoletnih 
diktatur, od fašistične preko 
nacistične do komunistične. 
Konec prvih dveh nam je pri-
nesel ravno iz Sovjetske zveze 
uvožen komunizem.
Z vsem srcem zagovarjam 
spomin na dostojni in spoštlji-
vi ravni, brez ideološkega ali 
političnega priokusa.

Franci Kindlhofer
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Kokra – Dom na Čemšeni-
ku je planinska koča, ki se 
nahaja nad dolino reke Ko-
kre v občini Preddvor na vi-
šini 835 metrov. Dom obda-
jajo gozdnata pobočja Babe, 
Potoške gore, Javorovega 
vrha in Slaparjeve gore in je 
izvrstno izhodišče za nadalj-
nje vzpone. Tu je nekdaj sta-
la kmetija, danes ima stav-
bo v lasti Komunala Kranj, 
dom pa upravlja Planinsko 
društvo Iskra Kranj. »V zad-
njem času je naše sodelova-
nje več kot zgledno. Sedanje 
vodstvo ima posluh za ohra-
njanje kulturne in ekološke 
dediščine, kar koča s svojo 
lego vsekakor je, saj leži na 
strogem vodovarstvenem 
območju. Tik pod kočo na-
mreč izvira Čemšeniški po-
tok in voda iz tukajšnjega za-
jetja sodi med najbolj kako-
vostne pri nas,« nam pove 
predsednica PD Iskra Kranj 
Rozalija Rajgelj ali Ruža, kot 
jo kličejo prijatelji.

Ne le voda, odlična je 
tudi hrana

Planinski dom je skozi 
celo leto odprt ob petkih, so-
botah in nedeljah (po dogo-
voru za skupine tudi med te-
dnom), društvo pa je letos 
sklenilo sodelovanje z no-
vim oskrbnikom – Vilkom 
Sitarjem z Oševka, ki je de-
lom, pri katerem mu poma-
gajo žena, sin, snaha in dru-
gi sorodniki, začel ob kon-
cu maja. »Žena rada kuha, 
pa sva si rekla, zakaj pa ne, 
in sva poskusila. Za zdaj 
sva zelo zadovoljna. Tu gor 
je res mir pa dober zrak in 
prijetna družba, vodo ima-
mo odlično, zelo dobro pa 

sodelujemo tudi s planin-
skim društvom,« razlaga 
Vilko Sitar in nas popelje 
do bližnjega vodnega izvira, 
ki napaja ne le kočo, ampak 
tudi celoten Kranj in okoliš-
ke kraje. Tu so že leta 1910 
uredili sploh prvo zajetje za 
Kranj. Meritve so pokaza-
le, da voda nima nikakršnih 
primesi; ni pa odlična le 
voda, ampak tudi hrana, ki 
jo v planinskem domu stre-
žejo.

Ričet, bograč, golaž, jota, 
štruklji, različni zavitki, ki-
slo mleko z žganci, kruho-
vi cmoki … je le nekaj pri-
boljškov, ki planincem olaj-
šajo ture, prav vse pa nasta-
ja v planinskem domu, saj 
je tamkajšnja kuhinja dobro 
opremljena. Če je lepo vre-
me, je obiska – zanimivo – 
manj, saj se planinci raje po-
dajo kam višje, ob oblačnih 
dneh ali v hladnejših mese-
cih leta pa je dom dobro obi-
skan. Planinci prihajajo od 
vsepovsod; nekateri se pri-
dejo gor le pohladit, saj so 

temperature zaradi gozda v 
vročih dneh veliko bolj pri-
jetne kot v dolini, ali pa si 
Čemšenik izberejo za vme-
sno postajo na poti do oko-
liških vrhov. 

Vse več pa jih zdaj privabi 
tudi Panoramska pot pod Ja-
vorovim vrhom. 

Devet kilometrov in tri 
razgledne klopi

»Panoramsko pot smo si 
v društvu že dlje časa želeli 
urediti na mestu nekdanje 
stare lovske poti, ki je pos-
tajala vedno bolj zapuščena, 
a do realizacije kar ni priš-
lo. Nato pa se nas je lani po-
vezalo pet prijateljev, članov 
društva in ljubiteljev planin, 
in povsem v lastni režiji smo 
to pot začeli čistiti, kositi, po-
nekod celo prekopavati, tako 
da je nastala pot, ki jo danes 
poznamo pod imenom Pa-
noramska pot pod Javoro-
vim vrhom. Uredili smo 
tudi tri razgledišča – dve klo-
pci smo postavili lani, tretjo 

– na vrhu Babe – pa letos,« 
nam pojasni Metod Zaplo-
tnik, eden od glavnih pobu-
dnikov panoramske poti, ki 
bo odslej razveseljevala šte-
vilne planince.

Pot je krožna, dolga devet 
kilometrov in lepo označena 
s smernimi tablami in ru-
menimi pikami. Če pustimo 
avto na izhodišču za Čemše-
nik pri zapornici in mostu 
čez Čemšeniški potok, se 
bomo sprehodili do Doma 
na Čemšeniku, naprej na 
Babo in po grebenu zaokro-
žili mimo planine Krems na-
zaj na izhodišče. Vsak trud, 
ki ga bomo vložili v vzpone, 
bo poplačan z nekaj lepimi 
razgledi. Z ene klopi se zdi-
ta Kranj in Ljubljanska kotli-
na kot na dlani, z druge nam 
pogled seže na Krvavec in v 
dolino, s tretje pa na kar dve 
strani – na Grintovec, Kočno 
in druge vrhove Kamniško-
Savinjskih Alp na eni ter na 
Julijce na drugi strani.

Celotno pot bomo v po-
časnem tempu prehodili v 
slabih treh urah, lahko pa 
jo tudi skrajšamo, in sicer 
tako, da na križišču za Babo 
in Krems kakšnih deset mi-
nut hoje nad Čemšenikom 
zavijemo desno. V tem pri-
meru bomo eno klopco iz-
pustili. Če ne bomo preg-
lasni, nam bo pot prekrižal 
kakšen gams ali srnjak, prav 
mir pa je tisto, kar si želijo 
tudi pobudniki panoram-
ske poti. »Naš namen ni, 
da pot postane množično 
obiskana, zato novih klopi 
in razgledišč tudi ne bomo 
postavljali,« še pove Zaplo-
tnik in obljubi, da jo bodo 
člani društva še naprej pri-
dno vzdrževali in pohodni-
kom tako zagotovili lepa do-
živetja.

Na Čemšenik tudi po razgled
Dom na Čemšeniku zaradi svoje lege ob gozdu velja za takšnega brez razgledov. Ljubitelji lepih razgledov pa pridejo na svoj račun, če se povzpnejo še 
malce višje in se podajo po Panoramski poti pod Javorovim vrhom, ki je odslej lepo urejena in skrbno označena.

Dom na Čemšeniku je na višini 835 metrov.

Oskrbnik planinskega doma je Vilko Sitar.

K planinskim doživetjem sodi tudi dobra domača hrana; tile 
štruklji so bili preverjeno odlični.

Panoramska pot je skrbno označena s smernimi tablami in 
rumenimi pikami.

Na panoramski poti se lahko odpočijemo na eni od treh 
klopi, od koder se nam odpirajo lepi razgledi.

Razgled s klopi na Babi seže do Julijcev na eni in Grintovcev na drugi strani. / Foto: Metod Zaplotnik
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Neža Markelj

Slovenski Matterhorn
Na izletih si želim biti čim 

bolj aktivna. To vključuje 
vse od celodnevnega odkri-
vanja neznanih lepot Slo-
venije do večurnega hribo-
lazenja, plavanja, plezanja 
ali kakršne koli druge aktiv-
nosti, ki mi po koncu dne-
va pusti prijetno utrujenost 
in lepe spomine. Ker sko-
raj gotovo nisem edina, sem 
se odločila, da vam tokrat 
predstavim izlet, ki vas bo 
dodobra telesno namučil in 
vas z lepimi razgledi, ki jih 
ponuja, prav gotovo ne bo 
pustil ravnodušnih.

Nad Bovcem se dviga za-
nimiv, 1650 metrov visok 
hrib, ki po obliki močno spo-
minja na Matterhorn. To je 
Svinjak – odličen razglednik 
s precej ponesrečenim ime-
nom, ki se ne sklada z nje-
govo veličastno podobo. 
Morda pa ime namiguje na 

»svinjsko« dolgo pot, ki ji 
kar ni videti konca. 

Vzpon sva z Nejcem za-
čela v vasi Kal - Koritnica, ki 
je prva vas na cesti Bovec–
Trenta in tudi najbolj znano 
izhodišče za omenjeni hrib. 
Table so naju sprva umerile 
skozi vas, čez manjši potok, 
od koder naju je kamnita pot 
vodila ob robu pašnika in po 
slabih dvajsetih minutah 
pripeljala do razcepa, kjer 
sva nadaljevala naravnost 
proti Svinjaku (levo se odce-
pi pot do Čela). Pot je tu pos-
tajala mehkejša, postlana z 
iglicami in listjem ter kma-
lu prešla v prijetno senco bu-
kovega gozda, ki je z gostimi 
krošnjami zadržal še tako 
vztrajne sončne žarke. 

Prvi del poti razveseli s 
prijetnimi hladnimi tempe-
raturami, vendar pa je spre-
hod skozi bukovje precej 

nezanimiv in prav vese-
la sem bila, ko sva po dob-
ri uri končno le prišla iz ne-
razglednega gozda na zele-
no sončno pobočje, polno 
pisanih rož, od katerega je 
pogled segel vse do konca 
doline Trente. Tu je vzpon 
postal precej zahtevnejši, 
saj se je pot kar naenkrat za-
jedla v močno izpostavljen 
in zračen greben, nepripo-
ročljiv za tiste, ki slabo pre-
našate višino. Pri hoji so v 
pomoč jeklenice in skobe, 
ki omogočajo lažji prehod 
čez številne skalnate balko-
ne in vsaj malo olajšajo hud 
»kolenogriz«. 

Zadnjih 350 metrov vzpo-
na po ozki razgledni potki 
je minilo, kot bi mignil. Po 
dveh urah sva le zagledala 
majhen Aljažev stolp, ki ga 
je na vrhu postavilo Sloven-
sko gorniško društvo Skala, 

ves trud in napor pa sta bila 
ob pogledih na mogočne 
vrhove Jerebice, Rombo-
na, divjino Bavškega Grin-
tavca, greben Pihavca, viju-
gaste Soče in prelepo doli-
no Trente takoj pozabljena. 

Nad najinima glavama so ja-
drali orli, meni pa je zado-
voljen pogled zaplaval ne-
kam proti divji dolini Bavši-
ce in mogočnim skalnatim 
hrbtom Loške stene. Pa le 
pot pod noge!

Travnat greben Svinjaka in razgled na dolino Soče

Alenka Brun

Bled – Na letos prilagoje-
nem poletnem Artishu v Ra-
dovljici smo srečali mamo in 
hčer Cvetko Jug ter Tatjano 
Modic. Tatjana ustvarja pod 
imenom Moja mala man-
dala na platno, keramiko, 
steklo, les, kovino in tudi na 

tkanino, za energijske man-
dale pa pravi, da nastaja-
jo intuitivno, medtem ko je 
njena mama Cvetka znana 
po pletilskih sposobnostih. 
Zna vrteti tudi kvačko, a ji je 
bližje »štrikanje«, spozna pa 
se tudi na vezenje.

Cvetka Jug je otroštvo pre-
živela v Gorjah, kjer se je 

tudi omožila, kasneje pa se 
je preselila in danes živi na 
Bledu. Šteje 85 let. 

Dokolenke z bunkicami

S pletenjem se je spozna-
la, ko je bila stara osem let. 
Osnove ji je pokazala se-
daj že pokojna sestrična iz 

Radovljice Jožica Dežman. 
Smeje pove, da jo je plete-
nje zasvojilo. »Kar poglejte, 
kaj po stanovanju ni 'naštri-
kano' ...« Našteje nam, kaj 
vse je že spletla: od nogavic, 
rokavic, brezrokavnikov do 
odej. Zelo pa jo je pritegnil 
vzorec dokolenk za gorenj-
sko narodno nošo oziroma 
gorenjski folklorni kostum. 
»V Gorjah so delali noše. 
Bila je neka starejša gospa, 
ki je pletla tovrstne dokolen-
ke, ampak na dve pletilki in 
potem jih je na koncu še ši-
vala,« se spominja Cvetka, ki 
je začela razmišljati, da bi se 
dalo to narediti tudi drugače 
– da bi šlo »na okroglo«, kot 
pravi. To pomeni, da so do-
kolenke narejene brez šiva-
nja, na štiri pletilke, pojasni. 
Poskušala je kar nekaj časa, 
preden ji je uspelo. Na kon-
cu je ugotovila, da mora biti 
število zank deljivo s štiri, da 
se vzorec izide. Pri pletenju 
je treba biti kar vztrajen, saj 
se zgodi, da je treba včasih že 
precej spletenega razdreti in 
začeti znova, poudari. »Mo-
raš biti potrpežljiv, da ne re-
čem, da moraš 'štrikati' res-
nično z ljubeznijo. Če se ne 
izide, se ne smeš jeziti. Ve-
selo podrem in grem dalje. 
Sploh se ti pa ne sme mu-
diti,« mirno nadaljuje Cvet-
ka. Razloži nam tudi, da so 
dokolenke spletene iz »gar-
na«, kar se tiče pranja, pa se 
lahko kuhajo. Plete le vzo-
rec z manjšimi bunkicami, 
ki naj bi bil po besedah ne-
katerih poznavalcev pravi, 
čeprav je Cvetka opazila, da 

imajo Bohinjci drugačnega, 
da so bunkice večje. Ona je 
pač usvojila prvega.

Ljubiteljica vsega 
kulturnega

Cvetka plete ljubiteljsko, 
je pa tudi velika ljubiteljica 
vsega, kar je povezano z do-
mačo kulturo. Zato tudi piše. 
Do sedaj je izdala dve knjigi, 
obe v samozaložbi. Prvo leta 
2009, drugo 2016. V prvi je 
objavila samo pesmi, v dru-
gi še črtice in zgodbe. Mate-
rina dlan je naslov prve knji-
ge, druge pa Planike cvet. 

Cvetka razmišlja tudi o 
tretji knjigi, ki bi opisala nje-
no pot na področju kultu-
re. Nekatera poglavja ima že 

spisana, a ker želi, da je vse 
kronološko urejeno in doku-
mentirano s fotografijami, 
ugotavlja, da ji trenutno za 
kaj takega primanjkuje časa. 

Želi predajati znanje 
naprej

Kako pa je s predajanjem 
znanja o pletenju dokolenk 
za folklorni kostum, nas je 
še zanimalo. Razloži, da ima 
pravnukinjo, ki kaže veliko 
veselje do pletenja; da z blej-
skim društvom upokojencev 
razmišljajo o delavnicah na to 
temo, a bo videla, kaj bo pri-
nesel čas. Žal za zdaj kakšne-
ga velikega zanimanja ne opa-
ža, bi pa z veseljem predajala 
znanje naprej, še pove.

Plete z ljubeznijo, piše tudi poezijo in prozo
Kar nekaj časa je trajalo, da je Cvetka Jug spletla prve dokolenke za gorenjski folklorni kostum na en mah, če se izrazimo malce pesniško; ali pa rečemo: od 
začetka do konca, ne da bi morala na koncu uporabiti šivanko in sukanec. Je velika ljubiteljica kulture, piše tudi poezijo in prozo.

Cvetka zna vrteti tudi kvačko, a ji je bližje »štrikanje«, 
spozna pa se tudi na vezenje.

Cvetka Jug in hči Tatjana Modic
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Prijateljici in sodelav-
ki Nevenka Šubelj in Ana 
Zavrl sta se sredi julija za 
konec tedna odpravili na po-
hod po vse bolj priljubljeni 
daljinski pohodni poti Julia-
na Trail. Gre za 270 kilome-
trov dolgo pohodniško pot, 
ki je razdeljena na 16 etap. 
Te so povprečno dolge med 
17 in 20 kilometrov, pohod-
nikom pa običajno vzame-
jo pet do sedem ur hoje na 
dan. Krožna pot se sicer ura-
dno začne in konča v Kranj-
ski Gori, a jo je mogoče pre-
hoditi v poljubni smeri, za-
četi kjerkoli in prehoditi v 

več kosih. Ana in Nevenka 
sta v dveh dneh in pol pre-
hodili del četrte, peto in šes-
to etapo. Začeli sta v petek 
popoldan v Radovljici, hodi-
li do Gorij, v soboto nadalje-
vali do Pokljuke in v nedeljo 
zaključili pri Bohinjskem je-
zeru. Prvo noč sta spali na 
kmečkem turizmu v Gor-
jah, drugo pa v Šport hote-
lu na Pokljuki. Predvsem na 
Pokljuki je težava, saj druge 
ponudbe prenočišč v bližini 
poti ni, ugotavljata. Malico 
za čez dan sta kupili v trgo-
vini, večerjali pa kar v hotelu.

Zakaj sta se pravzaprav odlo-
čili prav za ta del poti? 

Ana: Nevenka je prejšnje 
etape (po delih, v dveh po-
daljšanih koncih tedna) že 
prehodila s svakinjo Minko, 
ki je imela zadnje čase teža-
ve s kolenom in se je odloči-
la za počitek. Nevenka je pre-
dlagala, da se ji v tem kon-
cu tedna pridružim namesto 
Minke, kar sem z veseljem 
storila, saj sem o Juliani že 
kar nekaj slišala.

Nevenka: Vedno rada de-
lam take poti, kolikor mi le čas 
dopušča, več etap skupaj in v 
zaporedju, tako kot si je zami-
slil postavitelj. Tako sem ne-
kaj tednov prej v podaljšanem 
koncu tedna naredila prve tri 
etape od Kranjske Gore do 

Radovljice. Zato je bilo logič-
no nadaljevanje del, ki vodi iz 
Radovljice čez Gorje na Pok-
ljuko in nato v Bohinj. S potjo 
Juliana Trail odkrivam nove 
poti in tudi zanimivosti ob 
njih. Na Pokljuko hodim vsa-
ko leto dvakrat že trideset let, 
pa sem bila sedaj prvič v Pok-
ljuški soteski. 

Pa sta že imeli izkušnje s to-
vrstnim pohodništvom?

Ana: Ja. S fantom sva leta 
2015 že prehodila špansko 
Jakobovo pot (Camino de 
Santiago), lansko leto ju-
nija pa gorsko treking pot 
GR20 čez Korziko. Lani 
aprila sva se udeležila tudi 

vzdržljivostnega enodnev-
nega pohoda Po medvedo-
vih stopinjah v kočevskem 
Rogu (65 kilometrov). Če 
se le da, vsako leto preho-
dim tudi Pot ob žici okrog 
Ljubljane, ne nujno na dan 
zmage, ampak takrat, ko me 
pač »prime«. Rada hodim 
tudi v hribe, tako da so noge 
načeloma že kar navajene 
daljinske hoje.

Nevenka: Zelo rada hodim 
in kolesarim, in to predvsem 
kot popotovanje – nahrbtnik 
na rame in pot pod noge ter 
prtljago na kolo in na pot. V 
zadnjih letih sem že preho-
dila en del evropske pešpoti 
E-6, po Sloveniji. Pa tudi Slo-
vensko Jakobovo pot – dolenj-
sko in primorsko vejo. S ko-
lesom pa smo naredili poleg 
teh dveh vej še štajersko vejo. 
V Sloveniji je malo teh »da-
ljinskih poti«, zato sem bila 
navdušena, ko sem izvedela, 
da so trasirali Juliana Trail. 
Pot je speljana po lepih poteh, 
bo pa treba ponekod še dopol-
niti smerokaze. Je pa res, da 
aplikacija na telefonu bistve-
no olajša orientacijo.

Sta si pred odhodom zadali 
kakšne posebne cilje? Mor-
da časovni okvir, kljukice pri 
ogledu zanimivosti ...?

Ana: Ne maram si zastav-
ljati nobenih ciljev, moj edi-
ni cilj je pot sama in dožive-
tja med potjo. Ko sva preho-
dila Camino, so me vsi spra-
ševali, v koliko dneh. Odgo-
vorila sem, da v tridesetih, 
ampak zato, ker sva imela 
samo toliko dopusta. Če bi 

ga imela sto dni, bi z vese-
ljem hodila toliko časa. 

Kako sta bili opremljeni za 
pot?

Ana: Oprema za pot ni 
bila nič kaj posebnega, zame 
sta ključna dobra obutev in 
nahrbtnik. Tokrat mi je zelo 
prav prišla tudi pelerina, saj 
je bilo tisti konec tedna kar 
nekaj krajevnih ploh. Sicer 
pa je oprema v nahrbtni-
ku kar standardna – kakšna 
majica, da se preoblečem, 
rezervno perilo in nogavice, 
prva pomoč, puhovka. Mi je 
tudi tokrat prišla prav, saj je 
bilo na Pokljuki tisto soboto 
le devet stopinj. 

Uporabljam tudi pohodne 
palice.

Nevenka: Spisek opre-
me za take poti je po dol-
gih letih že kar dobro nare-
jen, čeprav vedno vzamem 
kakšno stvar preveč – za vsak 
slučaj. Je pa količina opreme 
zelo podobna, ali greš za tri 
dni ali za deset dni. Od lani 
imam nov nahrbtnik in ugo-
tavljam, kako je napredova-
la tudi »tehnika« na tem po-
dročju in kako ti dobra opre-
ma, predvsem nahrbtnik in 
primerna obutev, olajša pot. 
Tako da sedaj tudi žuljev ne 
dobim več.

Sta med potjo staknili kak-
šen žulj? Bežali pred medve-
dom ali vsaj bikom na paš-
niku?

Ana: Težav z žulji načelo-
ma nimam. Kot sem rekla, je 
ključna dobra obutev vključ-
no z nogavicami, in to, da ne 
odlašamo, če čutimo, da nas 
v čevlju kaj tišči, ampak čim 
prej ukrepamo. Sama imam 
v nahrbtniku vedno tudi ste-
rilne igle za prebadanje žu-
ljev, razkužilo in obliže za 
žulje. Na srečo jih ne potre-
bujem dostikrat. 

Nevenka: Na poti iz Poklju-
ške soteske sva šli mimo paš-
nika, ki sta ga varovala ogra-
ja in zelo hud ovčarski pes na 
drugi strani. Tako da naju je 
bilo kar malo strah, ko je lajal, 
tekel ob ograji in jo grizel. Na 
poti s Pokljuke pa sva se zelo 
previdno »sprehodili« mimo 
krav, ki so ušle iz ograde.

Sta na poti srečali domači-
ne, morda še kakšne poho-
dnike?

Ana: Zelo malo, mogoče 
štiri pare, kar je v primerjavi s 
pohodniškimi potmi v tujini 
res peščica. Domačini v Gor-
jah bolj poznajo Jakobovo 

pot, ki gre tudi čez Bled in 
Gorje, naju je pa domačin-
ka v Studoru v Bohinju pri-
jazno usmerila na pravo pot. 
Take izkušnje imam pred-
vsem s Camina, kjer doma-
čini takoj prepoznajo poho-
dnike, te lepo pozdravijo in 
ti pokažejo, v kateri smeri je 
nadaljevanje poti. 

Nevenka: Na poti Juliana 
Trail je bistveno več pohod-
nikov, kot sem jih zadnja leta 
srečevala po Jakobovi poti; 
pravzaprav tam sploh nisem 
nikogar srečala. Tudi na Face-
booku na strani Juliana Trail 
je vsak teden veliko objav in 
tudi koristnih nasvetov. Ogla-
ševanje nove poti in covid-19 
sta očitno veliko prispevala 
k priljubljenosti večdnevnih 
pohodov. Pot sicer vodi mimo 
krajev, kjer se kar da najti pre-
nočišča. Samo na Pokljuki 
je bolj težava, ker je hotel ce-
novno izkoristil pomanjkanje 
prenočišč.

Bi šli spet oziroma si želita 
prehoditi vseh 16 etap?

Ana: Zagotovo bom pre-
hodila še kakšno etapo, mo-
goče tudi vse. 

Nevenka: Pot bom zagoto-
vo prehodila v celoti, ne pa na-
enkrat, čeprav bi bilo to zelo 
zanimivo, vendar imam pre-
malo dopusta oziroma preveč 
idej, kaj početi v prostem času. 
Tako da že načrtujem izpelja-
vo dveh naslednjih etap in pri-
poročam vsem, da se odpravi-
jo na pot. Več nas bo, več bo 
prenočišč in tudi cenejša bodo.

Kaj bi svetovali popotnikom, 
ki razmišljajo o tem, da bi se 
odpravili na eno ali več etap 
Juliana Tralia?

Ana: Najprej jim svetujem 
dobro obutev. Potem pa le še 
pot pod noge. Naj se ne ukvar-
jajo s številom korakov, pre-
hojenimi kilometri in urami, 
pač pa z doživetji, lepo nara-
vo in svojimi občutki. Julia-
na je super, ker se res lahko 
odločiš za posamezno etapo, 
več njih ali pa celo pot – koli-
kor ti pač ustreza in kolikor ti 
čas dopušča.

Ne koraki in kilometri, štejejo  
narava, doživetja in občutki 
»Ko hodim po Sloveniji, me preseneti, koliko lepih kotičkov imamo,« pravi Ana Zavrl, ki je skupaj z 
Nevenko Šubelj prehodila del vse bolj priljubljene pohodne poti Juliana Trail. »Večkrat sem že bila na 
Bledu, Šobcu, Pokljuki ..., ampak ko te kraje obiščeš peš, vedno spoznaš in vidiš kaj novega,« ugotavlja.

Ana Zavrl in Nevenka Šubelj

Juliana Trail, krožna daljinska pot, se uradno začne in konča 
v Kranjski Gori, a jo je mogoče prehoditi v poljubni smeri, 
začeti kjerkoli in prehoditi v več kosih.

Skoraj tristo kilometrov dolga pohodniška pot po območju Julijskih Alp in njihovih 
obronkov ponuja čudovite razglede.

»Najprej jim svetujem dobro obutev. Potem pa le še 
pot pod noge. Naj se ne ukvarjajo s številom korakov, 
prehojenimi kilometri in urami, pač pa z doživetji, 
lepo naravo in svojimi občutki.«
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Radovljica – Z nastopom slo-
vaške skupine Musica Glo-
bus se je v cerkvi sv. Petra v 
Radovljici v petek začel Fe-
stival Radovljica, že 38. festi-
val, znan sicer predvsem po 
poudarku na starejši glasbi, 
ki pa v svoje sporede že vrsto 
let vključuje tudi redko izva-
jano glasbo 19. in 20. stoletja 
na ustreznih zgodovinskih 
glasbilih.

Letošnji spored je kljub 
negotovosti zadnjih mese-
cev ostal natanko takšen, ka-
kršen je bil dogovorjen že v 
začetku leta. Nespremenje-
ni so sporedi, zasedbe in iz-
vajalci, le koncertov je letos 
osem namesto običajnih de-
set, je občinstvo v uvodu v 
prvi koncert nagovoril ume-
tniški vodja festivala Do-
men Marinčič. »Ne morem 
opisati, kako je letos sprejeti 

glasbenike, saj sem še pred 
nekaj tedni dvomil, ali bomo 
lahko izpeljali festival, ali bo 
avgusta sploh kakšen kon-
cert ... Vsi glasbeniki, ki so 
že pripotovali v Radovljico, 
so veseli, da so tu. Občutek 
je zelo ganljiv.«

Po nedeljskem koncertu, 
ki je sledil in na katerem je 
ansambel Les haulz et les 
bas, specializiran za izva-
janje srednjeveške in rene-
sančne glasbe na pihala in 

trobila, izvajal glasbo, ki so 
jo poslušali v Valvasorjevih 
časih, se jih bo v Radovlji-
ci – eden tudi v Velesovem 
– zvrstilo še šest. Prav no-
cojšnjega gosti cerkev Ma-
rijinega oznanjenja v Vele-
sovem. Nastopil bo ansam-
bel Cinquecento, zasedba 
petih pevcev iz različnih za-
hodnoevropskih držav, osre-
dnja skladba sporeda pa bo 
petglasna Missa Invidiosa 
Amor sicer malo znanega 

flamskega skladatelja Anto-
niusa Gosswina.

V četrtek festival prihaja 
nazaj v Radovljico, kjer bodo 
z deli Beethovna, Schuber-
ta in Lannoya nastopili violi-
nistka Božena Angelova, vi-
olist Jonathan Ponet in vio-
lončelist Gregor Fele. Glas-
beniki bodo program pono-
vili na dodatnem družin-
skem koncertu naslednji 
dan, v petek, ob 11. uri do-
poldan. 

Začel se je Festival Radovljica
Radovljica tudi letos gosti vrhunske glasbenike iz vse Evrope. Koncerti so v Radovljiški graščini in v 
cerkvi, danes zvečer pa tradicionalno v Velesovem.

Letošnji Festival Radovljica se je začel v petek s koncertom slovaške zasedbe Musica 
Globus. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Kamnik – Ivan Mitrevski, 
avtor stripa, v katerem na-
stopajo tako zanimivi ži-
valski liki kot tudi ljudje, 
glavno vlogo pa ima okolj-
sko in družbeno ozavešče-
na volkulja Bela, nam po-
jasni, da sicer strip izhaja 
v časopisni obliki v Kamni-
čan-ki, vendar je tu razsta-
vljen ves. Stopi bliže k zidu 
in s prstom – malo za šalo, 
malo zares – pokaže, kako 
so se skoraj trideset metrov 
dolge bralne inštalacije na 
nekaterih delih lotili polži. 
Striparska eko kriminalka 
bo na zidu, ki ločuje Smo-
dnišnico (oziroma v času 
Kamfesta 2020 Kreativ-
no četrt Barutana) in Dom 
kulture Kamnik, bralcem 
na voljo do konca avgusta.

Mitrevski upa, da bo že 
septembra razstavljeni strip 
skupaj s še nekaj drugimi 
stripi in besedili tudi s po-
močjo Občine Kamnik ugle-
dal luč sveta v knjižni obliki.

Zanima nas, kako je nastal 
lik Bele, od kod pravzaprav 
ideja zanj. 

Mitrevski pojasni, da so 
lani v času, ko je bil v Slove-
niji kar velik preplah zaradi 
volkov, izvedeli, da se tudi v 
njihovih krajih, okoli Velike 

planine, klati volkulja. Pa so 
prišli na idejo, da bi naredili o 
njej kratek strip. »Da bi na ta 
način približali žival ljudem, 
da ne bi prišlo do nepotreb-
ne panike,« pravi. Najprej 
je nastalo nekaj kratkih stri-
pov na to temo, lik se je dobro 

razvil in postal priljubljen. 
»Tako sem se odločil, da se 
lotim še enega, malce dalj-
šega stripa, in nastala je Vol-
kulja Bela in čarobni gozd.« 

V stripu se avtor dotak-
ne ekoloških in okoljskih 
problemov, ki jih povzroča 
množični turizem. O vse-
bini pravi: »Strip na zani-
miv način opozori na okolj-
sko problematiko, ki je zelo 
pereča. Včasih se zdi, da je 
tudi zelo abstraktna – hotel 
sem jo postaviti v neki lokal-
ni okvir in pokazati, da se to 
dogaja tukaj in zdaj ter dati 
temu neko težo.« 

Mitrevski, ki že nekaj let 
uspešno vodi tudi delavnice 
stripa v kamniškem MC Ko-
tlovnica, na začetku pa je bil 
Marjan Manček tisti, ki ga je 
s stripi in ilustracijami nav-
dušil bolj kot ostali doma-
či ustvarjalci s tega področ-
ja, še humorno doda: »Strip 
je navdihnjen z resničnimi 
dogodki, ampak je vsaka po-
dobnost z resničnimi oseba-
mi zgolj naključna.«

Volkulja Bela in čarobni gozd
Do konca letošnjega avgusta lahko na zidu, ki ločuje Smodnišnico in Dom kulture Kamnik v Kamniku, 
preberete strip Kamničana Ivana Mitrevskega z naslovom Volkulja Bela in čarobni gozd.

Ivan Mitrevski

»Ne morem opisati, 
kako je letos sprejeti 
glasbenike ... Vsi, ki so že 
pripotovali v Radovljico, 
so veseli, da so tu. 
Občutek je zelo ganljiv.«

Marjana Ahačič

Radovljica – Pretekli četrtek 
so v Radovljici pripravili za-
ključek letošnjih Četrtkanj, 
tradicionalnih poletnih dru-
ženj ob glasbi in Okusih Ra-
dol'ce v starem mestnem je-
dru. Letošnja sta sicer zazna-
movala tako virus kot mu-
hasto vreme, zato so bili or-
ganizatorji in obiskovalci to 
poletje večinoma omejeni 
na ponudbo stojnic projekta 
Artish in Okusov Radol'ce. 
A na koncu so na svoj račun 

prišli tudi ljubitelji glasbe. 
Na velikem odru, ki so ga or-
ganizatorji – Javni sklad za 
kulturne dejavnosti Rado-
vljica ter Zavod turizem in 
kultura Radovljica – postavi-
li v baročni grajski park, so 
nastopili mladi profesional-
ni pevci, ki so se julija v Ra-
dovljici udeležili operne aka-
demije pod vodstvom mae-
stra Georgea Pehlivaniana. 
Za navdušeno občinstvo so 
izvedli koncertno izvedbo 
Mozartove opere Figarova 
svatba.

Opera v baročnem parku

Prijetno vzdušje in vrhunski glasbeni dogodek sta v 
radovljiški grajski park v četrtek zvečer privabila številne 
ljubitelje klasične glasbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Kranj – Makedonsko kultur-
no društvo sv. Cirila in Me-
toda iz Kranja je konec ju-
lija povabilo na odprtje raz-
stave z naslovom Vedute 
Kranja 2020. Svoja dela so 
predstavili učenci osnovnih 
šol v prostorih Območnega 
stičišča kulturnih društev – 
ZDK Kranj na Glavnem trgu 
v Kranju.

V bistvu gre za razsta-
vo del enodnevne junijske 
in že četrte likovne koloni-
je za učence osnovnih šol, 
ki je namenjena populariza-
ciji likovne dejavnosti otrok 
zunaj šolskega, kabinetnega 
dela. Udeleženci kolonije so 
ustvarjali pod vodstvom aka-
demskega slikarja Bogeta 
Dimovskega, letošnja tema 
pa se je nanašala na temo iz 

preteklih let – srednjeveške 
vedute Kranja. 

Kolonije se je udeležilo 
sedem otrok iz treh osnov-
nih šol. Ustvarjali so v raz-
ličnih tehnikah. Eni so si 
izbrali svinčnik, spet dru-
gi so kombinirali svinčnik 
in vodene barvice ali upo-
rabo suhih pastelnih barv 
in voščenk. Dela so se loti-
li resno in nastala so sveža 
in prikupna likovna dela na 
papirju. Prebivalci mestne-
ga jedra Kranja so njihovo 
pristnost in ustvarjalno de-
javnost pozitivno sprejeli, 
učenci pa so pridobili nove 
izkušnje in prijatelje. Od-
prtja razstave se je udeležil 
tudi kranjski župan Matjaž 
Rakovec, na ogled pa bo do 
19. avgusta 2020, in sicer v 
skladu z delovnim časom 
ZDK Kranj.

Vedute Kranja 2020

Strokovni vodja projekta akademski slikar Boge Dimovski 
med končnimi deli likovne kolonije, ki se je letos tematsko 
osredotočila na srednjeveške vedute Kranja 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Čeprav je članska eki-
pa kranjskega Triglava izpa-
dala iz prvoligaške nogome-
tne konkurence, imajo v klu-
bu visoke ambicije, zato so le 
nekaj dni po grenkem pora-
zu k sodelovanju povabili iz-
kušenega strokovnjaka Da-
mjana Gajserja, ki je prevzel 
mesto glavnega trenerja. 

V nogometu imate precej iz-
kušenj, zadnja tri leta ste bili 
pomočnik trenerju Anteju Ši-
mundži pri murskosoboški 
Muri. Glede na priimek imate 
morda v sebi tudi kaj dirkaške 
krvi svetovnega prvaka v mo-
tokrosu Tima Gajserja?

Pravzaprav imam, čeprav 
je to malce daljša sorodstve-
na vez. Moj pokojni oče na-
mreč izhaja prav iz kraja, 
od koder je tudi Tim Gaj-
ser, Majšperka pri Mako-
lah. Nismo sicer v bližnjem 
sorodstvu, zagotovo pa smo 
nekako povezani. Sam sem 
že pri osmih letih začel teči 
za nogometno žogo in z no-
gometom sem preživljal 
mladost. Bil sem član ekipe 
Maribora, Olimpije, Mure, 
bil sem tudi prvi Slovenec, 
ki je igral nogomet v Izraelu. 

Seveda sem bil tudi repre-
zentant in na koncu kariere 
sem igral v Avstriji. Ko sem 
zaključil profesionalno ka-
riero, sem se odločil, da do-
končam študij na Fakulteti 
za šport, ki sem ga začel že 
pred kariero in nato preki-
nil. Uspelo mi je diplomirati 
na temo analize napadov ita-
lijanske reprezentance leta 
2006, ko so bili svetovni pr-
vaki, hkrati pa sem naredil 
tudi nogometno licenco.

Kdaj ste začeli nabirati tre-
nerske izkušnje?

Najprej sem bil trener mla-
dincev v Nogometnem klu-
bu Maribor, nato sem nekaj 
let poučeval tudi telovadbo, 
na koncu pa sem bil pomoč-
nik trenerja pri Muri. Prej-
šnji teden, ko je bilo že jasno, 
da Triglav zapušča prvo ligo, 
me je poklical športni direk-
tor Triglava Siniša Brkić in 
me vprašal, ali sem priprav-
ljen priti v Kranj. Ker sem v 
tem videl priložnost za sa-
mostojno trenersko pot, sem 
se odločil, da začnem delati v 
Triglavu. Mislim, da je zame 
to prava izbira. 

V klubu je tudi nov predse-
dnik. Mislite, da bo potreb-
nih še več sprememb?

V preteklosti je bilo v klubu 
narejenega marsikaj dobrega, 
gotovo pa tudi kakšna napaka. 
Kjer se dela, se pač tudi greši. 
Zato mislim, da treba kaj tudi 
spremeniti. Takoj ko sem pri-
stal, da pridem v Kranj, me 
je poklical predsednik kluba 
Jure Gortnar in prišel k meni. 
Že po nekaj minutah sva ugo-
tovila, da imava enake pogle-
de in vizijo glede delovanja v 
klubu. Hitro sva si segla v roke 
in moje delo se je začelo. Pri-
stal sem tudi na znižanje pla-
če, bo pa večja nagrada, če 
bomo uspešni.

Ste moštvo že spoznali?
Za nami je šele nekaj tre-

ningov. V ekipi je veliko 
mladih, napovedanih je ne-
kaj odhodov in v tem trenut-
ku še težko ocenjujem kvali-
teto ekipe. Sem pa že ugoto-
vil, da je v klubu veliko mla-
dih, ki so zelo motivirani in 
si želijo priti v ospredje. To je 
zelo dobrodošlo. Prav tako je 
zelo dobro, da ima klub kva-
litetno nogometno šolo, da 
prihajajo tudi najboljši igral-
ci iz Gorenjske in na tej bazi 
bomo delo nadaljevali. 

Imate že stike z novimi igral-
ci?

V klub sem prišel teden 
dni pred prvo tekmo in tež-
ko je natanko oceniti kva-
liteto igralcev, ki jih ima-
mo, saj marsikdo potrebu-
je več časa, da se dokaže. Je 
pa res, da če hočemo ekspre-
sno vrnitev v prvo ligo, kar 
je tudi naš cilj, brez pomo-
či izkušenih igralcev ne bo 
šlo. Imamo že nekaj stikov z 
igralci, ki naj bi okrepili mo-
štvo, o čemer se bova uskla-
dila s športnim direktorjem. 
Pri tem bodo pomembne 
tudi finance in na koncu se 
bomo odločili za nujno pot-
rebne okrepitve. Imam pa že 
novega pomočnika Boštjana 
Mikliča, saj je Vlado Šmit 
konec minulega tedna odšel 
v Turčijo.

Prva tekma vas čaka že jutri. 
Kaj si želite?

Že po prvih treningih sem 
videl, da je ekipa ambicio-
zna in zagotovo gremo že 
na prvo tekmo v Beltince po 
zmago. Tudi drugo tekmo z 
ekipo Krke bomo zaradi pre-
nove atletske steze v Kranju 
odigrali v gosteh, saj bo sre-
čanje v soboto v Novem mes-
tu. 

Že na prvo tekmo po zmago
Prejšnji teden je člansko nogometno ekipo Triglava prevezel trener Damjan Gajser, ki je prepričan, da je mlado moštvo 
ambiciozno, da pa bodo za vrnitev v prvo ligo potrebne tudi okrepitve.

Damjan Gajser je novi trener članske ekipe nogometašev 
Triglava.

Kranj – Nogometaši bodo 
tekmovanje v novi nogometni 
sezoni začeli že danes, ko bo 
v Novem mestu tekma med 
Krko in Rudarjem v drugi slo-
venski ligi. Preostalih sedem 
tekem prvega kroga bodo no-
gometni drugoligaši odigrali 
jutri. Triglav bo gostoval v 
Beltincih, Kalcer Radomlje pa 
v Biljah. Triglav sta že zapus-
tila brata Wilmots, odšli so 
tudi igralci Milan Milanović, 
Berat Bečiri, Erik Gliha, Žan 
Luka Kocijančič, Tom Žurga 
in Tilen Mlakar. S klubom še 
vedno trenira Luka Majcen, 
prav tako naj bi klubu ostal 
zvest Aleš Mertelj. Prvi krog 
bodo jutri in v četrtek odi-
grali tudi nogometaši v prvi 
slovenski ligi. Domžalčani 
so prvi tekmi z Bravom in 
Mariborom zaradi okužbe s 
koronavirusom preložili. So 
se pa konec minulega tedna 
že vrnili na treninge na zele-
nice, saj je petkovo testiranje 
v klubu na prisotnost novega 
koronavirusa razkrilo, da so 
vsi testirani člani in igralci 
kluba negativni.

Danes začetek nove 
nogometne sezone

Vilma Stanovnik

Pasja ravan – Enajst kilome-
trov in pol dolga cesta med 
Todražem in Pasjo ravnjo 
je bila minulo nedeljo izziv 
za okoli sto kolesarjev in ko-
lesark, ki so se pomerili na 
tradicionalni prireditvi, ki jo 
organizirajo člani Športne-
ga društva Špik Lučine. 

Dirka je bila hkrati druga v 
nizu tekmovanj za Pokal po-
lanskih puklov, kljub vroči-
ni pa so navijači že po slabih 

25 minutah na cilju pozdra-
vili prvega tekmovalca. To je 
bil izkušeni Jani Prešeren 
(Team BTS company), ki je 
progo s številnimi »pukli« 
(vsega skupaj 550 metrov 
nadmorske višine) prema-
gal v času 24:52,29. Tik za 
njim je v cilj pripeljal Anže 
Glamočak s časom 24:55,89, 
tretji pa je bil Luka Vrhovnik 
(KK Bled) s časom 25:00,55.

»Tukaj sem skorajda do-
mačin in vse klance res 
dobro poznam. Letos sem 

zmagal že tretjič, postavil pa 
sem celo svoj osebni rekord, 
čeprav me leta že malce 'he-
cajo'. Dejstvo je namreč, da 
je dirka že od starta potekala 
zelo hitro, saj je bilo na njej 
nekaj elite tekmovalcev. Jaz 
sem svojo priložnost iskal 
na strmih klancih, ker sem 
z 61 kilogrami res lahek, kar 
mi zelo pomaga. Do zadnje-
ga vzpona smo skupaj priš-
li trije, zadnjih tristo metrov 
pa sem šel na vse ali nič in 
na koncu v cilj prišel prvi,« 
je bil na Pasji ravni zadovo-
ljen 44-letni Jani Prešeren 
z Dobrove pri Ljubljani, ki 
uživa na tekmah Pokala po-
lanskih puklov, pred dvema 
letoma pa je skupno osvojil 
drugo mesto. 

Pokal polanskih puklov 
pozna tudi zmagovalka v ab-
solutni konkurenci deklet 
in naša najboljša gorska ko-
lesarka Tanja Žakelj (Uni-
or Devinci Factory Racing), 
ki pa je na Pasjo ravan tek-
movala prvič in je za vzpon 
potrebovala slabe pol ure 
(29:56,72). »Trenutno, ko 

nimamo dirk, sem si vzpon 
na Pasjo ravan vzela kot do-
ber trening. Ker imam eli-
te licenco pač na dirki lahko 
sodelujem, je pa moja zma-
ga nekako izven konkurence 
rekreativk. Po tej cesti sem 
se sicer že vozila in tudi vče-
raj sem si prišla ogledat pro-
go. Je zelo lepa za vožnjo, saj 
so res čudoviti razgledi, in 
težka za dirkanje. Je pa bilo 
danes zato res dobro vzduš-
je,« je v cilju povedala Ta-
nja Žakelj in dodala: »Nova 
dirka, ki me čaka, naj bi bila 
mednarodna dirka v Kočev-
ju, saj ta še ni odpovedana. 
Sledil bo slovenski pokal v 
Ajdovščini in nato, upam, 
tudi dirke svetovnega poka-
la. Tujini se trenutno še mal-
ce izogibam in glede na situ-
acijo raje dirkam doma.«

Drugo mesto za Žakljevo 
je osvojila Urška Korent (KK 
Plama PUR) iz Drskovč pri 
Pivki, ki je bila v cilju s ča-
som 33:03,76. »Od lani ko-
lesarim, to pa je moja prva 
dirka. Proga je težka, vendar 
mi je bila všeč,« je povedala 

Korentova. Tretja v ženski 
konkurenci je bila Nuša Mo-
roz (Sloga 1902 Idrija) s ča-
som 34:54,17.

»Zaradi znane situacije 
je bilo pred prireditvijo tre-
ba pridobiti dovoljenje NIJZ 
in nato upoštevati vse var-
nostne ukrepe, tako da je 
bila letošnja dirka res mal-
ce posebna. Z udeležbo oko-
li sto tekmovalcev smo za-
dovoljni. Vzpon zadnja leta 

organiziramo skupaj z dru-
štvom LPP in šteje tudi za 
njihov pokal. Prav tako nam 
pomagajo trgovina 4Endu-
rance, servis in trgovina 
A2U, Tedi trans iz Lučin 
poskrbi za prevoz opreme, 
Zare poskrbi za pometanje 
ceste, poleg tega pa poma-
gajo tudi številni prostovolj-
ci, ki se jim vsem zahvalju-
jem,« je v imenu organiza-
torjev dodal Blaž Oblak.

Na kolesih so premagali »pukle« in vročino
Športno društvo Špik Lučine je minulo nedeljo pripravilo kolesarski vzpon na Pasjo ravan, v poletni vročini pa je imel največ moči Jani Prešeren,  
ki je s časom pod 25 minut opravil s progo med Todražem in Pasjo ravnjo. V ženski konkurenci je bila najhitrejša Tanja Žakelj.

V cilju so navijači najprej pozdravili Janija Prešerna.

Tanja Žakelj je bila najhitrejša med dekleti.

Domžale – Helios Suns so 
blizu končni sestavi ekipe za 
novo sezono. Pred dnevi se je 
namreč moštvu domžalskih 
košarkarjev pridružil še 22-le-
tni ameriški center Ryan Kri-
ener, visok 208 centimetrov. 
To bo njegova prva izkušnja 
igranja v Evropi.

Novinec pri Heliosu
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Vipavska dolina
Nekateri me obveščate, kje 

vse ste že bili in kaj ste do-
živeli s kolesom. Tri sestre, 
Barbara, Nataša in Alenka, 
ki so nekoč imele dekliški 
priimek Gartner, so s kole-
som spoznavale lepote Vipa-
vske doline, od koder so se 
za lahkoto podale tudi proti 
Krasu. Štanjel je na primer 
od Vipave oddaljen le 15 ki-
lometrov. Tudi glasov cestni 
kolesar Aleksander Česnik, 
ki veliko koncev tedna preži-
vi v tej rodovitni dolini bre-
skev, grozdja in češenj, pra-
vi, da je tu res veliko mož-
nosti za pritiskanje na pe-
dale. Ljubitelji bolj ravnin-
skih cest boste lahko razi-
skovali dolino po dolgem in 
počez, saj se od Nove Gori-
ce do Podnanosa na razda-
lji 35 kilometrov dolina dvig-
ne za manj kot sto višinskih 
metrov. Ljubiteljem cestne-
ga kolesarstva Aleksander 

svetuje, da se iz Ajdovščine 
peljete proti izviru reke Hu-
belj, ki so jo že Rimljani ime-
novali Mrzla reka, nadaljuje-
te do Lokavca, od tam pa se 
povzpnete na Predmejo. Na 
osem kilometrov dolgem 
klancu boste premagali se-
demsto metrov višinske raz-
like. Malo pod vrhom pride-
te do strmih kamnitih pobo-
čij Čavna. Tam se cesta zoži 
in pelje skozi ročno izklesa-
ne kamnite predore. Od tu 
vas bodo table usmerile pro-
ti Colu in kmalu pridete do 
razgledne točke pri spome-
niku materi Gorjanki, kjer se 
odpre lep pogled na Zgornjo 
Vipavsko dolino in Nanoško 
planoto. V Colu zavijete des-
no nazaj proti Ajdovščini. 

Daljša pot vodi okrog Na-
noške planote. Iz Ajdovščine 
se po stari cesti podate proti 
Podnanosu in potem do kon-
ca doline potoka Močilnik. 

Od tu se cesta v nekaj serpen-
tinah dvigne do Razdrtega in 
potem zopet po stari cesti do 
vasi Hruševje in Dilce, kjer 
se usmerite proti Predjami. 
Tu si privoščite postanek in 
ob pogledu na grad obnovi-
te zgodbe o Erazmu Pred-
jamskemu. Nato se na ces-
ti proti Colu povzpnete še 
za tristo višinskih metrov in 
se zopet spustite v Ajdovšči-
no. Ljubitelji gorskega ko-
lesarstva lahko v Podnano-
su, kjer se je rodil skladatelj 
Slavko Premrl, ki je uglas-
bil slovensko himno, zavi-
jete kar proti Nanosu. Tam 
se začne osem kilometrov 
strmega vzpona do lovske 
koče Nanos. Pot se nadalju-
je po makadamu proti Voj-
kovi koči. Z vrha 1240 me-
trov visokega Nanosa, zelo 
priljubljene pohodniške toč-
ke, se odpre pogled na Vipa-
vsko dolino, Kras, Jadransko 

morje, Ljubljansko kotlino 
in Julijske Alpe. Od tu se zdi, 
da je celotna Slovenija na do-
segu roke. Od Vojkove koče 
se zavijte proti zahodu ter 
nato desno v smeri Abrama. 
Od tam se pot začne, skozi 
bukov gozd , spuščati proti 

Sanaborju, od koder se lah-
ko spustite v Vipavo ali Aj-
dovščino. Vipavska dolina 
vam res nudi mnogo lepih 
kolesarskih poti in užitkov, 
le da vas ne preseneti burja, 
ki sicer največkrat piha zgo-
daj spomladi.

Aleksander Česnik tudi po Vipavski dolini ponosno kolesari 
v dresu Gorenjskega glasa.

Jelena Justin

Pred časom sem prehodila 
idilično pot, v Sloveniji dokaj 
neznano. Alta via del Grani-
to v pogorju Dolomiti Lago-
rai, ki se nahaja med dvema 
večjima krajema, Belluno in 
Trento. Gre za tridnevni tre-
king, krožno pot, na kateri 
se prehodi približno 30 kilo-
metrov in naredi okoli 3200 
višinskih metrov. Pot je uho-
jena, široka, saj poteka po 
nekdanjih vojaških in oskr-
bovalnih poteh. Na celotni 
poti sta dve gorski koči, kjer 
se da prespati, tako da je re-
zervacija prenočišča nujna. 
Pa ne tik pred zdajci! Gremo 
na pot skupaj? Pa pojdimo!

Izhodišče je planina Mal-
ga Sorgazza, do katere je iz 

Kranja približno 350 kilome-
trov. Gremo proti Novi Gori-
ci, kjer nadaljujemo naprej 
proti Palmanovi. Avtocesto 
zapustimo na izhodu Por-
togruaro, kjer nadaljujemo 
naprej proti Conegliano in 
Feltre. Predlagam, da vklo-
pimo navigacijo, ki nas bo 
po vzpenjajoči se cesti pri-
peljala do kraja Piave Tesi-
no, kjer zavijemo ostro des-
no navzgor. Čaka nas prib-
ližno deset kilometrov ces-
te do Malge Sorgazza, kjer je 
naše izhodišče. Planina ima 
veliko in urejeno parkirišče. 

Povzpnemo se do koče, 
kjer se začne naša oran-
žna pot, Alta via del Grani-
to (AVG). Pot št. 328 v za-
četnem delu poteka zlož-
no, skozi gozd, prečimo 

mostiček, potem pa se zač-
ne strmeje vzpenjati. Pot je 
mulatjera. Na koncu goz-
da je stičišče s potjo 367, ki 
pride s planine Quarazza, 
a mi zavijemo desno in na-
daljujemo po 328. Zmerno 
vzpenjajoča se pot poteka 
po travnato-skalnatem po-
bočju, delček celo pod kabli 
vzpenjače, kjer nas presene-
tijo znaki o možnem nena-
dnem udoru vode. Kaj hitro 
nam bo jasno, zakaj. Na viši-
ni 2013 metrov je namreč jez, 
za njim pa lepo in precej veli-
ko akumulacijsko jezero Co-
stabrunella. Očitno jez ob-
časno dvignejo, da v dolino 
odteče odvečna voda. Mimo 
koče elektro podjetja nada-
ljujemo vzpon po levi strani 
jezera. Vzpon je dokaj strm, 

a je pot izjemno lepo spelja-
na. Na gladini jezera odseva-
ta vrhova Cima Segura, Cima 
Trento in Cima Brunella. Po 
poti AVG, št. 328, nadalju-
jemo do škrbine Quarazza, 
kjer zavijemo levo proti škr-
bini Rava, pod mogočno Ci-
mon Rava. Na škrbini zavi-
jemo bolj v desno in sledi-
mo naprej Alta via del Grani-
to, št. poti pa se spremeni v 
332 b. S škrbine začnemo ra-
hlo sestopati in prečimo po-
bočja Cima Caldenave. Če 
mi doma ni bilo jasno, zakaj 
na te vrhove ne vodi niti ena 
markirana pot, mi je bilo na 
licu mesta kristalno jasno. Te 
granitne gore so res nedosto-
pne oz. rezervirane le za ple-
zalce. V tem delu poti se glo-
boko pod nami pokaže plani-
na Ravetta di Sopra, vidimo 
pa tudi t. i. Veliko jezero na 
zahodni strani Cimon Rava. 

Po prečenju dospemo do 
škrbine Ravetta. Čaka nas 
spust po poti 332. Spust je v 
zgornjem delu precej strm, 
nato pa dosežemo travnat 
odsek, kjer v poletnih mese-
cih cvetijo šopi čudovitega 

rododendrona. Nadaljujemo 
strm spust, mimo mogočne-
ga potočka. Spuščamo se po 
dolinici Val di Pravetta. Ko 
dosežemo izravnavo v doli-
ni, sledimo oznakam, ki nas 
po dokaj razmočenem tere-
nu peljejo proti koči na plani-
ni Sorgazza. Vmes prečimo 
še kakšen mostiček iz debla, 
do koče pa se malenkostno še 
povzpnemo. Izpred lične in 
urejene koče, ki jo vodi prijaz-
na oskrbniška ekipa, se nam 
odpre pogled na vijugajočo se 

reko Caserine, ki se izteka v 
dolino Val di Caldenave. 

Nad kočo dominirata vrho-
va Monte Cenon, 2278 m, in 
Croz di Primalunetta, 2291. 
Tako, za prvi dan trekinga, 
ko smo prehodili deset kilo-
metrov, bo dovolj. Nadaljeva-
nje sledi!

Nadmorska višina: 1799 m
Višinska razlika:  
1064 m gor, 718 m dol
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Alta via del Granito, I. 

Granitna pot
Tridnevni treking po t. i. Granitni poti oz. Alta via del Granito. Dolomiti 
Lagorai. Stare vojaške poti. Zelenje. Voda. Mah. Granit. 

Granit, zelenje in ogromno vode. Lepo. / Foto: Jelena Justin Proti dolini Val di Pravetta / Foto: Jelena Justin

Koča na planini Sorgazza bo ponudila udobno in prijetno nočitev. Rezervacije so nujne! 
Sploh letos, ko nam korona kroji življenja. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Komenda, Domžale – Ob 
koncu julija je neurje, po-
nekod je klestila tudi toča, 
povzročilo precejšnjo ško-
do tudi na poljščinah. Na 
širšem gorenjskem obmo-
čju je bilo najhuje v obči-
nah Komenda, Mengeš in 
Domžale. V Kmetijsko goz-
darskem zavodu (KGZ) 
Ljubljana, ki z javno službo 
kmetijskega svetovanja po-
kriva tudi to območje, so v 
prvo poročilo o škodi v kme-
tijstvu zapisali, da je v obči-
ni Komenda največ škode 
na vrtninah, predvsem na 
solati in radiču, ki sta tako 
poškodovana, da nista pri-
merna za prodajo. Pri kore-
nju, rdeči pesi, čebuli, zelju 
in gomoljnicah so poleg lis-
tov poškodovani tudi drugi 
nadzemni deli rastlin, po-
nekod je voda odnesla prst 
in s tem »razgalila« podze-
mne dele. Zelo poškodova-
na je koruza, poškodovana 
naj bi bila od 60 do 80 od-
stotkov, najbolj pozni po-
sevki. Kot je dodatno pojas-
nil terenski kmetijski sve-
tovalec Anton Jamnik, je 
toča padala v pasovih, zato 
je tudi škoda zelo različ-
na. Od 85 kmetij v občini je 
škodo utrpelo okrog petde-
set kmetij. Največ škode je 
na pozno sejani koruzi, pre-
vladuje koruza za siliranje. 
»Zelene mase še nekaj bo, 
a bo energetsko skromna, 
saj je toča marsikje povsem 
uničila zrnje,« ugotavlja 
Anton Jamnik in dodaja, da 
s spravilom verjetno ne bo 

težav, razen morda na nji-
vah, kjer je koruza zelo pole-
žena. Travinje ni prizadeto, 
veliko so ga kmetje pospra-
vili že prej. Kmetje so pože-
li že tudi večino žita, v času 
neurja je stalo le še okrog 
deset hektarjev pšenice in 
tritikale, ki pa jo je toča zelo 
oklestila, tako da je izpad 
pridelka od 60- do 80-od-
stoten. Toča je poškodovala 
tudi krompirjevko in pone-
kod razgalila gomolje, ki so 

zato postali zeleni in neupo-
rabni za prodajo. Škoda je 
tudi pri soji, saj je toča zbila 
na tla liste in stroke, rastli-
ne so ostale brez novih cve-
tnih nastavkov. Podobno je 
pri fižolu, ostala so le ste-
bla, poškodbe na čebuli lah-
ko povzročijo gnitje ... 

In kako je bilo v dom-
žalski občini? »Koruza je za-
radi močnega vetra zlomlje-
na, listi in storži so zaradi 
toče razcefrani, polomljeni. 

Trava, kjer še ni bila pokoše-
na, je vsa polegla,« so kmetij-
ski svetovalci po ogledu pri-
zadetih območij zapisali v 
poročilo in dodali, da je toča 
zmanjšala količino krme in 
tudi njeno hranilno vred-
nost. Tomaž Močnik, vod-
ja oddelka za kmetijsko sve-
tovanje v KGZ Ljubljana, si 
je nekaj dni kasneje ogledal 
prizadeta območja. Kot je 
dejal po ogledu, so med po-
sameznimi območji glede 
poškodovanosti kmetijskih 
rastlin zelo velike razlike. 
Najbolj je sicer prizadeta ko-
ruza, od ostalih poljščin žita, 
ki še niso bila požeta. Toča je 
poškodovala tudi strehe na 
nekaterih hlevih in senikih, 
na eni od kmetij na Gorjuši 
je tako »preluknjala« streho, 
da so morali seno preložiti in 
ga ponovno osušiti.

Največ škode na koruzi
Toča, ki je ob koncu julija padala na območju občin Komenda, Mengeš in Domžale, je najbolj prizadela 
koruzo. Silaže bo količinsko manj, slabša pa bo tudi njena hranilna vrednost.

Neurje s točo je povzročilo največ škode na koruzi.

Odkar država od leta 2006 sofinancira premijo za 
zavarovanje kmetijskih posevkov, za omilitev škode 
ni možno pridobiti finančne pomoči iz proračunske 
rezerve. Ministrstvo je lani sofinanciranje premije za 
zavarovanje posevkov, nasadov in plodov zvišalo na 
petdeset odstotkov. Del k premiji lahko prispeva tudi 
občina, vendar pa skupno sofinanciranje premije ne 
sme preseči 65 odstotkov. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v petek v okviru 
programa razvoja podeže-
lja objavilo javni razpis, s ka-
terim za naložbe na kmetij-
skih gospodarstvih name-
nja deset milijonov evrov. 
Finančne podpore name-
nja za naložbe za prilago-
ditev kmetijskih gospodar-
stev na podnebne spremem-
be ter za izboljšanje okolja. 
Med takšne naložbe sodi-
jo nakup in postavitev mrež 
za zaščito pred točo in rastli-
njakov, ureditev trajnih na-
sadov in zasebnih namakal-
nih sistemov z enim uporab-
nikom ter nakup kmetijske 

mehanizacije, ki ima izrazi-
to okoljski učinek. Podpore 
je možno uveljavljati za na-
ložbene stroške, ki so nasta-
li letos po 12. marcu, ter za 
splošne stroške, ki so nasta-
li po 1. januarju 2014. Za na-
kup kmetijske mehanizacije 
znaša podpora 30 odstotkov 
upravičenih stroškov, ta de-
lež pa se lahko poveča na naj-
več 50 odstotkov, če gre za 

naložbe na območjih z ome-
jenimi možnostmi za kme-
tijsko dejavnost, za nalož-
be socialnih podjetij, kolek-
tivne naložbe ali za naložbe 

mladih kmetov. Za preosta-
le naložbe znaša podpora 50 
odstotkov upravičenih stro-
škov, ki pa se lahko poveča 
na največ 90 odstotkov.  

Denar za naložbe na kmetijah
Država namenja za naložbe na kmetijskih gospodarstvih deset milijonov evrov.

Država namenja nepovratna sredstva tudi za nakup in 
postavitev mrež za zaščito pred točo. Slika je simbolična.

Vlogo je treba vložiti 
v elektronski obliki 
v elektronski sistem 
agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja 
v času od 31. avgusta do 
vključno 4. novembra.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den potrdila poročilo Zavo-
da za gozdove Slovenije o 
stanju in oceni škode v goz-
dovih po letošnjih naravnih 
ujmah, v katerem zavod ugo-
tavlja, da so izpolnjeni pogo-
ji za razglasitev naravne nes-
reče, kot jih določa zakon 
o dodatnih ukrepih za od-
pravo posledic škode zara-
di prenamnožitve populaci-
je podlubnikov. Zakon do-

loča, da so pogoji izpolnjeni, 
če je v koledarskem letu tre-
ba posekati več kot štiristo ti-
soč kubičnih metrov drev-
ja in ocenjena škoda prese-
ga 0,3 promila bruto druž-
benega proizvoda. V zavodu 
za gozdove ugotavljajo, da bo 

letos zaradi podlubnikov tre-
ba posekati najmanj 411.786 
kubičnih metrov smreke. Do 
23. junija so označili za po-
sek 295.786 kubičnih me-
trov smreke, kar je bila posle-
dica nadaljevanja čezmerne-
ga razmnoževanja podlub-
nikov v lanskem letu; febru-
arski vetrolom pa je močno 
poškodoval še 116 tisoč ku-
bičnih metrov smreke, kar 
predstavlja nevarnost za čez-
merno razširitev podlubni-
kov na prizadetih območjih.  

Zaradi podlubnikov so 
gozdovi najbolj poškodovani 
na blejskem gozdnogospo-
darskem območju, kjer so 
do 23. junija odkazali za po-
sek 72 tisoč kubičnih metrov 
lubadark, skupno pa so la-
stniki gozdov dotlej poseka-
li 101.630 kubičnih metrov 
lubadark – poleg letos ozna-
čenih za posek še nekaj od 
lani. Na kranjskem gozdno-
gospodarskem območju so 
lastnikom odkazali za posek 
15.182 »kubikov« lubadark, 
lastniki pa so jih letos pose-
kali 22.332 kubičnih metrov. 
Februarski močni vetrovi so 
na kranjskem območju poš-
kodovali 70 tisoč kubičnih 
metrov dreves, na blejskem 
pa 18 tisoč.

Pogoji za razglasitev 
naravne nesreče
Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da so 
zaradi škode, ki so jo v gozdovih povzročile 
naravne ujme in podlubniki, izpolnjeni pogoji za 
razglasitev naravne nesreče. 

V vetrolomu poškodovano in oslabelo drevje predstavlja 
dodatno nevarnost za čezmerno razmnožitev podlubnikov.

Podlubniki in močni 
vetrovi so letos do 23. 
junija s poškodbami 
dreves razvrednotili les 
za 6,6 milijona evrov, 
ocena škode pa ne 
vključuje stroškov obnove 
in varstva poškodovanih 
gozdov ter del na gozdnih 
prometnicah.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
petek objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb v predin-
dustrijsko predelavo lesa. Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in državni proračun namenjata za to 4,5 milijona 
evrov denarja, od tega 2,5 milijona evrov za naložbe v okviru 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in dva milijona za naložbe 
gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov posa-
meznikov ter skupin proizvajalcev s področja gozdarstva. In-
vestitorji se bodo lahko potegovali za sofinanciranje naložb 
v sušenje in impregnacijo lesa in predelavo lesnih ostankov v 
lesna goriva (pelete, sekance), za posodobitev strojne opreme 
v žagarskih obratih, za naložbe, ki pomenijo ustvarjanje do-
datnega vira dohodka na kmetiji ... Višina podpore znaša 40 
odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja bo vloge izključno v elektronski obliki 
sprejemala od 31. avgusta do vključno 30. septembra. 

Spodbujajo predelavo lesa
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Vilma Stanovnik

Kranj – Akcija Hitrost bo po-
tekala do nedelje, 16. avgu-
sta, aktivnosti Agencije pa 
bodo usmerjene predvsem 
v informiranje in ozavešča-
nje. V tem času bo policija iz-
vajala tudi poostrene nadzo-
re po vsej Sloveniji. 

»Osnovni namen akcije 
je zmanjševanje števila pro-
metnih nesreč, ki se zgodi-
jo zaradi neprilagojene hi-
trosti, in tudi njihovih pos-
ledic. Večja kot je hitrost vo-
žnje, verjetneje je, da pride 
do prometne nesreče, kate-
re posledice so praviloma 
najtežje,« pravijo v Agenci-
ji za varnost prometa (AVP) 
in pojasnjujejo, da je na pri-
mer trk avtomobila v pešca 
pri hitrosti petdeset kilome-
trov na uro enak padcu člo-
veka z višine 9,8 metra. 

V prvih sedmih mesecih 
letošnjega leta se je po tre-
nutno dostopnih podatkih 
na slovenskih cestah zaradi 
neprilagojene hitrosti zgodi-
lo skoraj tisoč petsto prome-
tnih nesreč. Glede na minu-
lo leto, ko je bilo v enakem 
obdobju takšnih nesreč več 
kot tisoč sedemsto, to pome-
ni 14,3-odstotno zmanjšanje. 

Letos je policija do konca 
julija obravnavala skupaj bli-
zu 188 tisoč kršitev cestno-
prometnih predpisov pri vo-
znikih, v enakem obdobju 
lani pa več kot 207 tisoč. 

Kršitve s področja hitrosti 
predstavljajo blizu 35 odstot-
kov vseh ugotovljenih kršitev. 

Je pa policija v prvih letoš-
njih sedmih mescih obravna-
vala več kot 64 tisoč kršitev s 
področja hitrosti – in to kljub 
zmanjšanju obsega prometa 
v časa trajanja ukrepov za za-
jezitev epidemije covida-19. 
V primerljivem obdobju lani 
je bilo obravnavanih več kot 
71 tisoč takšnih kršitev.

Toda kljub zmanjšanju 
števila ugotovljenih kršitev 
je v tem obdobju zabeležen 
porast deleža prometnih ne-
sreč zaradi neprilagojene hi-
trosti, kršitve cestnoprome-
tnih predpisov s področja 
hitrosti pa še vedno predsta-
vljajo tretjino vseh kršitev.

Zaradi neprilagojene hitro-
sti je v letošnjem letu umrlo 12 
udeležencev v prometu, kar 

je 18 manj kot v lanskem pri-
merljivem obdobju. Prav tako 
so zabeležili manj hudo in 
lažje telesno poškodovanih.

Vseh 12 smrtnih žrtev je 
tudi povzročilo prometno 
nesrečo, v kateri so izgu-
bile življenje. Sedem jih je 
bilo voznikov osebnega av-
tomobila, trije so vozili pod 
vplivom alkohola, eden tudi 
ni uporabljal varnostnega 
pasu. Štiri smrtne žrtve so 
bile med vozniki enoslednih 
motornih vozil, in sicer trije 
vozniki motornega kolesa in 
en voznik mopeda. Dva voz-
nika motornega kolesa in vo-
znik mopeda so bili obenem 
tudi pod vplivom alkohola.

»Zmerna vožnja v skladu s 
cestnoprometnimi predpisi, 

ki je prilagojena razmeram, 
je zato odgovornost vsakega 
voznika,« tudi poudarjajo v 
agenciji ter skupaj s policijo 
pozivajo k strpni udeležbi v 
prometu, še posebej v času 
povečane gostote prometa 
in višjih temperatur, kar hit-
ro vodi do večje nestrpnosti 
med vozniki, ki lahko prive-
de do neljubih dogodkov. 

Policisti bodo v tem ted-
nu po vsej Sloveniji poostre-
no spremljali hitrosti v ce-
stnem prometu in prehitre 
voznike ustrezno kaznova-
li. Hkrati bodo pozorni tudi 
na druge kršitve v cestnem 
prometu, s katerimi bi mor-
da lahko ogrožali svojo var-
nost in varnost drugih ude-
ležencev.

Hitro ni vedno najhitreje
Ker je neprilagojena hitrost še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi 
posledicami, je Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo včeraj začela izvajati nacionalno 
preventivno akcijo Hitrost.

Lani je bila prav hitrost najpogostejši vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom, saj je 
bila skorajda vsaka druga smrtna žrtev posledica neprilagojene hitrosti.

Jasna Paladin

Velika planina – Postaja ko-
njeniške policije Ljublja-
na ima trenutno 15 konj za 
opravljanje nalog na terenu 
in tudi ustrezno število po-
licistov konjenikov, ki op-
ravljajo naloge na celotnem 
območju Policijske uprave 
Ljubljana, pomoč pa nudijo 
tudi drugim upravam, ki ra-
zen mariborske nimajo svo-
je konjeniške enote.

Naloge policistov konje-
nikov so različne in zelo po-
membne, pravi predstavnik 
za odnose z javnostmi na PU 
Ljubljana Tomaž Tomaževic: 

»Najpomembnejše in najpo-
gostejše naloge policistov ko-
njenikov so povezane z varo-
vanjem vseh vrst javnih zbi-
ranj, kjer je pričakovati mno-
žično kršenje javnega reda 
in miru. Službeni konji so 
izvrstni pomočniki, ki tudi 
na preventivnih akcijah poli-
cije vedno očarajo obiskoval-
ce, še posebno otroke, hkrati 
pa lahko te živali na ukaz pos-
tanejo izredno učinkovito pri-
silno sredstvo. Delo policistov 
konjenikov je pomembno 
tudi takrat, ko vozniki motor-
nih vozil uporabljajo površi-
ne, ki so namenjene izključ-
no pešcem. S tem policisti 

konjeniki prispevajo tudi k 
ohranjanju naravnih lepot. 
Tako konjeniške patrulje tudi 
na izletniških predelih Slove-
nije nadzorujejo ceste, na ka-
terih je zaradi območja naro-
dnega parka promet z vozili 
prepovedan, in skrbijo za spo-
štovanje Zakona o ohranja-
nju narave. Na splošno so ko-
nji zaradi svojih fizičnih last-
nosti in odlične mobilnosti 
nepogrešljivi tudi kot pomoč 
drugim policistom na zahtev-
nih terenih, kot so gozdovi in 
obrežja rek, pri širših bloka-
dah, pri načrtovanih akcijah 
za iskanje oseb in prijetje sto-
rilcev kaznivih dejanj ter za 

iskanje nasadov konoplje. Po-
membni so tudi pri pregledo-
vanju in nadzorovanju obmo-
čja ob večjih naravnih in dru-
gih nesrečah.«

Letošnje poletje so zno-
va redni obiskovalci tudi na 
Veliki planini, kjer je promet 
z motornimi vozili prepove-
dan, s svojo prisotnostjo pa 
skrbijo tudi za področje jav-
nega reda, cestnega prome-
ta in preprečevanja morebi-
tnih kaznivih dejanj (kot so 

na primer vlomi v parkira-
na vozila). Večkrat pa se tudi 
zgodi, da ne le preprečujejo, 
ampak tudi neposredno po-
magajo. Tako sta v torek, 28. 
julija, okoli 12. ure policista 
konjenika na Veliki planini 
pomagala starejšemu obča-
nu, ki se je lažje poškodoval 
pri padcu in je zaradi vroči-
ne potreboval nujno zdrav-
niško pomoč. Nudila sta 
mu prvo pomoč in poklica-
la gorske reševalce.

Nadzor tudi na konjih
Policisti konjeniki so nepogrešljivi na množičnih prireditvah in shodih, 
na območjih, ki so namenjena zgolj pešcem, pa tudi v narodnih parkih in 
drugje v naravi, kjer nadzirajo predvsem prepoved vožnje z motornimi vozili. 
Večkrat tako obiščejo tudi Veliko planino.

Nadzor na Veliki planini opravljajo policisti na konjih. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka, Kranj – Gorenj-
ski policisti so konec tedna 
obravnavali dva primera iz-
življanja na cesti. V enem so 
škofjeloški policisti obrav-
navali voznika osebnega av-
tomobila, pri katerem je pre-
izkus alkoholiziranosti po-
kazal 1,30 miligrama alko-
hola na liter izdihanega zra-
ka (2,8 promila). Voznik je 
imel veljaven tudi ukrep pre-
povedi vožnje. Policisti so ga 
pridržali, vozilo pa zasegli. 

Kranjski policisti pa so 
obravnavali voznika za-
četnika, ki je pri omejitvi 
petdeset kilometrov na uro 

vozil s hitrostjo 111 kilome-
trov na uro. Mladi voznik, 
star 19 let, je izpit opravil le 
nekaj dni pred prekrškom. 
Vozilo je na kraju prevzel 
njegov starš. 

»S takimi dejanji udele-
ženci vsakič močno ogroža-
jo druge. Pozivamo k večji 
skrbi za varnost v prometu 
in upoštevanje prometnih 
pravil. Do številnih nesreč 
namreč prihaja zaradi na-
pak in malomarnosti udele-
žencev v prometu in ti so tis-
ti, na katerih je največji del 
odgovornosti. Prosimo, vo-
zite previdno in ne ogrožaj-
te drugih,« znova opozarja-
jo policisti.

Izživljala sta se na cesti

Vilma Stanovnik

Kranj – Ekipe za reševanje v 
gorah so imele ta konec te-
dna spet precej dela. V sobo-
to so pri Sedmerih jezerih in 
na planini Preval so pomaga-
li planinki in planincu zaradi 
bolezni. Na Bovškem Gam-
sovcu sta se zaplezala dva pla-
ninca, na Dobrči pa si je pla-
ninka poškodovala roko.  

V nedeljo je letalska poli-
cijska enota z ekipo za heli-
koptersko reševanje in pod-
poro gorskih reševalcev na 

tleh znova trikrat reševala 
v gorah. Na Vrtači si je pla-
ninka pri padcu poškodova-
la glavo. Na planini Loka pod 
Raduho so pomagali planin-
cu zaradi bolezni, na Kokr-
škem sedlu pa so reševali 
planinca, ki si je pri padcu 
na brezpotju huje poškodo-
val nogo. »Znova opozarja-
mo na previdnost v gorah in 
odgovorno ravnanje vseh,« 
pravijo policisti in svetuje-
jo, da planinci ture prilaga-
jajo svojim sposobnostim in 
ne tvegajo po nepotrebnem.

Odgovorno v gorah

Kamnik – V nedeljo okoli 19. ure se je na Ulici Josipa Močnika v 
Kamniku zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročila voznica 
osebnega vozila. Do nesreče je namreč prišlo, ker je voznica 
zaradi vožnje preblizu roba vozišča trčila v dve parkirani vozili. 
Eno izmed vozil je odbilo in poškodovalo je še tretje parkirano 
vozilo. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri voznici po-
kazal 1,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper 
voznico bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Pijana povzročila nesrečo

Moškrin, Bled – Konec tedna 
so v naselju Moškrin pri Ško-
fji Loki našli nemški izstrelek 
kalibra 26 mm iz obdobja 
druge svetovne vojne. Pri-
padnika Državne enote za 
varstvo pred NUS Gorenjske 
in Ljubljanske regije sta neek-
splodirano ubojno sredstvo 
uničila na kraju najdbe. Staro 
neeksplodirano sredstvo so 
našli tudi na Bledu in ga uni-
čili na varni lokaciji. 

Našli so neeksplodirana 
sredstva

Medvode, Radovljica, Kranj 
– Ta konec tedna je bilo v 
Medvodah vlomljeno v hišo. 
Tat je iz nje odnesel gotovi-
no in nakit. Lastnika je oško-
doval za nekaj tisoč evrov. 
V naselju Brda v Radovljici 
je bilo v nedeljo vlomljeno v 
počitniški objekt, v Kraju pa 
v poslovni objekt. 

Tat odnesel denar  
in nakit



Alenka Brun

A
di Smolar že 
skoraj štiri des
etletja s svoji
mi pesmimi v 
slovenski pros

tor prinaša življenjske res
nice, s katerimi razveselju
je, opozarja na probleme in 
tolaži. Poslušalce vseh gene
racij nagovarja z iskrenos
tjo, šegavostjo in navidezno 
preprostostjo svojih bese
dil, iz katerih pa lahko izlu
ščimo marsikatero življenj
sko modrost. V svoji dol
goletni glasbeni karieri je 
za svoje delo prejel številna 
priznanja tako javnosti kot 
stroke in se neizbrisno zapi
sal v srca slovenskih poslu
šalcev. Navkljub zavedanju, 
da naš svet premore obilico 
krivic in grenkobe, ohranja 

pozitiven odnos, ki še pose
bno pride do izraza na nje
govih koncertih, ko svoje 
pesmi sproti napoveduje in 

opremi z duhovitimi pred
govori. Tako je tudi na kam
niškem odru napol v šali, 
napol zares priljubljeni kan
tavtor pozdravil (butično) 
publiko pod odrom v svojem 
humornem stilu: da je vesel, 
da je ponovno na odru, saj so 
časi taki, da je razmišljal, ali 
se ne bi kar upokojil; in da 
ga zanima, ali sploh še zna 
peti. Publiko je z izjavo nas
mejal, še z večjim veseljem 
pa so v nadaljevanju pospre
mili njegove znane uspešni
ce vsaj z mrmranjem melo
dij, večina pa je prepevala z 
njim.

Ob odprtju Mestnega odra 
sta pred koncertom Adija 
Smolarja zbrane nagovori
la tudi vodja programskega 
odbora letošnjega Kamfes
ta Goran Završnik in župan 
Občine Kamnik Matej Sla
par. Med drugim sta pou
darila pomembnost festi
vala in gojenje kulture tudi 
v časih, ki od nas zahtevajo 

več pozornosti in upoštevan
ja preventivnih ukrepov.

Pester festivalski 
program

Med letošnjimi odri in 
nekaj manjšimi prizoriš
či zagotovo izstopa oder v 
novonastajajoči Kreativni 
četrti (KČ) Barutana, kjer 
se predstavljajo predvsem 
lokalni ustvarjalci. Program 
je raznolik. Tako boste lah
ko v nadaljevanju prisluh
nili tudi Janiju Kovačiču in 
njegovim Pesmim iz karan
tene. Desetletnico Godalka
nja, ki je prvič vzniknilo prav 
na Kamfestu, bo počastilo 
Godalkanje pod vodstvom 
Bojana Cvetrežnika, ki bo 
tokrat godlo na odru Baruta
ne danes zvečer v obliki Fid
dle Gang Jama. 

Bojan se je tako rekoč tik 
pred zdajci domislil še zani
mive promocije nastopov na 
Kamfestu. Prvi dan festiva
la smo ga namreč srečali na 

FESTIVAL KAMFEST
Med 7. in 15. avgustom 2020 Kamnik gosti poletni kulturni festival Kamfest. Seveda zaradi razmer, ki 
jih povzroča prisotnost novega koronavirusa, v prilagojeni obliki. Prizorišča za nastope glasbenikov so 
manjša, imajo sedežni red, upoštevati se morajo pravila in priporočila. Prvi, ki je nastopil na Mestnem 
odru in s tem nekako tudi odprl letošnji, že sedemnajsti Kamfest, pa je bil Adi Smolar.

Adi Smolar

Oder z butičnim prizoriščem KČ Barutana je novost 
letošnjega Kamfesta.

Šutni, v starem mestnem jed
ru Kamnika, kjer sta z Bar
jo Drnovšek predvsem v vio
linskem duu nastopala za 
mimoidoče in vabila na dana
šnji večerni koncert in na 
sobotnega, ko bo na Mestnem 
odru ob 20. uri nastopila Ter
ra POP. Lahko boste prislu
hnili sveži predstavi obdelav 
klasik pop glasbe večinoma 
v angleščini. Na Kamfestu bo 
tako dvajset let po prvem sre
čanju tria Terrafolk na Len
tu zasijala Terra POP z nas
topajočimi: Klemen Bračko 
– POP capricci (solo violina), 
Barja Drnovšek in Bojan Cve
trežnik – POP (violinski duo), 
Danijel in An Černe – duo 
Terra Mistiki (kitara, flavta, 
violina, vokal).

Mestni oder bo gostil še 
druga velika imena sloven
ske glasbene pokrajine. Reci
mo edinstvenega Janeza 
Škofa; etno in folk glasba bo 
v mestu odzvanjala po zas
lugi zasedbe Bakalina Veli
ka, 13. avgusta na oder priha
ja slovenska fusion skupina 
Moonlight Sky, se bo pa isti 
dan na Večernem odru pred
stavila nabrita domača zased
ba Čao Portorož. 

Včeraj ste v Kamniku lah
ko prisluhnili duetu z loških 
koncev Drajnarjuva vampa. 

Na dan odprtja je Kamfest 
razveseljeval obiskovalce 
tudi s KUL petkom in s Pri
jatelji Dixilanda. Mekinj
ski samostan gosti kino pro
gram, otroški oder najdete v 
Parku Evropa, ambientalne 
glasbene vibracije pa ponu
ja Oder Zaprice v lapidariju 
gradu Zaprice. Pa še bi lah
ko naštevali.

Dober obisk 

V devetih dneh se bo tako 
na Kamfestu odvilo več kot 
petdeset žanrsko izjemno 
pestrih dogodkov za otroke 
in odrasle. Večina je brezpla
čnih, potekajo v skladu s pri
poročili in pravili, ki jih zah
teva prisotnost covida19. 
Če vas kakšen koncert res
nično zanima, je smiselno, 
da na spletni strani kam
fest.org pogledate objavljeni 
program festivala in se pre
pričate, da ni že razprodan. 
Novonastala situacija nam
reč dopušča le določeno šte
vilo prisotnih na posamez
nih prizoriščih. V primeru, 
da je koncert razprodan, se 
sicer še vedno lahko odpra
vite na festival in poskusite 
srečo tako, da počakate do 
trenutka tik pred začetkom, 
saj morda kdo svoje vstopni
ce ne bo izkoristil.

Danes ob 18. uri bo vrt Sokolskega doma v Škofji Loki 
gostil literarno-glasbeni večer. Brali bodo zgodbe v poe-
ziji in prozi skupine mladih literatov, ki so ustvarjali na 
delavnicah pisanja z Leonoro Flis. Združili se bosta biti 
zgodb in glasbe. Dogodek bo moderirala vodja projekta 
Mladi literati Anja Eržen.

Biti z Mladimi literati

Barja Drnovšek in Bojan Cvetrežnik 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Do lune

Sprašujem se,
od kje
mi moč.

Da rušim
mostove,
osvajam vrhove.
Gradim vsak dan
nove mozaike.

Ne oziram se
na posledice,
ne iščem
izgovorov.
Samo hodim.

PESMI MLADIH

Vedno,
samo naprej.

Kje so meje;
ni jih.
Vem, od kje,
in vem,
do kod.

Vedno,
samo do lune
in nazaj.

Jasmina

Vsi v sebi skrivamo zalogo moči – in ko jo potrebujemo, 
pride na površje. Pot do lune in nazaj je najlepša, saj je to 
čas, ko se imamo radi in prevladujejo čustva. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Alenka Brun

Z
nameniti šefov 
kruh kuharske-
ga mojstra Gre-
ga Rozmana, ki 
je že kakšni dve 

leti chef brdske kulinarike, 
sedaj lahko okušate tudi v 
Vili Bled. Posebnost kru-
ha je, da je pečen v olivnem 
olju. Tokrat so kruh postre-
gli še z maslom, rikotino 
skuto in peteršiljem. Lažja 
jed tokratnega menija je bila 
riba. Na krožniku so postrvi, 

marinirani z brinovimi jago-
dami, delali družbo še gel 
limone, drobtine rjavega 
masla in čips kvinoje. Nas-
lednji krožnik je kombiniral 
teletino: lička, file in ocvrt 
telečji priželjc z dodano kre-
mo v soli pečenega topinam-
burja in mladim grahom. Za 
sladico pa je na mizo prispel 
ganaš karamelne čokolade s 
pečeno belo čokolado, man-
govim ragujem, peno koko-
sovega mleka ter sorbetom 
mandarine. Lahko bi zak-
ljučili: bistrojsko kosilo na 
nivoju vile, sredi terase z 

enim najlepših pogledov na 
Blejski otok in jezero – in to 
za popolnoma sprejemljivo 
ceno.

Ko sem tako kosila in gle-
dala predse, sem se spom-
nila zanimivega časovne-
ga sosledja iz oddaljene in 
bližnje preteklosti. Razmiš-
ljala sem o časih, ko so Bled 
množično obiskovali Nizo-
zemci in mi je enkrat eden 
od turistov v anketi na vpra-
šanje, zakaj so za dopust 
izbrali Bled, odgovoril: ker 
se tu pač ne dogaja veliko in 
tudi ne moremo zapraviti 

veliko. V zelo bližnji prete-
klost pa so na Bled turisti že 
drli v trumah. Cene neka-
terih ponudb in storitev so 
poletele v nebo. Potem se je, 
ravno tako ne dolgo nazaj, 
zgodila še apartmajska revo-
lucija »apartma v vsako hišo, 
tudi namesto garaže«, če se 
izrazim šaljivo, in so Bled 
preplavili predvsem mladi, 
tuji »backpackerji« oziroma 
popotniki z nahrbtnikom. 
Sedaj je »na obisku« koro-
naefekt ...

Bled je doživel in videl že 
marsikaj, a želja po tem, da 
bi bil butični predstavnik slo-
venskega turizma, ostaja. 
Pravzaprav že sedaj turisti 
gledajo nanj kot na neko eks-
kluzivno destinacijo, biser 
gorenjske regije. Tu govori-
mo predvsem o tujih turistih, 

domači so precej bolj nezau-
pljivi. Morda je ravno zato 
prišel čas, da ga Slovenci zač-
nemo spoznavati na novo, 
na svojo pobudo, po svo-
jih zmožnostih, namesto da 

slepo spremljamo objave na 
Facebooku, koliko je nekdo 
plačal za kavo oziroma kako 
obskurno drago imajo par-
kirnino na Bledu. Kaj pa, če 
vseeno ni vse res? (Konec)

Blejska lepotica, ki še vedno vztraja (4)

VILA Z OKUSOM

Strežno osebje in kuharski mojster: Maruša Janina Selišnik, 
Grega Rozman, Blaž Modrič in Bojan Lončarič

Znameniti kruh šefa Grega RozmanaRibji krožnik je bil dober uvod v naslednjo jed. Na mesnem krožniku je tokrat kraljevala teletina.

Suzana P. Kovačič

K
ot je povedala Žar-
kova sodelavka Bar-
bara Omerzel, je bil 
poudarek na kako-
vostnem preživlja-

nju prostega časa in druže-
nju. Otrokom so pripravili 
različne ustvarjalne delavni-
ce, lepo vreme so izkoristili 
tudi za odkrivanje lepot Moj-
strane z okolico, otroci so bili 
še posebno navdušeni nad 
bližnjim manjšim jezerom 
Kreda. Nekateri so pri jeze-
ru bili že kdaj prej, nekateri 
so ga odkrili na novo. Sicer pa 
so ustvarjali in izrazili svojo 
domišljijo v izdelkih s pomo-
čjo barv za steklo, das mase, 
perlic ... Zelo so jih pritegni-
le barve za steklo, za najlju-
bši motiv jih je nekaj izbralo 
papigo. Anže je tako povedal, 
da bo svojo papigo nalepil na 
okno. »Doma sem iz Zgor-
nje Radovne, narava naokrog 
je vsa zelena. V takšno okol-
je pa najbolj sodi zelena papi-
ga,« je pojasnil Anže, ki je s 

tempera barvicami na risalni 
list naslikal tudi vesolje. Tana 
je dejala: »Z mlajšim bratom 
sva za materinski dan doma 
zaigrala igrico, v kateri sta 
nastopila Smrketa in Smr-
kec. Pa sem se spomnila, da 
bi Smrketo zdaj naslikala še z 
barvami za steklo.« Marko je 
pokazal zapestnico iz perlic; 
eno je najprej naredil zase, 

ker pa je bila njegovi mami-
ci tako všeč, jo eno naredil še 
zanjo. In kar je še zanimivega 
povedal v razmislek: »Ko smo 
šli na sprehod, smo s seboj 
vzeli tudi vreče za smeti, da 
smo pobrali tisto, kar ljudje 
odvržejo kar na tla. Tega lju-
dje ne bi smeli početi, sploh 
pa ne v Triglavskem narod-
nem parku.« Kiara pa bo, ko 

bo velika, veterinarka. Doma 
že ima kakšno domačo žival, 
ker pa si želi tudi papagaja, je 
z barvami na steklo naslikala 
papagaja, ki bo krasil doma-
če okno. Tjaša je iz das mase 
ustvarila mini dvonadstrop-
no torto in srček za najboljšo 
prijateljico. Tudi Tinkara in 
še dve Neži so v en glas zatr-
dile, da se imajo zelo lepo ... 

PAPIGA PA SRČEK ZA ...
Društvo Žarek je v prvih avgustovskih dneh organiziralo brezplačno tridnevno počitniško delavnico 
Sproščeno v poletje.

Družili so se v prostorih Društva mladih Kranjska Gora v Mojstrani (na sliki), lepo vreme pa 
izkoristili tudi za sprehode. 

Obiskali so tudi manjše jezero Kreda in naslikali, kar so 
videli in doživeli.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_LAZJI_20_64
NALOGA

5 9 1 4 2
4 2 5 8 7

9 1
6 5 3 7 1 9

4 2 8 5 6 7
7 9

8 1 4 2 3
2 6 7 9 8

sudoku_LAZJI_20_64

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_64
NALOGA

2 3 5 7
6 3

8 2
9 6 5

3 2 8 7
4 1 5

8 6
5 8
6 5 7 9

sudoku_TEZJI_20_64

REŠITEV

2 1 3 5 8 4 9 7 6
5 7 4 9 2 6 8 3 1
6 8 9 3 7 1 5 4 2
1 9 6 7 5 3 4 2 8
3 4 5 2 1 8 6 9 7
7 2 8 6 4 9 1 5 3
8 3 1 4 9 7 2 6 5
9 5 7 8 6 2 3 1 4
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397416285
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713289456
985164723
264753918

Rešitev:

Rešitev:

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Lepo prosim za smer«

Sporočili ste mi, da bodoče-
ga partnerja spoznam prek 
prijateljev. Krogov prijateljev 
imam več, kateremu krogu 
naj namenim več pozornos-
ti? S svojim delom pomagate 
ljudem in zdi se mi, da vas to 
lahko zelo osreči in vas najver-
jetneje naredi osebno vedno 
močnejšo. Zelo se veselim 
vaših odgovorov. 

Vesela sem, da duhovno 
rastete in vam to veliko 
pomeni. Kot že sami najbrž 
veste, imate visoko in moč-
no energijo. Zato tudi več 
zaznavate kot drugi. Hitro 
veste oziroma začutite, kako 
je. V pravem trenutku znate 
biti previdni. Saj veste, veliko 
je ljudi, ki sebe oklicujejo za 
marsikaj, v ozadju pa se skri-
vajo prevare. Kmalu vas bo 
nekdo razočaral, saj boste 

pričakovali več in spoznali, 
da ni bilo iskrenosti v odno-
su. Partner vas v tem krogu 
ne čaka in mislim, da si tega 
tudi ne želite. Sami ste na 
visokem energetskem nivo-
ju – in kar je manj od tega, ni 
za vas. Krog, povezan s hčer-
jo, je zanimiv in dobili ste kar 
nekaj novih izkušenj. Z ljud-
mi, s katerimi se ne počuti-
te dobro, je škoda izgubljati 
energijo in čas. V tej družbi 
imate sedaj dobre prijatelje. 
Tudi na področju službe ozi-
roma v tem okolju vam ne 
vidim partnerja, čeprav ste 
mnogim všeč, a z vaše strani 
ne vidim nič posebnega. To, 
kar ste napisali pod podtoč-
ko d, tukaj se skriva odgovor 
na vaše vprašanje. Takoj bos-
te začutili tisto pravo pove-
zavo, ko besede sploh niso 
potrebne, ko se vse odvija na 
drugem nivoju. In je vse tako 

preprosto. Zakaj? Ker je tisto 
pravo. Hvala za lepe besede, 
bodite lepo.

»Sinji metulj«

Najprej vam čestitam ob 
Abrahamu! Kdaj dobim služ-
bo za dlje časa? Kaj pa služba 
moža? Vedno ste tisti, ki nas s 
svojimi odgovori in nasveti na 
prijeten način pomirite.

Hvala vam za lepe besede in 
voščilo. Žal je res, da vse tiste 
prave vrednote v današnjem 
času pomenijo bore malo. S 
tem, ko se boste zaradi tega 
obremenjevali, ne boste 
spremenili nič. Saj veste, 
posledice tega se potem 
kažejo pri zdravju. Še pred 
iztekom tega leta se boste 
dogovarjali za novo službo, 
ki ne bo samo začasna, tako 
da se vam na tem področju 

umiri in stabilizira. Trenutno 
delo vam jemlje vso energijo. 
Z voljo in vztrajnostjo vam 
bo uspelo uresničiti svojo 
željo. Mož je že nekaj časa 
pod stresom, saj mu služba 
povzroča veliko težav. Ne 
vidim odpovedi, bo pa sam 
zamenjal v naslednjem letu, 
ko se mu ponudi zelo dobra 
priložnost. Takrat mu stojte 
ob strani, da se bo lažje odlo-
čil. Sin ima pred seboj lepo 
pot, tako v šoli kot pri športu 
ga čakajo zelo lepi rezultati. 
Res je, da imata oba starša 
kar nekaj zdravstvenih težav, 
in vas skrbi, a počasi se jima 
umirja, ne bo nič hudega in 
vse bosta zmogla premagati. 
Vse bo še dobro. Ne pozabi-
te, da je treba na vse gledati s 
pozitivnega stališča, če hoče-
te sebi dobro. Sreča vas čaka 
in prepričana sem, da jo bos-
te znali prepoznati. Srečno.

Alenka Brun

F
rane Orehar pravi, 
da je tovrstnemu 
druženju namen-
jena prva sobota v 
juniju. Tudi letos 

je Sosedovanje bilo, ven-
dar prilagojeno razmeram, 
ki jih povzroča prisotnost 
novega koronavirusa.

Vedno je tako, da se ga 
udeležijo prav vsi prebi-
valci ulice. Eni včasih mal-
ce zamudijo, drugi pride-
jo prej, spet tretji se oglasijo 
kasneje. Tokrat so se družili 
bolj v obliki piknika, za oku-
sno hrano pa je skrbel Grega 
Krč, ki tudi sicer rad kuha in 
se dobro znajde v vlogi mojs-
tra žara. Zametki Sosedova-
nja segajo še v čase, ko so bili 
živi še Franetovi starši. 

Franeta večina Preddvor-
čanov in sosedje poznajo 
tudi kot izjemnega obože-
valca in poznavalca ameri-
ške pevske ikone Michaela 
Jacksona. Že kot otrok se je 
navdušil nad njegovo glasbo 
in jo obožuje še danes. Dob-
ro se spomni dne, ko je pevec 
umrl, in tudi ko pripoveduje, 
kaj vse so mu rumeni medi-
ji pripisovali, ne skriva žalo-
sti v glasu. Videl je ogrom-
no njegovih nastopov, ko je 
Michael koncertiral v Evro-
pi. Ustanovil je klub obože-
valcev Fan club MJ, njegov 

prvi sin je po pevcu dobil 
tudi ime. V preteklosti se 
je usoda poigrala s sinovim 
zdravjem in dogodki so vodi-
li do odločitve, da se je Fra-
ne kasneje v življenju odlo-
čil in organiziral tudi dobro-
delni koncert – kar na doma-
čem dvorišču in vrtu, in to 
zelo uspešno. »To je bil čas, 
ko je naš klub praznoval rav-
no desetletnico obstoja,« se 
spominja. Danes se z neka-
terimi člani ob tem poseb-
nem prazniku 3. januarja še 
vedno dobijo, kako rečejo, se 
poveselijo.

Vmes je klub dobil tudi več 
prostora pod domačo streho. 
»Oče je bil lovec in je imel 
lovsko sobo zelo rad. Petde-
set let je bil član LD Storžič, 
petdeset let njihov blagajnik. 
Ko je umrl, sem lovsko sobo 
podrl, vendar nisem ničesar 
očetovega uničil ali zavrgel. 

Prostor je sedaj kombinaci-
ja lovske sobe in Fan cluba 
MJ,« razloži. Ne more, da se 
ne bi zasmejal: »Videti je, 
kot da je sedaj Michael pri 
lovcih ...«

Pred dvema letoma je Fra-
ne srečal Abrahama. Nje-
govi so resno razmišljali, 
da bi mu za darilo podari-
li obisk Jacksonovega gro-
ba ali Neverlanda v Ame-
riki, vendar so po tehtnem 
premisleku ugotovili, da bi 
verjetno pričakoval več in bi 
ga obisk razočaral. Tako so 
se raje odločili za muzikal 
v Londonu, kjer nastopijo 
najboljši imitatorji Michae-
la Jacksona z vsega sveta in 
različnih starosti. Najmlajši 
je imel takrat komaj pet let 
in vsi so peli v živo, izvemo. 
»Na dve leti muzikal pono-
vijo in v času, ko je na spo-
redu, je vedno razprodan,« 

navdušeno pripoveduje 
Frane.

Pogovor se vrne na ulico 
Pungrat. Ko smo že pri pra-
znovanjih: za pomembnej-
še, okrogle obletnice sosedje 
z ulice nimajo navade posta-
vljati mlajev ali rož, a vedno 
poskrbijo, da slavljenec tis-
ti dan zagotovo ve, da praz-
nuje. Ko je eden od sosedov, 
ki se rad ukvarja s športom, 
praznoval šestdeset let, so v 
ulici organizirali olimpijsko 
vas. Vsaka hiša je predstav-
ljala svojo državo, vsaka gos-
tila eno olimpijsko discipli-
no. 

Spet drugemu sosedu, ki 
je zaposlen na Krvavcu, pa 
so za okroglo obletnico na 
dvorišču napeli jekleno vrv, 
po kateri so se potem sosedje 
kot turisti vozili gor in dol v 
gondoli. Ko je na primer Fra-
netova soproga dopolnila 
štirideset let, je doma doži-
vela modno revijo in pod 
odrom sodniški prizor iz 
oddaje Zvezde plešejo. Obi-
skali so jo tudi Kostajnarji in 
ji zapeli ...

Za konec Frane pouda-
ri: »Res sem organizator, 
pobudnik tovrstnih dru-
ženj, vendar brez sosedov 
vsega tega ne bi nikoli izpe-
ljal.«  Vesel je, da imajo v 
njegovi ulici zdrave sosed-
ske odnose; to, da se imajo 
ljudje ''fletno'', se mu zdi pa 
sploh super.

SOSEDOVANJE NA PUNGRATU
Na dan sosedov so v eni izmed preddvorskih ulic v juniju vsako leto pripravili pravo sosedsko veselico, 
ki so jo poimenovali Sosedovanje na Pungratu. Za dogodek je zaslužen Frane Orehar, ki rad poskrbi, da 
se v ulici Pungrat tudi sicer sosedje večkrat družijo.

Frane Orehar

V soboto, 1. avgusta 2020, so v Kranju zakonsko zvezo 
sklenili Andrej Potrč in Saša Brunčič, Simon Šter in Maša 
Grilc, James David Walker in Brigita Perdih ter Janez Čer-
ne in Ana Štromajer, na Brdu pri Kranju Žiga Kavčič in Rija 
Drožđek, v Mostah pa Aleksandar Magovac in Dijana Cvi-
jić. V soboto, 8. avgusta 2020, so se v Škofji Loki poročili 
Janez Trojanšek in Tanja Lozar, Marko Lavrinec in Anja 
Rupar ter Matic Karničar in Maja Jankovec, na Gorenji 
Dobravi pa Matjaž Zorman in Maja Oblak.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 39 otrok, 
od tega 15 deklic in 24 dečkov. Najtežja in najlažja sta bili 
deklici, in sicer je najtežja tehtala 4665, najlažja pa 2630 
gramov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 11 otrok, od 
tega 6 dečkov in 5 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
4300 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 
2100 gramov.

Novorojenčki

Na strani blejskega Hotela Astoria na Facebooku smo 
zasledili, da sta nedavno dahnila usodni da Aleksandar 
Magovac in njegova izbranka Dijana. Aleksandar je sicer 
Jeseničan, večina ljubiteljev hokeja pa ga pozna iz lede-
nega športa. 

Hokejist dahnil usodni da
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CENA JE 16 EUR. 

     Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, 

    kosilo, nezgodno zavarovanje. 

Pokličite 

041 935 586
MITJA – od 13. do 17. ure
 

031 228 766
PETRA – od 17. ure dalje

TRGATEV V VITOVLJAH
Turistična kmetija Ipavec organizira trgatev v Vitovljah. Na avtobusni postaji pred 
Mercator centrom na Primskovem vas bo čakal avtobus ob 7.30. Pot vas bo vodila 
naravnost v Vitovlje, naselje nad Šempasom pri Novi Gorici. Tam vas bo gospodar 
Mitja pričakal z narezkom, sledila bo razlaga o pravilnem obiranju grozdja, nato pa 
se boste nekaj uric preizkušali ob obiranju in polnjenju košaric z grozdjem. Po trga
tvi vas bo čakalo okusno domače kosilo, med katerim bo za dobro voljo poskrbel 
harmonikar, ki bo tudi po kosilu poskrbel za dobro zabavo in ples. Če boste hoteli, 
se boste lahko peš odpravili do bližnje vrtnarije ali do romarske cerkvice, od koder 
pogled seže vse do morja. Domače dobrote lahko tudi kupite. Odhod proti domu 
je načrtovan okoli 18. ure. Ne pozabite na udob no obutev in veliko dobre volje! 
Vsak trgač prejme sodček vina (5 litrov).

Dobra   domača  malica   

pred delom

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se
stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri
žan ke) po šlji te do srede, 26. 
avgusta 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.

TOREK, 7. SEPTEMBRA 2020
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Ugoden nakup domačih,  

na zraku sušenih mesnin

Okusno 

kosilo po 

trgatvi
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1.  nagrada: 3 buteljke vina +  
10 litrov točenega vina

2.  nagrada: 2 buteljki vina +  
5 litrov točenega vina

3.  nagrada: 1 buteljka vina +  
3 litri točenega vina
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Ajdov kruh z orehi
Če je včasih ajda veljala 

predvsem kot živilo revežev, 
je danes zaradi svoje izje-
mne hranilne vrednosti vse 
bolj cenjena. Ni le zdrava, 
temveč tudi nadvse okusna. 
Res nam svež ajdov kruh z 
orehi ponujajo v trgovini, a 
po precej zasoljeni ceni. Po-
leg tega pa te vrste kruha, ki 
jih najdemo na trgovskih po-
licah, vsebujejo le manjši de-
lež ajdove moke. Raje si ga 
specimo sami doma.

Ajdov kruh z orehi: 250 
g ajdove moke, 350 g pše-
nične moke, 3,5 dl vode, pol 
kocke kvasa, 1 žlička soli, 1 
žlička sladkorja, 1 žlica oliv-
nega olja, 1 skodelica oreho-
vih jedrc.

Ajdovo moko presejemo 
v skledo ter jo poparimo z 
2,5 dl vrele vode. Pustimo, 
da se ohladi. Kvas nadro-
bimo v skodelico, mu pri-
mešamo 1 žličko sladkor-
ja in zalijemo z decilitrom 
mlačne vode. Pustimo stati 
10 minut, da vzhaja. K ohla-
jeni poparjeni ajdovi moki 
presejemo pšenično moko. 
Prilijemo olje in posolimo. 
Dodamo še vzhajan kvas in 
vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Gnetemo še vsaj 10 mi-
nut, da se testo začne svetiti. 
Testo oblikujemo v kepo, ga 
pokrijemo s čisto kuhinjsko 
krpo ter ga pustimo vzhajati 
na toplem 45 minut. Vzha-
jano testo prevrnemo na 

pomokan kuhinjski pult 
ter ga potlačimo. Po površi-
ni posujemo orehe in testo 
večkrat prepogibamo, da se 
orehi porazdelijo po testu. 
Oblikujemo hlebček, ki ga 
postavimo v pomokan pe-
har ali posodo. Pokrijemo 
in ponovno vzhajamo, prib-
ližno pol ure. Pečico segre-
jemo na 220 °C. Na dno 
pečice postavimo lonček z 
vodo. Vzhajano testo pre-
vrnemo na pekač in posta-
vimo v pečico. Po 10 minu-
tah peke temperaturo peči-
ce znižamo na 180 °C in pe-
čemo še 30 minut. Pečen 
kruh vzamemo iz pečice in 
ga postavimo na mrežo, da 
se ohladi.

Nasvet: Ajdova moka 
ne vsebuje glutena, zara-
di česar jo zmešamo z dru-
go krušno moko. Za bolj 

izrazit okus po ajdi lah-
ko povečamo delež ajdove 
moke, a naj bo razmerje še 
vseeno okrog 1 : 1.

Bučke so odlična zelenjava, ki jo lahko pripravimo na zelo raz-
lične načine in jo kombiniramo lahko tako rekoč z vsemi jedmi. 
Bogate so z vitamini, minerali, antioksidant in vlakninami, ki 
pomagajo pri prebavi, z malo kalorijami pa napolnijo naše želod-
čke. Zato so zelo primerne za shujševalne diete. Dobre so tudi za 
krepitev srca, vida, kosti, pomagajo celo pri težavah s prostato.

Okusen bučkin karpačo

Za 2 osebi potrebujemo 3 majhne bučke, žlico oljčnega olja, žlico 
balzamičnega kisa, sol in kos parmezana za strganje.
Neolupljene bučke po dolgem zelo tanko narežemo, malo 
solimo in damo na cedilo. Prelijemo z oljem in kisom, dobro 
premešamo in damo še enkrat na cedilo. Razporedimo po 
krožnikih in na bučke grobo nastrgamo parmezan. Ponudimo 
z opečenim kruhom ali toastom.
 
Kremna juha iz prevelike bučke

Za 4 osebe potrebujemo preveliko bučko (od 0,5 do 0,75 kg), 750 
ml mrzle vode, 5 strokov česna, tri žlice kisle smetane, moko ali 
jedilni škrob ter začimbe.
Bučko dobro operemo, razpolovimo, očistimo seme in ne-
olupljeno narežemo na manjše kocke. Stresemo jih v lonec, 
prilijemo mrzlo vodo, dodamo olupljene česnove stroke, sol 
in žličko začimbnega posipa. Kuhamo dvajset minut, nato s 
paličnim mešalnikom zdrobimo zelenjavo. Posebej damo v 
lonček kislo smetano, žlico moke in pet žlic vode. Razžvrk-
ljamo in zlijemo v juho. Pomešamo, potresemo s pol žlice 
sesekljanega kopra in kuhamo še tri minute.

Slastne popečene bučke s česnom in zeleno

Za 4 osebe potrebujemo 5 bučk, olivno olje, šopek peteršilja in 
zelene, 5 strokov česna in sol.
Bučke narežemo na slab centimeter debele kolute in jih z obeh 
strani popražimo na ponvi, preliti z olivnim oljem. Česen olu-
pimo in nasekljamo, peteršilj in zeleno operemo in drobno 
nasekljamo. Pečene kolute poberemo s ponve in damo na kro-
žnik, ponev pa zopet napolnimo s koluti in popečemo. Med-
tem damo prvo »rundo« v posodo, ki jo bomo lahko zaprli. 
Prekrijemo dno, nato bučke s kančkom olivnega olja, posolimo 
in potresemo s česnom, peteršiljem ter zeleno. Napravimo 
nov sloj s pečenimi bučkami in ponovimo postopek. Tako na-
daljujemo, dokler ne porabimo vseh bučk. Slastne popečene 
bučke lahko takoj postrežemo kot prilogo h krompirju, mesu 
ali ribam ali pa jih shranimo v hladilnik za kasneje.

Bučke na vrtu

Že nekaj časa jih lahko obiramo z vrta, da bodo še bolje rodi-
le, je pri bučkah res pomembno, da redno obiramo plodove 
in da jih redno in dobro zalivamo – najbolje zgodaj zjutraj, 
predvsem ko je vroče in suho. Takoj ko je zgornjih 2,5 cm 
zemlje suhe, jih zalijmo. Zalivati jih je treba pod listi, da ti ne 
dobijo glivičnih bolezni. Lahko jim pripravimo zastirko, ki bo 
zadržala vlago v zemlji.

Mojca Logar

Svojo pot smo s Cerkniške-
ga jezera nadaljevali proti 
Staremu trgu pri Ložu. 

Kraji so majhni, smo v 
povirju reke Obrh, enega od 
sedmih izvirov Ljubljanice. 
Kraški svet, ki povzroča presi-
hanje potokov in ponovne iz-
vire v drugem kraju z drugim 
imenom, ter nadmorska viši-
na so razlog, da se Ljubljanica 
v teh krajih pravzaprav rodi 
in na Ljubljanskem barju pri-
de ven. Tako se v pripeki po-
poldanskega sonca že drugič 
vzpenjamo v klanec, tokrat 
proti kraju Hrib - Loški potok. 
Celo hotel imajo tam, ki nudi 
foto safari – opazovanje med-
veda. Lovci odpeljejo goste na 
kraj, kjer krmijo medveda in 
na varni razdalji z vso potreb-
no opremo ga lahko opazujete 
v naravnem okolju. Sledi zo-
pet čudovita pot, kjer se gozd 
prepleta s travniki, cesta se vije 
mimo samotnih vasi. Pa ni 
tako odmaknjeno, sem iz Lju-
bljane pripelje celo avtobus, ki 
ob predhodni najavi sprejme 
tudi kolesa. Torej se lahko pri-
peljete z avtobusom in proti 
Kolpi nadaljujete po njenem 
najlepšem delu, ki nam je še 
preostal. Naselja imajo imena 
Travnik, Trava, Šegova vas. 
Janez je poznal znanca, ki 
se je rodil v teh krajih in se po 
osnovni šoli odselil v Ljublja-
no. Danes, na stara leta, z 
nostalgijo pripoveduje, kako je 
bilo tukaj v njegovi mladosti. 
Po poti, kjer smo se mi vozili 
z udobnimi sodobnimi kolesi, 
je on kot fantiček s kolesom, ki 
je bil tedaj na voljo, kolesaril 
v Čabar. Tam so bili kovači 
in so ga poslali kupit grablje, 
motike in drugo orodje. Z vasi 
Trava vodi potem spust v Ča-

bar. Pot nas je vodila ves čas 
ob vodi, najprej ob Čabranki, 
pri Osilnici pa se že srečamo 
s Kolpo. Pot ob Kolpi pa je mi-
lina. Voda, neprometna cesta, 
kolesarji, kadar si zaželite 
osvežitve, se lahko namočite 
ali kopljete v vodi, kakor pogu-
mni ste. Ko se vozimo vzdolž 
reke, si mislim, če bi bilo to se-
daj v Avstriji, recimo ob Dravi 
ali Muri, bi bili na pet kilome-
trov urejeni kampi, bazeni in 
naravna kopališča, tukaj pa 
je bolj divje. Taborniki so ime-
li svoje poletne kampe. Pa sem 
kmalu lahko uživala sladkos-
ti zarečenega kruha. Kampi 
in apartmaji so se vrstili drug 
za drugim in ljudi je bilo pol-
no. V Radencih smo se vozili 
po pešpoti tik ob vodi, ki gre 
do najjužnejše točke v Slo-
veniji – Kot pri Damlju. To 
je bilo prav adrenalinsko in 
vsi smo uživali v taki vožnji. 
Srečali pa smo tudi vojake, 
ki stražijo mejo. Nad vsem 
zelenjem, vodo in naravo sem 
zelo navdušena, žica ob vodi 
pa je prav grda. Če služi svo-
jemu namenu, naj bo. Upam, 
da se domačini počutijo bolj 
varne. Sledilo je nekajdnevno 
počitnikovanje ob Kolpi in 
potem vrnitev domov. S kole-
som do Črnomlja in z vlakom 
v Ljubljano. 

Če se že dolgo niste vozili 
z vlakom, ki zelo ropota in 
je v njem vroče kot v savni, 
družbo vam delajo Romi, 
priseljenci, kolesarji, posa-
mezni upokojenci in kakšen 
študent, potem se podajte z 
vlakom v Črnomelj. Presene-
čeni boste, kaj vse nudijo Slo-
venske železnice …

Kolpa

Janez Logar

Mož pravi: »Kar si poveda-
la, je spet čista neumnost, pog-
lej se no, kakšna si, oblečena si 
kot za na maškarado, le kako 
moreš biti tako neumna, bolj 
hujšaš, bolj si debela, sicer ti pa 
nič v življenju ne uspe, kar si 
se naučila v šoli, ti nič ne ko-
risti, tudi če daš veliko denarja 
za frizuro, nisi kaj prida, sicer 
pa tvoje prsi niso za nikamor.« 
… Žena mu ne ostane dolžna: 
»Česarkoli se lotiš, narediš na 
pol, nimaš nikakršnega smisla 
za urejenost, obleke si namečeš 
skupaj, da me je sram hoditi s 
teboj, položaj v službi imaš le 
zaradi poznanstev, sicer pa je 
tvoja fakulteta tako ali tako 
najlažja, no, da se ne boš raz-
počil od svojih uspehov, kar 
pojdi v svojo razmetano gara-
žo, tja še najbolj sodiš.« … Tako 
se obmetavajo razboleli ljudje. 
Mnogokrat dobijo pravi zagon, 
ko so v bližini še drugi ljudje. 
Drugi utihnejo, onadva nada-
ljujeta igro.

Zakaj mož tako grdo govori 
o svoji ženi? Zakaj žena izbira 
tako čudne besede za moža, 
ki ga ima rada? Zakaj tako 
delata? Odgovor je zelo eno-
značen. To delata izključno iz 
sebe in zaradi sebe. Besede go-
vorijo, kar je v srcu. Še drugače 
bomo zapisali: besede govorijo, 
kar nosi telo. Mož nosi na tone 
in tone sramu, da iz njega vre-
jo tako sramotilne besede. V 
ženi tli ogromno sramu, ki ji 
proizvaja takšno govoričenje. 
Sram je zelo boleče čustvo. In 
hkrati je zelo globoko zakopa-
no v takšnega posameznika. 
Zelo pogosto se zgodi, da se 
tak človek ne zaveda sramu, 
ki ga nosi v sebi. Največkrat 

je sram prekrit in pomešan z 
jezo, včasih pravo agresijo. Po-
gosto je ljudi okoli njega sram 
njegovih besed, njega pa ne. Pi-
šemo o neozaveščenem sramu, 
ki navzven razdvaja zakonca, 
navznoter pa vsakega posebej 
razžira. Resnica je popolno-
ma drugačna, kot je videti. 
Tisti, ki grdo govori o drugem, 
meni, da je povedal nekaj zelo 
vidnega na drugem. Dejansko 
pa s tem, ko mož sramoti ženo, 
sramoti samega sebe. Te besede 
prihajajo iz njega. Tudi takrat, 
kadar žena na pladnju pri-
nese nekaj sočnih ugotovitev 
o možu, žena sramoti samo 
sebe. Vsak sramoti sebe. 

Rešitev. Ne preostane jima 
drugega, kot da najprej prev-
zameta vsak svojo odgovornost 
za besede, ki vrejo iz ust. To še 
nekako gre. Težje, vendar nuj-
no, je prevzeti odgovornost za 
sram, ki je v njima. To, da se ga 
ne zavedata, jima ni v opravi-
čilo. Naj pa razumeta, da grde 
besede privrejo iz brezna sra-
mu, ki je skrit v telesu. V pri-
merih, ki so zgoraj omenjeni, 
nikoli ni problem drugi. Pro-
blem je vedno sram, ki je skrit v 
blebetavem človeku. V nadalje-
vanju je smiselno pogledati, kje 
sta se navzela toliko sramu, ki 
ga sedaj nosita v sebi. Od kod 
prihajajo ti težki in boleči ob-
čutki. Vsak ima svojo zgodbo. 
Kje sta bila že tako globoko os-
ramočena? Kdo ju je sramotil? 
Kje sta se naučila sramotenja 
sebe in drugih? Verjetno ne v 
Južni Afriki.

Sramotenje v zakonskem 
odnosu

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
11. 8.

18/28 °C

Nedelja 
16. 8.

14/26 °C

Sreda 
12. 8.

Četrtek
13. 8.

Petek
14. 8.

Sobota
15. 8.

15/25 °C 16/26 °C 16/27 °C 15/27 °C

Ponedeljek 
17. 8.

Torek
18. 8.

Sreda
19. 8.

Četrtek
20. 8.

15/23 °C 14/22 °C 14/24 °C 15/26 °C

Referent v operativi/carinski deklarant, m/ž (Brnik) 
Opis dela: carinski deklarant opravlja delo, povezano z zastopanjem poslov v ca-
rinskih zadevah, ter sodeluje s podjetji pri carinskem pregledu blaga in pri pregle-
dih blaga, ki ga opravljajo inšpekcijske službe. UPS Adria (S) Ekspres, d. o. o., Zgor-
nji Brnik 302, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 6. 9. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
Ponujamo vam delo v uspešnem podjetju, v urejenem delovnem okolju skupaj z 
ekipo odličnih in dinamičnih posameznikov. Delo poteka v dveh izmenah. Zaposli-
tev bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Kuehne + Na-
gel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 24. 8. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Komercialist za prodajo novih in rabljenih vozil, m/ž (Lesce) 
V skladu z razvojnimi načrti iščemo marljive, strokovne in spretne osebe za delovno 
mesto v Lescah – prodajalec vozil. Delovne naloge: prodaja osebnih in gospodar-
skih vozil, obdelava tržišča, stik s kupci, izdelava ponudb, kupoprodajnih pogodb ... 
ASP, d. o. o., Cesta Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 5. 9. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik orodjar, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti: izdelava in testiranje brizgalnih orodij, priprava in anali-
za brizganih polizdelkov za poizkuse, določitev brizgalnih parametrov, kontrola 
kontur brizganih polizdelkov redne proizvodnje ... Goodyear Dunlop Sava Tires, 
d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 8. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. Merkur 
trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 23. 8. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Trzin) 
Pričakujemo: zaključeno srednjo šolo, smisel za gradbeništvo in gradbene mate-
riale, izkušnje pri delu v skladišču, aktivno znanje slovenskega jezika ... Kalcer, d. o. 
o., Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 17. 8. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajnik IT-opreme, m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: interes za delo v prodaji in razvite pogajalske sposobnosti, usmerje-
nost k rezultatom. MR2, d. o. o., Alpska cesta 37b, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 6. 
9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kamnik) 
Naloge: svetovanje, strežba in upoštevanje kupcev, pregledno predstavljanje bla-
ga ... New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 
9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostnik, m/ž (Bled) 
Kaj pričakujemo: II., III., IV. ali V. stopnjo šolske izobrazbe, poljubne smeri, zaželen 
opravljen NPK za varnostnika ali končana srednja šola za poklic tehnik varovanja ... 
Aktiva varovanje, d. d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 31. 
8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji, m/ž (Kranj) 
Naloge: predpriprava in pomoč v kuhinji, transport malice, delitev malice, posprav-
ljanje in pomivanje, osnove kuhanja. Sovita, d. o. o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljub-
ljana. Prijave zbiramo do 6. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Lesce) 
Podjetje CmC Galvanika, d. o. o., se ukvarja s cinkanjem najrazličnejših kovinskih iz-
delkov na liniji bobnov in obešal. Iščemo osebo za delovno mesto delavec v proizvo-
dnji. CmC Galvanika, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 24. 8. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor/blagajnik, m/ž (Lesce) 
Vaš prispevek: sprejem in usmeritev gostov ob prihodu, informiranje gostov o 
ponudbi, vodenje blagajne in blagajniške dokumentacije, zaključitev blagaj-
ne ter predaja iztržka, točenje in strežba pijače ... P&P Marketing, d. o. o., Hra-
ška cesta 21, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 4. 9. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Bohinjska Bistrica in Bled) 
Zaželeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni 
in zanesljivi ... Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 31. 8. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

11. 8. tor. Suzana,  5.57 20.17

12. 8. sre. Klara 5.58 20.15 

13. 8. čet. Lilijana 5.59 20.13 

14. 8. pet. Demetrij 6.00 20.12

15. 8. sob. Marijino vnebovzetje 6.02 20.10

16. 8. ned. Rok 6.03 20.08

17. 8. pon.  Zdr. prek. Slov. z mat. nar. 6.04 20.07
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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. 

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

PRIREDITVE

Predšmarni večer na Mlinem
Bled – V petek, 14. avgusta, se bo ob 20. uri na Mlinem za-
čel tradicionalni Predšmarni večer. Tudi letos bo to večer 
literature in poezije pod zvezdami na predvečer praznika 
Marijinega vnebovzetja. V Medgeneracijskem centru Bled 
so v študijskem krožku Izdelava grafične tehnike linoreza na 
temo Bled povabili k sodelovanju akademsko slikarko Lučko 
Šparovec in skupaj upodobili kar nekaj simbolov Bleda. Pri 
isti mentorici so grafične veščine izpopolnjevali tudi osnov-
nošolci, ki so v tem letu obiskovali šolo risanja in slikanja 
ter svoja dela naslovili Blejsko poletje. Nastale grafike bodo 
predstavili v okviru prireditve Predšmarni večer na Mlinem, 
ki ga že 18. leto prireja Ana Marija Kovač. Pisateljica Nina 
Kosmač bo prebrala odlomek iz svoje nove knjige, ki jo je 
ilustriral superzvezdnik, kralj flamenka Rafael Amargo. Prav 
tako bo pripovedovala anekdote dedka pisatelja Cirila Kos-
mača, povezane z Bledom.

Stražišče – Ta petek, 14. avgusta, bo na Baragovem trgu v 
Stražišču med 17. in 19. uro znova lokalna eko in konvenci-
onalna tržnica. Tržnica bo tudi tokrat kulinarično obarvana. 
Kmetija Dobrote izpod Špilka bo ponudila domači eko sok, 
Silva Keršmanc bo spekla nekaj iz bučk, Špela Tomazin bo 
pripravila sadno pecivo, Iztok Šlebir pa bo ponudil med in 
medeno limonado. Na stojnici kmetije Pr' Črnet boste lahko 
pokusili bio pirin in želodov kruh, pirine bombetke z domačo 
salamo in pašteto, Lovro Pražar pa bo pripravil eko ječme-
novo in želodovo kavo. Na Amarantovi stojnici boste lahko 
pokusili pecivo in marmelado brez sladkorja, Fanči Perdih bo 
predstavila tudi knjigo Samooskrba v praksi. Kmetija Pr' Jurk 
bo ponudila svinjsko pašteto in starane sire, na Čebavsovi 
stojnici bodo delili čaj iz velikega lonca, Volk Turjaški pa bo 
obiskovalcem postregel s paleto svojih piv. Manjkal ne bo niti 
Tanker z bogato ponudbo slovenskih craft pivovarjev. Možen 
bo tudi nakup semen in sadik Eko semenarske hiše Amarant.

Kulinarično doživetje domačih jedi in piva

Maša Likosar

Naklo – Letos Občina Nak-
lo in Občina Nakło nad No-
tecia praznujeta dvajset let 
od podpisa pogodbe o pri-
jateljstvu in sodelovanju na 
področju kulture, turizma, 
športa in gospodarstva. V 
sklopu tega jubileja je bilo 
lani oktobra srečanje pred-
stavnikov obeh občin v Nak-
lem, na katerem so podpi-
sali dogovor o sodelovanju 
tudi v prihodnje. Konec ja-
nuarja je na Poljskem na no-
gometnem turnirju sodelo-
vala naklanska nogometna 
ekipa. »Občini imata veliko 
skupnega, a hkrati tudi veli-
ko različnega in ravno s tem 
zavedanjem se lahko uspeš-
no povezujemo in sodeluje-
mo,« je dejal naklanski žu-
pan Ivan Meglič in še dodal: 
»Prav je, da občani poljske-
ga Nakła spoznavajo našo 
občino in deželo, obenem 
pa nam predstavijo njihove 
kraje. Na ta način krepimo 
prijateljske vezi.«

Poljski zbor Nadzieja so v 
Naklem gostili prvič. V večna-
menskem prostoru Osnov-
ne šole Naklo so pevci prip-
ravili koncert klasične zbo-
rovske glasbe. Zapeli so šte-
vilne tradicionalne poljske 
pesmi in presenetili s kla-
sično izvedbo pesmi We are 

the champions skupine Qu-
een. »Odpravljamo se na do-
pustovanje na Hrvaško in 
smo zelo veseli, da smo se 
lahko ustavili in predstavili v 
prijateljski občini Naklo,« je 
povedal eden izmed pevcev 
Antoni Torzewski in dodal: 
»Slovenija nas je presenetila, 

predvsem s pokrajinsko ra-
znolikostjo. Nismo pričako-
vali toliko gora, in če bi tu os-
tali več časa, bi se z veseljem 
povzpeli vsaj na eno.« Zbor 
Nadzieja letos beleži 15 let de-
lovanja, pohvali pa se lahko 
s številnimi mednarodnimi 
priznanji in nagradami. 

Gostili zbor iz prijateljske občine
Minuli konec tedna je Naklo gostilo mešani pevski zbor Nadzieja, kar v slovenščini pomeni upanje,  
iz poljske občine Nakło nad Notecia. 

Ob dvajseti obletnici podpisa pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju je Naklo gostilo 
mešani pevski zbor Nadzieja iz prijateljske občine Nakło nad Notecia. / Foto: Tina Dokl
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

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

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

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

Nagrajenci križanke Za v oda za turizem in kulturo Kranj z geslom: 
GLASBENI VEČERI POD GRAJSKO LIPO, objavljene v Gorenj-
skem glasu 31.  julija 2020, ki prejmejo dve vstopnici za koncert 
Ditke 12. avgusta 2020 pod grajsko lipo na dvorišču grada Khisl-
stein, so: Anja Vrhovnik iz Naklega, Monika Kos iz Kranja in Jože 
Žgajnar iz Dupelj. Nagrajencem čestitamo!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

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

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

ZAHVALA

V 87. letu je tiho zaspala naša draga mami, babica in prababica

Marija Bergant
po domače Pošavčeva Mici iz Zaloga pri Cerkljah

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoč, izrečena so-
žalja ter za darovano cvetje in sveče. Hvala Patronažni službi Kranj, posebno sestri Vesni 

Kleindienst, ter negovalkam iz Doma Taber Šmartno za nego in pomoč na domu.  
Hvala Pogrebniku Dvorje, pevcem, g. župniku Marenku za lep pogrebni obred.  

Hvala vsem imenovanim in neimenovanim ob slovesu naše mame.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Jože Potočnik
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA hrastova in gabrova drva, razža-
gana, možna dostava, tel.: 031/330-
425 20001641

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

KERAMIČNE lijake z nameščeno pipo 
za toplo in mrzlo vodo, tel.: 041/583-
870  
 20001668

STOLE na kolesih z mizico in kro-
parski lestenec – stenski in viseči, tel.: 
041/583-870 20001669

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

USNJENI komplet za motor št. 56, 
ugodno, tel.: 041/583-870 
 20001670

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

AKVARIJ – 80 l z ribami in vsemi pripo-
močki, tel.: 031/519-349 20001677

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

IZKOPALNIK za krompir in trosilec za 
hlevski gnoj Sip 4 T, tel.: 041/865-
675 20001666

PALETNI viličar in razpecljalnik za 
grozdje, ugodno, tel.: 031/248-639 
 20001672

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČO aronijo, slive in hruške, ugo-
dno. Kmetija Princ, Hudo 1 pri Kovorju, 
Tržič, tel.: 041/747-623 20001662

KROMPIR za krmo, ugodno, tel.: 
031/224-023 
 20001671

SEME enoletne trave, očiščeno, tel.: 
041/416-241 
 20001676

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 telički simentalki, stari 12 in 18 dni, 
tel.: 031/250-114  
 20001674

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

ZAJKLJE za pleme – 4. mesece, 
mati ovnačka, oče belgijski orjak, tel.: 
041/583-870  
 20001667

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 20001675

OSTALO
PRODAM

PŠENIČNO slamo in otavo v kockah, 
tel.: 031/309-747 20001673

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

STORITVE
NUDIM

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

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

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

IŠČEM

IŠČEM mizarja za izdelavo savne, tel.: 
031/767-222 20001600

Alenka Kodele je 
tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega peciva 
iz priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih knjig: 
Torte in tortice, 
Pite in zavitki, 
Čaša sladkega, 
Piškoti, Piškotki in 
drugačno pecivo, 
Najboljši piškoti.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

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

                        + poštnina

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

EUR
12,50

Rezultati 64. kroga –  
9. avgusta 2020

3, 10, 13, 20, 23, 34, 38 
in 37

Loto PLUS:
4, 11, 16, 18, 26, 28, 39 

in 35
Lotko: 3 9 5 4 4 7

Sklad 65. kroga za 
Sedmico: 3.050.000 EUR
Sklad 65. kroga za PLUS: 

680.000 EUR
Sklad 65. kroga za Lotka: 

740.000 EUR

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

Danes bo delno jasno, popoldne bodo nastajale nevihte. Jutri 
in v četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in 
nevihtami, ki bodo pogostejše v popoldanskem času. 

Alenka Brun

Kranj – Za takšen obisk se 
je odločila na pobudo Ma-
teje Udovč, ki bo poslanski 
kolegici obisk vrnila jese-
ni. »Z Matejo sva se dogo-
vorili, da bom jaz porabila 
turistični bon v njeni obči-
ni, ona pa svojega v moji,« 
pojasni Žnidaričeva. Sme-

je nadaljuje, da ko je ome-
nila tridnevni obisk go-
renjske prestolnice doma-
čim, jo je mož najprej vpra-
šal, kaj bodo tri dni delali v 
Kranju, a so kasneje hitro 
ugotovili, da je tri dni lah-
ko premalo. Nastanjeni so 
bili v Hotelu Creina. »Prvi 
dan smo imeli vodeni ogled 
starega mestnega jedra Kra-
nja, ogledali smo si knji-
žnico in tudi individualno 
raziskovali mesto. Obiska-
li smo muzej, Prešernovo 
hišo, si v gostilni Kot privo-
ščili kranjski trio: kranjsko 
klobaso, kranjsko pivo in 
kranjske štruklje. Odpelja-
li smo se še do Vrbe, se us-
tavili na Brezjah, zaključili 

pa z razgledom s Šmarjetne 
gore,« pripoveduje Žnida-
ričeva. Naslednji dan jih je 
Udovčeva, ki je tudi planin-
ska vodnica, peljala na pla-
nino Preval. Seveda tudi tu 
ni šlo brez kulinaričnih dob-
rot: na meniju so bili skutni 
štruklji in žganci s kislim 
mlekom. Žnidaričeva nada-
ljuje: »Zadnji dan pa smo si 

zjutraj privoščili kavo v Pa-
norami Stara Pošta, se spre-
hodili po kranjskih rovih, 
popoldne pa med drugim 
uživali ob dobrotah piknik 
košarice na Brdu.« Obiska-
li so tudi Sveti Jošt, še doda.

Žnidaričeva ugotavlja, 
da je Kranj odlično izhodi-
šče za raziskovanje gorenj-
ske bližnje in daljne okoli-
ce, a bi želela videti še več. 
»Želeli smo obiskati Jezer-
sko in Krvavec, se ustaviti 
v Preddvoru, a nam je eno-
stavno zmanjkalo časa.« Za-
ključi: »Kdor ima rad ak-
tiven dopust, lahko v Kra-
nju in njegovi okolici preži-
vi tudi pet ali več dni. Mi se 
bomo zagotovo še vrnili.«

Poslanka je bon 
porabila v Kranju
Poslanka Mojca Žnidarič (SMC) z Vinskega Vrha 
(Ormož) je del turističnega bona porabila v Kranju.

Mojca Žnidarič (leva) in Mateja Udovč (desna) pred 
Prešernovim gledališčem v Kranju

Marjana Ahačič

Radovljica – Če so v prete-
klosti predvsem po manjših 
krajih prostovoljna gasilska 
društva lahko kakšen evro 
zbrala z organizacijo dogod-
kov, kot so veselice in kon-
certi, je covid-19 ustavil tudi 
to dejavnost in s tem gasil-
cem vzel priložnost, da tudi 
sami zberejo nekaj sredstev 
za svoje delovanje.

Radovljiški prostovoljni 
gasilci, na primer, so obi-
čajno pripravili kar štiri več-
je dogodke na leto: zače-
li so s pomladnim kresova-
njem, nadaljevali z veliko 
poletno prireditvijo s kon-
certom, organizirali so ga-
silska tekmovanja Firefight 
Combat Challenge in jeseni 
še Dan varnosti, intenzivno 
pa so sodelovali tudi pri or-
ganizaciji vsakoletnega Fe-
stivala čokolade v Radovlji-
ci. Na ta način, pravi dol-
goletni predsednik, zdaj pa 
tajnik PGD Radovljica Igor 
Marijan, so na leto skupaj 
s prodajo koledarjev zbrali 
kar okoli deset tisoč evrov, 
zbrana sredstva pa namenili 

predvsem nakupu opreme 
in izobraževanju.

Tovrstnih množičnih pri-
reditev v času epidemije co-
vida-19 ni mogoče organizi-
rati, zaradi česar so se števil-
na društva, tudi radovljiško, 
znašla v stiski. »Letos bi še 
posebno potrebovali doda-
ten denar, saj intenzivno 

zbiramo sredstva za novo 
gasilsko vozilo, ki bo nado-
mestilo 15 let staro in dotra-
jano cisterno. Denar bo si-
cer v 75 odstotkih zagotovi-
la Občina Radovljica, pre-
ostali del za 320 tisoč evrov 
vredno investicijo pa mora-
mo gasilci zbrati sami,« je 
pojasnil.

K sreči imajo radovljiški 
gasilci z zbiranjem dona-
torskih sredstev že dolgole-
tne izkušnje. Ne nazadnje je 
Marijan prav letos za svoje 
humanitarno delo prejel ob-
činsko priznanje. V zadnjih 
letih je v občini pa tudi zu-
naj slovenskih meja organi-
ziral več humanitarnih ak-
cij, med njimi zbiranje po-
moči za gasilsko družino, ki 
se je spopadala s težko bolez-
nijo svojega malčka, pomoči 
po poplavah v Srbiji ter Bo-
sni in Hercegovini ter poža-
rih v srednji Dalmaciji pred 
dvema letoma. 

Tako se je v trenutni situ-
aciji skupaj s kolegi gasil-
ci lotil zbiranja denarja na 
inovativen način: s pomočjo 
SMS na 1919 in (GASRAD5) 
in s postavljanjem skorajda 
že pozabljenih »šparovčk-
ov« po radovljiških gostin-
skih lokalih. »Naša pobuda 
je bila res lepo sprejeta, na-
mestili smo jih po vseh go-
stinskih lokalih našega po-
žarnega okoliša pa tudi ne-
katerih trgovinah ter frizer-
skem salonu. Denar bomo 
zbirali do konca oktobra, ko 
bomo, tako računamo, novo 
vozilo lahko že prevzeli,« je 
optimističen Marijan, ki do-
daja, da seveda računajo še 
na pomoč podjetij, veseli pa 
so tudi podpore domačih 
vrhunskih športnikov, kot je 
na primer Sara Isaković, ki 
na družbenih omrežjih Ra-
dovljičane spodbujajo k do-
nacijam za gasilce.

»Absolutno je v teh časih 
treba poiskati nove, sveže 
pristope k zbiranju denar-
ja. In tu smo tisti, ki imamo 
tudi mlajše članstvo, v veli-
ki prednosti. Težko je za tis-
ta društva, v katerih so pred-
vsem starejši člani. Če tem 
vzameš gasilsko veselico, 
jim vzameš tudi vse mož-
nosti, da bi kaj zaslužili.«

Hranilniki namesto veselic
Prostovoljna gasilska društva so pri nas tradicionalno prirejala veselice in podobne družabne dogodke, 
s katerimi so popestrila poletni utrip krajev, v katerih delujejo, pa tudi zbrala nekaj denarja, ki ga 
potrebujejo za svoje delovanje. Koronavirus je letos vse takšne dejavnosti onemogočil; društva se 
znajdejo vsako po svoje.

Radovljiški gasilci zbirajo donacije za pomoč pri nakupu novega vozila s hranilniki, ki so jih 
postavili po lokalih v svojem gasilskem okolišu. / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Marijan / Foto: Gorazd Kavčič

»Absolutno je v teh časih treba poiskati nove, sveže 
pristope k zbiranju denarja. Težko je za tista društva, 
v katerih so predvsem starejši člani. Če tem vzameš 
gasilsko veselico, jim vzameš tudi vse možnosti, da bi 
kaj zaslužili.«

Vilma Stanovnik

Kranj – Na kranjski ob-
čini pravijo, da se želi-
jo čim prej pridružiti pro-
jektu Prostofer. Ta namreč 
zagotav lja brezplačne prevo-
ze starejšim, v zadnjem času 
pa ga uvaja vedno več gorenj-
skih občin. »V tem trenutku 
že potekajo dogovori z izva-
jalcem projekta, to je zavod 
Zlata mreža. Poleg tega se je 
javilo kar nekaj šoferjev pro-
stovoljcev, zato Mestna ob-
čina Kranj že pridobiva vso 
potrebno dokumentacijo. 
To sovpada tudi z občinskim 
sistemom elektrifikacije 

voznega parka, tako na mes-
tni občini kot v zavodih, 
tako da se bo vsaj eno od vo-
zil vključilo tudi v sistem 
Prostofer,« pojasnjujejo od-
govorni na občini in dodaja-
jo, da naj bi bil Prostofer po 
načrtih v Kranju vzpostavljen 
v začetku prihodnjega leta. 

»Kranjska občina že zdaj 
znotraj društev upokojencev 
išče prostovoljce, ki bi bili 
pripravljeni sodelovati, pred 
zagonom sistema pa bomo k 
prostovoljstvu še enkrat jav-
no pozvali izkušene vozni-
ke, ki imajo občutek za lju-
di, potrebne pomoči,« še po-
jasnjujejo.

Prostofer bo tudi v Kranju


