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

Ponosna, da si rojstni 
dan deli z domovino
»Sem Nina, občanka Radovljice, 
predvsem pa ponosna Slovenka 
že trideset let,« je na slovesnosti 
na predvečer tridesetega rojstnega 
dne Slovenije – in svojega – odloč-
no povedala Nina Vidic.

 3

OBČINSKE NOVICE

Gradnja milijonskega 
prizidka k osnovni šoli
Na zadnji šolski dan so na Osnov-
ni šoli Simona Jenka Smlednik za-
čeli gradnjo več kot milijon evrov 
vrednega prizidka, kar je največja 
investicija na področju družbenih 
dejavnosti.

 6

ZANIMIVOSTI

Srečanje, ki ne zarjavi
Minulo soboto je v Škofji Loki po-
tekalo mednarodno srečanje sta-
rodobnih kolesarjev, ki so svoja 
kolesa s častitljivimi letnicami po-
peljali tako po mestu kot okolici in 
povsod navdušili.

 11

ZADNJA

Žabkarjeva »žavba« 
zazidana v steno hiše
V Mošnjah so pri obnovi stare 
hiše naleteli na časovno kapsulo: v 
steno hiše je bil zazidan lonček z 
nenavadno, močno dišečo kremo.

 24

VREME

Danes in jutri bo sončno 
in vroče. Jutri popoldne 
in zvečer ni izključena 
kakšna nevihta. V četrtek 
kaže na osvežitev.

15/30 °C
jutri: sončno in vroče

Priloge:  

loški glas 
deželne novice 
Glas občine Naklo

Aleš Senožetnik,  
Vilma Stanovnik

Trzin, Zgornji Brnik, Škofja 
Loka – Minulo nedeljo zve-
čer so točno na 30. obletni-
co bitke pri Trzinu, odkrili 
spominsko obeležje pripa-
dniku Teritorialne obram-
be Kamničanu Edvardu Pe-
perku, eni prvih žrtev osa-
mosvojitvene vojne. Spo-
min na takratne dogodke je 
na začetku slovesnosti poča-
stil prelet helikopterja, pred 
zaključkom pa še prelet treh 
lovcev Slovenske vojske. 
Slavnostni govornik pred-
sednik vlade Janez Janša je 
spomnil na 75 spopadov, ki 
so v tistem času potekali po 

državi in med katerimi je 
bila bitka v Trzinu ena ključ-
nih v takratni vojni za samo-
stojno Slovenijo, ter pouda-
ril, da je takrat zmagala ini-
ciativa posameznikov ter ve-
činske pravilne odločitve vo-
dij enot Teritorialne obram-
be. »Velikokrat teče polemi-
ka ali smo zmagali s poga-
janji ali z orožjem, ali s po-
puščanjem ali z zaostrova-
njem. Zmagali smo s pame-
tjo. Uporabili smo tisto, kar 
je bilo potrebno, in uporabi-
li smo drugačno strategijo,« 
je dejal in med drugim dodal 
še: »Po tridesetih letih smo 
prepoznavni, imamo svoje 
mesto v svetu, in tega bi se 
morali bolj zavedati in to bi 

morali bolj ceniti.« Predse-
dnik republike Borut Pahor, 
ki je skupaj z ženo padlega 
Edvarda Mojco Peperko od-
kril obeležje, je spomnil na 
enotnost naroda v času osa-
mosvajanja in dejal, da prav 
takratna enotnost predsta-
vlja vrednostno središče na-
šega naroda ter »spoznanje, 
da smo Slovenci sposobni ve-
likih dejanj, če delamo sku-
paj, če gradimo na tistem, 
kar nam je skupno, če znamo 
premoščati razlike, ki so obi-
čajne za demokratično druž-
bo.« Obeležje predstavlja sil-
hueto vojaka, ki salutira drža-
vi, in je delo arhitekta Roka 
Benda. 

Slovenci smo sposobni velikih dejanj
S številnimi slovesnostmi in praznovanji so se tudi na Gorenjskem spomnili 
dogodkov s 25. junija 1991, ko smo Slovenci razglasili samostojno državo.

Odkritju obeležja v Trzinu so prisostvovale tudi žena padlega Mojca, njegova mati Ema in 
hči Petra Peperko. / Foto: Aleš Senožetnik2. stran

Mateja Rant

Ljubljana – ZPIZ bo tako iz-
plačal letni dodatek za leto-
šnje leto v skupnem znesku 
155.923.416 evrov. Prejelo 

ga bo 611.555 oseb, od tega 
597.100 prejemnikov pokoj-
nin in 14.455 prejemnikov 
nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, so sporočili iz 
ZPIZ-a.

Jutri izplačilo 
letnega dodatka
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (ZPIZ) bo jutri skupaj z junijskimi 
pokojninami izplačal tudi letošnji letni dodatek.

6. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Minister za 
zdravje Janez Poklukar je 
povedal, da so začeli te-
stno uvajanje enotnega in 
za državljane brezplačnega 
evropskega (digitalnega) co-
vidnega potrdila, ki bo v pol-
ni meri zaživelo ta teden. To 
potrdilo ni potovalni doku-
ment, bo pa od 1. julija olaj-
šalo gibanje med članicami 
EU. Potrdilo vključuje tudi 
QR-kodo, ki je lahko nati-
snjena na papir ali v mobil-
nih napravah, in vsebuje 
samo potrebne bistvene in-
formacije, kot so ime in pri-
imek, datum rojstva, datum 
izdaje, informacije o PCT in 
edinstveno oznako. 

Digitalni žig dokazuje 
pristnost evropskega covi-
dnega potrdila in ščiti pred 

ponarejanjem. Ta teden naj 
bi vsi državljani, ki so bili pol-
no cepljeni do 30. junija, na 

dom dobili pisni dokument. 
Prihodnji teden bodo naredi-
li tudi izpis za vse, ki so ce-
pljeni enkrat, in prebolevni-
ke. Do potrdila pa že lahko 
dostopajo tisti z urejenim do-
stopom do portala zVem, kjer 
je vključno s portalom eU-
prava urejen tudi dostop do 
podatkov o njihovih otrocih. 
Potrdila bodo izdajali tudi iz-
vajalci cepljenj in testiranj, za 
dva evra ga boste lahko nati-
snili tudi v večini lekarn.

Ključnega pomena pri 
evropskem (digitalnem) co-
vidnem potrdilu je, da bodo 
osebni podatki ostali na var-
nem in bodo šifrirani, potrdi-
lo bo na voljo v nacionalnem 
jeziku in angleščini. 

Novost je evropsko covidno potrdilo 
Enotno evropsko covidno potrdilo bo v polni meri zaživelo ta teden. Vlada je podaljšala večino veljavnih 
ukrepov, nekaj sprememb je le pri organiziranih javnih prireditvah in organiziranih shodih. 

Uporaba maske ostaja obvezna na odprtih javnih krajih, 
če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 
metra. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjski glas

6. stran
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Knjigo prejme ERIKA ROZMAN, Rateče - Planica

Na Letališču Jožeta Puč-
nika Ljubljana so praznični 
dan zaznamovali z odkritjem 
spominskega obeležja v spo-
min na 30. obletnico prevze-
ma nadzora Republike Slo-
venije nad svojim zračnim 
prostorom. Odkril ga je mi-
nister za infrastrukturo Jer-
nej Vrtovec, ki je v svojem 
govoru spomnil na smrtne 
žrtve v času desetdnevne voj-
ne in še posebej omenil voj-
na dopisnika Norberta Wer-
nerja iz Avstrije in Nikolasa 
Vogla iz Nemčije, ki sta pos-
tala žrtvi napada na brniško 
letališče. »Dopisniki tujih 
medijev v tistem času so za-
gotovo pomembno vplivali 
na to, kakšno mnenje si bo 
o vojni v Sloveniji ustvarila 
tuja javnost,« je dejal; in še: 
»Boj za interpretacijo dogod-
kov je bil v tistem času izred-
no pomemben.« Poudaril je 
ustanovitev republiške upra-
ve za zračno plovbo 25. juni-
ja 1991, s čimer je Sloveni-
ja prevzela samostojen nad-
zor nad našim zračnim pro-
storom, ter poudaril, da tudi 
z vstopom v Evropsko uni-
jo in zvezo Nato nismo pre-
dali suverenosti, temveč jo 
zgolj okrepili. »Naše nebo 
je danes svobodno. Sloven-
ska vojska in naši zavezniki 
v zvezi Nato, ki ga varujejo, 
pa so garant svobode naše-
ga neba,« je še dejal minister 
ob odkritju obeležja. Zbrane 
sta nagovorila tudi poslovo-
dni direktor Fraporta Slove-
nija Zmago Skobir in župan 
Cerkelj Franc Čebulj, ki sta 
orisala vsak svoje spomine 
na dogodke izpred treh dese-
tletij. Slovesnost, ki jo je po-
vezovala Bernarda Žarn, sta 
s kulturnim programom po-
pestrila Šenčurski oktet in ci-
trarka Damjana Praprotnik.

Obeležje v nekdanji 
vojašnici

Druženje Škofjeločanov in 
gostov se je na predvečer dne-
va državnosti začelo v nekda-
nji vojašnici, kjer je zbrane 
najprej pozdravil domači žu-
pan Tine Radinja. Dogodke 
izpred tridesetih let je nato 
strnil vodja škofjeloškega 
odbora Policijskega veteran-
skega društva Sever Gorenj-
ska Brane Virant in spomnil 
predvsem na čas, ko so pri-
padniki Teritorialne obram-
be, policije in drugih organi-
zacij 28. junija pred tridese-
timi leti prvič, dokončno pa 
slab teden kasneje zajeli vo-
jašnico ter orožje in streli-
vo Teritorialne obrambe. Z 
minuto molka so se zbrani 

poklonili spominu mladega 
domačina Mohorja Bergan-
ta, ki ga je ob napadu na voja-
šnico na Kamnitniku ustreli 
vojak JLA. Na vse te dogod-
ke v nekdanji škofjeloški vo-
jašnici od minulega četrtka 
opozarja spominsko obelež-
je, delo Tomaža Furlana.

»Spomini in spomeniki, ki 
so opredmeteni spomin, no-
sijo s seboj sporočila. Danes 
se spominjamo dni pred tri-
desetimi leti, ko je bil naš na-
rod velik in ko je na ravni svo-
je zgodovinske odgovornosti 

razumel znamenja časa. Res 
je, da je svojo zgodovinsko 
odgovornost moral ubraniti 
tudi z vojnimi aktivnostmi, 
pa tudi da se je takrat poka-
zala velika povezanost naro-
da s tistimi, ko so imeli na-
logo in tudi privilegij, da so 
odločitev, sprejeto na plebi-
scitu, branili z orožjem. To 
nalogo so opravili častno,« 
je povedal slavnostni govor-
nik, prvi predsednik Repu-
blike Slovenije in v času voj-
ne predsednik predsedstva 
Milan Kučan ter poudaril, 

da je spomenik tudi temelj 
naše narodne samozavesti, 
ponosa, elana in poguma. 
Prav tako je povedal, da se je 
za svobodo, človekove pravi-
ce in dostojanstvo treba bo-
riti zmeraj na novo, česar se 
zavedajo zlasti mladi, ki že-
lijo mir, varnost in takšen 
razvoj države, da jim ne bo 
treba po svetu s trebuhom 
za kruhom. »Človek ne živi 
samo od kruha, saj smo ljud-
je družbena bitja. Vemo, da 
je skupnost toliko svobod-
na, kot je svoboden vsak po-
sameznik v njej,« je tudi po-
udaril Milan Kučan in dodal, 
da smo obletnico dočakali 
razklani kot še nikoli v tride-
setih letih. Kot je še povedal, 
si želi, da bi novi jubilej, šti-
ridesetletnico, pričakali bolj 
povezani.

Zbrani so se nato preselili 
na Mestni trg, kjer je ob dne-
vu državnosti potekala še ob-
činska proslava, slavnostni 
govornik pa je bil častni ob-
čan Občine Škofja Loka Vin-
cencij Demšar, ki je obu-
dil spomine na čas pred tre-
mi desetletji. Obe prireditvi 
so pospremili zvoki Mestne-
ga pihalnega orkestra ter na-
stop sopranistke Klare Ko-
der, ki jo je pri klavirju spre-
mljala Katja Činč. 

Slovenci smo sposobni 
velikih dejanj

Spominsko obeležje na brniškem letališču je odkril minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec. / Foto: Aleš Senožetnik

Spomenik v nekdanji škofjeloški vojašnici so odkrili: škofjeloški župan Tine Radinja, 
predstavnik Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Brane Virant, predstavnik 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Pavle Jereb ter starša Mohorja 
Berganta Mira in Brane ter njegovi sestri Bojana in Jerneja. / Foto: Vilma Stanovnik

Slavnostni govornik ob odkritju spomenika v škofjeloški 
vojašnici je bil Milan Kučan. / Foto: Vilma Stanovnik

31. stran
Simon Šubic

Brdo pri Kranju – V počasti-
tev 30-letnice samostojnosti 
in suverene državnosti Repu-
blike Slovenije je NSi na Ra-
čjem otoku na Brdu pri Kra-
nju pripravila sprejem, na ka-
terem je spregovoril tudi prvi 
predsednik slovenske vlade in 
prvi predsednik stranke, tedaj 
še Slovenskih krščanskih de-
mokratov, Lojze Peterle. 

Razglasitvi samostojnosti 
Slovenije je sledila desetdnev-
na vojna, a Peterle pravi, da se 
je vojna za Slovenijo začela že 
16. maja 1990, ko je bila iz-
voljena Demosova vlada. »Na 
dan, ko je bila izvoljena moja 
vlada, je JLA pobrala večino 
orožja Teritorialni obram-
bi. Takoj naslednji dan smo 
že začeli obrambne priprave. 
Če ne bi takrat začeli in pod 

različnimi delovnimi imeni 
pripravljali resnične sloven-
ske vojske, kakršno sem jaz 
prepoznal in pozdravil 17. de-
cembra 1990, teden pred ple-
biscitom, ko smo želeli poka-
zati, da imamo realno silo, ne 
bi zmogli pokazati take zma-
govite obrambe, kot smo jo,« 
se spominja. 

»Nimam se za zelo pogum-
nega človeka, sem pa tak, da 
grem za tistim, kar sem spoz-

nal, da je prav in je treba nare-
diti. Tako sem tudi vodil vla-
do, v kateri smo bili kdaj pa 
kdaj tudi divje različni, a smo 
vedno našli skupni imeno-
valec v smeri skupnega ci-
lja,« je dejal Peterle, ki je po-
nosen, da so krščanski demo-
krati predstavljali drugačen 
koncept moči, ki služi sku-
pnemu dobremu in ne kon-
troli in prevladovanju. 

V priprave že dan 
po izvolitvi vlade
»V prvi vladi smo bili tudi zelo različni, a 
delovali smo za skupen cilj,« pravi Lojze Peterle, 
predsednik osamosvojitvene vlade. 

Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade
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Urša Peternel

Kranj – V sredo se izteče rok 
za vložitev ugovora zoper in-
formativni izračun dohodni-
ne, ki ga je Finančna uprava 
RS odposlala 31. maja. »Če 
ste prejeli informativni izra-
čun dohodnine v začetku ju-
nija in ga še niste preverili, 
svetujemo, da to storite čim 
prej. Le do 30. junija še lahko 
podate ugovor,« so sporočili 

s Finančne uprave RS. Obra-
zec ugovora je dostopen na 
vseh finančnih uradih in 
na spletni strani Finančne 
uprave RS. Na podlagi ugo-
vora bo davčni organ zave-
zancem izdal dohodninsko 
odločbo. Rok za doplačilo 
premalo plačane dohodnine 
je 30. julij, preveč plačana 
dohodnina pa bo zavezan-
cem nakazana na TRR prav 
tako do 30. julija letos. 

V sredo zadnji dan za 
ugovor zoper dohodnino
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KOMENTAR
Alenka Brun

Glej na cesto

Tako bi najraje vsakič 
iz avtomobila zavpila 
kolesarju pred seboj, če 

ocenim, da ni dovolj vidnega 
polja, da bi ga prehitela na 
mah, pa mi ta vztrajno maha 
z levico, češ pojdi že naprej, mi-
mogrede pa mu držanje balan-
ce samo z desnico predstavlja 
resen problem. 

Naj bom jasna: nič nimam 
proti kolesarjem, ne cestnim 
ne gorskim. Ravno tako vem, 
da kolikor je kolesarjev ali pa 
motoristov in tudi voznikov, 
če hočete, toliko je različnih 
obnašanj in voženj. Eni sicer 
radi pozabijo, da niso sami na 
cesti in jim je kultura obnaša-
nja v takih situacijah pač tuja. 
Smola je le v tem, da je na cesti 
posledica kakršnekoli sebič-
nosti, slabe »prakse«, če temu 
lahko tako rečemo, lahko tudi 
nesreča, celo smrtna. 

Res je tudi, da sem člane 
kolesarskega društva BAM.Bi 
na njihovih kolesarskih turah 
po Dalmaciji spremljala sicer 
z beležko in fotoaparatom v 
roki, iz zavetja sprednjih se-
dežev spremljevalnega vozila. 
A dovolj dolgo, da prepoznam 
rekreativnega navdušenca za-
četnika in ločim tistega, ki se 
zna voziti v skupini, od tistega, 
ki misli, da vse zna. Vem na 
primer, da pri spustih cestni 
kolesarji lahko dosegajo hitrost 
75 kilometrov na uro. Samo z 
opazovanjem sem se naučila 
ogromno in med drugim tudi 
to, da v ovinek ne bom niko-
li prehitevala kolesarja, pa 
čeprav bi imela občutek, da sva 
na cesti sama samcata. Tako 

da na razna mahanja in gri-
mase, ki se največkrat pojavijo 
ravno pred ovinkom in ko že 
rahlo utrujen kolesar poganja 
pedale navkreber, ne odreagi-
ram več. 

Še enkrat poudarjam: ne 
kritiziram kolesarjev, ker dob-
ro vemo, da niso edini ude-
leženci v cestnem prometu 
in tudi ceste jim niso ravno 
naklonjene, bolj gre za po-
samezne primere – za ljudi, 
ki precenijo svoje sposobnosti 
in se pri tridesetih stopinjah 
Celzija sredi belega dne s pre-
malo vode v bidonu odpravijo 
s kolesom recimo iz Ljubljane 
do Bleda. Ali pa rekreativne 
navdušence, ki komaj čakajo 
konec tedna in se odločijo za 
kakšno kolesarsko »romarsko 
pot«, kot je recimo na Gorenj-
skem kultna cesta, ki pelje do 
Jezerskega skozi dolino Kokre. 
Ta za nameček privlači še mo-
toriste, slovenske in avstrijske. 
Da sta pa sobota ali nedelja 
sončni, se bo našlo tudi kup 
obiskovalcev Jezerskega, ki se 
pripeljejo z avtomobili. »'Ple-
ha' je na cesti čisto preveč,« 
pravijo domačini, ki jih sicer 
precej bolj moti hrup motorjev 
kot pa kolesarji. 

Sploh se je kolesarska sezo-
na v zadnjih letih, kar so zime 
mile, razpotegnila praktično 
čez celo leto. Cestna kolesa nji-
hovi lastniki oziroma kolesar-
ski navdušenci v času ne ravno 
prijaznih vremenskih razmer 
in temperatur, ki trajajo nekje 
od pozne jeseni in do mogoče 
sredine pomladi, pač zamenja-
jo za gorska ali treking. 

Marjana Ahačič

Radovljica – »Tistega dne 
se je v jeseniški porodnišni-
ci rodilo enajst otrok,« se 
spominja Anita Vidic, Nini-
na mama. »Prav na dan, ko 
se je malo čez poldne rodi-
la Nina, me še ni nič skrbe-
lo. Ko pa smo naslednji dan 
slišali prelete vojaških letal 
in ko smo skupaj z novoro-
jenčki zaradi napovedanih 
zračnih napadov mlade ma-
mice dvakrat morale v zaklo-
nišče ... Takrat nas je pa pos-
talo strah, zelo strah. Kasne-
je so nam sestre povedale, da 
so prav vsi novorojenčki, ki 
so bili takrat v porodnišnici, 
izgubili težo. Tudi oni so oči-
tno čutili stresno situacijo, 
ne le me, mame,« pripove-
duje po tridesetih letih. Ani-
ta in mala Nina sta iz porod-
nišnice domov prišli po de-
setih dneh, ravno ko je bila 
vojna za Slovenijo končana 
in je bilo najhujše mimo.

Ker se je rodila na tako po-
seben datum in ker je odraš-
čala v domoljubni družini, je 
Nina že kot otrok za rojstni 
dan pogosto imela torto, na 
kateri je bila izrisana sloven-
ska zastava. »Verjetno ne bi 
bila tako zelo ponosna na 
svoje poreklo, če se ne bi ro-
dila ravno na dan državnos-
ti, zame velik osebni in dr-
žavni praznik. Praznik, ki ni 
samo dela prost dan, temveč 
praznik, ko se lahko veseli-
mo, da živimo v samostoj-
ni državi, praznik, ki ga ima-
mo danes na podlagi zgodo-
vinskih odločitev ljudi, ki so 
takrat imeli toliko poguma, 
vere, zaupanja v ljudi, da so 
ustvarili lastno državo, za 
katero so se na plebiscitu od-
ločili Slovenci,« je povedala 
svojim soobčanom na slove-
snosti ob dnevu državnosti. 

»Že trideset let rada živim 
v svoji državi, z veseljem ob 
svojem osebnem prazniku 

dvignem visoko v zrak slo-
vensko zastavo, jo izobesim 
tudi na svoji rojstnodnevni 
zabavi, naročim torto v ob-
liki slovenske zastave, pred-
vajam samo slovensko glas-
bo … Zakaj? To je del mene. 
Čutim, da lahko to poklo-
nim tudi drugim, saj mis-
lim, da se predvsem mla-

di premalo zavedajo, kak-
šen blagoslov je živeti v svo-
ji državi, z lastnim jezikom, 
himno, zastavo in grbom. 
Vse to nam je bilo mladim, 
ko smo se rodili, že položeno 

v zibko. Zato srčno upam, da 
se bo med Slovenci narodna 
zavest okrepila.«

Obe z mamo povesta, da 
se je Ninino zavedanje, v 
kako lepi deželi živi, še pose-
bej okrepilo po hudi prome-
tni nesreči, ko se je, takrat 
18-letna, morala dobesedno 
ponovno postavljati na noge. 

Ampak Nina je, čeprav je 
imela v nesreči poškodova-
no glavo, seveda zmogla, po-
nosno pove mama. Šolo je 
končala z najboljšimi oce-
nami. Danes ima končani 

dve fakulteti, gradbeno in fi-
lozofsko, dva magisterija in 
je profesorica na eni od lju-
bljanskih gimnazij. Kadar je 
le mogoče, pove, kako sreč-
na je, ker živi – in to prav tu, 
v Slovenji.

»Po mojem mnenju se ve-
čina Slovencev preprosto ne 
zaveda, v kakšni lepi drža-
vi, kraju živi. Mladi odhaja-
jo iz države, veliko potuje-
jo, a lepot, ki jih nudi Slove-
nija, pravzaprav še sami do-
volj dobro ne poznamo. Ste 
si kdaj rekli, da bi na poletne 
počitnice odšli na popotova-
nje po Sloveniji? Zakaj pa 
ne? Se zdimo kot narod pre-
majhni, da bi lahko konkuri-
rali drugim? Naša majhnost 
je pravzaprav naša pred-
nost, ki bi jo lahko izkoristi-
li. V Sloveniji si lahko dopol-
dan na Triglavu, popoldan 
na morju, zvečer pa se kopaš 
v toplicah. Imamo izvrstne 
glasbenike, ki jih v tujini ce-
nijo še bolj, kot jih cenimo 
doma. Smo ponosni na to, 
da imamo v tako majni drža-
vi toliko izvrstnih športni-
kov in glasbenikov ter znan-
stvenikov in izumiteljev? Jih 
sploh poznamo? Jaz sem po-
nosna na to, da lahko bivam 
v isti občini, kot je bival Avse-
nik. Pa ne zato, ker je svetov-
no znan in je fenomen naro-
dno-zabavne glasbe, ampak 
zato, ker njegove melodije 
opevajo našo državo, našo 
Slovenijo, nekaj, v čemer se 
vsi čutimo povezane in pri-
padne. Bil je svetovno znan, 
nastopal je v Avstriji, Švici, 
Nemčiji, Kanadi, a nikoli ni 
zatajil svojih korenin,« pove 
Nina odločno in z veseljem 
doda, da je tudi Slavkov vnuk 
Sašo rojen istega meseca in 
istega leta kot ona.

»Ja, srečo imam, da sem 
se rodila v lepi deželi, v dob-
ri družini. Želim si, da bi se 
tudi drugi, ki živijo podobno 
kot jaz, tega bolj zavedali.«

Ponosna, da si rojstni dan 
deli z domovino
»Sem Nina, občanka Radovljice, predvsem pa ponosna Slovenka že trideset let,« je na slovesnosti 
v četrtek, na predvečer tridesetega rojstnega dne Slovenije – in svojega – pod Lipo samostojnosti 
odločno povedala Nina Vidic, Leščanka, ki se je tako kot samostojna Slovenija rodila 25. junija 1991.

Nina Vidic / Foto: Tina Dokl

»Že trideset let rada živim v svoji državi, z veseljem 
ob svojem osebnem prazniku dvignem visoko v 
zrak slovensko zastavo, jo izobesim tudi na svoji 
rojstnodnevni zabavi, naročim torto v obliki slovenske 
zastave, predvajam samo slovensko glasbo … To je del 
mene.«

Kranj – Minuli četrtek so tudi v Kranju zaznamovali trideseto 
obletnico razglasitve samostojne Slovenije, še pred osrednjo 
proslavo v Letnem gledališču Khislstein pa so na Maistrovem 
trgu slavnostno dvignili novo zastavo Mestne občine Kranj, na 
kateri je po novem tudi kranjski grb z orlom. »Z umestitvijo 
grba na občinsko zastavo želimo prepoznavnost Mestne obči-
ne Kranj še bolj utrditi in združiti oba simbola, ki predstavljata 
identiteto lokalne skupnosti. Na kranjskem grbu je andeški 
orel iz 13. stoletja, simbol tedanjih kranjskih mestnih gospo-
dov. Tu gre zahvala mestnim svetnicam in svetnikom, ki so 
se strinjali in potrdili predlagano spremembo, in verjamem, 
da nam bo nova zastava vsem v ponos,« je ob tem povedal 
župan Matjaž Rakovec.

V Kranju izobesili novo zastavo

Na kranjski zastavi je po novem tudi občinski grb. 
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Jože Košnjek

Brezje – Brezjanski fran-
čiškani so pred petimi let 
na poseben način počasti-
li 25-letnico Republike Slo-
venije. Petindvajset kleklja-
ric iz 25 slovenskih krajev je 
pod vodstvom Tanje Oblak 
izdelalo slovensko zastavo. 
Letos, ko naša država slavi 
trideseto obletnico nastan-
ka, pa so na sam praznični 
dan, 25. junija, na 24 me-
trov visok drog dvignili 13 
metrov dolgo in 6,5 metra 
široko zastavo Republike 
Slovenije. Ta je doslej naj-
večja državna zastava. Njen 
dvig na drog je z blagoslo-
vom pospremil ljubljanski 
pomožni škof dr. Anton Ja-
mnik. Brezjanska zastava je 
prekosila tudi deset metrov 
dolgo in pet metrov široko 
zastavo, ki so jo na 24 me-
trov visok drog na kresni ve-
čer dvignili pri Saveti Troji-
ci nad Vrhniko. 

Brezjanska »zastava vseh 
slovenskih zastav« je tudi 
obogatila 800-letnico fran-
čiškanskega reda, ki so jo 
bratje Frančiškovega reda 

(frančiškani, minoriti in ka-
pucini) praznovali na Brez-
jah. Leta 1221 je bil objavljen 

dokument Memoriale pro-
positi, ki so ga prejeli spo-
korni bratje, predhodniki 

Frančiškovega svetnega 
reda.

Že dan pred praznikom pa 
so v Hotemažah pred Kruh-
kerijo Gorjanc dvignili dru-
go največjo zastavo v Slove-
niji. Prav tako kot brezjan-
ska plapola na 24 metrov 
visokem drogu, v dolžiNa 
kratki slovesnosti ob dvigu 
so sodelovali Vaška skup-
nost Hotemaže, KUD Ho-
timir, cerkveni mešani pev-
ski zbor z Olševka, blagos-
lovil jo je župnik Urban Ko-
kalj, zbrane pa je nagovoril 
tudi šenčurski župan Ciril 
Kozjek. Kot nam je povedal 
predsednik vaške skupnosti 
Sebastjan Guček, je ideja za 
zastavo nastala med epide-
mijo, jubilej slovenske dr-
žave pa sovpada tudi s 30-le-
tnico Kruhkerije, ki je tudi 
donirala sredstva za zasta-
vo. »Zaradi ljubezni do do-
movine, zaradi želje po pre-
buditvi narodnega duha in 
samozavesti ter da bi sle-
herni Slovenec uzrl lepoto 
in žar naše zemlje,« pa je o 
razlogih za postavitev zasta-
ve povedal Franci Bukovnik 
iz Kruhkerije Gorjanc.

Največja zastava na Brezjah
Na dan državnosti so na samostanskem vrtu na Brezjah dvignili na drog največjo državno zastavo.  
Že dan prej je v Hotemažah potekal dvig druge največje. 

Od daleč vidna zastava Republike Slovenije na vrtu 
frančiškanskega samostana na Brezjah / Foto: Marjana Ahačič

Jezerski vrh – V soboto, 26. junija, so v počastitev dogodkov na 
mejnem prehodu Jezersko pred tridesetimi leti in ob prazno-
vanju tridesetletnice samostojne države Republike Slovenije 
pripravili svečanost, na kateri je bil slavnostni govornik dr. 
Bojan Potočnik. Prisotne je nagovoril tudi župan Jezerske-
ga Andrej Karničar in skupaj s predstavnikoma Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj ter Policijskega 
veteranskega društva Sever Gorenjska položil venec k spo-
minskemu obeležju. Dr. Potočnik je svoj govor naslovil Mejni 
prehod Jezersko, trideset let potem in v njem predstavil oseb-
no doživljanje mejnega prehoda, krajanov, Jezerskega. Omenil 
je tudi Evropsko skupnost in kaj vse smo v zadnjih tridesetih 
letih Slovenci dosegli. Poudaril je, da je Slovenija naša mati, 
kjer imamo korenine, je in bo naš dom. Predvidena je bila tudi 
podelitev priznanja društva Sever Gorenjska Lovski družini 
Jezersko, vendar ga bodo dostavili naknadno. Spremljajoči 
glasbeni program na svečanosti pa so sooblikovali Pihalna 
godba Mestne občine Kranj, Cerkveni pevski zbor Jezersko 
ter domače ljudske pevke.

Jezersko trideset let kasneje

Na slovesnosti ob trideseti obletnici osamosvojitve je bil 
slavnostni govornik na Jezerskem vrhu dr. Bojan Potočnik.
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Adergas – Na proslavi ob dnevu državnosti Občine Cerklje, 
ki je v soboto potekala v Adergasu, je precejšnjo množico 
zbranih v parku pred cerkvijo nagovoril Jelko Kacin, minister 
za informiranje v času osamosvojitvene vojne. V govoru je 
podrobneje orisal dogodke iz časa osamosvajanja, spomnil 
na žrtve vojne za Slovenijo ter tudi na napad na brniško le-
tališče in občana Cerkelj Petra Petriča, ki je takrat padel. Kot 
je dejal, brez odločne in uspešne obrambe danes ne bi imeli 
slovesnosti ob 30-letnici države in vprašanje, kakšne perspek-
tive bi imele generacije, ki so se izobrazile v tem času in so 
bile na številnih izmenjavah in praksah po Evropi in svetu. 
Omenil je tudi državno proslavo na Trgu republike v Ljubljani, 
o neudeležbi dela politike pa je dejal, da so nekateri že pred 
tridesetimi leti zamudili pravočasen prihod domov, drugi pa 
danes ponavljajo isto napako. »Domovina in država je samo 
ena in zasluži si moje in naše spoštovanje,« je še povedal 
Kacin. Zbrane je pozdravil tudi župan Cerkelj Franc Čebulj, 
pester kulturni program, ki so ga poimenovali Pozdrav naši 
Sloveniji, pa so ob pomoči kulturnih društev v občini pripravili 
v KUD Pod lipo Adergas.

Kacin: Domovina je samo ena

Slavnostni govornik Jelko Kacin

Radovljica – Tudi Občina Radovljica je na predvečer dne-
va državnosti pripravila tradicionalno slovesnost. Ob Lipi 
samostojnosti v Radovljici je zbrane nagovoril župan Ciril 
Globočnik, ki je pred tem z mladimi tekači na Radol'ški 10ki 
zasadil lipo pri atletskem stadionu, slavnostni govornik pa je 
bil letos domačin – Radovljičan Cveto Uršič, državni sekretar 
na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Uršič je 
spomnil, da smo bili v letih 1990–1991 v Sloveniji enotni, zelo 
odločni in modri. Zahvalil se je vsem, ki so v tistem obdobju 
zbrali pogum in se politično izpostavili, ter poudaril, da je 
Slovenija v tridesetih letih postala sodobna država z uspešnim 
gospodarstvom in nizko stopnjo brezposelnosti in je socialna 
država. Zbrane je nagovorila tudi Nina Vidic, Leščanka, rojena 
25. junija 1991, za katero je dan državnosti velik osebni in 
državni praznik: »Praznik, ko se lahko veselimo, da živimo v 
samostojni državi, praznik, ki ga imamo na podlagi zgodo-
vinskih odločitev ljudi, ki so takrat imeli toliko poguma, vere, 
zaupanja v ljudi, da so ustvarili lastno državo, za katero so se 
na plebiscitu odločili Slovenci.«

Slovesnost ob Lipi samostojnosti

Slavnostni govornik državni sekretar Cveto Uršič. 
Slovesnosti v Radovljici so se udeležili tudi predstavniki 
Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. 

Smlednik – Osrednja medvoška prireditev ob dnevu državnos-
ti in tridesetletnici države Slovenije je potekala na Starem gra-
du nad Smlednikom. Slavnostni govornik župan Nejc Smole 
se je v nagovoru ustavil ob nezadovoljstvu državljanov, ki so 
ga razkrile nedavne ankete, ki trdijo, da z državo Slovenijo po 
tridesetih letih samostojnosti ni zadovoljnih kar dve tretjini 
vprašanih. Kljub temu da živimo v enem najlepših in najbolj 
čistih delov sveta, da imamo možnost uporabe vse moder-
ne infrastrukture in da v gospodarskem pogledu spadamo v 
sam svetovni vrh. »Le majhen del ljudi je s seboj pomirjen in 
razume, da se zunanji svet in pričakovanja do njega začnejo 
z njimi samimi. Sklepati gre torej, da težava nezadovoljstva 
izhaja iz nas samih. Ker smo najprej nezadovoljni sami s sabo 
in seveda posledično nezadovoljni s celim svetom okrog nas. 
Kako bi tak človek lahko ljubil svojo domovino, kako bi lahko 
v njej videl vse dobro in lepo, kar mu ponuja?« se je vprašal 
Nejc Smole. V kulturnem programu so poleg Kvinteta rogistov 
Slovenske vojske nastopili še mezzosopranistka Darja Novak 
ob spremljavi kitarista Marka Mozetiča - Moza in tolkalista 
Jaka Strajnarja ter člani recitatorske sekcije KUD Smlednik 
Manca Rismondo, Hana Geršak in Jakob Fabjančič.

Smledniški Stari grad zažarel v slovenskih barvah

Smledniški Stari grad je 23. junija zvečer zažarel v 
slovenskih barvah.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V zavetju Lo-
škega gradu je minuli pe-
tek potekala slavnostna aka-
demija ob občinskem pra-
zniku. »Danes je pred nami 
sklepna slovesnost slo-
vesnega tedna. V dnevih, ko 
naša država Slovenija obe-
ležuje trideset let, obeležu-
jemo 1048 let od prve pi-
sne omembe Škofje Loke. V 
obeh primerih bogate zgo-
dovine pa se vsak njen dro-
bec vrti okoli pogumnih in 
srčnih žensk in moških, 
ki so stopili korak naprej 
in soustvarjali svoj zgodo-
vinski trenutek,« je udele-
žence slovesnosti nagovoril 
župan Radinja in dodal, da 
zadnje leto ni bilo lahko za 
nikogar. »Mislim, da je ob 
tem prazniku samo ena pra-
va tema. To pa je hvaležnost. 
Najprej do ljudi in vseh vas, 
ki ste pomagali in podpira-
li naša prizadevanja. Veliko 
vas je bilo in lepo je živeti v 
taki skupnosti,« je tudi pou-
daril župan Tine Radinja in 
se zahvalil vsem, ki so poma-
gali. »Hvaležnost in empati-
jo ob prazniku čutim do vseh 
ustvarjalnih ljudi v našem 
okolju, do kreativcev, ume-
tnikov in umetnic, športnic 
in športnikov in vseh, ki se 
jih je epidemija najbolj do-
taknila,« je tudi dodal župan 

Radinja, nato pa je čestital in 
segel v roke letošnjim občin-
skim nagrajencem. 

Bronaste grbe Občine Ško-
fja Loka so si zaslužili Podje-
tje Želva, d. o. o., Poslovna 
enota Škofja Loka, za dvaj-
setletno odlično opravljeno 
delo na zelenem programu 
v Škofji Loki, Franc Gider 
za aktivno delo in uspešno 
vodenje Krajevne skupnos-
ti Kamnitnik in Uroš Ovse-
nek za takojšnje, brezpogoj-
no in požrtvovalno posre-
dovanje pri nesreči v Pušta-
lu. Srebrni grb Občine Ško-
fja Loka sta prejela Jože Pe-
ter Kranjc za več kot 50-le-
tno aktivno družbeno delo-
vanje v Krajevni skupnosti 
Trata in delovanje v Komisi-
ji za odkrivanje zamolčanih 

grobišč vojnih in povojnih 
pobojev ter Nikolaj Kržišnik 
za aktivnost na vseh področ-
jih delovanja Civilne zašči-
te in v Prostovoljnem gasil-
skem društvu Godešič. Zla-
ti grb Občine Škofja Loka so 
si za 110-letno zavzeto delo 
zaslužili v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Godešič.

Ob priznanjih je župan le-
tos – po epidemiji– podelil 
še posebne zahvale, ki so si 
jih zaslužili tako podporniki 
pri Civilni zaščiti kot zdra-
vstveni delavci, zaposleni v 
vojski, policisti, gasilci, za-
posleni v Centru slepih, sla-
bovidnih in starejših Ško-
fja Loka, Centru za socialno 
delo, v vrtcih in šolah – oziro-
ma vsi, ki so v času epidemi-
je pomagali, da je življenje v 

občini potekalo, kar je bilo 
mogoče normalno. Prav 
tako glasen aplavz si je zaslu-
žil novi častni občan občine 
Škofja Loka Vincencij Dem-
šar, ki je dobil priznanje za 
dolgoletno delo in prispevek 
za dobrobit vseh občanov in 
občank. »Lepo je živeti v naši 
občini in želim, da bi se tega 
vsi zavedali. Rad bi se zahva-
lil vsem, ki ste pripomogli k 
našim nagradam, tudi moji, 
ki mi je v veliko čast,« se je 
v imenu nagrajencev zah-
valil častni občan Vincencij 
Demšar.

V izvrstnem kulturnem 
programu je nastopil pevec 
Anton Habjan, spremljali pa 
so ga z Loški glasbeniki Luka 
Vehar, Jaka Strajnar, Simon 
Tavčar in Nejc Jemc.

Hvaležnost tudi ob prazniku
Ob prazniku Občine Škofja Loka je slavnostna akademija potekala na dvorišču Loškega gradu, župan 
Tine Radinja pa je podelil občinska priznanja. Novi častni občan je Vincencij Demšar.

Dobitniki občinskih priznanj s škofjeloškim županom Tinetom Radinjo / Foto: Peter Košenina

Mateja Rant

Žiri – »Preteklo leto nam je 
ponovno pokazalo, kako po-
membno je, da se znamo 
prilagoditi izzivom, ki jih 
pred nas postavlja vsakdan,« 
je zbrane na slavnostni seji 
nagovoril župan Janez Ža-
kelj. Spomnil je, da smo vsi, 
še posebno pa šolarji in nji-
hovi starši, občutili omeji-
tve, ki jih je prinesla epide-
mija covida-19. Zato se mu 
zdi spodbudno, da se ome-
jitve vendarle sproščajo, kar 
se odraža tudi v javnem živ-
ljenju, ki je spet pestrejše. 
Ob tem se je zahvalil vsem, 
ki so pomagali, da so v Ži-
reh relativno dobro prežive-
li epidemijo in se lahko sku-
paj veselijo poletja.

Prav epidemija in dogod-
ki v svetu v preteklem letu 
po županovem prepričanju 
ponovno potrjujejo, da ime-
ti lastno državo ni samo po 

sebi umevno. »V krizah se 
pokaže, kako pomembne 
so prave odločitve ob pra-
vem času.« Ob tridesetle-
tnici samostojne države si 
zato želi, da bi znali stopi-
ti skupaj, kot smo to stori-
li leta 1991. »Enotni bomo 
bistveno lažje dosegli, kar 
bomo potem vsi uživali, pa 
naj bo to skrb za starejše, še 
boljše šolstvo, zdravstvene 

storitve, gospodarski ra-
zvoj ...« Žirovci so ponos-
ni na Slovenijo, je še pou-
daril Žakelj. »Izvedel sem, 
da je slovenska zastava, ki 
že četrto leto ponosno pla-
pola nad našo kotlino, tre-
tja v Sloveniji po velikosti.« 
S tem so po njegovih bese-
dah na simbolni ravni po-
kazali, da imajo radi svojo 
državo in spoštujejo njene 

simbole. Ob občinskem 
prazniku je spomnil tudi na 
nekatere najpomembnej-
še pridobitve v občini v pre-
teklem letu. Pri tem je pou-
daril zlasti gradnjo doma za 
starejše in začetek urejanja 
središča Žirov. Veliko dela 
so opravili tudi na področju 
cestne infrastrukture.

Osrednjo pozornost so v 
nadaljevanju namenili trem 
občinskim nagrajencem. 
Priznanja Občine Žiri so le-
tos prejeli: Zoran Zupan-
čič za izjemen prispevek k 
razvoju smučarskih sko-
kov v Žireh in za enkratne 
dosežke v ženskih smučar-
skih skokih na svetovni rav-
ni, Stane Kosmač za prepo-
znaven prispevek k likovni 
podobi Žirov in likovni izo-
brazbi Žirovcev ter Marijan 
Dolenec za dolgoletno vode-
nje in uspešno delo Združe-
nja šoferjev in avtomehani-
kov Žiri. 

Trije občinski nagrajenci
V Kulturnem središču Stare Žiri so minuli četrtek pripravili slavnostno sejo ob prazniku Občine Žiri in 
podelili letošnja občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Janezom Žakljem 
(od leve proti desni): Zoran Zupančič, Stane Kosmač in 
Marijan Dolenec / Foto: Tanja Mlinar

Marjana Ahačič

Moste – Občina Žirovni-
ca vsako leto pripravi slove-
snost pri spominskih zna-
menjih ustreljenim talcem 
v Mostah. Na ta način se 
spomnijo na dogodke v času 
druge svetovne vojne, ko so 
Nemci 1. julija pod železni-
škim mostom v Mostah kot 
povračilni ukrep za parti-

zanski požig cestnega in že-
lezniškega mostu ustrelili 
28 talcev. Zbrane je na slo-
vesnosti na mestu spomina 
in opomina, kot je dejal, v pe-
tek nagovoril župan Leopold 
Pogačar. V svojem nagovo-
ru je med drugim spomnil 

na čase pred tridesetimi leti 
ob osamosvojitvi Sloveni-
je: »Veliko je bilo posame-
znikov, ki so takrat potegnili 
voz, kot radi rečemo. Vseka-
kor pa uspeh, kot vedno, ni 
delo enega samega človeka. 
Tudi v primeru naše osamo-
svojitve gre za uspeh naro-
da,« je poudaril župan Poga-
čar. Slavnostni govornik na 
slovesnosti, ki so jo z boga-

tim kulturnim programom 
sooblikovali učenci OŠ Ži-
rovnica, recitatorka Irena 
Leskovšek in glasbena sku-
pina Etno banda Poseben 
gušt, je bil dr. Martin Premk, 
zgodovinar in kustos v Voja-
škem muzeju v Pivki.

Spominska 
slovesnost v Mostah

V Mostah pri Žirovnici vsako leto pripravijo slovesnost v 
spomin na ustreljene talce. / Foto: Tina Dokl

Slavnostni govornik na letošnji spominski slovesnosti je bil 
zgodovinar dr. Martin Premk. / Foto: Tina Dokl

Železniki – S slavnostno akademijo in podelitvijo priznanj 
bodo v Železnikih jutri praznovali občinski praznik. Prireditev, 
ki bo potekala pred športno dvorano, bo v izogib prevelikemu 
številu udeležencev zaprta za javnost in se je bodo lahko ude-
ležili le vabljeni gostje. Župan Anton Luznar bo letos podelil 
pet občinskih priznanj. Plaketo bosta prejela podjetje Lotrič 
Meroslovje, ki letos praznuje trideset let delovanja, in Mir-
ko Berce za dolgoletno družbeno odgovorno delo, priznanje 
občine za življenjsko delo prostovoljcev mojstrica klekljanja 
in dolgoletna članica Turističnega društva Železniki Helena 
Kramar ter Mirjam Tolar, ki je še posebej dejavna pri skavtih, 
priznanje za aktivno delovanje društev pa Župnijska karitas 
Železniki ob 30-letnici delovanja. Priznanja bodo prejeli tudi 
devetošolci in dijaki zadnjih letnikov, ki so vsa leta šolanja 
imeli izjemen oz. odličen uspeh.

V Železnikih bodo praznovali
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Maša Likosar

Smlednik – Na krajši slo-
vesnosti pred smledniško 
osnovno šolo je medvoški 
župan Nejc Smole direktor-
ju podjetja TIPO Investicij-
ske gradnje Robertu Štruk-
lju izročil pogodbo za izgra-
dnjo prizidka k osnovni šoli, 
s čimer so se gradbena dela 
uradno začela. Izvajalec je 
bil izbran z javnim naroči-
lom, vrednost pogodbenih 
del pa znaša nekaj manj kot 
milijon sto tisoč evrov. Pro-
jekt v okviru razpisa za sofi-
nanciranje investicij v vrtce 
in osnovne šole sofinancira 
ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport, ki bo 
prispevalo slabih 503 tisoč 
evrov. »S projektom izgra-
dnje prizidka, ki je za Obči-
no Medvode eden večjih, se 
v smledniški šoli zaključuje 
cikel večjih investicij. V zad-
njih letih je bilo namreč vlo-
ženih preko dva milijona 
evrov,« je povedal župan.

Zbrane je nagovoril še rav-
natelj Marko Valenčič. »Naj-
manj trije razredi so bili po-
polnoma neustrezni v vseh 
pogledih, bili so premajhni 
in prenizki. Na naši šoli ima-
mo 18 oddelkov in točno to-
liko prostorov, kar pome-
ni, da nadomestnih prostor-
skih rešitev ni bilo. Z novim 
prizidkom se bo nedvomno 

dvignila bivanjska kvaliteta 
izobraževanja,« je dejal rav-
natelj.

V novem prizidku bodo 
urejene tri nove matične 
učilnice druge in tretje tria-
de, trije kabineti za pedago-
ge, garderobe za telovadni-
co ter povezovalni hodnik. 
Prizidek, katerega velikost 
bo znašala 445 kvadratnih 
metrov neto tlorisne povr-
šine, bo umeščen na vzhod-
ni del telovadnice in bo s 
šolo povezan na delu priz-
idka, zgrajenega pred sla-
bimi dvajsetimi leti. Kot del 

prizidka bo urejen tudi vhod 
za zunanje obiskovalce telo-
vadnice. 

Poleg novih prostorov 
bodo rekonstruirali še del 
obstoječe jedilnice, in sicer 
z odstranitvijo garderob za 
telovadnico, ki bodo name-
ščene v novem prizidku, ter 
sanitarije v prostor za čistila 
in za t. i. utiliti kuhinje. Del 
obstoječih prostorov šole bo 
s predelavo kabineta in učil-
nice rekonstruiran tako, da 
bo možen suhi dostop do 
prizidka. Zunanja uredi-
tev bo obsegala 18 parkirnih 

mest na zahodni strani šol-
skega poslopja. Ob prizid-
ku bo urejena tudi manjša 
ozelenitev in manjša uredi-
tev povoznih površin. Dela 
bodo zaključena predvido-
ma do konca letošnjega leta, 
objekt pa bo v uporabo pre-
dan prihodnje leto. 

Z novo pridobitvijo bodo 
zagotovljeni pogoji za dvo-
oddelčno devetletno osnov-
no šolo, saj se je šola v 
Smledniku zaradi naglega 
povečevanja števila učencev 
zadnja leta srečevala s pre-
cejšnjo prostorsko stisko.

Stekla gradnja milijonskega 
prizidka k osnovni šoli
Na zadnji šolski dan so na Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik začeli gradnjo več kot milijon evrov 
vrednega prizidka, kar je največja investicija na področju družbenih dejavnosti letos v občini Medvode. 

Medvoški župan Nejc Smole je direktorju podjetja TIPO Investicijske gradnje Robertu 
Štruklju izročil več kot milijon evrov vredno pogodbo za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli 
Simona Jenka Smlednik. / Foto: Tina Dokl 

Simon Šubic

Mavčiče – Dan državnos-
ti so v Mavčičah izkoristi-
li za uradno odprtje obnov-
ljenega odseka ceste Breg–
Mavčiče. V 590 tisoč evrov 
vredni investiciji so razširili 
570 metrov dolgo cestišče z 
enostranskim pločnikom in 
dvostransko kolesarsko ste-
zo, obnovili vodovod, me-
teorno kanalizacijo, javno 
razsvetljavo, vgradili cevi za 
fekalno kanalizacijo, ob tem 
pa za potrebe razširitve ces-
te na novo lokacijo prestavi-
li tudi več kot 60-tonsko ka-
pelico. 

»V Mavčičah smo vese-
li vsake pridobitve in ta je 
za nas največja. Pravijo, da 
ceste povezujejo, ne samo s 

transportom, ampak pove-
zujejo tudi ljudi. Tudi mi se 
s Kranjem vsak dan bolj po-
vezujemo in smo mu vedno 
bližje, tudi s to novo cesto,« 

je ob tem dejal predsednik 
Krajevne skupnosti Mavčiče 
Marjan Tušar. 

Kranjski župan Matjaž Ra-
kovec pa je spomnil, da so v 

zadnjih letih v Mavčičah že 
obnovili krajevni dom, zdaj 
je na vrsti cesta, trudijo pa se 
tudi za investicijo v vrtec. Ob 
napovedi nadaljevanja obno-
vitvenih del na 640-metr-
skem odseku skozi Praše se 
je zahvalil vsem, ki so že in 
še bodo prispevali zemljišče 
za širšo in varnejšo cesto. Na-
povedal je tudi gradnjo brvi z 
desnega (Jama) na levi breg 
Save (Prebačevo), za kar pa 
se morajo uskladiti še z zavo-
dom za varstvo narave. 

Ob tej priložnosti je izva-
jalec del Gorenjska gradbe-
na družba Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Mavči-
če podaril tudi več interven-
cijskih čelad, praznični dan 
pa so končali s tradicionalno 
Mavško tržnico. 

Z novo cesto bližje Kranju
V petek so namenu predali 570-metrski odsek obnovljene ceste v Mavčičah. Skledi obnova ceste skozi 
Praše. 

Obnovljeno cesto v Mavčičah sta z rezanjem traku odprla 
župan Matjaž Rakovec (levo) in predsednik KS Mavčiče 
Marjan Tušar. / Foto: Tina Dokl

Prejemnikom pokojnin 
(597.100) bodo izplačali le-
tni dodatek v skupnem zne-
sku 152.421.093 evrov. Upo-
kojenci z najnižjimi pokojni-
nami bodo prejeli 445 evrov 
letnega dodatka, tisti, ki pre-
jemajo pokojnino v višini od 
525 do 630 evrov, bodo pre-
jeli 305 evrov. Vsem, ki pre-
jemajo pokojnino v višini 
od 630 do 745 evrov, bodo 
izplačali dodatek v višini 
245 evrov, za tiste, ki preje-
majo pokojnino v višini od 
745 do 900 evrov, pa bo do-
datek znašal 195 evrov. Pre-
jemnikom najvišjih pokoj-
nin, torej nad 900 evrov, 
bodo izplačali letni dodatek 
v višini 135 evrov. Ob tem so 
na ZPIZ-u opozorili na no-
vost, ki jo prinaša zakon o iz-
vrševanju proračunov za le-
tošnje in prihodnje leto in se 
nanaša na 41.056 prejemni-
kov pokojnin, ki se jim po-
kojnina po določbah med-
narodnih pogodb izplačuje 
v sorazmernem delu oziro-
ma se jim zaradi delne zapo-
slitve izplačuje delna pokoj-
nina ali pokojnina v soraz-
mernem delu. Prejeli bodo 
namreč dodatek v celotni 
višini 445 evrov, in ne v so-
razmernem delu kot doslej, 
če osnova za odmero letne-
ga dodatka ne presega 520 
evrov. Skupna višina izpla-
čanih dodatkov bo znašala 

18.095.380 evrov. Preosta-
lim 37.734 prejemnikom 
pokojnin, katerih osnova 
za odmero letnega dodatka 
presega 525 evrov, pa bo le-
tni dodatek izplačan tudi ob 
upoštevanju podatka o so-
razmernem delu osnovne-
ga prejemka in v odvisnosti 
od števila mesecev sloven-
ske dobe v primerjavi s šte-
vilom mesecev celotne zava-
rovalne dobe oziroma v od-
visnosti od števila ur delne 
zaposlitve, v skupni višini 
3.895.044 evrov.

Prejemnikom nadomesti-
la iz invalidskega zavarova-
nja, ki jih je 14.455, bodo le-
tni dodatek izplačali v sku-
pnem znesku 3.502.323 
evrov. Tistim, ki prejemajo 
nadomestilo v višini do 745 
evrov, se bo letni dodatek 
izplačal v višini 245 evrov, 
tisti, ki ga prejemajo v višini 
od 745 do 900 evrov, bodo 
prejeli letni dodatek v vred-
nosti 195 evrov, vsem, ki pre-
jemajo nadomestilo v višini 
več kot 900 evrov, pa bodo 
izplačali letni dodatek v viši-
ni 135 evrov.

Upravičencem do letne-
ga dodatka, ki bodo pravico 
do pokojnine ali ustreznega 
nadomestila iz invalidskega 
zavarovanja pridobili po 1. 
juniju letos, se bo letni doda-
tek izplačal skupaj z izplači-
lom prve pokojnine ali prve-
ga nadomestila, so še pojas-
nili na ZPIZ-u.

Jutri izplačilo 
letnega dodatka
31. stran

Potrdilo velja toliko časa, 
kolikor je veljaven epidemi-
ološki status osebe; v prime-
ru prebolevnika velja pol leta 
po prebolelem covidu-19, v 
primeru testiranih pa toliko 
časa, kolikor je veljaven test. 
Če bodo morali potniki pred 
vrnitvijo v domovino opravi-
ti testiranje, bo potrdilo izda-
la država članica, kjer je bilo 
testiranje opravljeno.

Še vedno pa velja, kot je 
opozoril minister Poklukar, 
da pred potovanjem preveri-
mo pogoje vstopa v posame-
zno državo članico EU, saj 
omejitve prehajanja meja še 
naprej določa vsaka članica 
samostojno.

Nekaj sprememb pri 
javnih prireditvah, shodih

Vlada je sicer podaljšala 
večino veljavnih ukrepov še 
v ta teden. Nekaj sprememb 
se nanaša na organizirane 
javne prireditve in shode, 
od včeraj dalje je namreč v 

zaprtih prostorih ali ob pri-
sotnosti nad sto ljudi na od-
prtih površinah obvezen po-
goj PCT. Uporaba maske os-
taja obvezna na odprtih jav-
nih krajih, če ni mogoče za-
gotoviti medosebne razda-
lje najmanj 1,5 metra. Med 
splošnimi izjemami za pre-
hod meje pa so tudi dokazi-
la za osebe, ki prejmejo cepi-
vo dveh različnih proizvajal-
cev. Uradno mešanja cepiv 
po besedah prof. dr. Bojane 
Beović, vodje posvetovalne 
skupine za cepljenje, pri nas 
sicer še ne priporočajo, vpra-
šanje pa je, kaj bodo pokaza-
le raziskave v prihodnje.

Epidemiološki podatki ka-
žejo, da je bilo v nedeljo po-
trjenih le 12 okužb s koro-
navirusom ob opravljenih 
648 PCR-testih, delež po-
zitivnih izvidov testov je bil 
1,9-odstoten. Hospitalizira-
nih je bilo 74 covidnih bol-
nikov, od tega 22 v intenziv-
ni negi. Štirinajstdnevna in-
cidenca na sto tisoč prebival-
cev je bila 35.

Novost je evropsko 
covidno potrdilo
31. stran



7Gorenjski glas
torek, 29. junija 2021
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Zg. Jezersko – Večerna slav-
nostna seja v dvorani Koro-
tan je minila v družbi nago-
vorov, kulturnega progra-
ma, besed povabljenih go-
stov ter podelitve priznanj. 
Te so prejeli Peter Tomič, 
Izidor Parte, Ana Tepina, 
Terezija Piskernik - Zin-
ka, Robi Kaštrun in Franci 
Polajnar, ki je postal častni 
član. Naslednji dan je sledila 
mednarodna gasilska vaja, 
na kateri so sodelovali člani 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev Preddvor, Olševek, Ho-
temaže, Solčava, iz Avstrije 
pa so se vaje udeležili gasil-
ci iz Rebrce in Železne Ka-
ple. Vaja je potekala v sre-
dišču Jezerskega. Po bese-
dah poveljnika domačih ga-
silcev Robija Kaštruna je bil 
njen pomen tako operativen 
kot prikaz sodelovanja. Po-
tem so gasilci z Jezerskega v 
operativno upravljanje slav-
nostno prevzeli novo prido-
bitev, vozilo GV-1, in pre-
novljene garažne prostore. 
Sledil je blagoslov domače-
ga župnika Branka Zadni-
ka, pomagal mu je Pavle Ju-
hant, nekaj spodbudnih be-
sed je prisotnim namenil 
tudi jezerski župan Andrej 
Karničar. Botra vozilu sta 

postala Ignac Murn in Mija 
Murovec. 

Predsednik PGD Jezer-
sko Ožbolt Plaznik: »Novo 
orodno vozilo bo olajšalo 
dostop do oddaljenih kmetij 
in področij na hribovitem te-
renu, ki ga operativno pokri-
va naše društvo. Potreba po 
njem se je pokazala ob žle-
dolomu leta 2014 in vetro-
lomu tri leta kasneje, v letu 
2017 pa smo zanj tudi že ak-
tivno začeli zbirati sredstva. 
Vozilo z vso pripadajočo 
opremo je stalo več kot 140 
tisoč evrov. Investicije brez 
pomoči Občine Jezersko 

ne bi izpeljali. Prispevala 
je nekaj manj kot polovico 
sredstev, preostala pa smo 
zbrali z namenskim pobira-
njem prostovoljnih prispev-
kov ter s prostovoljnim de-
lom naših članov in podpor-
nikov. Ker nam je nosilnost 
vozila dovoljevala nadgra-
dnjo, smo z dovoljenjem re-
gijskega poveljnika Tomaža 
Vilfana in odbora za tehni-
ko na Gasilski zvezi Sloveni-
je vozilo opremili z dodatno 
tehnično opremo tako, da z 
vozilom lahko poleg doba-
ve vode samostojno pristo-
pimo k raznim tehničnim 

in gozdnim intervencijam.« 
So bili pa za potrebe novega 
vozila na Jezerskem domači 
gasilci primorani podaljša-
ti tudi garažne prostore. Ve-
liko dela je bilo opravljene-
ga na prostovoljni bazi, prav 
posebej pa se je Plaznik med 
drugimi zahvalil Gorenjski 
gradbeni družbi, ki jim je 
priskočila na pomoč z doni-
ranim materialom.

Poveljnik Kaštrun je raz-
ložil še, da so izbrali šasi-
jo Sprinter Mercedes-Benz 
zato, ker najbolj ustreza vi-
šina podvozja in pogoni te-
renu na Jezerskem in da gre 
pravzaprav za vozilo, ki je 
bilo narejeno kot prvo tovr-
stno ravno pred začetkom 
epidemije. Nadgradnjo so 
zaupali podjetju Rosenbau-
er, ki je svoje delo opravilo 
več kot odlično.

V PGD Jezersko so ob 
slavnostnem dnevu in 
110-letnici načrtovali tudi 
parado, a jo je žal prepreči-
la epidemija, so pa zato izda-
li bilten, ki kaže prerez delo-
vanja društva zadnjih deset 
let, medtem ko so za stole-
tnico izdali Kroniko društva, 
ki zajema njegovo delovanje 
vse od dneva ustanovitve ta-
kratne Pažarne brambe Je-
zersko leta 1911 pa do leta 
2011.

Jezerski gasilci praznovali
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Jezersko praznuje sto deset let delovanja. V počastitev visokega jubileja 
je tretji petek v juniju pripravilo slavnostno sejo, naslednji dan je bila najprej skupna mednarodna gasilska 
vaja, sledila pa sta še prevzem in blagoslov novega vozila GV-1 ter obnovljenih garažnih prostorov.

Po zaključeni gasilski vaji so gasilci Jezerskega v operativno 
upravljanje slavnostno prevzeli novo vozilo GV-1. 

Aleš Senožetnik

Cerklje – V nedeljo popoldne 
so gasilci Prostovoljnega ga-
silskega društva Cerklje do-
čakali uraden prevzem vozil, 
ki ju uporabljajo že od lan-
skega leta, a je uradni prev-
zem preprečila epidemija 
covida-19 in z njo povezani 
ukrepi. Januarja lani so na-
mreč dotrajano avtocisterno 
zamenjali za sodobno vozi-
lo Scania z gasilsko oznako 
AC 35/100, ki lahko na po-
žarišče pripelje tudi večje 
količine vode, kar je posebej 
potrebno v primeru požarov 
na visokogorskem območju, 
potrebe po ustrezni požar-
ni varnosti pa so vedno več-
je tudi zaradi razvijajoče se 
poslovne cone ob letališču. 
Kot je povedal predsednik 
društva Primož Močnik, je 
investicija v novo avtocister-
no znašala tristo tisoč evrov, 
od tega je 230 tisočakov pri-
spevala občina, preostanek 

pa so s pomočjo dotacij, na-
menskih sredstev gasilske 
zveze in preostalih donator-
skih in sponzorskih sredstev 
ter prostovoljnih prispevkov 
zbrali gasilci sami. 

Junija so vozni park 
nadgradili tudi s sodobnim 
terenskim vozilom znam-
ke Mercedes-Benz X 350, 
ki so ga predelali v gasilsko 
vozilo, v uporabi pa je od 

novembra lani. Investicija 
je znašala osemdeset tisoč 
evrov, sredstva zanjo pa so 
zbrali v društvu.

Dobro opremljenost 
društva, o kateri pričata tudi 
zadnji dve posodobitvi vo-
znega parka, je poudaril 
tudi poveljnik Gasilske zve-
ze Gorenjske in član povelj-
stva Gasilke zveze Slovenije 
Tomaž Vilfan, ki je ob tem 

dodal: »Dobre opreme se-
veda ne potrebujete zaradi 
sebe, temveč predvsem za-
radi občanov, ki vašo pomoč 
potrebujejo in jo tudi dobijo 
v najboljši možni meri.«

Zbrane je nagovoril tudi 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj, ki je poudaril, da je bila 
odločitev o lastni gasilski 
zvezi, ki so jo pred četrt sto-
letja sprejeli v občini, pravil-
na, in dodal, da PGD Cerklje 
danes spada med najbolje 
opremljena gasilska društva 
v Sloveniji. Dotaknil pa se je 
tudi načrtov za prihodnost. 
Po 14 letih od vselitve v nov 
gasilski dom namreč že na-
črtujejo novo razširitev in 
tudi nakup požarne lestve, s 
čimer bo za požarno in dru-
go varnost v občini še bolje 
poskrbljeno. 

Obe vozili cerkljanskih ga-
silcev je blagoslovil župnik 
Jernej Marenk, v kulturnem 
programu pa je nastopila 
cerkljanska godba.

Gasilci v Cerkljah prevzeli vozili
Cerkljanski gasilci so v nedeljo tudi uradno prevzeli avtocisterno in poveljniško vozilo v skupni 
vrednosti 380 tisoč evrov.

Ključa gasilskih vozil sta prevzela Jure Bohinc in Jan Kožuh.

Jasna Paladin

Ljubljana – Potem ko so v 
zadnjih letih zgorele kar šti-
ri planinske koče, planin-
ska zveza Slovenije, planin-
ska društva in oskrbniki pla-
ninskih koč vedno več po-
zornosti namenjajo skrbi za 
požarno varnost. Pri tem so-
delujejo tudi s partnerji, de-
nimo Zavarovalnico Triglav, 
ki je na podlagi svojega raz-
pisa že v lanskem letu s pro-
tipožarnimi ampulami, ki 
samodejno pogasijo zače-
tni požar, opremila petdeset 
planinskih koč, letos pa jih 

bodo še trideset. Na kritične 
točke po planinskih kočah 
so namestili tudi večje gasil-
ne aparate. Sredi oktobra bo 
Planinska zveza Slovenije 
prvič v eni od planinskih koč 
izvedla tudi požarno vajo. 
Skrb za požarno varnost pa 
je na pobudo PZS svoje mes-
to našla tudi v razpisu gospo-
darskega ministrstva, ki je 
bil objavljen spomladi. Prib-
ližno pet milijonov evrov 
je namenjenih energetski, 
okoljski pa tudi protipožar-
ni sanaciji, kamor sodi pred-
vsem zamenjava električne 
napeljave in dimnikov.

Skrb za požarno varnost  
v planinskih kočah
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letošnjo Bral-
nico na vrtu Sokolskega 
doma v Škofji Loki bodo od-
prli s koncertom in branjem 
poezije. »Nad poletne strehe 
Škofje Loke prihaja glasbe-
ni duet Klarisa Jovanović in 
Luka Ropret. Skupaj nasto-
pata od leta 2005. Izvajata 
uglasbeno poezijo in prired-
be ljudskih pesmi, najraje in 
največ iz dežel Sredozemlja. 
Od ljubezni, Medinteran, 
Amandolat, Luna kot zlat-
nik, Pred nebeškimi vrati … 
so projekti, ki jih predstavlja-
ta doma in v tujini. Pogosto 
povezujeta besedo in glas-
bo, ne zgolj v koncertni ob-
liki, temveč tudi v literarno-
-glasbenih večerih. Na otvo-
ritvenem koncertu v Škofji 
Loki na Bralnici bosta izved-
la nekaj avtorskih pesmi, ka-
terih besedila so poleg Klari-
se Jovanović podpisali Kaje-
tan Kovič, Erika Vouk, Nel-
da Štok Vojska, Ivan Cankar 

…, ter nekaj ljudskih v novi 
preobleki. Pesmi bo z verzi 
iz svojih pesniških zbirk ter 
z nekaterimi novejšimi po-
vezovala Klarisa Jovanović,« 
sporočajo škofjeloški organi-
zatorji in dodajajo, da bo od-
prtje Bralnice danes, v torek, 
z začetkom ob 18. uri. 

Od današnjega odprtja do 
zaključnega dogodka 31. av-
gusta se bo na vrtu Sokolske-
ga doma zvrstilo deset kul-
turnih prireditev, ki bodo 
kot spremljevalni program 
Bralnice potekale vsak torek 
od 18. do 19. ure. Bralnica pa 
vabi tudi vse preostale dni, in 
sicer od torka do nedelje med 
17. in 20. uro, ko si lahko na 
vrtu Sokolskega doma Ško-
fja Loka v prijetni senci in ob 
čudovitem razgledu izberete 
katero od knjig, ki jih ponu-
ja, in jo preberete.

Vsi dogodki v sklopu 
Bralnice so za obiskovalce 
brezplačni in bodo izvedeni 
tudi v primeru slabega vre-
mena.

Začenja se Bralnica
Od danes do konca avgusta bo na vrtu 
Sokolskega doma potekala priljubljena Bralnica.

KR
C 

- H
ra

st
ni

k,
 L

og
 3

, H
ra

st
ni

k

od 1. do 3. julija 2021
Hrastnik

www.kamerat.org



8 Gorenjski glas
torek, 29. junija 2021

info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – »Pobuda 
za vizualni pregled jezera je 
prišla spontano, potapljaš-
ki inštruktor Matjaž Repnik 
je večkrat v našem koncu in 
beseda je dala besedo. Večje 
število obiskovalcev pome-
ni tudi večji pritisk na okolje 
in večjo odgovornost vseh za 
ohranitev čistega jezera. So-
delujoči potapljači so poka-
zali na stvari, ki v jezero ne 
sodijo,« je povedal direk-
tor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber in dodal, da sicer 
velik problem predstavlja-
jo vremenske okoliščine, saj 
kadar močno piha, na jezero 
nanese marsikaj, na primer 
veje, in kot se je pokazalo 

tokrat, je veter na jezero od-
nesel tudi ponjavo z alpske 
plaže. Matjaž Repnik je do-
dal, da se je pozimi skupaj z 
Nikom Škrlecem potapljal 
pod ledom in je čistilno akci-
jo omenil tudi lastniku Cha-
let Resorta Jasna, ki je pobu-
di prav tako z veseljem pris-
luhnil. 

Pri pregledu obeh jezer, 
ki sta »skupaj imeli 22 sto-
pinj Celzija, vsako posebej 
pa 11 stopinj«, kot so živo 
opisali temperaturne pogo-
je, so sodelovali Simon Ko-
šir, Anita Avguštinčič, Bo-
rut Werber, Polona Kregar 
in Ana Erjavec. Večina jih je 
članov Društva Kisik – Oxy-
gen Šenčur, Simon Košir pa 
je član Potapljaškega kluba 

Vrhnika. Matjaž Repnik je 
žal zbolel in se akcije ni ude-
ležil, a je vse spremljal »na 
daljavo«. 

Potop je trajal dobre pol 
ure do okoli treh metrov glo-
bine, nekateri so imeli suho 
obleko, tiste z neoprensko 
pa je malo zeblo. Vidljivost 
je bila v redu, ob stiku z je-
zerskim dnom se je dvignil 
mulj. Na dnu je tudi precej 
odpadlega listja. Najprej pa 
so zaradi varnosti kopalcev 
pod skakalnim stolpom pre-
verili, ali so spodaj kamni. 
Na jezerskem dnu so naš-
li rolerje, igračko, japon-
ke, plastične kozarce in pla-
stični pribor in kopalke, ki 
so jih odložili v za to pose-
bej namenjene zabojnike. 

V splošnem pa so ugotovi-
li, da je jezero zelo čisto. To 
jih je zelo razveselilo. Kot je 
povedal Borut Werber, na-
mreč ob čiščenjih na ka-
kšnih drugih lokacijah iz 
vode potegnejo marsikaj, od 
koles do miz in stolov. Za ži-
vali v vodi so najnevarnejše 
mreže in plastične vrečke, 
ker se vanje zapletejo in se 
ne morejo rešiti. Za kopalce 
je zaradi možnosti ureznin 
nevarno razbito steklo ter 
tudi ribiški laksi, saj se po-
tapljač ali plavalec lah-
ko zaplete vanje. Potaplja-
če večkrat na pomoč pokli-
čejo tudi ljudje, ki jim je v 
vodo padel mobitel, je do-
dal Werber. V zahvalo je po-
tapljačem kranjskogorski 

župan Janez Hrovat pustil 
»jezersko« darilo presene-
čenja ... Direktor Turizma 
Kranjska Gora Blaž Veber je 
še povedal, da vizualni pre-
gled jezera vsako leto opravi 
potapljač iz bližnje okolice, 
zdaj pa je to prvič potekalo v 
malo večji zasedbi.

Matjaž Repnik je sklenil, da 
so potapljači z akcijo čiščenja 
prispevali k ohranitvi okolja, 
obenem pa so navdušeni, da 
ni bilo veliko smeti, kar kaže, 
da okoliški obiskovalci res-
nično znajo skrbeti za čisto 
okolje. »Naj jezero Jasna os-
tane čisto,« je še pozval.

Potapljači pregledali jezero Jasna
V soboto je bila prva čistilna akcija jezera Jasna v malo večji zasedbi. Iz jezera so sicer potegnili tudi nekaj manjših predmetov, v splošnem pa so potapljači 
ugotovili, da je jezero zelo čisto. Z željo in pozivom, da takšno tudi ostane. 

Pred potopom v jezero Jasna, naslednjič, upajmo, še z večjo 
udeležbo potapljačev. / Foto: Tina Dokl Potop v vodo s temperaturo 11 stopinj Celzija / Foto: Tina Dokl Jih kdo pogreša? / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Železniki – Od minule sre-
de so v Železnikih potekali 
tradicionalni, že 59. Čipkar-
ski dnevi. Čeprav je bil v tre-
nutnih razmerah program 
skromnejši kot v preteklih 
letih, je vseeno ponudil za-
nimive dogodke za vse ge-
neracije obiskovalcev. V Tu-
rističnem društvu (TD) Že-
lezniki so bili po besedah 
predsednika Tomaža Wei-
ffenbacha zelo zadovoljni z 
obiskom, še bolj pa z nav-
dušenjem obiskovalcev nad 
razstavami, ki so bile tudi le-
tos bogate. V muzejski gale-
riji si je bilo možno ogledati 
mojstrovine domačih klek-
ljaric, v kulturnem domu 
pa so razstavljali Čipkarska 
šola Železniki, klekljarici 
Majda Mikeln in Irena Ču-
far, članice Društva upoko-
jencev za Selško dolino so 
se predstavljale s punčka-
mi iz cunj, ki jih izdelujejo 
za Unicefov dobrodelni pro-
jekt, in ročnimi vezeninami, 
Marja Odar z izdelki iz gline, 

Alenka Lotrič pa z dražgo-
škimi kruhki.

V nedeljo, na osrednji dan 
čipkarskega festivala, je po 
maši za klekljarice in turi-
stične delavce na trgu pred 
cerkvijo zaigral domači pi-
halni orkester, med spreho-
dom po Železnikih pa je bilo 
možno srečati tudi klekljari-
ce, ki so prikazovale umet-
nost sukanja belih niti. V 
okviru Čipkarskih dnevov se 
je bilo možno podati tudi na 

različne pohode, med dru-
gim po rapalski meji na So-
riški planini, in spoznava-
ti Železnike ob zabavni igri 
Pobeg iz mesta. 

Dogajanje so sklenili vče-
raj z okroglo mizo o prosto-
voljstvu, ki je potekala na 
Radiu Sora. Čipkarske dne-
ve so namreč izpeljali v okvi-
ru projekta Prostovoljstvo 
ohranja evropsko dedišči-
no živo: Mladi za evropska 
mesta – mesta za mlade, s 

katerim je bila Občina Že-
lezniki uspešna v programu 
Evropa za državljane. Po-
leg mladih so v projekt, ki 
ga je koordinirala Andreja 
Megušar, vključili dve eno-
ti nesnovne kulturne dediš-
čine z Unescovega sezna-
ma – Klekljanje čipk v Slo-
veniji in Škofjeloški pasijon. 
V okviru projekta so gostili 
delegacije iz Belgije, Avstri-
je, Italije in Nemčije. Vsi go-
stje so bili člani predsedstva 
evropskega združenja pa-
sijonskih mest Europassi-
on na čelu s predsednikom 
Josefom Langom. Po sredi-
nem sprejemu v državnem 
zboru jih je v četrtek čakala 
strokovna ekskurzija v Rib-
nico, kjer so imeli tudi med-
narodni posvet, v petek pa so 
se srečali z županoma Žele-
znikov in Škofje Loke, ki je 
tudi članica Europassiona, 
ter se udeležili škofjeloške 
slovesnosti ob občinskem 
prazniku. »Mislim, da je bil 
obisk mednarodnih delega-
cij zelo uspešen,« je bila za-
dovoljna Megušarjeva.

Čipke povezali s prostovoljstvom
Z včerajšnjo okroglo mizo na temo prostovoljstva so v Železnikih sklenili 59. Čipkarske dneve. 

Klekljarice so na več lokacijah na prostem prikazovale 
umetnost sukanja belih niti. / Foto: Peter Košenina

Marjana Ahačič

Radovljica – Z razstavo v ra-
dovljiškem Grajskem parku 
in slovesnostjo na trgu pred 
cerkvijo v starem mestnem 
jedru so člani Turistične-
ga društva v soboto zazna-
movali 125-letnico delova-
nja. Društvo so ustanovili ta-
kratni mestni veljaki, prepri-
čani, da je Zgornja Gorenj-

ska primerna za »letoviščar-
sko dejavnost«, imenovalo 
pa se je Društvo za polepša-
vo mesta Radovljice, se nato 
preimenovalo v Društvo za 

pridobitev tujcev, nato pa v 
Tujsko-prometno društvo. 
Predsednik društva Srečko 
Pirih je poudaril, da se je le-
toviški turizem še posebej 
razcvetel po izgradnji kopa-
lišča in kasneje hotela Graj-
ski dvor.

Društvo se je v preteklosti 
veliko ukvarjalo s posredova-
njem oddaje turističnih sob 
pri zasebnikih, v zadnjih le-
tih pa organiziralo številne 
prireditve predvsem etnolo-
škega značaja, kot so pustni 
sprevodi, Prangeriade, sreča-
nje mest na Venerini poti ... 

Kot je v nagovoru poudaril 
župan Radovljice Ciril Glo-
bočnik, so prehojeno pot do 
današnjega društva zazna-
movale podjetnost, prijaz-
nost in volja, predvsem pa 
želja po zaščiti, oživitvi in 
predstavitvi izjemne naravne 
in kulturne dediščine mesta 
in okolice.

Jubilej turističnega 
društva
Turistično društvo Radovljica je zaznamovalo 
125-letnico delovanja. Prehojeno pot so 
zaznamovale podjetnost, prijaznost in volja.

Društvo je svoje bogato 
in pestro delovanje 
predstavilo tudi na 
razstavi; panoji so v 
grajskem parku na ogled 
do konca poletja.
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Mateja Rant

Kranj – Odprtje učne proda-
jalne, ki so jo dijaki sami po-
imenovali Mini max, je za 
izobraževanje prihodnjih 
trgovcev izredna pridobitev, 
saj se bodo v tehniki prodaje 
urili v res avtentičnih pogo-
jih, je poudarila ravnatelji-
ca Nada Šmid. Pri opremlja-
nju jim je na pomoč prisko-
čilo trgovsko podjetje Mer-
cator, v njej pa bodo lahko 
dijaki spoznali vse faze pro-
dajnega postopka, je dodala 
učiteljica strokovnih modu-
lov Ana Jurgele. 

V eni od učilnic so že v 
preteklosti uredili improvi-
zirano prodajalno, v kate-
ri sta Ana Jurgele in Marje-
ta Potočnik, učiteljica nara-
voslovja in prodaje blaga, di-
jake učili poznavanja blaga 
in različnih tehnik prodaje. 
»Že dolgo pa sva si želeli, da 
bi učilnico posodobili, in to 
se nama je s pomočjo Mer-
catorja uresničilo,« je raz-
ložila Ana Jurgele. Dogovo-
ri so stekli že v lanskem šol-
skem letu, a jim je zagodla 

epidemija covida-19, tako 
da so lani spomladi postavi-
li zgolj police, ki so jih potem 
skupaj z dijaki začeli polniti 
šele konec letošnjega šolske-
ga leta, saj so se vmes spet šo-
lali na daljavo in so torej učil-
nice samevale. Pred dnevi je 
tako vendarle v celoti zaživela 

prodajalna Mini max – malo, 
a dobro, kot so komentira-
li dijaki. »Prodajalna ni veli-
ka, a je za šolo velika pridobi-
tev in tudi iz tega so pri po-
imenovanju izhajali dijaki,« 
je pojasnila Ana Jurgele. Di-
jaki bodo v učni prodajal-
ni spoznavali različne vrste 

blaga, in sicer predvsem ži-
vilske, nekaj pa tudi neživil-
skih. »Dijak se mora namreč 
natančno poučiti o blagu, da 
lahko kupcu svetuje in odgo-
vori na zastavljena vpraša-
nja.« Pri prodaji pa mora os-
vojiti veščine dobre komuni-
kacije in tudi pri najbolj zah-
tevnem kupcu ugotoviti kup-
čeve želje, ob tem pa znati 
strokovno svetovati. »Ved-
no jim pravim, da niso 'na-
kladalci', ampak svetovalci. 
Če se prodajalec zna vživeti v 
kupca, mu lahko ponudi raz-
lične vrste blaga in bo kupec 
zadovoljen in bo prodajalno 
priporočil tudi drugim.« V 
učni prodajalni bodo spoz-
nali vse faze prodajnega po-
stopka, od sprejema kupca 
do tega, kako se posloviti, da 
se bo kupec še vrnil. »Po no-
vem imamo tudi blagajno, 
tako da se bodo že v šoli na-
učili tudi blagajniškega po-
slovanja, za kar smo morali 
prej v katero od prodajaln,« 
je sklenila Ana Jurgele, ki je 
skupaj z Marjeto Potočnik 
zelo vesela nadgradnje stare 
učilnice.

Kot v pravi trgovini ...
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Šolskega centra Kranj so minuli teden odprli učno 
prodajalno, ki so jo s pomočjo večjega trgovskega podjetja opremili po standardih, ki jih zahteva 
sodobna trgovina.

Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli so 
bogatejši za novo učno prodajalno. / Foto: arhiv šole

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na Ljudski univerzi 
(LU) Tržič so tudi letos us-
pešno zaključili program 
Podjetniške akademije za 
osnovnošolce, ki poteka v 
sklopu projekta Tržiški kre-
ativni center, ki ga vsebin-
sko in finančno podpira Ob-
čina Tržič. »Namen progra-
ma je, da pri mladih spod-
bujamo ustvarjalne ideje, ki 
jih pod vodstvom mentorja 
Nejca Konjeviča kristalizira-
jo vse do končnega produk-
ta,« je povedala direktorica 
LU Tržič Natalija Brumen. 
V 50-urni tečaj je bilo vklju-
čenih enajst osnovnošolcev 
z OŠ Tržič in OŠ Križe, šest 
med njimi pa se je s svojimi 
poslovnimi idejami na ne-
davnem Podjetniškem ta-
boru v Postojni potegovalo 

tudi za glavne nagrade. »V 
Postojni je bilo prisotnih 
17 udeležencev z vseh kon-
cev Slovenije, Tržič se je 
znova izkazal. Prvo nagra-
do za najboljšo poslovno 
idejo BusketHub je dobila 
tričlanska zasedba, v kateri 
so bili Luka Škrjanc iz Trži-
ča ter Jan Frank in Jaka Kos 
iz Ilirske Bistrice. Druga na-
grada za najboljši družbeni 
učinek je pripadla sestra-
ma iz Tržiča, Niki in Klari 
Perne, za idejo Srčni pou-
štrčki,« je povzela Brumno-
va. Svoje ideje so udeležen-
ci predstavili tudi na Občini 
Tržič, župan Borut Sajovic 
jim je čestital in podelil po-
trdila o opravljenem tečaju, 
jih spodbudil na njihovi na-
daljnji poti in poudaril po-
men razvoja podjetništva v 
lokalnem okolju.

Zaključek podjetniške akademije

Skupaj z mladimi tržiškimi nagrajenci / Foto: LU Tržič

Kranj – V sklopu projekta Hrana ni za tjavendan je slovenskim 
šolam in vrtcem znova uspelo zmanjšati količino zavržene 
hrane. Projekt, ki ga organizirata program Ekošola in Lidl Slo-
venija, je že sedmo leto otroke, mladostnike, starše in učitelje 
ozaveščal o problematiki zavržene hrane. V tem šolskem letu 
so se mu pridružili 4304 otroci in 189 mentorjev iz 110 izobra-
ževalnih ustanov iz vse države, od tega šest z Gorenjskega. 
»Z različnimi aktivnostmi so slovenske šole in vrtci količino 
zavržene hrane v povprečju zmanjšali za 42 odstotkov, naj-
boljši tudi za 95 odstotkov,« so zadovoljni organizatorji. Med 
najuspešnejšimi so tudi otroci iz Vrtca Železniki, ki so v svoji 
starostni kategoriji osvojili prvo mesto.

Med najuspešnejšimi tudi Vrtec Železniki

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na junijski seji spre-
jeli odlok o ustanovitvi sku-
pne občinske uprave občin 
Gorenjske, odlok o ureditvi 
javne službe zagotavljanja 

zavetišča za zapuščene živa-
li na območju občine Tržič 
in odlok o enkratni denar-
ni pomoči za novorojence 
v občini Tržič, ki znaša 250 
evrov. Sprejeli so odlok o ob-
činskem podrobnem pro-
storskem načrtu za območje 

Ročevnica, kjer bodo omo-
gočili gradnjo vsaj petih sta-
novanjskih hiš in rekon-
strukcijo ceste na nevarnem 
delu v naselju Jasa. Po skraj-
šanem postopku so sprejeli 
tudi odlok o spremembi od-
loka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-varstvenega zavoda 
Vrtec Tržič. V naslednjem 
šolskem letu sta zaradi po-
večanega vpisa otrok predvi-
dena dva dislocirana oddel-
ka Vrtca Tržič v Kovorju, in 
sicer na naslovu Glavna ces-
ta 14.

Še dva oddelka Vrtca Tržič v Kovorju

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Župan Ob-
čine Kranjska Gora Janez 
Hrovat je pred dnevi v dvo-
rani Ljudskega doma spre-
jel devetošolce Osnovne šole 
(OŠ) Josipa Vandota Kranj-
ska Gora in OŠ 16. decem-
bra Mojstrana, ki so bili izje-
mno uspešni vseh devet let, 
in jim podelil županovo peti-
co z željo, da bi bili tako us-
pešni še naprej. Zahvalil se je 
učiteljem, ravnateljem, star-
šem, starim staršem ..., ki so 
se vsa leta trudili z njimi in 
jih izoblikovali v tako čudo-
vite, odlične učence. Zaželel 
jim je, naj iz osnovnošolskih 

let ponesejo s seboj le naj-
boljše, iz teh najlepših spo-
minov pa črpajo tisto, kar 
jim bo dajalo moč za življe-
nje, poklicno kariero, in kar 
je najpomembnejše: da bodo 
izbrali tisto, kar jih bo vese-
lilo in osrečevalo. Na OŠ Jo-
sipa Vandota Kranjska Gora 
so županovo petico preje-
li Mark Cizelj, Ožbej Grilc, 
Gal Grudnik, Lara Hojnik, 
Peter Jakelj in Katjuša Pri-
stavec. Na OŠ 16. decembra 
Mojstrana so županovo peti-
co prejeli Ajda Kemperle, Te-
zej Križanič Žorž, Živa Meli-
hen, Ažbe Močivnik, Hana 
Ula Podlipnik in Ana Poljan-
šek Žagar.

Posebno priznanje 
županova petica

Najuspešnejši učenci z županom Janezom Hrovatom 

Medvode – Najuspešnejše medvoške devetošolce je v zadnjih 
dneh pouka na šolah obiskal župan Nejc Smole in jim izročil pri-
znanja za izjemne dosežke v času šolanja. Skupne prireditve tako 
ni bilo že drugo leto zapored. Priznanje za uspešno delo v vseh 
devetih razredih je prejelo 35 učencev. V pogovoru z županom so 
predstavili svoje načrte za nadaljnje šolanje in spomine na čas, ki 
so ga preživeli v osnovni šoli. Župan je učencem čestital za vse 
dosežke, jim zaželel lepe počitnice ter veliko sreče na nadaljnji 
izobraževalni in življenjski poti. Osnovne šole v občini Medvode 
je zaključilo 145 devetošolcev v devetih oddelkih. 

Priznanja tudi medvoškim osnovnošolcem

Priznanje za uspešno delo v vseh devetih razredih osnovne 
šole je iz rok župana Nejca Smoleta prejelo 35 učencev. 
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Mateja Rant

Žiri – Žirovski kolesarski 
krog je pred dvajsetimi leti 
nastal na pobudo takratnega 
predsednika TD Žiri Bena 
Kavčiča. Celoten krog, ki 
meri 56 kilometrov, ali kate-
ro od krajših variant, dolgih 
28 oziroma 25 kilometrov, 
je vsako leto prekolesarilo 
ali preteklo od sto do dves-
to udeležencev. A če je bila v 
preteklih letih to enodnevna 
prireditev, so se ob jubileju 
odločili, da je čas za nov kon-
cept, po katerem je mogoče 
Žirovski kolesarski krog pre-
teči ali prekolesariti kateri-
koli dan v letu, tekači oziro-
ma kolesarji pa na progi zbi-
rajo žige, s katerimi se lahko 
potegujejo za nagrado. Le-
tos je tako po besedah pred-
sednice TD Žiri Majde Tre-
ven kartončke za zbiranje ži-
gov prevzelo že 112 kolesar-
jev. »Na progi so štirje žigi, 
z vsaj enim žigom v kartonč-
ku pa si vsak lahko prisluži 
nagrado. Ker je jubilejno 
leto, je temu primerna tudi 
nagrada, in sicer kolesarska 
majica.«

Celoten krog je letos po 
več letih premora znova pre-
vozil tudi Beno Kavčič, idej-
ni oče Žirovskega kolesar-
skega kroga, ki je s pomočjo 

dveh prijateljev iz Kranja, 
Karmen in Ludvika Štefe-
ta, sam tudi označil celot-
no progo. Svoje spomine na 
začetke Žirovskega kolesar-
skega kroga so delili z obi-
skovalci pogovornega veče-
ra, ki so ga pripravili ob jubi-
leju. Kavčič je pojasnil, da si 
je ob prevzemu vodenja tu-
rističnega društva za nalo-
go zastavil, da vpeljejo pro-
jekt, ki bi v kraju pustil pe-
čat in bi turizem premaknil 

z mrtve točke. »Žiri nima-
jo drugega silnega potenci-
ala kot naravo in možnost 
rekreacije. Tako je nastala 
ideja o kolesarskem krogu.« 
Približno leto dni je trajalo, 
da je s kolesom preveril vse 
možnosti, kje bi bilo mogo-
če speljati progo. Pri tem sta 
mu bila v pomoč Karmen in 
Ludvik Štefe, saj je traso ko-
lesarskega kroga prilagodil 
njunim zmožnostim. Po-
tem ko je minulo soboto po 

več letih znova prekolesaril 
celotno traso, je ugotavljal, 
da tudi po dvajsetih letih ne 
bi nič spremenil. »Danes so 
me spremljali tudi prijatelji, 
s katerimi smo prekolesari-
li vso Evropo, od Turčije do 
Portugalske, in prav vsi so 
bili navdušeni, da je to ne-
kaj najlepšega, kar je mogo-
če doživeti na kolesu.« Vsi 
so se namreč strinjali, da so 
narava in razgledi po poti 
resnično neverjetni. 

Kolesarjenje z razgledom
V Turističnem društvu (TD) Žiri so zaznamovali dvajsetletnico Žirovskega kolesarskega kroga. Poleg 
kolesarjenja in teka so pripravili še pester spremljevalni program.

Spomine na začetke Žirovskega kolesarskega kroga so obudili tudi idejni oče kroga Beno 
Kavčič ter Karmen in Ludvik Štefe. / Foto: Tanja Mlinar

Urša Peternel

Žirovnica – V žirovniški ob-
čini se začenja poletni festi-
val KašArt, v sklopu katerega 
bodo v juliju in avgustu pote-
kali Prešerna noč z Aleksan-
drom Mežkom in prijatelji, 
koncert Magnifica in Pra-
vljični večeri. Lokacije bodo 

edinstvene: Prešerna noč bo 
potekala v Vrbi, koncert Ma-
gnifica v Završnici, Pravljič-
ni večeri pa pred Finžgarje-
vo rojstno hišo v Doslovčah.

Prvi dogodek bo že ta četr-
tek, 1. julija, s Pravljičnim ve-
čerom pred Finžgarjevo roj-
stno hišo s Tomom Križnar-
jem in Bojano Pivk Križnar. 

Na naslednjih štirih četrtko-
vih večerih (vsakič ob 19.30) 
pa bodo gostje Janez Boga-
taj (15. julija), Lara Janko-
vič in Blaž Jurjevčič (29. ju-
lija), Chris Eckman in Jana 
Beltran (19. avgusta) ter Bri-
na (26. avgusta). Kot pravijo 
v Zavodu za turizem in kul-
turo Žirovnica, druženje ob 
pripovedovanju in posluša-
nju zgodb ter glasbe pred-
stavlja pomemben del slo-
venskega ljudskega izroči-
la. Vse Pravljične večere bo 
odprla pravljičarka Irena Le-
skovšek.

Eden bolj obiskanih pole-
tnih koncertov je vsako leto 
Prešerna noč z Aleksan-
drom Mežkom in prijatelji 
v Vrbi, ki pritegne ljubitelje 
glasbe in akustičnih koncer-
tov na prostem od blizu in da-
leč. Letos se bosta Aleksan-
dru Mežku na odru pridru-
žila Tomi Meglič (Siddharta) 
in Gušti (nekdanji član sku-
pine Big Foot Mama). Kon-
cert bo potekal v nedeljo, 11. 

julija, ob 19.30 na parkirišču 
pred Prešernovo rojstno hišo 
v Vrbi, vstop bo brezplačen.

V Završnici, in sicer ob je-
zeru v gozdu, pa se avgusta 
obeta še en čaroben koncert, 
ki ga organizirajo prvič, na-
menjen pa bo šeststo obisko-
valcem. Nastopil bo Magni-

fico, predskupina pa bo sku-
pina Masharik. Koncert bo v 
petek, 6. avgusta, ob 19.30.

Organizator festivala Ka-
šArt 2021 je Zavod za turi-
zem in kulturo Žirovnica v 
sodelovanju z Občino Žirov-
nica in ministrstvom za kul-
turo.

Poletni festival KašArt v Žirovnici
V Žirovnici to poletje pripravljajo prvi poletni festival KašArt, dogodki se bodo odvijali na treh 
edinstvenih lokacijah: v Vrbi, Završnici in Doslovčah.

Eden vrhuncev poletja v Žirovnici bo v nedeljo, 11. julija,. 
Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom, ki se mu bosta letos 
pridružila Tomi M. in Gušti / Foto: Urša Peternel (arhiv)

Obetajo se Prešerna 
noč z Aleksandrom 
Mežkom in prijatelji v 
Vrbi, koncert Magnifica 
v Završnici in pet 
Pravljičnih večerov pred 
Finžgarjevo rojstno hišo 
v Doslovčah.

Alenka Brun

Jezersko – Ves julij in av-
gust se lahko vsak dan v ted-
nu vsak, ki ga privlačijo zgo-
dovinska in etnološka dediš-
čina, narava, mogočni hribi, 
kmetije, živali in kulinarika 
Jezerskega, udeleži kakšne-
ga dogodka. Ob ponedelj-
kih se tako lahko odločite za 
brezplačno vodeno planin-
sko turo, od tri- do štiriur-
ni krožni pohod do Pristov-
škega Storžiča, verjetno ene-
ga najbolj razglednih vrhov 
v jezerski dolini. Ob torkih 
se lahko dopoldne odpravite 
na voden ogled po jezerskih 
naravnih in kulturnih zani-
mivostih. Srede so name-
njene soljenju ovc v planini. 
Zjutraj se zberete na Šen-
kovi domačiji, od koder se 
z vrhunskim alpinistom in 
ovčerejcem Drejcem Karni-
čarjem podate na pohod, na 

soljenje ovc. Ob sredah po-
poldne se ob Planšarskem 
jezeru kuha masunjek, ob 
četrtkih si lahko na Šenko-
vi domačiji brezplačno ogle-
date prikaz predelave volne, 
petki pa so namenjeni igri 
Jezerske štorije, ki jo gostita 
Jenkova kasarna (2. in 9. ju-
lij ter 6. in 20. avgust 2021) 
in Županov kot (23. julij in 
13. avgust 2021) ob osmi uri 
zvečer. Potrebne so predho-
dne najave. Ob sobotah se 
bo od 14. ure dalje v Parku 
Jezersko odvijala kreativna 
animacija za družine, ob ne-
deljah pa lahko v dopoldan-
skem času spoznavate zdra-
vilno moč gozda. Nekateri 
dogodki so brezplačni, drugi 
ne, več o letošnji poletni Je-
zerski štoriji oziroma doga-
janju na Jezerskem pa lahko 
preberete na spletni strani 
Turistično-informacijskega 
centra (TIC) Jezersko.

Jezerska štorija
Letošnje etnografsko obarvano dvomesečno 
poletno dogajanje na Jezerskem se začenja s 
prvim julijem.

Ljubljana – Ljubitelji planin in gora so tokrat četrtič izglasovali 
naj planinsko pot, ki poteka pod okriljem akcije Očistimo naše 
gore in Planinske zveze Slovenije. Zmagovalka je postala pot 
s Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko, za katero skrbi 
Planinsko društvo Kranj. Pot bo obnovljena do konca poletja. 
Gre za eno najlepših in tudi najzahtevnejših poti v Kamniško-
Savinjskih Alpah. Na drugo mesto se je uvrstila Jubilejna pla-
ninska pot Vršič–Zadnje Plate–Prisojnik skozi zadnje okno, na 
tretje mesto pa pot Pekel–Rjavina–Dom Valentina Staniča–pot 
čez Rž–Kredarica.

Naj planinska pot čez Ledine na Koroško Rinko

Janez Kuhar

Podboršt – Pohodniška sek-
cija Škrjančki Planinskega 
društva Komenda je pripra-
vila 16. Pohod bosonogih na 
Šenturško Goro. Pohodni-
kov je bilo 42. Dva bosono-
ga, Peter Lončar iz Glinj in 
Majda Drolec iz Komende, 
sta bila na vseh dosedanjih 
pohodih. Najmlajši med po-
hodniki je bil letos šestletni 
Patrik Janežič iz Podboršta, 

najstarejša udeleženca sta 
bila med moškimi 78-letni 
Ivan Mušič iz Lahovč in med 
ženskami 72-letna Albina 
Petrič iz Šenčurja. Najštevil-
nejša je bila štiričlanska dru-
žina komendskega župana 
Stanislava Poglajna, poho-
da so se udeležili tudi njego-
va žena in trije vnuki Tjan, 
Neli in Stella. Pohodniki so 
prepričani, da bi ljudje lah-
ko veliko zdravstvenih težav 
odpravili z bosonogo hojo. 

Bosonogi pohodniki 
osvojili Šenturško Goro
Najmlajši med pohodniki je bil šestletni Patrik 
Janežič iz Podboršta.

Zadovoljni udeleženci pohoda bosonogih na Šenturško Goro
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Več kot šestde-
set kolesarjev in njihovih 
spremljevalcev se je že zjut-
raj zbralo v nekdanji vojašni-
ci, nato pa so v koloni kreni-
li na pot. Ustavili so se pred 
cerkvijo sv. Jakoba, ki je že v 
dobro razgretem mestu nu-
dila malce sence. Po tradici-
ji jih je spremljala glasbena 
skupina Suha špaga.

V starih oblačilih in na ko-
lesih starosti tudi več kot sto 
let so tako kot vsako leto po-
želi veliko občudovanja. Ne-
kateri so jih občudovali od 
malce dlje, drugi so si čis-
to od blizu natanko ogledali 
nekdanje mojstrovine. 

»Žal imamo goste letos le 
iz Amerike in Avstrije, saj 
so se Madžari, Hrvatje in 
še nekateri opravičili. Toda 
vesel sem, kar so prišli slo-
venski kolesarji praktično z 
vseh koncev. Vsi smo se sre-
čanja zelo veselili, saj smo 
težko pričakovali čas, ko se 
bomo spet lahko vsaj malce 
družili,« je v imenu organi-
zatorjev, Društva Rovtarji, 
povedal predsednik Brane 
Tavčar in pojasnil, da je bilo 
letos druženja res še zelo 
malo, saj so pred kratkim 
pripravili zgolj kolesarjenje 
ob morju od Kopra do Izo-
le. Antonu Lajhu iz Juršin-
cev se je nato z darilom zah-
valil za dobro kapljico, ki jih 

spremlja ob srečanjih.
»Kmalu nas čaka sreča-

nje v Šoštanju, nato gremo 
v Belo krajino, konec julija 
pa v avstrijski Zell am See, 
kjer pripravljajo kolesarje-
nje okoli jezera. Tudi danes 
so med nami njihovi pred-
stavniki. Prav v Zell am Se-
eju so nas namreč pred leti 
navdušili, da se poleg staro-
dobnega smučanja lotimo 
tudi starodobnega kolesar-
jenja. Tako smo sedaj aktiv-
no celo leto,« je pojasnil Bra-
ne Tavčar.

Sledila je še vožnja po 
mestu, na kateri se jim je z 
malce manj starodobnim 
kolesom, vendar s staro-
dobno čelado in dresom, s 

katerim se je leta 1983 pos-
lovil od tekmovalnega kole-
sarstva, pridružil legendar-
ni škofjeloški kolesar Dra-
go Frelih. 

Po skupinskem slikanju 
pod loškim gradom so se 
kolesarji odpravili do Hudi-
čeve brvi, nato pa čez Suho, 
Trato, Virmaše in Sveti duh 
v Žabnico. Ustavili so se na 

pikniku v Šutni in za konec 
obiskali še Marijo in Igor-
ja Jamnika, par s Kmečke 
ohceti leta 1970.

»Radi gremo, kamorko-
li nas povabijo, in želim si, 
da bi bilo druženj spet lah-
ko več,« je še povedal Brane 
Tavčar in dodal, da je bilo le-
tošnje mednarodno srečanje 
v Škofji Loki že štirinajsto.

Srečanje kolesarjev, ki ne zarjavi
Minulo soboto je v vroči Škofji Loki in okolici potekalo mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev, ki so svoja kolesa s 
častitljivimi letnicami popeljali tako po mestu kot okolici in povsod navdušili tako z vožnjo kot ostalo opremo in oblačili.

Starodobni kolesarji so se po Mestnem trgu zapeljali skupaj 
z legendo loškega kolesarstva Dragom Frelihom.

Spomin na 14. srečanje starodobnih kolesarjev bo ostal tudi zaradi skupinskega 
fotografiranja pod Loškim gradom.

Srečanje je tudi tokrat s poskočno glasbo spremljala 
glasbena skupina Suha špaga.

Grega Flajnik

Po dolgem času smo se 
Glasovi panoramski kole-
sarji podali na izlet po Slove-
niji. Na kolesih smo obiskali 
Kočevsko, kjer smo občudo-
vali prostranstva gozdov in 
spoznavali osamljene maka-
damske poti, si predstavljali, 
kje so bile nekoč vasi. V dru-
gem delu smo kolesarili po 
Dolenjski, ki nas je navduše-
vala s pogledi na vinorodno 
pokrajino ob reki Krki. 

Prvi dan smo se iz Kranja 
podali proti Škofji Loki, kjer 
se nam je pridružila skupina 
s škofjeloškega konca. Pot 
smo nadaljevali proti Goste-
čam in se mimo Medvod po 
stranskih cestah peljali do 
središča Ljubljane. Redkok-
daj se s kolesom podamo na 
izlet v naše glavno mesto in 
doživeti Ljubljano s kolesa 
je nekaj posebnega. Opazili 

smo lahko, da so v Ljubljani 
za kolesarje dobro poskrbe-
li in da so ob bolj prometnih 
cestah speljane kolesarske 
poti. Ogledali smo si Prešer-
nov trg in se nato čez Tromo-
stovje in Mestni trg zapelja-
li v staro Ljubljano. Prvi po-
stanek za kavo smo si pri-
voščili ob Grubarjevi pala-
či, ki je dobila ime po jezui-
tu in učitelju hidravlike Gab-
rijelu Grubarju. Ta ambicio-
zni mož je že leta 1772 začel 
graditi prekop Ljubljanice 
za gradom, da bi rešil mesto 
pred poplavami in omogočil 
odvodnjavanje Ljubljanske-
ga barja. Kopanje kanala je 
bilo velik finančni zalogaj, 
ki ga investitorji niso zmog-
li, zato je moral Grubar skri-
vaj oditi iz Ljubljane. Tri 
leta po njegovem odhodu so 
gradnjo dokončali in kma-
lu se je izkazalo, kako odlič-
na zamisel je bila to, saj od 

takrat stari del Ljubljane ni 
bil poplavljen. Ob rečni stru-
gi smo se odpeljali do Špice 
– mesta, kjer se Ljubljanica 
razdeli na dva dela; tistega, 
ki teče skozi stari del Ljublja-
ne, in Grubarjev kanal. 

Po Ljubljanskem barju

Mimo Galjevice smo na-
daljevali do Rudnika, kjer 
smo se usmerili na Lju-
bljansko barje. Od Rudnika 
do Črne vasi je bil najnevar-
nejši del poti, saj na prome-
tni cesti ni prostora za kole-
sarje. V Črni vasi nas je nav-
dušila cerkev svetega Miha-
ela, za katero je načrte nari-
sal Jože Plečnik. V tej cerkvi 
je združil vse znanje, prido-
bljeno skozi leta ustvarja-
nja, kombinacijo opeke in 
skal na fasadi, poseben iz-
ziv so bila močvirnata bar-
janska tla, in malo denarja, 
ki so ga imeli na razpolago 

v času pred drugo svetovno 
vojno. Kolesarsko popotova-
nje smo nadaljevali po ma-
kadamskih poteh mimo polj 
Ljubljanskega barja. Rav-
na makadamska pot brez 
avtomobilskega prometa 
in s tem nevarnosti nam je 

omogočala »pogovorno ko-
lesarjenje«. Navdušeni smo 
bili nad razsežnostjo barja, 
saj s 163 kvadratnimi kilo-
metri predstavlja 0,8 odstot-
ka slovenskega ozemlja. Po-
lja so prepredena s potmi, 
torej pravi raj za kolesarje. 

Mimo Bresta in Matene 
smo se odpeljali v Ig, ki leži 
pod gradom Zonek. Grad 
je 21. marca leta 1848 na-
padlo tristo ižanskih kme-
tov, ki so ga oplenili in zaž-
gali gruntne knjige. Napad 
je odmeval po celotnem ce-
sarstvu. V spomin na ta pre-
lomni zgodovinski dogodek 
občina 21. marca praznuje 
občinski praznik. Grad da-
nes ni dostopen širši javno-
sti, saj v njem deluje Zavod 
za prestajanje kazni zapora 
za ženske. Pot smo nadalje-
vali proti Škofljici in naprej 
do vasi Gajniče, kjer je Janez 
našel lep prostor za malico. 
Od tod smo se peljali proti 
Grosupljemu, spotoma obi-
skali še bajer Zacurek, kate-
rega okolico so pred kratkim 
obnovili. V Grosupljem smo 
končali kolesarjenje prvega 
dne, saj smo pot do Kočevja 
nadaljevali z vlakom.

Kolesarjenje na Kočevsko, 1. del

Na Špici, kjer se Ljubljanica razcepi na dva dela

Jezersko – Letos je ponovno 
zaživela tudi Jezerska ko-
lesarska pot, ki bo skupaj s 
prvo etapo turnokolesarske 
poti Trans Karavanke pos-
krbela za nasmešek prav 
vsakega gorskega kolesarja. 
Če je kolesarska povezava s 
Tržičem pod Karavankami 
striktno gorskokolesarska 
zgodba, je Jezerska kolesar-
ska pot primerna tudi za ce-
stna, treking in e-kolesa, saj 
gre za kombinacijo gozdnih 
prometnic in krajših asfaltira-
nih odsekov v skupni dolžini 
petdeset kilometrov. Prva 
krožna trasa vodi v dolino 
Ravenske Kočne in je po-
ložnejša ter tako idealna za 
rekreativce in najmlajše. Naj-
daljša trasa je v idilični dolini 
Komatevra ob reki Kokri, a je 
trenutno zaradi podora pre-
vozna le v eno smer. Tretja 
trasa pa kolesarje popelje vse 
do mejnega prehoda Jezerski 
vrh ter naprej do zapuščene 
Ankove karavle. V Turistič-
no-informacijskem centru 
(TIC) Jezersko si obiskovalci 
lahko izposodijo nova gorska 
in treking kolesa, cestni kole-
sarji pa se lahko prijavijo na 
1. Jezerski kolesarski izziv, ki 
ga organizira Park Jezersko, 
ki sicer na Jezerskem skrbi 
predvsem za pestro dogaja-
nje v času zimske sezone. 

Razcvet kolesarske 
ponudbe

Škofja Loka – Muzejsko 
društvo Škofja Loka jutri, v 
sredo, pripravlja predstavi-
tev Loških razgledov. Začela 
se bo ob 19.30 v Sokolskem 
domu. Vsebino nove številke 
Loških razgledov bo predsta-
vila urednica Marija Lebar. 
Po predstavitvi bo redni letni 
zbor članov društva.

Predstavitev Loških 
razgledov
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Maša Likosar

Kranj – APZ France Prešeren 
Kranj, ki neprekinjeno delu-
je že 52 sezon, je po več kot 
15 mesecih ponovno stal na 
odru in ljubitelje zborovske-
ga petja pozdravil s tistim, 
kar pevci najbolje znajo – s 
pesmijo. Njihov zadnji na-
stop je bil marca lani na Ob-
močni reviji pevskih zborov 
v Cerkljah, tik pred pojavom 
epidemije covida-19, ki jim 
je tako kot vsej kulturi prek-
rižala obetavne načrte. No-
vembra lani so namreč na-
meravali predstaviti stilsko 
zaokrožen vokalno-instru-
mentalni projekt, ki je nas-
tajal v sodelovanju s prilo-
žnostnim orkestrom in šti-
rimi priznanimi slovenski-
mi solisti.

Pred tednom dni se jim je 
končno ponudila priložnost 
in pričarali so doživet glas-
beni večer z repertoarjem le-
tošnje sezone, ki zajema na-
bor skladb iz klasične zbo-
rovske zakladnice in prired-
be slovenskih ljudskih pe-
smi. Popeljali so nas od re-
nesančnih madrigalov pre-
ko sklad iz odboja romanti-
ke do sodobnih zborovskih 
glasbenih del. Skupno pet-
je štiridesetih pevcev in pevk 
so obogatile točke solistov iz 
zbora ob klavirski spremlja-
vi Gašperja Jereba. Tenorist 
Jaša Kecman Kordež, basist 
Žan Žnidar, baritonist Mi-
tja Rozman, sopranistki Moj-
ca Hrast ter Neža Novšak in 

altistka Manca Povšin poleg 
petja v zboru pevsko znanje 
izpopolnjujejo tudi na urah 
solopetja. 

Zbor od septembra 2019 
vodi dirigent Erik Šmid. »Za 
nami je nenavadna pevska 
sezona. Ambiciozno zas-
tavljeni cilji v septembru 
so kmalu postali nedoseg-
ljiv ideal v primežu nove-
ga koronavirusa, ki je tudi 
nam vzel nekaj priložnosti. 
Naša nova realnost so pos-
tale vaje na Zoomu, vsako-
tedensko srečevanje in petje 
pred računalnikom pa nam 
kljub negotovim razme-
ram ni vzelo upanja in opti-
mizma,« je po koncertu de-
jal Erik Šmid in dodal: »Ve-
čer je bil čustven in ganljiv, 
zlasti zato, ker je bil tokra-
tni celovečerni koncert prvi 
v vrsti pod mojim vodstvom. 

V uvodu se je zaradi 'koron-
skega premora' čutila ne-
gotovost, a po nekaj zape-
tih skladbah je zbor zadihal 
kot enovita celota, kar se je 
ob koncu odražalo v dožive-
tem muziciranju. Nocojšnji 
koncert je bil zagotovo uspe-
šna prva in večja stopnica na 
naši skupni glasbeni poti.«

Predsednica zbora Eva Je-
lovčan je o dirigentovem 
delu in delu zbora dejala: 
»Zbor se je zadnja leta sre-
čeval z vprašanjem njegove 
kontinuitete in odgovor se 
je ponudil v novem dirigen-
tu. S prihodom Erika Šmi-
da smo pridobili vrsto novih 
izvrstnih pevcev ter pevk. 
Med nami je zapihal mla-
dosten veter, novi člani so se 
odlično integrirali v uteče-
no jedro zbora. Prepričana 
sem, da bomo pod Erikovim 

vodstvom rastli in se razvija-
li, a kar je ključno, med pev-
ci se je že stkala tesna pove-
zanost, ki se kaže tudi v po-
vezanem in svežem zvoku. 
Delujemo usklajeno, četudi 
je razlika med najmlajšim in 
najstarejšim pevcem skoraj 
petdeset let.« 

APZ France Prešeren 
Kranj tudi poleti ne bo poči-
val, saj bodo 18. julija nasto-
pili na zborovskem dogodku 
Zapojmo, Slovenija, ki bo po-
tekal v okviru Festivala Euro-
pa Cantat. V upanju, da jim 
ukrepi ponovno ne prekriža-
jo načrtov, oktobra obljublja-
jo predstavitev prej omenje-
nega projekta. »Konec avgu-
sta pa bomo vrata odprli no-
vim članom in vse, ki jim je 
zborovska glasba v strast, po-
vabili, da se nam pridružijo,« 
je sklenil Erik Šmid. 

Zadihali kot enovita celota
V atriju Pavšlarjeve hiše se je na prvi poletni dan s celovečernim koncertom predstavil Akademski 
pevski zbor France Prešeren Kranj pod dirigentsko taktirko Erika Šmida. Glasbenemu doživetju so 
nadeli pomenljiv naslov (Po)letni koncert.

Celovečerni koncert APZ France Prešeren pod dirigentsko taktirko Erika Šmida 

Igor Kavčič

Maribor – V okviru bogate-
ga kulturno-umetniškega 
dogajanja na letošnjem Fe-
stivalu Lent v Mariboru so 
v soboto v prostorih ume-
tniškega središča GT 22 od-
prli razstavo na temo stripa 
Črni plamen, požig naro-
dnega doma v Trstu. Ob sto-
ti obletnici požiga sta strip 
lani zasnovala Kranjčana, 
risar Zoran Smiljanić, in 
njegov sin zgodovinar Ivan 
Smiljanić.

Tokratni večer v GT 22 
je bil tudi sicer v celoti pos-
večen dogodkom v Trstu v 
prvih letih po koncu prve 
svetovne vojne, nastanku 
in vzponu fašizma in njego-
vi kulminaciji v drugi sve-
tovni vojni. Tako so najprej 

zavrteli dokumentarni film 
z naslovom Požig, v kate-
rem avtorica Majda Širca 

osvetljuje stoletje, v katerem 
so se boleče spreminjale 
usode ljudi na Primorskem. 

Filmski projekciji je sledilo 
odprtje razstave stripa o po-
žigu Narodnega doma v Tr-
stu, o njegovem pomenu 
in prihodnosti – lani je bil 
vrnjen v lastništvo tamkaj-
šnje slovenske manjšine – 
pa je v nadaljevanju potekal 
pogovor tako z avtorico do-
kumentarnega filma Požig 
kot avtorjema stripa Črni 
plamen.

Strip, ki je izšel pri Založ-
bi ZRC SAZU, bo prav v teh 
dneh izšel tudi v Italiji in Av-
striji v italijanskem in nem-
škem prevodu. Pred dnevi je 
Ivan Smiljanić v okviru Po-
letne muzejske noči v Go-
renjskem muzeju v Kranju 
predstavil tudi raziskovalno 
delo, knjigo z naslovom Lo-
vorovi gozdovi in krompir, 
Prešernov kult v socializmu.

Črni plamen na Lentu
V okviru Festivala Lent so v Mariboru predstavili strip Črni plamen Zorana in Ivana Smiljanića.

Oblikovali so tržaški večer na Festivalu Lent: Majda Širca 
ter Zoran in Ivan Smiljanić. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Razstavni prostor 
kranjske območne enote Za-
varovalnice Triglav sta v ju-
niju umetniško obarvala čla-
na mlajše generacije Likov-
nega društva Kranj Domen 
Dimovski in Mitja Bokun.

Magister nove medij-
ske umetnosti Domen Di-
movski, ki živi in ustvarja v 
Kranju, je aktiven predvsem 
na področju intermedijske 

in video umetnosti, računal-
niške animacije, na podro-
čju slikarstva, grafike ter v 
oblikovanju. Tokrat se pred-
stavlja z digitalnimi grafika-
mi iz cikla Sledi organske-
ga, kjer v nadrealističnih po-
dobah zapuščenih stolpnic 
predstavlja kompozicijske 
rešitve in poglede na utopič-
no arhitekturo prihodnosti. 

Še en kranjski likovnik je 
ilustrator Mitja Bokun, na 
razstavi pa predstavlja 28 
ilustracij, ki jih je večinoma 
ustvaril v zadnjem desetle-
tju. Gre za modne portret-
ne in druge modne ilustra-
cije. Tu so podobe z doma-
čih in tujih modnih pist, iz 

sveta filma, upodobil je mo-
dne ikone ter moške like v 
modni industriji. Vključe-
ne so tudi ilustracije, na-
mensko narisane za različ-
ne domače in tuje revije ter 
za posebne blagovne znam-
ke (na primer Vivienne 
Westwood, Dolce & Gabba-
na). Mitja Bokun je risal že 
od otroštva, preden je postal 
komercialni ilustrator, pa je 
študiral računalništvo in lo-
gistiko. Kot sam pove, se je 

z modnimi in portretnimi 
ilustracijami »zares« začel 
ukvarjati šele pred osmimi 
leti, ko je prvič pomislil, da 
bi risal na slovenskem ted-
nu mode. 

Domen Dimovski je imel 
doslej sedem samostojnih 
razstav, na katerih je pred-
stavljal dela z različnih pod-
ročij svojega ustvarjanja, so-
deloval pa je tudi na 41 sku-
pinskih razstavah in več 
mednarodnih festivalih li-
kovne umetnosti. Za svoja 
dela je bil tudi večkrat nag-
rajen, v Likovnem društvu 
Kranj pa je tudi član ume-
tniškega sveta in kurator za 
sekcijo Video in novi mediji.

Utopija in portreti
V Kranjski enoti Zavarovalnice Triglav so na ogled 
dela Domna Dimovskega in Mitje Bokuna.

Domen Dimovski: iz cikla Sledi organskega

Mitja Bokun: raznolikost modne ilustracije
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Vilma Stanovnik

Bled – Naša moška članska 
košarkarska reprezentanca 
bo na kvalifikacijskem tur-
nirju, ki se v Kaunasu zače-
nja danes, lovila svojo prvo 
uvrstitev na olimpijske igre. 
Zadnje priprave pred odho-
dom so opravili na Gorenj-
skem, v Bled Rose hotelu pa 
so predstavili svoje želje in 
načrte. 

Kot je povedal selektor 
Aleksander Sekulić, je od 
15 košarkarjev, ki so bili na 
pripravah, doma ostal Jan 
Kosi. Tako so v Litvo odpo-
tovali Luka Rupnik, Jaka 
Blažič, Edo Murić, Žiga Di-
mec, Jakob Čebašek, Miha 
Lapornik, Matic Rebec, Zo-
ran Dragić, Klemen Prepe-
lič, Luka Dončić, Mike To-
bey, Gregor Hrovat, Vlat-
ko Čančar in Aleksej Niko-
lić. V nedeljo zvečer je v Li-

tvi moral selektor določi-
ti dvanajsterico igralcev za 
nastop na turnirju, tako da 
sta kot zadnja iz moštva iz-
padla Matic Rebec in Miha 
Lapornik.

Selektor Aleksander Se-
kulić je pred odhodom pou-
daril, da so bile priprave zelo 

uspešne, pogoji za delo pa 
vrhunski. Pritrdil mu je tudi 
kapetan reprezentance Edo 
Murić in dodal, da so imeli 
dovolj časa tako za taktično 
pripravo kot za ustvarjanje 

prave kemije v ekipi. Čeprav 
so na turnirju prvi favoriti 
domačini Litvanci, so tudi 
naši košarkarji prepričani, 
da imajo možnosti za pod-
vig, kar pomeni prvo mesto, 
ki edino vodi na olimpijske 
igre. Tudi o tem sva se pred 
odhodom v Kaunas pogo-
varjala z blejskim reprezen-
tantom Jako Blažičem, sicer 
kapetanom ekipe Cedevite 
Olimpije.

Ste ponosni, da so soigralci 
in vodstvo ekipe vsi po vrsti 
hvalili odlične razmere za 
treninge in ustrežljivost va-
ših gostiteljev na Bledu?

Tudi jaz sem se na Bledu 
počutil zares lepo. Moram 
priznati, da zadnja leta, zlas-
ti med sezono, nisem veliko 

na Bledu, saj z družino ži-
vim v Ljubljani. Zato mi je 
bilo bivanje tukaj res pri-
jetno. Čeprav sem bil veči-
no časa z ekipo, pa sem šel 
vmes tudi malce domov, 
družina je prišla k meni in 
res sem užival. Tudi soigral-
ci so bili zelo zadovoljni, v 
hotelu so nas lepo sprejeli in 
dobili smo dodatno energi-
jo, s katero sedaj potujemo 
proti Litvi. Lahko povem, da 
smo optimisti in že na prvi 
tekmi si želimo zmagati.

Sredina uvodna tekma z re-
prezentanco Angole bo prav 
na vaš rojstni dan. Gotovo si 
želite, da bi bilo slavje dvoj-
no?

Mislim, da bo zmaga 
zame lepo rojstnodnevno 
darilo. Sicer pa si vsi želimo 
dober uvod, saj to vsi priča-
kujejo od nas in seveda si 
tega želimo tudi sami.

V četrtek vas čaka tekma s 
Poljsko in nato boj za zmago 
v finalu. Gotovo bi bila prvo 
mesto in odhod na olimpij-
ske igre kljub številnim dose-
danjim uspehom ena od ures-
ničitev vaših športnih želja?

Vsak športnik in vsak, 
ki ima rad šport, čaka in 
spremlja olimpijske igre. 
Gre za največji športni do-
godek, in če si del tega, je 
to svojevrsten dosežek. Če 
nam uspe, bo vsak od nas 
zelo ponosen. Prepričan 
sem, da nas tako velika želja 
kot trenutno res dobra prip-
ravljenost lahko peljeta tudi 
na olimpijske igre.

Po olimpijsko vozovnico
Naša košarkarska reprezentanca, ki se je v zadnjem tednu na Bledu in v Radovljici pripravljala 
na kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah, je zadovoljna odpotovala v Kaunas, blejski 
reprezentant Jaka Blažič pa si želi, da bi s slavjem na prvi tekmi še bolj veselo praznoval rojstni dan.

Košarkarski reprezentant z Bleda Jaka Blažič si za 31-rojstni 
dan želi tudi prvo zmago na kvalifikacijskem turnirju v 
Kaunasu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenska moška od-
bojkarska reprezentanca je 
ob premiernem nastopu v 
elitni ligi narodov igrala od-
lično. Varovanci selektorja 
Alberta Giulianija so bles-
teli v ligaškem delu tekmo-
vanja, ko so premagali Itali-
jo (3 : 0), Poljsko (3 : 1), Nizo-
zemsko (3 : 0), Argentino (3 : 
0), Kanado (3 : 0), Francijo (3 
: 2), Rusijo (3 : 2), Avstralijo 
(3 : 1), Iran (3 : 1), ZDA (3 : 2), 
Japonsko (3 : 0) in Bolgarijo 
(3 : 0), premoč pa so morala 
priznati le Srbiji (1 : 3), Nem-
čiji (1 : 3) in Braziliji (2 : 3).

Naša izbrana vrsta je pred 
prvim nastopom v ligi na-
rodov optimistično napove-
dovala boj za polfinale, kar 
se jim je nato uresničilo. V 
zaključnih bojih je bila nato 
najprej v polfinalu boljša 

Poljska s 3 : 0, nato pa v boju 
za tretje mesto z 0 : 3 še Fran-
cija, ki jo je slovenska izbra-
na vrsta po preobratu v liga-
škem delu sicer premaga-
la s 3 : 2. »Mogoče smo bili 
danes malo preveč utrujeni, 
nismo pokazali toliko ener-
gije kot na prejšnjih tekmah. 
Mogoče smo bili zadovolj-
ni že z uvrstitvijo na zaključ-
ni turnir in izgubili koncen-
tracijo na tej tekmi. Če pogle-
damo celoten turnir, smo ve-
čino časa igrali zelo dobro in 
za nami je uspešno tekmova-
nje,« je po zadnji tekmi pove-
dal selektor Alberto Giuliani.

Slovenska reprezentanca 
je tako zasedla končno četr-
to mesto, v zadnjem mesecu 
dni pa je dokazala, da sodi na 
najvišjo raven svetovne od-
bojke in se prebila celo na 
šesto mesto lestvice Medna-
rodne odbojkarske zveze.

Odbojkarji na koncu četrti

Štirje olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo med 
29. junijem in 4. julijem potekali v Beogradu, 
Kaunasu, Splitu in kanadski Victorii. Na olimpijske 
igre v Tokio se bodo uvrstili le zmagovalci z vsakega 
prizorišča. Naša reprezentanca bo premierni nastop 
na olimpijskih igrah lovila v Kaunasu v konkurenci 
Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje. 
V Tokio so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, 
Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.

Naklo – Društvo upokojencev Naklo že vrsto let v počastitev 
občinskega praznika in dneva državnosti organizira kolesar-
jenje po občini. Letošnje kolesarjenje v četrtek, na praznični 
dan, je preseglo občinski pomen. Zveza društev upokojen-
cev Gorenjske je namreč Naklancem zaupala organizacijo 
pokrajinskega srečanja kolesarjev, ti pa so ga združili s svojo 
tradicionalno prireditvijo. Na startu v mladinskem športnem 
centru se je zbralo blizu 150 kolesark in kolesarjev iz 12 društev 
upokojencev, ki so kolesarili na daljši in krajši progi z enim 
postankom za okrepčilo. Kolesarjem sta zaželela srečno in var-
no vožnjo predsednik Društva upokojencev Naklo Jože Kajin 
in župan Občine Naklo Ivan Meglič. Za varnost udeležencev 
so skrbeli člani domačega društva in člani domačih gasilskih 
društev. Kolesarji so srečanje sklenili z druženjem v šotoru v 
športnem centru. 

Gorenjski upokojenci so kolesarili

Blizu sto petdeset gorenjskih upokojenk in upokojencev je v 
petek kolesarilo po občini Naklo. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kamnik – V vseh kategori-
jah je kolesarilo okrog 220 
tekmovalk in tekmovalcev. 
Dirko v organizaciji Calcit 
Bike Teama sta si ogledala 
tudi novi predsednik Kole-
sarske zveze Slovenije Pavel 
Marđonović in kamniški žu-
pan Matej Slapar. 

Naslov državne prvakinje 
med gorskimi kolesarka-
mi v olimpijskem krosu je 
med članicami osvojila Ta-
nja Žakelj (Unior-Sinter). 
V cilju je imela dve minuti 
in 41 sekund naskoka pred 
Uršo Pintarič (Pintatim). 
Maruši Knap (Calcit Bike 
Team) je pripadel naslov v 

konkurenci do 23 let. Mihael 
Štajnar (Meblojogi Pro-Con-
crete) je prvič ugnal vso kon-
kurenco v državi. Štajnar, 
še nedolgo nazaj član kam-
niškega kluba, je s časom 
1;30:27 premagal Matjaža 
Lozarja in Jakoba Klemenči-
ča (oba MBK Črni vrh). Član 
domačega kluba Calcit Bike 
Team in trikratni državni pr-
vak Rok Naglič je bil zaradi 
ponovnih težav z aritmijo 
šele peti z zaostankom 3:18. 
Štajnar je ob članskem na-
slovu zmagal tudi v konku-
renci mlajših članov. Naslo-
va državnih prvakov do 19 let 
sta osvojila Tine Jereb (MBK 
Črni vrh) in Ema Movrin 
(Energijateam.com). 

Prvaka Žakljeva in Štajnar 
Minulo nedeljo je bil Kamnik prizorišče dirke za državno prvenstvo v olimpijskem krosu za gorske 
kolesarje, 23. Kamniški kros pa je ob tem štel še za točke slovenskega pokala SloXcup.

Najboljši trije v moški konkurenci elite / Foto: arhiv organizatorja

Kamnik – Na sedežu Evropske odbojkarske zveze so v petek 
žrebali pare v vseh evropskih tekmovanjih. Odbojkarice Cal-
cita Volleyja, ki bodo igrale v kvalifikacijah lige prvakov, bodo 
tekmovanje začele v drugem krogu, njihov nasprotnik bo ukra-
jinski Prometej Dniper. V pokalu CEV bodo Kamničani v prvem 
krogu prosti, v drugem pa bodo igrali proti poražencu prvega 
kroga lige prvakov iz dvoboja med španskim Las Palmasom 
in bolgarskim Pazardžikom.

Kamniške odbojkarice najprej z Ukrajinkami

Maribor – Od četrtka do nedelje je v Mariboru potekal kva-
lifikacijski turnir za uvrstitev na letošnje evropsko kadetsko 
prvenstvo, ki bo septembra na Malti. Nastop si je želela zago-
toviti tudi reprezentanca Slovenije, ki jo je vodi Aleš Komelj s 
pomočnikom Jako Mikoletičem. Ekipa je nastopila v postavi 
z igralci vseh slovenskih klubov, največ, kar pet, jih je bilo iz 
kranjskega AVK Triglav, štirje pa iz kamniškega VD Calcit. 
V prvi tekmi so z 28 : 7 premagali reprezentanco Avstrije, z 
Romunijo so doživeli poraz z 8 : 18, nato so s 15 : 6 premagali 
Veliko Britanijo in na koncu morali priznati premoč Rusije s 
17 : 5. Z dvema zmagama in dvema porazoma so osvojili tretje 
mesto in ostali brez vozovnice za Malto.

Mladi vaterpolisti brez vozovnice za Malto
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Mladost, potepi in drugi užitki

Jelena Justin

Ojstrica je lepotica, ki s 
svojo ostro podobo krasi Ro-
banov kot in Logarsko doli-
no. Na ošiljeni vrh, ki ima 
alpinistično zanimivo sever-
no steno, vodijo štiri različ-
no zahtevne markirane poti, 
nobena ni sicer povsem eno-
stavna, vse pa odlikuje dolži-
na. Mi se bomo na vrh po-
dali po Kopinškovi poti, ki 
se imenuje po celjskem pla-
nincu Andreju Kopinšku, 
pot pa datira v leto 1940. Pot 
se vzpenja po severovzho-
dnem grebenu, nato pa po 
polici preči severno steno in 
se povzpne na vrh. Slikovita, 
izpostavljena in privlačna. 

Čez Jezerski vrh presto-
pimo mejo z Avstrijo, se za-
peljemo čez Pavličevo sedlo 
nazaj v Slovenijo ter zavije-
mo proti Logarski dolini. 

Izhodišče naše ture je bli-
žina penziona Na razpotju. 
Naš prvi cilj bo Koča na Kle-
menči jami. Prvi metri poti 
so po ravnem, potem pa nas 
smerokaz usmeri na gozdno 
stezo in najprej v zmernem 
vzponu preči gozdno pobo-
čje. Pot postaja vse strmejša. 
Pri prečenju izpostavljene 
grape so nam v pomoč jekle-
nice. Gremo skozi predor 
in nadaljujemo po strmem 
pobočju, ki je mestoma iz-
postavljeno. Še eno od grap 
prečkamo s pomočjo lese-
nega mostička, nato pa se 
nam pridruži z desne pot od 
Doma planincev. Do koče 
potrebujemo eno uro.

Od koče nadaljujemo v 
smeri proti Ojstrici. Pot se 
dokaj strmo vzpenja skozi 
gozd, nato poteka pod skal-
nimi pečinami in hitro smo 
na razpotju: levo gre pot na 

Ojstrico, desno pa na Škar-
je. Gremo levo in se strmo 
vzpenjamo po pobočju, po-
raslem z rušjem in posame-
znimi macesni. Dosežemo 
Škrbino. Levo je Krofička, 
mi pa zavijemo desno. Pre-
čimo strma pobočja in do-
sežemo prve jeklenice čez 
skalne skoke. Del je varo-
van le s klini, brez jeklenice. 
S pomočjo jeklenic in skob 
izredno hitro napredujemo, 
saj so deli poti precej verti-
kalni. Pot se strmo nadalju-
je, zato hitro pridobivamo 
višino. Ko dosežemo neka-
kšno škrbino, pot zavije des-
no. Sledi manj izpostavljeno 
in strmo napredovanje. Ho-
dimo pod grebenom. Ko do-
sežemo severovzhodni gre-
ben, izpostavljenost nara-
ste. Strmo se vzpnemo ob 
jeklenici, dosežemo manjši 
kamin, kjer nam pomagajo 
tako klini kot jeklenice. Pot 
gre na desno, severno stran 
grebena in vzpon se nada-
ljuje nad prepadnimi stena-
mi. Pred nami je strmo me-
lišče. V tem delu poti je mo-
žen sneg še v zgodnjem po-
letju, zato svetujem, da ima-
mo s seboj cepin in dereze. 
Na koncu melišča pot zavi-
je v levo, sledi še nekaj jekle-
nice in lažjega poplezavanja 
do vrha Ojstrice. 

Z vrha se odpre čudo-
vit razgled po celotni verigi 
Kamniško-Savinjskih Alp; 
pod nami je Logarska dolina 

s slapom Rinka, Okrešljem, 
Mrzlo goro, Rinkami, Sku-
to, Grintovcem, pred nami 
pa greben proti Planjavi, na 
severu je Krofička, na vzho-
du Raduha, Olševa, Uršlja 
gora, Peca. Z vrha sestopi-
mo proti zahodu, v smeri 
Korošice. Ko dosežemo raz-
potje, zavijemo desno pro-
ti sedlu Škarje. Sledi delček 
poti, ki je zavarovan, nato 
pa se malce povzpnemo do 

sedla Škarje, od koder začne-
mo sestopati nazaj do Koče 
na Klemenči jami. Če ima-
mo še kaj energije, predla-
gam, da obiščemo še Rjavč-
ki vrh, spokojen travnat vrh, 
ki leži tik nad markirano po-
tjo, do vrha pa pot ni marki-
rana. Z njegovega temena 
se pokaže vsa veličina sever-
ne stene Ojstrice. Sestopi-
mo nazaj na markirano pot 
in se spustimo do Klemenče 

jame. Zdaj nas čaka le še se-
stop v dolino. Tole je bila ena 
lepa, veličastna tura! In zgolj 
v opozorilo: trenutno je za-
radi velikih količin snega 
za omenjeno pot potrebna 
še uporaba cepina in derez, 
zato s turo raje počakajte, da 
sneg skopni. 
Nadmorska višina: 2350 m
Višinska razlika: 1700 m 
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ojstrica (2350 m n. m.) in Rjavčki vrh (1898 m n. m.)

Ostra lepotica
Njen ostri videz je najbolje viden s Križevnika v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Ostra gora, na katero vodijo različno zahtevne poti, a nobena ni povsem 
enostavna. Kopinškova pot.

Ojstrica svojo najbolj ošiljeno podobo pokaže, ko smo na 
Križevniku. / Foto: Jelena Justin

Kopinškova pot je izpostavljena, zračna in izjemno lepo speljana. / Foto: Jelena Justin

Vrh Ojstrice je priljubljen gorniški cilj. / Foto: Jelena Justin

Neža Markelj

Izmenjevalnica oblačil v Kranju
V Valencii sem odkrila 

čar trgovin z oblačili iz dru-
ge roke. Z vedno novimi pri-
čakovanji sem zakorakala v 
vintage butike v Ruzafi in 
se vsako nedeljo zapeljala 
do ogromnega bolšjega trga 
Rastro, kjer sem izgubljeno 
tavala med gorami polomlje-
nih igrač, obrabljenega ku-
hinjskega pribora, »groovy« 
oblek iz šestdesetih, skla-
dovnicami starih vinilnih 
plošč in se čudila vsem, kar 
so ljudje privlekli na plano. 
Zdi se, da za Špance vse no-
šeno ne pomeni ponošeno, 
ponošeno pa izžareva dušo 
in svojevrstnost, ki je poj-
movana kot edinstven mo-
dni stil. Čudila sem se odloč-
nosti, s katero so predstavlja-
li svoj imidž, zagovarjali že-
lje in uveljavljali lastni stil, ki 
je skozi sijajno zunanjo po-
dobo postavil smernice novi 

potrošniški kulturi, ki poča-
si prodira tudi na slovenski 
trg. 

Trgovine z oblačili iz dru-
ge roke so med mladimi zelo 
priljubljene v bolj zahodnoe-
vropskih državah, tako ime-
novana alternativna kultura 

pa se razvija tudi v Nemčiji, 
kjer s številnimi hipsterski-
mi trgovinicami in kavar-
nami na prvem mestu brez 
pardona kraljuje Berlin. Kaj 
pa Slovenija? Pri nas se alter-
nativa počasi, a vztrajno raz-
širja predvsem v Ljubljani 

– na avtentični, multikultur-
ni Trubarjevi ulici, na dvo-
rišču tovarne Rog in v avto-
nomnem kulturnem centru 
Metelkova, ki združuje raz-
lične umetniške, izobraže-
valne in aktivistične skupi-
ne. 

Preteklo študijsko leto 
sem v Valencii spoznala 
Nušo – študentko notranje-
ga oblikovanja, ki je prav 
tako izkoristila eno izmed 
najboljših priložnosti, ki jih 
dandanes fakultete ponujajo 
svojim študentom, spakirala 
prtljago, se solzavo poslovi-
la od domačih in odletela na-
birat novo znanje v Španijo. 
Skupno navdušenje nad ra-
bljenimi oblačili naju je pri-
peljalo do ideje, da bi t. i. iz-
menjevalnico oblačil orga-
nizirali v sklopu Tedna mla-
dih – dogodka, ki je letos raz-
potegnjen vse od junija do 

konca avgusta in je kot na-
lašč za vpeljavo novih idej 
in konceptov v dolgočasne 
življenjske aktivnosti. Sku-
paj s Špelo smo tako nare-
dile načrt za prvo izmenjavo 
rabljenih oblačil – po princi-
pu majica za majico, hlače 
za hlače – in na Vovkovem 
vrtu postavile mize, ogleda-
la in stojala, torej pravo malo 
trgovinico z dušo in stilom. 

Bilo je nekaj takih, ki so iz-
menjavo opazovali le od da-
leč, nekaj takih, ki jih je rado-
vednost prignala pobrskat 
po košarah in stojalih in ne-
kaj takih, meni najljubših, 
ki so samozavestno zakora-
kali v izmenjevalnico s pol-
nimi vrečami odsluženih 
kosov, ki so že zamenjali la-
stnika ali pa bodo v prihod-
njih dneh razveselili pomoči 
potrebne, socialno ogrožene 
posameznike. 

Izmenjevalnica oblačil v sklopu Tedna mladih – hlače za 
hlače, majica za majico
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Cveto Zaplotnik

Zgornje Bitnje – Po podat-
kih iz zbirnih vlog za nepo-
sredna plačila raste na Go-
renjskem žito na 1700 hek-
tarjih površine, to je na prib-
ližno četrtini njiv. Največ 
je ječmena, sledita pšenica 
in tritikala. Pridelovanje žit 
je podrejeno potrebam ži-
vinoreje, ki je sicer na Go-
renjskem glavna kmetijska 
dejavnost. Pšenica raste na 
približno 450 hektarjih po-
vršine, od tega je večinoma 
krmna, krušnih sort je bolj 
malo; kot krmno žito pa se 
v zadnjem času vse bolj uve-
ljavlja tritikala. 

Malo zanimanja za 
pridelavo krušnih žit

Kot ugotavlja Marija Ka-
lan, specialistka za rastlin-
sko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, 
je v Sloveniji vse manj zani-
manja za pridelavo krušnih 
sort pšenice. Odkupne cene 
so nizke, v gorenjskih raz-
merah je tudi težko doseči 
zahtevano kvaliteto. »Časi so 
taki, da je lažje uvažati pšeni-
co ali moko po nizkih cenah, 
kot pšenico pridelovati doma 
in kmetom plačati za trud, ki 

ga vlagajo v pridelavo kako-
vostnega žita. V takih razme-
rah je tudi stroka nemočna,« 
pravi Kalanova in dodaja, da 
se za pridelavo krušnih žit 
odločajo predvsem kmetije z 
dopolnilno dejavnostjo peke 
kruha in peciva. Sicer pa tudi 
na marsikateri kmetiji moko 
za peko kruha kupujejo v za-
drugi, v trgovini ali pri mli-
narju.

Pozeba ni povzročila 
večje škode 

Kakšni so bili letos (doslej) 
pogoji za pridelovanje ozi-
mnih žit? Vznik je bil dober, 
le pozno sejana žita so doča-
kala zimo precej majhna, le 
z enim ali dvema listoma. 
Konec oktobra je nastopila 
prva ohladitev, ki je nekoli-
ko upočasnila rast. Novem-
ber je bil hladnejši kot obi-
čajno, naslednji trije mese-
ci, predvsem februar, pa to-
plejši od dolgoletnega pov-
prečja. Konec februarja in v 
začetku marca so bili ugodni 
pogoji za prvo dognojevanje. 
April in maj sta bila v primer-
javi s prejšnjimi leti hladna 
in precej mokra, vendar to 
razraščanju in razvoju žit ni 
škodovalo. Posebnost letoš-
njega pridelovalnega leta je 

bila aprilska pozeba, zaradi 
katere so listi marsikje pos-
tali beli, ponekod pa so se po-
kazale tudi manjše poškod-
be na zgornjem delu klasov. 
»Pobelili« so se zlasti ozimni 
ječmeni, ki so manj odporni 
proti nizkim temperaturam, 
medtem ko tega pri pšenici 
in tritikali niso opazili. Stanje 

žit se je po pozebi kmalu po-
pravilo, tako da pozeba ni 
pomembno vplivala na pri-
delek.

Kar zadeva bolezni in ško-
dljivce, je bilo letos dokaj 
mirno leto. Hladno spomla-
dansko vreme je zaviralo nji-
hov razvoj, bolezni so se poja-
vile šele zdaj, ko je nastopilo 

obdobje toplega vremena. 
Pojavila se je ramularijska 
pegavost, zaradi katere je na 
okuženih njivah lahko manj-
ši pridelek. V zadnjih desetih 
dneh so za pojav te bolezni 
idealni pogoji.

»Pričakujemo povpreč-
ne pridelke, pri ječmenu in 
tritikali okrog šest ton na 

hektar,« pravi Marija Kalan 
in našteva, kaj vse je zmanj-
šalo pridelek: marsikje žit 
niso pravočasno dognojili, 
obilne padavine po gnoje-
nju so odnesle nekaj dušika, 
nekaj pridelka pa je odnesla 
tudi aprilska pozeba. 

Kdaj se bo začela žetev 

Po hladnem maju se je ju-
nija otoplilo, zato žita hitreje 
zorijo. To lahko zlasti na pe-
ščenih tleh povzroči tudi pri-
silno zorenje žit, kar sicer za 
pridelek ni najbolj ugodno. 
Če bo še naprej vroče, bi se 
žetev na peščenih tleh lahko 
začela v prvih julijskih dneh, 
drugače pa okrog 10. julija. 
Sicer pa začetek žetve ni od-
visen le od vremena, ampak 
tudi od tehnologije. Če so 
kmetje pravočasno dognoji-
li žito v priporočenih odmer-
kih, zorenje poteka počasne-
je kot na njivah, kjer so gno-
jili pozno in z majhnimi od-
merki.

Kaj bo zgodilo z njivami 
po končani žetvi? Kot pra-
vi Kalanova, le malo njiv os-
tane praznih, kmetje jih ve-
činoma posejejo s krmnimi 
rastlinami, v zadnjem času 
vse več s krmnimi dosevki, 
ki izboljšujejo kakovost tal.

Pričakujejo povprečne pridelke žit
Na Gorenjskem pričakujejo letos povprečne pridelke žit. Žetev se bo, odvisno od vremenskih razmer, verjetno začela že v prvih julijskih dneh.

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je prejšnji ponedeljek pripravil na Šifrerjevi kmetiji v 
Zgornjih Bitnjah ogled poskusa s 33 sortami ozimnih žit (18 sort ječmena, 9 sort pšenice in 
6 sort tritikale). Udeležencem so predstavili tudi značilnosti letošnjih rastnih razmer za žita 
in vlogo strniščnih dosevkov v njivskem kolobarju. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zviševanje cen suro-
vin, reprodukcijskega mate-
riala in energentov na sve-
tovnih trgih neugodno vpli-
va tudi na ekonomiko pri-
delave hrane, ugotavljajo v 
Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije in dodajajo, da 
stanje ne bi bilo pereče, če bi 
se hkrati zvišale tudi odkup-
ne cene kmetijskih pridel-
kov. Žal se dogaja obratno, 
odkupne cene pridelkov se 
znižujejo. Kmetije so zaradi 
tega v vse večjih škripcih, v 
velikih težavah so zlasti rejci 

prašičev in goved in zara-
di slabe letine tudi sadjarji, 
nižje kot lani so tudi odkup-
ne cene mleka. »Ob vsem 
tem je najbolj žalostno, da 
se cena hrane v maloprodaji 
zvišuje. To pomeni, da pre-
ostali deležniki v prehran-
ski verigi, to je odkupoval-
ci, predelovalna industri-
ja in trgovci, stroške vraču-
najo v končno ceno, med-
tem ko kmetje te možnosti 
nimajo,« ugotavljajo v zbor-
nici in opozarjajo na nespre-
jemljivo prakso, da se kri-
za v prehranski verigi spet 
rešuje na plečih kmetov in potrošnikov, pri tem pa se 

dogaja, da potrošniki krivdo 
za podražitev hrane v trgo-
vinah valijo na kmete. Nad 
tem so ogorčeni tudi v Sindi-
katu kmetov Slovenije, kjer 
opozarjajo, da bo razpiranje 
cenovnih škarij marsikate-
ro kmetijo prisililo v opus-
titev kmetovanja, kar pa po-
sledično pomeni manj hra-
ne in zaraščanje kmetijskih 
zemljišč. V sindikatu pozi-
vajo deležnike v kmetijsko-
živilski verigi, da prenehajo 
pobirati »cenovni špeh« na 

račun kmeta in kupca, kup-
ce pa prosijo, da jih v tem tež-
kem času podprejo. Oglasi-
li so se tudi v Zadružni zve-
zi Slovenije, kjer ugotavlja-
jo, da se povprečne malop-
rodajne cene kruha, mesa, 
mleka in mlečnih izdel-
kov ter drugih živil zvišuje-
jo, vendar kmetje in zadru-
ge tega ne občutijo, saj do-
biček ostaja na koncu kme-
tijsko-živilske verige. Za-
družna zveza v takšnih raz-
merah poziva k ureditvi raz-
merja cen v prodajni verigi.

Kmetje spet v cenovnem primežu
Stroški kmetijske pridelave se povečujejo, odkupne cene pridelkov pa znižujejo. Zlasti rejci goved in 
prašičev so zaradi tega v težkem položaju, opozarjajo v kmetijsko-gozdarski zbornici.

Povečanje cen vhodnih surovin občutijo tudi rejci goved.

V kmetijsko-gozdarski zbornici so svoje trditve o 
naraščanju stroškov in zniževanju odkupnih cen 
pridelkov potrdili s podatki statističnega urada. 
Pridelovalni stroški so bili v letošnjem prvem 
četrtletju skoraj za štiri odstotke višji kot v enakem 
lanskem obdobju, cene kmetijskih pridelkov pa so bile 
v primerljivem obdobju nižje skoraj za pet odstotkov. 
Cene živali so bile nižje za 3,8 odstotka, še zlasti cene 
prašičev, ki so bile nižje za četrtino. Cene rastlinskih 
pridelkov so se znižale za 6,8 odstotka, pri tem pa so 
najbolj upadle cene krompirja.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
maja za mleko, dostavljeno 
v mlekarno ter s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin, plačale v povpre-
čju 30,97 evra za sto kilogra-
mov, kar je bilo 6 centov ali 
0,19 odstotka več kot mesec 
prej. Ker je mleko v povpre-
čju vsebovalo 4,15 odstotka 

maščobe in 3,38 odstotka 
beljakovin, je bila povpreč-
na dejanska odkupna cena 
33,74 evra in je bila za 27 
centov ali za 0,79 odstotka 
nižja kot aprila. Odkupoval-
ci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin plačali pov-
prečno 28,05 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 31,48 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska
December 2012  31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06  36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017  32,87 35,25 28,63 32,97
December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95
December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16
December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56
Januar 2021 30,70 34,31 27,86 31,95
Februar 2021 30,39 33,82 27,72 31,65
Marec 2021 30,52 33,70 27,85 31,57
April 2021 30,91 34,01 28,05 31,72
Maj 2021 30,97  33,74 28,05 31,48
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Alenka Brun

Zg. Jezersko – Zveza dru-
štev upokojencev Sloveni-
je (ZDUS) je v sodelova-
nju z Društvom upokojen-
cev (DU) Jezersko povabila 
člane jezerskega društva in 
druge zainteresirane k ude-
ležbi na preventivni delavni-
ci z naslovom Starejši pešci 
varni v prometu. »Glede na 
to, da postajamo starejši, 
smo najranljivejša skupi-
na. Psihofizične lastnosti se 
nam spreminjajo, slabšajo. 
Potrebujemo več pozornos-
ti, moramo biti pazljivejši v 
cestnem prometu. Večkrat 
moramo ponoviti, kako se 
obnašati na cesti, večkrat vi-
deti situacije, tako da ko de-
jansko pride do njih, se zna-
mo obnašati, ravnati pravil-
no. Tudi dodatna pazljivost 
v zvezi z avtomobili, vožnjo 
in opažanjem ni odveč, saj 
je cestni promet širok po-
jem,« je razložil predsednik 
Komisije za tehnično kultu-
ro pri ZDUS Branko Suha-
dolnik. 

Vodja policijskega okoli-
ša Jezersko Alojzij Zupan je 
starejšim udeležencem pro-
meta svetoval nekaj samo-
kritičnosti. Ko opazijo, da 

niso več sposobni vožnje, ali 
ugotovijo, da si za volanom 
ne zaupajo več, naj rešitev 
poiščejo pri svojih otrocih, 
vnukih. »Ker ko ne dosegaš 
več hitrosti nad petdeset ki-
lometrov na uro na cesti, bi 
rekel, da je čas za vožnjo mi-
nil. V takem primeru sprav-
ljate v nevarnost sebe in dru-
ge. Ni več dinamike, pravih 
refleksov. Zato sem omenil 
samokritičnost.« 

Glede varne hoje v pro-
metu je Zupan poudaril 
nepisano pravilo, da pred 

prečkanjem ceste posame-
znik dvigne roko in s tem 
opozori voznika nase. Otro-
ke učijo celo, da ne stopijo na 
cesto, dokler se avto ne usta-
vi, ter da navežejo očesni 
stik z voznikom, saj tako do-
bijo občutek, da so bili vi-
dni, je pojasnil. Dotaknil se 
je tudi hoje po pravilni stra-
ni cestišča: kjer ni pločnika, 
je to leva stran cestišča, sicer 
pa je treba uporabljati ploč-
nik. Dodal je, da je treba ces-
to vedno prečkati na preho-
du za pešce, če je ta označen. 

Poudaril je pomen odsevnih 
teles in jim med drugim raz-
ložil tudi, da obstaja na sple-
tnih straneh jezerske osnov-
ne šole načrt šolskih poti s 
povezavami, na katere lahko 
kliknejo in se jim bodo na 
primer odprle fotografije z 
nevarnimi odseki cest. 

Ob koncu delavnice so 
udeleženci prejeli odsevni 
trak in jopič, po delavnici pa 
je sledil še sprehod po Jezer-
skem, kjer so si ogledali ne-
kaj za starejše pešce kritič-
nih prometnih točk.

Varnost starejših v prometu
Radi hodimo, se gibamo. Sprehod v naravi ali v naselju pa zahteva od nas določeno pozornost. Ne 
le okolica, tudi leta so tista, ki nam lahko prinesejo takšna ali drugačna stanja, ki vplivajo na našo 
sposobnost varne udeležbe v prometu.

Vodja policijskega okoliša Jezersko Alojzij Zupan je v okviru delavnice starejšim svetoval o 
varnem ravnanju v prometu. 

Simon Šubic

Kranj – Po podatkih Urada 
za meteorološko napoved 
Agencije RS za okolje bo do 
jutri v popoldanskem času 
po nižinah velika toplotna 
obremenitev, podobne raz-
mere pa pričakujejo tudi v 
prihodnjih dneh. Večdnev-
no suho in občasno vetrovno 
vreme ter visoke temperatu-
re so marsikje po državi že 
izsušile nizko vegetacijo in 
zgornje plasti tal. To povzro-
ča ugodne razmere za na-
stanek požarov v naravnem 
okolju in na prostem, kar se 

že kaže v povečanem številu 
zaznanih požarov in gasil-
skih intervencij.

Z Uprave RS za zaščito in 
reševanje opozarjajo, da je 
treba pri kurjenju in drugi 
uporabi ognja v naravnem 
okolju in na prostem upo-
števati ukrepe varstva pred 
požarom v naravnem oko-
lju. Prepovedano je odme-
tavanje cigaretnih ogorkov 
in drugih gorečih snovi, saj 
tudi te lahko v trenutnih raz-
merah povzročijo nastanek 
požarov v naravnem okolju 
in na prostem, so še pouda-
rili.

Previdno z ognjem

Simon Šubic

Kranj – Ekipa za reševanje v 
gorah, ki v poletni sezoni de-
žura na brniškem letališču, 
je s posadko policijskega he-
likopterja v soboto trikrat re-
ševala planince. »Sezona ne-
sreč je zagon očitno dobila 
tudi v gorah. Zato pozivamo 
k odgovornim odločitvam 
in varnemu obisku gora. Še 
vedno nevarnost ponekod 
predstavlja sneg, tveganje 
pa zvišuje še vročina,« opo-
zarjajo na Policijski upravi 
Kranj. Zaradi vročine hitreje 
prihaja do utrujenosti, pred-
vsem v kombinaciji z dehi-
dracijo in morebitno slabšo 
psihofizično pripravljeno-
stjo pohodnikov. V gore ho-
dite dovolj zgodaj, vsaj v dvo-
je in se izogibajte nevarnim 
situacijam, turo pa prilago-
dite razmeram in lastnim 
sposobnostim, še svetujejo.

V soboto so najprej s heli-
kopterjem poleteli na Pore-
zen, kjer je ob 9.35 planin-
ka med vzponom stopila na 

rob poti in zdrsnila. Poško-
dovala si je glavo. Ob 15. uri 
sta francoska planinca na 
območju Skute neustrezno 
opremljena obtičala na sne-
gu. Ob 16.45 sta madžarska 
planinca obtičala na strmem 
snežišču nad planino Zgor-
nja Krma. Eden je zdrsnil 
sto metrov in si pri tem huje 
poškodoval ramo in glavo. 
Odpeljali so ga v jeseniško 
bolnišnico.

Dežurna ekipa je sicer s 
posadko policijskega heli-
kopterja že v petek dvakrat 
sodelovala v reševanju pla-
nincev. Na Mangartu se je 
poškodoval turni smučar, z 
območja Ojstrice pa so z eki-
po rešili zaplezana plezalca.

Nekaj reševanj so ekipe 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije opravile tudi na klasi-
čen način. V nedeljo popol-
dan se je v ferati nad Bohinj-
skim jezerom zaplezala pla-
ninka. Bohinjski gorski re-
ševalci so jo nepoškodovano 
s pomočjo vrvne tehnike re-
šili in pospremili v dolino. 

V soboto popoldan se je na 
območju Črne vode nad Ta-
marjem pri padcu poškodo-
vala planinka. Gorski reše-
valci iz Rateč so ji imobili-
zirali poškodovano nogo, 
planinko pa prenesli po 
snežišču do Tamarja in od 
tam z vozilom prepeljali v 

Planico, kjer so jo prevzeli 
reševalci Nujne medicinske 
pomoči Jesenice. Na Veliki 
planini pa si je občan v so-
boto zvečer zlomil gleženj. 
Gorski reševalci iz Kamni-
ka so ga na kraju oskrbeli in 
prenesli do reševalnega vo-
zila.

Planincem nagajata sneg in vročina
V hribih ponekod nevarnost za planince še vedno predstavlja sneg, tveganje pa te dni zvišuje še 
vročina. Zadnji konec tedna so izvedli tudi pet helikopterskih reševanj. 

V gorah je še vedno precej snega, kar je tudi minuli konec 
tedna presenetilo več planincev. / Foto: PU Kranj

Radovljica – V soboto so radovljiški policisti na Brezjah vodili 
iskanje pogrešanega domačina, za katerega so prejeli podatek, 
da bi lahko bilo ogroženo njegovo življenje. Iskanju so se prid-
ružili tudi gasilci, gorski reševalci in vodniki reševalnih psov. 
Med zbiranjem obvestil so moškega našli doma. 

Pogrešanega našli na domu

Zadobje – V petek je v Zadobju s senika zaradi nepazljivosti 
padel moški, ki se je pri padcu z višine poškodoval. Prostovolj-
ni gasilci iz Gorenje vasi so ga prenesli do reševalnega vozila 
in ekipi Nujne medicinske pomoči Škofja Loka nudili pomoč 
pri oskrbi ponesrečenca. 

Padel s senika

Kranj – Kranjski policisti so zadnji konec tedna obravnavali pri-
mer kršitve javnega reda, v katerem je moški zalezoval žensko. 
Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je kršitelj žensko 
iskal na domu, po telefonu, izpraznil ji je tudi pnevmatiko 
na vozilu. Moškega so izsledili, proti njemu pa zdaj vodijo 
prekrškovni postopek zaradi drznega vedenja. V drzna dejanja 
sodijo dejanja, s katerimi se drugemu povzroča nasilje, ogro-
ženost ali strah pred nasiljem ali se posamezniku povzroča 
občutek sramu, bolečine ali neprijetnosti, so razložili policisti. 
Za prekršek je predpisana globa do petsto evrov. 

Zalezovalec ji je tudi izpraznil pnevmatiko

Simon Šubic

Hobovše – V nedeljo oko-
li pol dveh zjutraj je voznik 
kombiniranega vozila trčil v 
stanovanjsko hišo v Hobov-
šah. V trčenju je tako moč-
no poškodoval hišo, da ni 
več primerna za bivanje. 
Prostovoljni gasilci iz Ško-
fje Loke in Sovodnja so za-
varovali kraj dogodka, stabi-
lizirali steno objekta, s teh-
ničnim posegom iz vozila 

rešili ukleščeno osebo in nu-
dili pomoč reševalcem Nuj-
ne medicinske pomoči Ško-
fja Loka. Na policiji so raz-
ložili, da je bil povzročitelj 
nesreče vinjen, saj je bil po-
zitiven na testu alkoholizira-
nosti (0,72 mg/l). V blagem 
ovinku je zapeljal na naspro-
tno smerno vozišče in tam 
trčil v hišo ob cesti. Aktivi-
rana je bila tudi Civilna zaš-
čita, ki je stanovalcem zago-
tovila nadomestno bivališče.

Tako poškodoval hišo,  
da so izselili stanovalce

Zgornje Jezersko – Na Zgornjem Jezerskem so reševalci v 
petek posredovali zaradi oteženega dihanja majhnega otroka. 
Ugotovili so, da je pojedel manjši kamen. Otroka so preventiv-
no odpeljali v zdravstveno ustanovo, posebnosti pa policisti 
niso ugotovili.

Otrok pojedel kamen

Medvode – V soboto okoli 20. ure se je na Gorenjski cesti v 
Medvodah zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen 
motorist. Policisti zaradi razjasnitev okoliščin nesreče in mo-
rebitne udeležbe še kakšnega vozila prosijo vse, ki bi karkoli 
vedeli o prometni nesreči, da pokličejo na 113 ali Postajo Pro-
metne policije Ljubljana (01/583 88 20).

Policisti še ne vedo vsega
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N
a spletni strani 
gov.si je Urad 
Vlade RS za 
komuniciran-
je zapisal, da je 

bila mednarodno uveljavlje-
nemu slovenskemu režiser-
ju Mitji Okornu, ki so mu 
zaupali pripravo filmske 
upodobitve Zdravljice, ta s s 
svojim brezčasnim sporoči-
lom navdih. Sporočilo pro-
mocijskega filma pa je, da 
smo veliko dosegli, a nič ni 
samoumevno. Tudi v priho-
dnje si moramo aktivno pri-
zadevati za ohranjanje teme-
ljnih vrednot in vztrajati pri 
mirnem reševanju priho-
dnjih izzivov. Avtor je v fil-
mu z izbranimi arhivskimi 
posnetki predstavil temelj-
no idejo evropskega povezo-
vanja, to je življenje v miru; 
ali kot je zapisal dr. France 
Prešeren: ne vrag, le sosed 
bo mejak.

Glasbeno izvedbo Zdrav-
ljice je priredil poljski skla-
datelj Lukasz Targosz, med-
narodno priznani avtor 
predvsem na področju film-
ske glasbe, ki je v preteklosti 
z Okornom že večkrat sode-
loval; pevsko izvedbo Zdrav-
ljice, ki jo slišimo, pa so zau-
pali izvrstnemu slovenske-
mu zboru Perpetuum Jaz-
zile.

Zanimalo nas je, kako je 
prišlo do zgoraj omenjene-
ga sodelovanja, saj Kranj-
čan, ki živi na Poljskem in 
se sicer rad vrača v Sloveni-
jo, ustvarja predvsem v tuji-
ni. Obenem je tokratna tema 
novost v njegovem vsebin-
skem naboru in nekoliko 
izstopa. Mitja Okorn razlo-
ži: »Politika me ne zanima 
kot tudi ne deljenje na leve 
in desne. Zame so v devet-
desetih odstotkih vsi le lju-
dje. Tako na levem kot des-
nem bregu so ljudje super, 
prav vsi pa imamo več sku-
pnega kot tistega, kar nas 
razlikuje. Tako da ... politika 
me res ne zanima. Ampak 

ustvariti popolnoma novo 
verzijo Zdravljice, to mi je 
bilo v čast. V čast mi je bilo, 
da sem naredil en tak pono-
sen, malce patriotski, domo-
ljubni film, s katerim sem 
se poklonil Sloveniji. Nekaj, 
na kar v Sloveniji ne bodo 
ponosne le starejše genera-
cije, ampak tudi mladina; da 
se bodo lahko z njim poisto-
vetili. Največkrat so namreč 
tovrstne prireditve in pred-
stavljeni krajši filmi ali videi 
dokaj neosebni in dolgočas-
ni. Opažam, da se pri nas teh 
stvari res lotevamo, bi lahko 
rekel, bogaboječe. Mene to 
ne zanima. Ponosni mora-
mo biti na Slovenijo, na to, 
da smo Slovenci, in tako naj 
zveni tudi naša Zdravljica. 
Poleg tega v tem primeru ne 
gre za filmček, ki predstav-
lja samo Slovenijo, ampak 
celotno Evropo, vanj pa 
sem vključil tudi svojo novo 
domovino Poljsko, ki je ime-
la podobno zgodovino. Zato 
v njem zasledite prizore, ki 
govorijo o Poljski, njihovem 
gibanju Solidarnost. Vklju-
čil sem tudi pomemben lik 
papeža in njegov obisk na 
Poljskem, ki je nekako v tis-
tem času zanetil spremem-
be na Poljskem in s tem tudi 
v celotni Vzhodni Evropi. 
Res mi ni bilo težko spreje-
ti promocijskega projekta, 
ki sem se ga lotil s precej-
šno mero spoštovanja. Je bil 
pa tovrstni projekt tudi tudi 
neke vrste nov, drugačen 
izziv zame, s katerim sem se 
poklonil Sloveniji.«

ZDRAVLJICA IN 
MITJA OKORN
Na državni proslavi ob tridesetletnici slovenske 
samostojnosti in zaznamovanju prevzema 
predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila 
premierno predstavljena filmska upodobitev 
Zdravljice v režiji Mitje Okorna.

Mitja Okorn / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

T
radicionalno je 
Petrov sm'n spre-
mljal folklorni 
festival, tokrat so 
nastopili le člani 

Folklornega društva Pred-
dvor, sta pa vajeti vodenja 
prireditve ponovno prevze-
la v svoje roke domačin Jože 
Ekar in znani glas z Radia 
Sora Jana Jenko. 

Preddvorski sm'n se je 
letos začel že pred osmo 
zjutraj, kar je ustrezalo tis-
tim, ki nimajo težave z zgod-
njim vstajanjem, saj je sonce 
komaj pokukalo izza grajske-
ga obzidja in so bile tempe-
rature še znosne. S pesmijo 

so ga odprle josipinke, člani-
ce Ženskega pevskega zbora 
Josipine Turnograjske. Bla-
goslovil ga je preddvorski 
župnik Pavel Okoliš, za uvo-
dni jutranji pozdrav pa je pos-
krbel domači župan Rok Rob-
lek. Med dogajanjem sta pri-
sotne pozdravila tudi nova 
preddvorska Grof in Grofi-
ca (Florjan Sušnik in Tanja 
Šubelj). Oglasila sta se v dru-
žbi svojih plemiških prijatel-
jev, ki so prav popestrili živah-
no sliko prisotnih na semnju.

Stojničarjev je bilo na 
tokratnem nedeljskem 

dopoldanskem semnju kar 
nekaj, in sicer z raznoliko 
ponudbo, od izdelkov doma-
če in umetne obrti do sla-
stnih dobrot. Seveda pa ni 
manjkala niti stojnica liko-
vnega društva Preddvorski 
samorastniki. Z zaniman-
jem smo opazovali tudi raz-
stavljene lesene kipe, ki jih 
predvsem s pomočjo motor-
ne žage ustvarja ljubitelj les-
ne umetnosti iz Hotemaž 
Klemen Omejc. Čeprav pra-
vi, da zna poprijeti tudi za dle-
to. Z ene od stojnic so vabile 
sladke jagode, z druge kruh 

pečen v krušni peči. Pozor-
nost so pritegnili tudi lončar-
ski izdelki in izdelki iz filca 
ter energetske slike nasme-
jane Nataša Lombar Peter-
nel, ki sicer prihaja iz Potoč, 
največ časa pa preživi v Kran-
ju, kjer ima svoj studio in kjer 
tudi ustvarja. 

Večina prisotnih pa tudi 
ni skrivala veselja nad opra-
vo, v kateri se je povezova-
lec dogajanja sprehajal med 
stojnicami, saj je bil z vrt-
narskim klobukom, košaro 
v roki in predpasnikom Jože 
Ekar videti prav prikupno.

PETROV SM'N V PREDDVORU
Tokrat je središče Preddvora gostilo sicer tradicionalni Petrov sm'n, vendar v prilagojeni obliki in v 
skladu z novimi pravili in uredbami, torej razmeram primerno – vendar pa zato ni bil nič manj zanimiv.

Josipinke, članice Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske, v družbi mlajše generacije

Plemiška druščina

Jože Ekar

Seniorji Folklornega društva Preddvor
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Mateja Rant

V
odenje sloven-
ske misije pro-
ti plastičnemu 
onesnaževanju 
je skupaj z Mor-

sko biološko postajo Piran 
Nacionalnega inštituta za 
biologijo in Inštitutom RS 
za vode prevzelo društvo 
Ekologi brez meja. Odziv 
slovenskih pedagogov na 
projekt je presegel njiho-
va pričakovanja, saj se jih je 
predstavitve projekta udele-
žilo več kot dvesto, prav tako 
so takoj zapolnili prijave na 
vzorčenje. Pri projektu je v 
maju in juniju sodelovalo 
petdeset osnovnih šol iz vse 
Slovenije. Otroci in dijaki 
so v manjših skupinah sku-
paj z mentorji ob slovenskih 
rekah raziskovali plastične 
odpadke in odkrivali raven 
onesnaženosti z makro- in 
mikroplastiko. 

Med njimi so bili tudi učen-
ci OŠ Staneta Žagarja iz Kra-
nja. »V sedmem razredu smo 
imeli v letošnjem šolskem 

letu vodilno temo o umet-
nih masah, zato se mi je zdel 
ta projekt dobra nadgradnja 
tega, kar smo spoznavali v 
šoli,« je razložil učitelj tehni-
ke Marko Popit. Sredi junija 
se je tako skupaj s 14 učenci 
odpravil v kanjon Kokre, kjer 
je ena skupina z gosto mrežo 
lovila mikroplastiko v vodi, 
dve skupini učencev pa sta 
pobirali odpadke v obrežnem 
pasu. Skupaj so pregledali 
območje na razdalji približno 
sto metrov, je pojasnil Popit. 
»Na obrežju smo pobrali vse 

smeti, ki smo jih našli, in izlo-
čili plastiko. Veseli smo bili, 
da je bilo odpadkov zelo malo, 
vsega skupaj se jih je nabra-
lo za okrog tri kilograme in 
pol.« Med njimi je bilo precej 
pločevink in cigaretnih ogor-
kov ter nekaj stekla in emba-
laže. Tudi skupina, ki je lovi-
la delce mikroplastike v vodi, 
je bila zelo zadovoljna z rezul-
tati, saj je v približno eni uri 
mimo priplavalo zelo malo 
odpadkov, v mrežo se je uje-
lo predvsem odpadno veje-
vje in le malo plastike. »Vse 

odpadke smo nato ločeno 
odložili v koše za odpadke,« 
je še dejal Popit.

Rezultate zbirajo na enot-
nem portalu projekta, katere-
ga cilj je širitev na raven celo-
tne Evropske unije, da bodo 
prav vsi mladi lahko odigrali 
svojo vlogo v boju proti one-
snaževanju s plastiko v uni-
ji in zunaj nje, so še dodali v 
društvu Ekologi brez meja. 
V sklopu projekta so nasta-
la tudi učna gradiva na temo 
onesnaženja voda s plastiko, 
ki so na voljo brezplačno. 

»LOVILI« ODPADKE
V okviru mednarodnega projekta skupnostne znanosti Pirati plastike slovenski otroci skupaj z 
nemškimi in portugalskimi raziskujejo plastične odpadke in odkrivajo raven onesnaženosti. 

Učenci OŠ Staneta Žagarja iz Kranja so raziskovali odpadke 
v kanjonu Kokre. / Foto: Gorazd Kavčič

Vse zbrane odpadke so natančno analizirali. / Foto: Gorazd Kavčič

Počitnice so
že pred vrati,
zdaj nam ni treba
več brati.

Zvezke v predal,
dovolj smo garal',
sedaj se bomo
le še igral'.

Šli bomo v hribe
in s kolesom
raziskovat kačje ride.

Ko sonce pripeka,
gremo še na morje,
odgovarja nam
tako plima kot oseka.

Pesmice bo konec
v jeseni spet
bo pozvonil šolski zvonec.

Sašo, 6. razred, OŠ Šenčur

Počitnice

PESMI MLADIH

Dragi moji vsi, želim vam najlepše počitnice! Saj veste, 
ko je lepo, čas še hitreje mine. Veselim se vaših pesmi. 
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

N
a gradu Str-
mol (Cerklje 
na Gorenj-
skem) so se 
tokrat odločili, 

da nas povabijo na druženje 
ob pitju kave. Dogodek je bil 
sicer zasnovan po principu 
čajanke, povabljenih je bilo 
razmeram primerno nekoli-
ko manj, a glavno besedo je 
tokrat poleg klepetavih dam 
in simpatičnih prigrizkov 

vseeno imela kava. Pravza-
prav so nam predstavili t. i. 
kofetkanje na gradu Strmol. 
Mimogrede pa smo izvede-
li še kopico zanimivega o 
samem gradu, njegovi zgo-
dovini in parku. Tudi to, da 
je Rado Hribar, premožni 
ljubljanski industrialec, leta 
1937 kupil slavno Kofetari-
co slikarke Ivane Kobilca in 
da kopija te slike od lani kra-
si grajski Klavirski salon. V 
bistvu lahko tudi vi spoznate 
njeno zgodbo in srkate kavo, 
postreženo v unikatnem 

grajskem porcelanu, če bi 
vas zamikalo doživetje graj-
ske preteklosti. Se je pa Str-
mol te dni že odel v barve 
težko pričakovanega pole-
tja – v okviru dovoljenega. 
Letošnji cikel poletnih kon-
certov na terasi bosta odprla 
Ditka s svojo skupino in Feri 
Lainšček, ki skupaj deluje-
jo že skoraj deset let. Ditke 
in Ferija ni združila le lju-
bezen do poezije in glasbe, 
temveč tudi podoben pogled 
na svet, preprost in iskren, 
ter skupne vrednote, med 

katerimi je najpomembnej-
ša ljubezen. Glasbeno-lite-
rarni dogodek z naslovom 
Ne bodi kot drugi bo večer 
najlepše uglasbene ljube-
zenske lirike Ferija Lain-
ščka, ki jo bo zapela Ditka. 
Pravijo, da se 1. julija obeta 
večer nežne glasbe, ki opeva 

dvojino, bližino in občut-
ke lepega – večer za dušo. 
Začeli bodo ob 19. uri, kon-
cert pa bodo izpeljali z upoš-
tevanjem veljavnih ukrepov 
za preprečevanje širjenja 
nalezljivih bolezni, o čemer 
lahko več preberete na nji-
hovi spletni strani. 

KAVA NA ČAJANKI

K dobri kavi na gradu Strmol se vedno priležejo dobri 
sogovorniki, brez malih prigrizkov pa seveda tudi ne gre.

Ličen grajski porcelan Prepoznate skodelico?

Kava iz posebnega 
porcelana pripomore k 
posebnemu vzdušju.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

sudoku_TEZJI_21_51
NALOGA

1 8 9
8 5 1 7

7 3 8
7 2 9

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

9 1 4

sudoku_TEZJI_21_51

REŠITEV

1 7 3 5 8 4 6 2 9
6 8 5 1 2 9 4 7 3
4 2 9 7 6 3 5 8 1
3 1 7 8 4 5 2 9 6
2 4 8 3 9 6 7 1 5
5 9 6 2 7 1 3 4 8
7 5 1 4 3 8 9 6 2
8 6 4 9 5 2 1 3 7
9 3 2 6 1 7 8 5 4
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REŠITEV
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317845296
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864952137
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Rešitev:
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REŠITEV

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

258746913
479138526
361952847
832671495
746295381
195483672
584317269
927564138
613829754

Rešitev:

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 8 
deklic in 7 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2980 grami, 
najtežji pa deček, ki je tehtal 4140 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 7 deklic in 9 dečkov. Tudi tu je bila najlažja 
deklica, tehtnica ji je pokazala 2180 gramov, najtežji pa je 
bil deček s 4500 grami. 

Novorojenčki

V  Vopovljah sta se 19. junija 2021 poročila Aljana Prosen 
in Jure Strmole, na Šmarjetni gori Ana Fister in Anže Hab-
jan ter v Gradu Meta Marolt in Mitja Kne. V Škofji Loki sta 
26. junija 2021 zakonsko zvezo sklenila Alenka Aljančič in 
Boštjan Aljančič. 

Mladoporočenci

»Poletje«

Zanima me, kako mi kaže v 
ljubezni. Ali bom kdaj sreča-
la človeka, s katerim mi bo 
lepo? Do sedaj take sreče še 
nisem doživela. Prosila bi vas, 
da mi pogledate tudi, kako 
bo z zdravjem. Že nekaj časa 
imam težave. Zanima me 
tudi, ali bo hči dobila službo. 
Veliko uspeha še naprej in hva-
la za odgovor.

Upanje je svetla lučka vsake-
mu izmed nas. Naslednje leto, 
v obdobju poletja, prihaja lju-
bezen, tista prava. Kdor čaka, 
dočaka. In imeli se boste resni-
čno lepo. Sreča pa ne bo samo 
kratkotrajna, saj je videti, da 
ljubezen ostane in tudi zaživi-
ta skupaj. Čaka vas selitev, kar 
je dobro in prav. Zdravstvene 
težave se vam počasi uredijo in 
spravijo na pravi tir. Ni hujše-
ga. Hči bo v roku pol leta dobi-

la službo. V prihodnosti se ji 
obeta študij, o katerem morda 
trenutno še ne razmišlja. Lep 
pozdrav in srečno.

»1989«

Tudi jaz se obračam nate in te 
prosim, da pogledaš, kako mi 
kaj kaže v prihodnosti. Bom 
z bivšim fantom zopet prišla 
skupaj in začela znova? Bom 
obnovila neko prijateljstvo, ki 
se je prekinilo zaradi vmešava-
nja drugih ali naj raje pustim 
vse skupaj pri miru? Hvala.

Glede šolanja ne vidim pose-
bnih preprek, le glej, da ne 
pozabiš na učenje, ker se 
toliko obremenjuješ z ljubez-
nijo. Večkrat bosta poskušala 
obnoviti zvezo, potem pa ti 
bo pot prekrižala oseba, ki 
je še ne poznaš. Zdaj to veš, 
zato se nikar ne obremenjuj 
že vnaprej in ne delaj zaključ-

kov kar brez prave osnove. V 
nobenem primeru ne moreš 
prehiteti časa, zato se lepo 
prepusti toku vsakdana 
in uživaj življenje, kot se ti 
ponuja. Glede prekinjenega 
prijateljstva ti svetujem, da 
zadevo pustiš pri miru. Če bi 
bilo to res tisto pravo prijatelj-
stvo, do dvoma v tvoje bese-
de sploh ne bi prišlo. Odloči-
tev je na tvoji strani, morda 
potrebuješ še eno izkušnjo. 
Vsaka stvar, tudi slaba, je za 
nekaj dobra. Lep pozdrav.

»Bik 84«

Draga Tanja, obračam se nate 
z vprašanji in te prosim za 
pomoč. Zaradi službe sem že 
nekaj časa obupana. Zanima 
me tudi ljubezen, ker ne vem, 
kateri partner bi bil zame ide-
alen. Ali se bom poročila, ime-
la otroke, ki si jih zelo želim, in 

če imam sploh lahko upanje, 
da se kdaj odselim? Hvala.

Ob koncu tega leta, v mesecu 
novembru ali decembru, boš 
dobila službo, ki jo tako zelo 
težko čakaš. S tem se ti bo 
marsikaj spremenilo. Seveda 
na bolje. Kmalu zatem pa se 
zgodi tista prava ljubezen. 
Prišla bo iznenada, ko boš naj-
manj pričakovala. Je v okolju 
nove službe. V trenutni zvezi 
boš še nekaj časa vztrajala, 
koliko časa bo to trajalo, pa je 
odvisno le od tebe. Obeta se ti 
zakon in najmanj dva otroka. 
In, seveda, odselila se boš, in 
sicer v čisto nov kraj. Vedno 
skušaj dokončati stare obvez-
nosti, preden se odločiš sto-
piti korak naprej. Bodi pozor-
na na tisto, kar ti šepeta tvoj 
notranji glas, saj ti bo to vedno 
prišlo prav. Da, srečna boš, 
ker to tudi znaš biti. Želim ti 
vse lepo in veliko sonca.

Maša Likosar

V 
generaciji 1953–
1961, ki je šte-
la štiri oddelke, 
je po besedah 
Jožeta Janca, 

enega izmed treh organiza-
torjev srečanja, ravno njihov 
veljal za najbolj povezane-
ga in prijetnega. »Zelo dob-
ro smo se razumeli in vedno 
smo držali skupaj,« je pou-
daril. Njihov razred je štel 28 
učencev, od tega devet fan-
tov, dekleta pa so bila v veči-
ni. »Pri uri slovenščine se je 
moški del skril v omare, in 
ko nas je dekleta profesor 
Šifrer spraševal, kje so fan-
tje, smo se vse delale neve-
dne. Šele čez čas so poska-
kali iz omar in pošteno raz-
jezili profesorja,« se spomi-
nja Mira Perčič, soorgani-
zatorka, ki je nanizala pol-
no zakladnico osnovnošol-
skih anekdot. »Pri tehnič-
nem pouku smo izdelovali 
zvonce in eden od sošolcev 
ga je pred koncem ure pri-
klopil, kar pomeni, da smo 
prej zaključili, kar pa seve-
da profesorju ni ostalo pri-
krito. Zvonec je pripadal 
sošolcu Milanu Tomažiču, 
ki je bil zelo priden in ves-
ten učenec. Kljub temu ga 
je v tistem primeru doletel 
kazenski odhod v zbornico, 

a skoraj gotovo neupraviče-
no, ker verjetno ni on priklo-
pil zvonca,« je še eno prigo-
do nanizala Perčičeva. 

Sogovornika sta pojasnila, 
da so v osmih letih zamen-
jali več razrednikov. V zad-
njem šolskem letu jim je 
razrednikoval slikar Milan 
Batista. Pouk je tedaj pote-
kal ves dan, pri čemer sta A 
in B oddelka v šolo hodila 
dopoldan, C in D pa popol-
dan. »Ko smo vstopili v sed-
mi razred, smo šli v novo 
šolo, pred tem so nas šolali v 

'farovžu',« je pojasnila Per-
čičeva. 

Njihov razred so obisko-
vali učenci iz Žabnice, Bes-
nice, Stražišča in tudi Pod-
narta, ker tedaj v tem kraju 
še ni bilo šole. »Kadar smo 
imeli prvo uro matemati-
ko, smo tisti, ki smo se z vla-
kom vozili iz Besnice, vedno 
namenoma zamudili in pro-
fesorici dejali, da je imel vlak 
zamudo,« je v smehu pove-
dal Jože Janc in dodal, da so 
bili edini razred, ki je odšel 
na večdnevni končni izlet, in 

sicer ob Slapove Krke. »Tudi 
valeto smo imeli,« je dodala 
Perčičeva. 

Ob šestdeseti obletnici 
zaključka osnovne šole se je 
zbralo 16 nekdanjih sošol-
cev in sošolk. Običajno se 
snidejo vsakih pet let in ved-
no si imajo veliko povedati. 
»Radi se družimo, se nasme-
jimo in se s spomini vrnemo 
v dni, ko smo bili mladi in 
navihani,« sta še dejala sogo-
vornika. Pri organizaciji sre-
čanja je poleg njiju sodelova-
la še Gita Flajnik. 

RAZRED, POLN ANEKDOT
Nekdanji sošolci in sošolke oddelka A, ki so osnovnošolske klopi tedanje OŠ Lucijan Seljak, danes OŠ 
Stražišče Kranj, zapustili pred šestdesetimi leti, so se minulo sredo ponovno srečali v Gostilni Rekar na 
Orehku. 

Minilo je šestdeset let, odkar so nekdanji sošolci in sošolke tedanje OŠ Lucijan Seljak, 
danes OŠ Stražišče Kranj, zapustili osnovnošolske klopi. / Foto: Tina Dokl

Maja letos je Beno Fekonja 
(na fotografiji), ki že dobrih 
sedem let živi v Kranju, 
dopolnil petdeset let. Ven-
dar zaradi epidemioloških 
razmer brez rojstnodnevne 
zabave. Ta je prišla na vrsto 
kasneje, ko so se ukrepi 
zrahljali in se je epidemija 
poslovila. Tako je povabil 
prijatelje, sorodnike, rota-
rijce, skratka svoje najbližje, 
na Krvavec k Rozki, kjer so 
nazdravili njegovemu sreča-
nju z Abrahamom. Že pova-
bilo zanje je oblikoval kot 
povabilo na koncert, ki ga je naslovil v stilu »jaz z gosti«. 
In dejansko je tokrat praznovanje prevevala glasba: sam 
je poprijel za kitaro, prišli so tamburaši iz Slavonije, s kita-
ro se je oglasil Dževad Bečić, zaigrali so »trubači«, ki so 
bili presenečenje za slavljenca ... Da pa je dan minil še 
prijetneje, je bila »kriva« tudi glasbena zasedba Bečo & 
Company. Življenjska sopotnica svežega abrahamovca, 
ki je poskrbela, da je na dan pred rojstnim dnem Fekonjo 
doma pričakal tudi transparent, pa nam je zaupala, da pri 
njem brez kitare in glasbe pač ne gre. 

Brez glasbe in kitare pri njem ne gre
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Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

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

                        + poštnina

22
EUR
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Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 

2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi

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, 14. juilija 2021,  

na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah

ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 

stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Poletne solate
Testeninske solate lahko 

uživamo kot samostojen ob-
rok, še bolje pa se odrežejo 
v kombinaciji z dobrotami 
z žara. Pripravljene so v tre-
nutku in do obroka lahko po-
čakajo v hladilniku dalj časa. 
Možnih kombinacij je neš-
teto, a včasih je še tako eno-
stavna ideja dobrodošla.

Za pripravo testeninske 
solate potrebujemo: 200 g 
peresnikov, 2 jajci, 1 para-
dižnik, 1 kumaro, ščep ori-
gana, 1 žlico olivnega olja, 
2 žlici balzamičnega kisa, 2 
žlički gorčice, 2 žlici grške-
ga jogurta ali kisle smetane, 
sol in poper.

Testenine skuhamo v 
slanem kropu in odcedi-
mo. Prelijemo jih z žlico 

olivnega olja ter ohladimo. 
Jajci skuhamo, olupimo in 
narežemo na kocke. Para-
dižnik in kumaro prav tako 
narežemo na majhne koc-
ke. K testeninam stresemo 

narezani jajci in zelenjavo. 
Potresemo z origanom in 
poprom ter primešamo še 
gorčico in grški jogurt ali 
kislo smetano. Vse skupaj 
zmešamo, da se sestavine 

povežejo. Solato postavimo 
za eno uro v hladilnik, da se 
dobro ohladi.

Za pripravo solate s ku-
skusom potrebujemo: 200 
g kuskusa, pol rdeče čebule, 

1 paradižnik, 1 kumaro, 150 
g sira, 2 pločevinki tunine, 
2 žlici olivnega olja, 2 žlici 
balzamičnega kisa, nekaj 
listov sveže ali ščep suhe 
bazilike.

Kuskus posolimo in ga 
skuhamo v 3,5 dl vode ter 
ga ohladimo. Prelijemo 
ga z olivnim oljem ter ga 
razdrobimo z vilicami. Če-
bulo, paradižnik, kumaro 
in sir narežemo na majhne 
kocke ter vse skupaj strese-
mo h kuskusu. Nazadnje 
dodamo še tunino, potrese-
mo z baziliko in prelijemo z 
balzamičnim kisom ter vse 
skupaj dobro premešamo. 
Solato postavimo za eno 
uro v hladilnik, da se dob-
ro ohladi.

V tej poletni vročini prija predvsem kaj lahkega in osvežilne-
ga. Sladoled je ena najboljših rešitev. Če ga dopolnimo še z 
nekaj sezonskega sadja, pa imamo lahko že cel obrok ali pa 
vsaj izvrstno malico. Doma pripravljen je še boljši, saj vemo, 
iz kakšnih sestavin je.

Preprost sadni sladoled

Potrebujemo 250 ml sladke smetane, 60 g sadja (maline, jagode, 
ribez, marelice, breskve, banane ipd.) in 60 g sladkorja v prahu.

Sadje očistimo, če ima drobne peške, kot na primer ribez, 
ga pretlačimo skozi cedilo, da jih odstranimo, in s paličnim 
mešalnikom zmešamo v pire. Dodamo polovico sladkorja in 
postavimo v hladilnik. Zelo mrzlo smetano stepemo in ji med 
stepanjem dodamo preostali sladkor. Stepamo dalje, da se 
strdi, nato pa po žlicah dodajamo mrzel sadni pire in mešamo 
še pol minute. Zmes nadevamo v posodo in jo za tri do štiri 
ure postavimo v zamrzovalnik. Med zamrzovanjem jo vsakih 
dvajset minut krepko premešamo.

Čokoladni sladoled z mandlji, lešniki ali meto

Potrebujemo 100 g čokolade, 2 žlici mleka, 250 ml sladke sme-
tane, svež rumenjak, sladkor v prahu po okusu in po želji 30 g 
mandljev, lešnikov ali nekaj svežih metinih listov.

Čokolado stopimo nad soparo, dodamo vroče mleko in zme-
šamo. Stepeni smetani dodamo svež rumenjak, sladkor, zmle-
te mandlje, lešnike ali nasekljane metine liste ter nazadnje 
dobro ohlajeno čokolado. Zmes nadevamo v posodo in jo za 
tri ure postavimo v zamrzovalnik.

Smetanov vaniljev, kavni ali čokoladni sladoled

Potrebujemo 3 sveža jajca, 6 žlic sladkorja v prahu, 250 g smetane 
za stepanje, 3 vrečke vaniljevega sladkorja, 2 žlički instant kave 
v prahu ali 2 žlici zmlete čokolade.

Rumenjake ločimo od beljakov in jih gladko vmešamo s slad-
korjem. Smetano čvrsto stepemo. Beljake posebej stepemo v 
čvrst sneg. Oboje rahlo primešamo rumenjakom. Za vaniljev 
sladoled sladkorju pred vmešavanjem primešamo vaniljev 
sladkor. Za kavni sladoled umešanim rumenjakom prime-
šamo za instant kavo. Za čokoladni sladoled pa umešanim 
rumenjakom primešamo zmleto čokoladno, preden prime-
šamo smetano in sneg.

Skutni sladoled s češnjami ali višnjami

Potrebujemo 150 g češenj ali višenj, 125 g kisle smetane, 200 g 
skute, 2 žlici sladkorja v prahu, malo limoninega soka in 1 beljak.

Češnje operemo in jih nekaj prihranimo za okras. Druge raz-
polovimo in razkoščičimo. V skledo damo kislo smetano in 
skuto ter ju z metlico gladko umešamo. Primešamo sladkor in 
limonin sok. Beljak stepemo v čvrst sneg. Rahlo ga primešamo 
skutni masi. Nazadnje nežno primešamo še češnje. Maso 
damo v posodo in jo vsaj za eno uro postavimo v zamrzo-
valnik. Vmes jo enkrat krepko premešamo, da bo sladoled 
kremast in ne pretrd. Razdelimo po porcijah in okrasimo.

Milena Miklavčič

»Star sem 58 let, v življe-
nju me je doletelo veliko gr-
dih padcev. Predstavljate si, 
kako se počutim, ko poslu-
šam 'jamrače', ko ob pivu ali 
v hladni senci tarnajo, da je 
življenje kruto. Kakšna no-
rost!« pripoveduje Igor.

Njegova zgodba je res zelo 
nenavadna. Star je bil dob-
rih 16 let, ko mu je umrla 
mama. Čez noč je zbolela, 
potem je obležala in čez 14 
dni je ni bilo več. 

»Na pogreb so prišli vsi so-
rodniki, stiskali so me k sebi 
in me tolažili, da bo še vse 
dobro, da mi bodo oni po-
magali,« so mi govorili.

»Od tega seveda ni bilo 
nič. Obiskoval sem gimna-
zijo, bil sem med najboljši-
mi učenci. Ko sem se nekoč 
vrnil iz šole, sem v veži zag-
ledal kovčke, nakar še očeta, 
ki je prihajal po stopnicah 
z večjo potovalko. 'Selim se 
k njej, svoji ženski. Nisem 
navajen, da bi ponoči sam 
spal,' mi je rekel. Gledal je 
v tla, bilo mu je nelagodno. 
'Kdo pa bo skrbel za Zlatka?' 
sem dejal. Zlatko je bil moj 
brat s posebnimi potrebami, 
tri leta mlajši od mene. Od 
vsega hudega sem zajokal 

kot otrok. Zavedal sem se, 
da ne bom zmogel sam, saj 
je bilo z Zlatkom hudo, ko 
je imel napade besa in agre-
sije.' Žal očeta moje besede 
niso ganile. Odrinil me je in 
odnesel kovčke do kombija. 
Za volanom je sedela Anka. 
Že tedaj, ko je bila mami 
živa, sem ju večkrat videl, ko 
sta bila skupaj. Nisem si pa 
mislil, da je njuna zveza res-
na. Čez nekaj let mi je njena 
hčerka Eli zaupala, da je mo-
jemu očetu postavila pogoj: 
ali se preseliš k meni ali pre-
kineva zvezo. Da bi ona priš-
la živet v našo hišo, ni bilo 
misliti. Zaradi Zlatka ne! Na 
kraj pameti ji ni padlo, da bi 
skrbela za ljubimčevega in-
validnega sina, ki je bil res 
zelo naporen in nepredvi-
dljiv. 

Pri dobrih 16 letih se je 
zame začela mora, ki je tra-
jala več kot štirideset let. 
Potem je brat umrl in se 
mi je končno oddahnilo. 
Predstavljate si, kako napor-
no je bilo: zjutraj sem ga pre-
budil, umil, nahranil. Tako 
kot me je naučila mama. 
Ob sedmih je prišla Angel-
ca, ki je pazila nanj do moje-
ga prihoda iz šole. Stroške je 
plačeval oče. Vse je naredil, 
da se je naju z bratom zne-
bil! To so bili še časi, ko o ka-
kšnih društvih, kot je Soži-
tje, ni bilo ne duha ne sluha!

Predstavljate si mojo mla-
dost: ostal sem brez mame, 
nakar še brez očeta. Še ne 
mladoleten sem imel na 
grbi brata, pred katerim 
sem moral tudi bežati, ka-
dar je iz njega bruhalo nasi-
lje. Če ga ni nosila luna, je 
bil miren: sedel je pred te-
levizijo ali spal. Zaradi nje-
ga nisem mogel nikamor. 
Bil sem popolnoma prikle-
njen na dom. Če sem imel 
kakšno dekle, sva se dru-
žila po lokalih, domov si 
je nisem upal pripeljati. 

Pokopati sem moral sanje o 
študiju prava, vpisal sem se 
na kranjsko Fakulteto za or-
ganizacijske vede, eno naj-
lažjih, ki pa še zdaleč ni bila 
to, česar sem si želel. Ne-
koč sem si izboril teden dni 
morja, a potem sem še vse 
leto poslušal očetove očitke, 
kako razsipen sem. Odkri-
to povem, da sem ga sovra-
žil bolj, kot sem sovražil bra-
ta. Najini tepeži so postali 
stalnica. Razočaran sem za-
čel piti! Na pomoč mi je pri-
skočilo dekle, s katerim sem 
bil takrat v prijateljski zvezi. 
Uredila je, da so prišli po 
brata iz trideset kilometrov 
oddaljenega kraja, kjer so za 
takšne, kot je bil on, že imeli 
celodnevno varstvo. Oddah-
nilo se mi je, lažje sem zadi-
hal. Prav v tem času sem iz-
vedel, da sem dobil polbrata. 
Oče se mi je še bolj zagnu-
sil. Namesto da bi mu bilo 
mar zame, je vso svojo lju-
bezen podarjal novorojenč-
ku. Ne takrat, ko so ga nesli 
h krstu, ne pozneje, ko je šel 
k prvemu obhajilu in birmi, 
me ni povabil zraven. Je tako 
zahtevala 'njegova' ali pa se 
je za ignoranco odločil sam? 

Po mukah in težavah 
sem si našel solidno služ-
bo. Najprej na banki, po osa-
mosvojitvi pa v tujem podje-
tju, ki je imelo pri nas svo-
jo podružnico. Srečal sem 
tudi ljubezen svojega življe-
nja, s katero sem se, nave-
ličan samskosti, tudi poro-
čil. Ko se oziram nazaj v tis-
to obdobje, se zavedam, da 
ji z menoj ni bilo lahko. Ena 
sama jeza me je bila! Hit-
ro sem vzkipel, tudi udaril 
sem jo. Četudi mi je bilo po-
tem zelo žal in bi dal vse, da 
bi lahko izbrisal sledi udar-
ca z njenega obraza. Zame-
ril sem ji, ker ji za brata ni 
bilo mar. Predstavljal sem 
si, da si bova skrb zanj delila. 
Pa se je temu odločno uprla. 

Zahtevala je, da brata prese-
lim v kletne prostore. Res 
sem to storil. Dobil je novo 
sobo in kopalnico. Žal mi je 
začel uhajati in marsikate-
ro noč sem preživel tako, da 
sem ga lovil po mestu. Pos-
tavila mi je pogoj: on ali jaz. 
Odšla je, s seboj pa je odpe-
ljala tudi obe hčerki. 

Bil sem brez volje, notra-
nje strt, živčna razvalina. Na 
srečo ni nasprotovala, da bi 
obiskoval hčerki. Ni pa do-
volila, da bi ju pripeljal do-
mov. Saj je imela prav, ne 
rečem. Brat bi jima lahko še 
kaj naredil. Leta so tekla, ži-
vel sem iz dneva v dan. Oče 
je hudo zbolel. Raka na pros-
tati so mu prepozno odkri-
li. Ko je umrl, sem na zapu-
ščinski razpravi izvedel, da 
se moram izseliti iz hiše, ker 
jo je prepisal na ženo. Čisto 
nič nisem hotel vzeti s se-
boj. Novi lastnici sem pustil 
celo svoje cunje in čevlje. Le 
knjige sem odpeljal, bile so 
predragocene, da bi jih veš-
ča, ki ni brala drugega kot 
tračarske revije, odpeljala v 
smeti.

S težkim srcem sem na-
mestil brata v zavodu, ki je 
bil nekaj deset kilometrov 
stran od kraja, kjer je živela 
žena. Moja nekdanja druži-
na me je sprejela z odprtimi 
rokami. Žena mi je odpusti-
la, da je nisem imel tako rad 
kot brata. Hčerki sta bili ve-
seli, da smo spet skupaj. 

Sreča, pisana z veliko za-
četnico, je trajala komaj se-
dem let. Potem sem izgu-
bil ženo in najmlajšo hčer-
ko v prometni nesreči. Kot 
da bi se mi usoda posmeho-
vala: nesrečo je zakrivil voz-
nik, ker mu je sin med vo-
žnjo pokril oči. Ta sin je bil 
takšen kot moj brat.

Hčerka ima resnega fanta, 
jaz pa najlepšo vnukinjo na 
svetu! Vse mi pomeni.« 

(Konec)

Tako sem bil utrujen

usode
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KNJIŽNICA BLAŽA KUMERDEJA BLED
Ljubljanska cesta 10, 4260 Bled

GALERIJA MELITE VOVK
Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled | PON−NED | 16:00−20:00

*BLEJSKI GRAD − DVORANA NAD MUZEJEM
Grajska cesta 61, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−17:00

FESTIVALNA DVORANA BLED
Cesta svobode 11, 4260 Bled | PON−NED | 16:00−20:00

*BLEJSKI GRAD − KAPELA
Grajska cesta 61, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−17:00

*BLEJSKI GRAD − GALERIJA STOLP
Grajska cesta 61, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−17:00

KAVARNA APROPO BLED
Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled | PON−NED | 9:00−19:00

GALERIJA INSTITUTA "JOŽEF STEFAN"
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana | PON−PET | 9:00−17:00

*Ogled razstavne lokacije je mogoč ob nakupu vstopnice za Blejski grad, vse ostale razstavne 
  lokacije so brezplačne. 

KOLAŽI IN FANTASTIČNE RISBE

KRIŽEV POT

GRAFIKE

IZBRANE ILUSTRACIJE

AVTOPORTRETI, ŠTUDIJ, DRUŽINA

KROKI

PREGLEDNA RAZSTAVA ILUSTRACIJ

SLIKARSTVO, FANTASTIČNE RISBE, 
PEJSAŽI, GLEDALIŠČE

PON−PET | 10:00−19:00
SOB | 8:00−12:00

PON | 8:00−19:00
TOR−ČET | 8:00−14:00
PET | 8:00−19:00
SOB | 8:00−12:00
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Delavec v proizvodnji, m/ž (Komenda)
 Opis nalog: delo na strojih, priprava in sestavljanje komponent izdelka in izdelava 
izdelka, kontrola izdelkov in pakiranje, ostala dela po nalogu nadrejenega. Zaposli-
tev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, stimulativno plačilo 
... F Tehnik, d. o. o., Pod vrbami 4, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1218 Komenda. 
Prijave zbiramo do 15. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektroinženir, m/ž (Škofja Loka)
 Delovne naloge: vodenje projekta, vodenje in koordiniranje gradbenih, obrtniških 
in instalacijskih del po terminskem planu, priprava vlog in pridobitev vseh potreb-
nih dovoljenj in soglasij za gradnjo, skrb za pravočasno izvedbo projektov v skladu 
s projektno dokumentacijo. Nudimo stimulativno plačo, zaposlitev za nedoločen 
čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Lokainženiring, d. o. o., Kapucinski trg 7, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 9. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec IV v proizvodnji smol, m/ž (Medvode) 
Pričakujemo: zaključeno osnovno šolo, pripravljenost za delo v štirih izmenah (kon-
tinuirano delo), motiviranost za delo … Helios TBLUS, d. o. o., Količevo 65, 1230 
Domžale. Prijave zbiramo do 20. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tester – zagotavljanje kakovosti, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Pridruži se naši ekipi v Šenčurju pri Kranju, kjer za nemški in ameriški trg razvijamo 
spletne in mobilne aplikacije za e-commerce podjetja. Izkoristi priložnost, da po-
kažeš svoje znanje, se naučiš novih stvari in pridobiš delovne izkušnje v mednaro-
dnem okolju. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 21. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za normiranje, m/ž (Brnik) 
Opis del in nalog: določanje in preverjanje časovnih normativov za delo, normira-
nje dela po metodah MTM in REFA ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. 
Prijave zbiramo do 9. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec 1 (2 delavca), m/ž (Kamnik)
 Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje strojev, dežurstvo v proizvodnem procesu, 
opravljanje remontov, upravljanje kotlov. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas z 
dvomesečnim poskusnim delom. Eta Kamnik, d. o. o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik. 
Prijave zbiramo do 10. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

 
Viličarist, m/ž (Medvode) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: oskrbovanje porabnikov s surovinami, poliz-
delki in izdelki, manipulacija z materiali in gotovimi izdelki. Sogefi Filtration, d. o. 
o., Ladja 11, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 8. 7. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativno-
st, občutek za urejenost, osnovno znanje uporabe računalniških programov (Word, 
Excel), pripravljenost za stalno izobraževanje in usposabljanje, opravljen izpit za vo-
znika viličarja je prednost. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. 
Prijave zbiramo do 6. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater brusilnega stroja, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: brušenje palic po predpisanih tehnolo-
ških postopkih in danih navodilih za pravilno delo, nadzor in kontrola dimenzije in 
kvalitete brušenja ... SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave 
zbiramo do 22. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater na rezkalnem stroju, m/ž (Jesenice) 
Opis dela: prevzem materiala v skladu z delovnim nalogom, programiranje stro-
ja, nadzor nad delovanjem delovanja stroja, označevanje kosov in pravilno odla-
ganje kosov na odlagalna mesta v skladu z navodili ... Damatech, d. o. o., Cesta F. 
Prešerna 63, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 24. 7. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Škofja Loka)
 Od vas pričakujemo: poklicno izobrazbo, osnovno računalniško znanje, vozniško 
dovoljenje B-kategorije, izpit za viličarja je zaželen. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 4. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostni inženir, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: visokošolsko izobrazbo tehnične smeri (raven 6/2 po KLASIUS–SRV, 
oz. 1. bolonjska stopnja), strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu (splošni in po-
sebni del), strokovni izpit iz varstva pred požarom (splošni in posebni del). Trelle-
borg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 6. 7. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Posluževalec stroja II, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: poznavanje osnovnih pravil zagona in 
delovanja obdelovalnih strojev, samostojno posluževanje obdelovalnih strojev z 
različnimi ulitki (več družin/sklopov ulitkov), pomoč pri montaži in demontaži vpe-
njalnih priprav in obdelovalnih orodij, poznavanje in preverjanje pravilnosti delo-
vanja vpenjalnih priprav ter pozicioniranja ulitkov na vpenjalnih pripravah... LTH 
Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 23. 7. 2021. Po-
drobnosti 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

S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Zbiramo šolske potrebščine 
za 12.000 otrok v stiski

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije,  
A1, Telemacha, T-2 in Bob.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 30. 6.
20.00 PRIKLICANO ZLO 3: KRIV JE SATAN
18.20, 20.20 VARUJ MI ŽENO
19.00 KRUDOVI: NOVA DOBA

16.00, 18.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 
sinhro.
17.00 KRUDOVI: NOVA DOBA, 3D, sinhro.
17.10 KRUELA
16.20, 20.40 TIHO MESTO 2
17.30, 19.50 HITRI IN DRZNI 9
21.00 GODZILA PROTI KONGU

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
29. 6.

18/34 °C

Nedelja 
4. 7.

17/27 °C

Sreda 
30. 6.

Četrtek
1. 7.

Petek
2. 7.

Sobota
3. 7.

17/31 °C 14/24 °C 12/25 °C 13/27 °C

Ponedeljek 
5. 7.

Torek
6. 7.

Sreda
7. 7.

Četrtek
8. 7.

18/27 °C 17/29 °C 16/29 °C 16/30 °C

29. 6. tor. Peter, Pavel  5.14  20.58

30. 6. sre. Emilija   5.14 20.58 

1. 7. čet. Bogoslav  5.15 20.58          

2. 7. pet. Marija   5.15  20.58

3. 7. sob. Irenej   5.16 20.57

4. 7. ned. Urh   5.17 20.57

5. 7. pon.  Anton   5.17 20.57

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.

PREDAVANJA 

Predavanje o vročih zvezdah literature
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi v soboto, 3. julija, 
ob 19. uri na poletno spletno predavanje o vročih zvezdah 
literature. Predstavljena bo avtorica Candace Bushnell, ki je 
napisala uspešnico Seks v mestu, in dama literature Ninon 
de Lenclos. Predavanje bo na Zoomu na povezavi: https://
us02web.zoom.us/j/82218077016.

OBVESTILA

Aktivni teden športa v Tržiču
Tržič – Začel se je Aktivni teden športa, ki ga za otroke, stare 
od 6 do 15 let, organizira Športna zveza Tržič. Aktivnosti, kot 
so plavanje, vožnja s supi in igre z žogo, bodo potekale vsak 
dan med 9. in 13. uro.

Počitniške ustvarjalnice v Slovenskem planinskem 
muzeju
Mojstrana – Slovenski planinski muzej v Mojstrani vabi 
devet poletnih sobot v juliju in avgustu odrasle, otroke od 

sedmega leta starosti dalje, mlajše pa v spremstvu odrasle 
osebe ter seveda družine, da se jim pridružite na poletnih 
počitniških ustvarjalnicah. V soboto, 3. julija, ob 9. uri lah-
ko skupaj z njimi splezate na vrh gore. Preoblekli se boste 
v alpinista, sestavili svoj Everest in splezali nanj. Pod goro 
bodo postavili bazni tabor. Premično sestavljanko boste 
lahko vzeli s sabo in na svojo goro plezali tudi doma. Cena 
delavnice Splezajmo na vrh! je 5 evrov. 

IZLETI

Planinsko-pohodniški izlet na Sv. Peter ali 
Smokuški vrh nad Begunjami
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 8. julija, 
na planinsko-pohodniški izlet na Sv. Peter ali Smokuški vrh. 
Odhod bo s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Creine 
v Kranju. Vstopni postaji sta še pred Eurospinom in na AP 
Kokrica. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 5. julija.

Kolesarski izlet društva upokojencev Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 6. julija, na 
kolesarski izlet, ki bo na relaciji Kranj–Preddvor–Kranj. Start 
ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu v Kranju. Obve-
zna oprema sta lastno opremljeno kolo in kolesarska čelada. 

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si
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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.

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

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

EUR

NOVO

ZAHVALA

V 80. letu se je za vedno poslovila

Marija Kozina
rojena Hribar, iz Čirč pri Kranju

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja in vsem, ki ste ji kadarkoli pomagali ali kaj  
dobrega naredili zanjo. Hvala, ker ste jo pospremili na njeni zadnji poti.  

Hvala tudi vsem sodelujočim za lep pogrebni obred.

Hči Erna in sin Zoran

ZAHVALA 

Ob slovesu od našega dragega 

Mihe Bohinca 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so mu v času njegove bolezni stali ob strani. Posebna zah-
vala gre ekipi dr. Pelka iz Splošne bolnišnice Jesenice in dr. Lopuhovi ter njeni ekipi za vso 
pomoč, skrb in sočuten odnos v težkem obdobju. Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, 
sošolcem, sodelavcem in znancem za podporo in besede tolažbe. Prav tako se zahvaljujemo 
duhovniku Jerneju Marenku za lep cerkveni obred, pogrebni službi Pogrebnik in trobenta-

ču Vinku Janežiču. Hvala vsem in vsakemu posebej! V naših srcih bo ostal za vedno.

Žalujoči vsi njegovi

V 85. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče in tast

Jožef Trilar
iz Stražišča pri Kranju

 

Pogreb bo v družinskem krogu.  
Namesto cvetja in sveč lahko svoj denar namenite dobrodelnim organizacijam.

 
Žalujoči vsi njegovi
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MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Scenic, avtomatik, letnik 
2005, 125.000 km, tel.: 041/236-
237 21001566

STROJI IN ORODJA
PRODAM

AVTO dvigalo, hidravljično, cena po 
dogovoru, ugodna, tel.: 051/604-354 
 21001571

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene). SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596  
 21001570

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PUHALNIK z elektromotorjem in cevmi, 
cena 170 EUR, tel.: 01/83-23-939  
 21001565

VENTILATOR za žagovino 4 KW, 
2.800 obratov, dim. 700 x 700, tel.: 
041/479-089  21001567

KUPIM

TRAKTOR IMT 539, registriran, takoj-
šen prepis in plačilo, tel.: 041/969-
099  
 21001562

TRAKTOR, motokultivator in kiper prikoli-
co, lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 21001572

PRIDELKI
PRODAM

BIO solato, zeleno in krompir kifeljčar, 
tel.: 051/202-963  
 21001569

DOMAČE češnje, hrustavke, integrira-
ne pridelave, izbrana kakovost, dnev-
no sveže nabrane, ugodno. Kmetija 
Princ, Hudo 1 pri  Kovorju, Tržič, tel.: 
041/747-623  
 21001557

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 
 21001370

PLEMENSKEGA kozla, tel.: 04/51-
41-297, 051/392-628  
 21001563

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

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, letošnje, kvalitetno, 
tel.: 031/309-747  
 21001538

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEMO delavca za pomoč v meha-
nični delavnici in pranje avtomobilov. 
Jerala Profil d.o.o., Virmaše 190, Šk. 
Loka, tel.: 031/277-772  
 21001568

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJA - vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 21001374

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 21001371

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 21001475

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, da se je v 91. letu za vedno poslovil naš dragi 

Ciril Jošt
iz Naklega, dolgoletni vodja poslovalnice Vektor v Kranju

 
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 30. junija 2021, ob 17. 
uri na pokopališču v Naklem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v 
tamkajšnji poslovilni vežici. Spominjali se ga bomo z ljubeznijo in 
hvaležnostjo. 

Žalujoči vsi njegovi 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je … 
Vendar pa vedno ostane  
v tvojih mislih in srcu.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš 
dragi očka, dedek in pradedek

Jurij Jože Berčič
avtoklepar iz Poljan nad Škofjo Loko

Pogreb z mašo bo v sredo, 30. junija 2021, ob 17. uri v poljanski 
cerkvi. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji  
poslovilni vežici.

Vsi njegovi

Nikoli ni čas za slovo, 
vedno boli, 
lepi spomini pa ostanejo 
za vedno. 

Rezultati 51. kroga –  
27. junij 2021

1, 16, 22, 23, 29, 30, 38 
in 5

Loto PLUS: 5, 6, 10, 13, 
14, 20, 25 in 35
Lotko: 117863

Sklad 52. kroga za 
Sedmico: 3.750.000 EUR
Sklad 52. kroga za PLUS: 

210.000 EUR
Sklad 52. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si
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Urša Peternel

Mošnje, Jesenice – »V stari 
hiši smo menjali okna in 
smo našli lonček, ki je bil 
položen pod okno in lepo in 
skrbno zazidan. Na zama-
šku je napis, ki pa mi ne da 
miru ...« Tako je svoj zapis 
na Facebooku začela Klaudi-
ja Urbas Lakota in zraven 
objavila fotografije najdbe 
ter poziv vsem, ki bi morda 
vedeli kaj več o skrivnostni 
»žavbi«. Na pokrovčku je 
namreč napis Apoteka. Le-
karna. Pharmacie. Mr. ph. 
Joža Žabkar, Jesenice na 
Gorenjskem. 

Skrivnost se je začela 
razpletati ...

Na Facebooku na strani, 
na kateri sodelujejo pred-
vsem Jeseničani, se je vsul 
plaz zanimanja za najdbo iz 
preteklosti in skrivnost se je 
počasi začela razkrivati ...

Z najditeljico smo se pove-
zali tudi mi, in kot nam je po-
vedala, so »časovno kapsu-
lo« našli v Mošnjah, kjer ži-
vita njena starša Marjeta in 
Stanko Urbas. Pred deseti-
mi leti so kupili staro hišo, za 
katero niti ne vedo, katerega 
leta je bila zgrajena. Vedo pa, 
da je bil nekdanji lastnik za-
poslen na Jesenicah. Ko sta 
se Klaudijin oče in mož pred 
kratkim lotila obnove, sta 
pod oknom ob trkanju zas-
lišala nenavaden votel zvok. 
Ko sta steno odprla, sta nale-
tela na zazidan lonček s kre-
mo in imenom jeseniške-
ga lekarnarja na pokrovčku. 
»Žavba« je spodaj rumene 
barve, zgoraj črne, ko so jo 
odprli, pa je še vedno močno 
dišala po kafri. Kot je pove-
dala Klaudija, je nekdanji la-
stnik hiše skrbno pisal letni-
ce vseh obnovitvenih del in 
pod oknom je bila napisana 
letnica 1954. Tako sklepajo, 

da je bila krema v steno vzi-
dana tistega leta.

Kot je izvedela sogovorni-
ca, naj bi bila to »črna žav-
ba«, ki so jo včasih uporab-
ljali za rane, sklepe, pogosto 
pa so jo vzidali v hišo, da bi 
odganjala slabo in zlo. 

Znani jeseniški lekarnar

Na najdbo se je odzval tudi 
upokojeni jeseniški muzej-
ski dokumentalist Tone Ko-
nobelj, ki je zapisal, da je bil 
Jože Žabkar znani jeseniški 

lekarnar. Bil je tudi organiza-
tor primorskih priseljencev 
po prvi svetovni vojni v dru-
štvu Soča in tudi sicer politič-

no aktiven. Bil je celo jeseni-
ški župan. Njegova hiša je sta-
la pred nekdanjo Tancarjevo 
hišo, kjer je danes gostišče 
Ejga, in so jo po drugi svetov-
ni vojni podrli zaradi gradnje 
cestnega podvoza proti Pod-
mežakli. Hiša je dobro vidna 
na starih razglednicah. 

Tudi v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice so navdu-
šeni nad najdbo in so naj-
diteljem ponudili, da bi jo 
prevzeli in umestili v zbirko 
obratne ambulante. Hranijo 
namreč le nekaj predmetov 

iz še ene nekdaj znane jese-
niške lekarne Koželjeve.

Kot je povedala Klaudija 
Urbas Lakota, za zdaj kremo 
hranijo doma, starša pa raz-
mišljata, da bi jo bilo najbo-
lje zazidati nazaj in tako ča-
sovno kapsulo ohraniti za 
prihodnje rodove.

Lekarnarjev sin je bil 
vatikanski diplomat

Ob tem pa je zanimiv tudi 
podatek, da je bil sin farma-
cevta Jožeta Žabkarja Jožef 
teolog in vatikanski diplo-
mat, celo prvi papeški nun-
cij slovenskega rodu. Rojen 
je bil leta 1914, na Jesenicah 
je obiskoval osnovno šolo, 
kasneje pa se šolal v Ljublja-
ni in tujini. Leta 1946 je dok-
toriral iz cerkvenega prava, 
zatem pa opravljal odgovor-
ne naloge za Vatikan. Umrl 
je leta 1984 v Rimu.

Žabkarjeva »žavba« zazidana 
v steno hiše
V Mošnjah so pri obnovi stare hiše naleteli na časovno kapsulo: v steno hiše je bil zazidan lonček z 
nenavadno, močno dišečo  kremo, na njem pa napis Apoteka. Lekarna, Phamarcie. Mr. ph. Joža Žabkar, 
Jesenice na Gorenjskem.

Pokrovček z napisom

Krema je spodaj rumena, 
zgoraj črna, ohranila pa je 
močan vonj po kafri.

To naj bi bila "črna žavba", ki so jo včasih uporabljali 
za rane, sklepe, pogosto pa so jo vzidali v hišo, da bi 
odganjala slabo in zlo. 

Maša Likosar

Kranj – Novo športno kolo na 
ročni pogon, kakršnega upo-
rabljajo invalidi in je izdela-
no po merah uporabnika, 
je Tim Vodnik prejel konec 
maja. Pravi, da mu je olajša-
lo mobilnost, zlasti po viš-
je in težje dostopnih legah. 
»S kolesarjenjem si krepim 
hrbtne mišice, kar vpliva na 
boljšo držo in mišice v ro-
kah, zaradi česar imam več 
moči. Poleg tega sem prido-
bil kondicijo in izboljšal fi-
zično počutje,« je pojasnil 
Vodnik. Odkar je prejel novi 
športni pripomoček, dnev-
no prekolesari od 10 do 15 
kilometrov. »Za zdaj sam 
osvajam prvine kolesarjenja 
in kilometre, nekoč pa se že-
lim pridružiti Kolesarske-
mu klubu Sava Kranj in tre-
nirati na njihovem velodro-
mu, morda celo nastopiti 
na kolesarskih tekmovanjih 

parašportnikov, a do tja je še 
dolga pot,« je še dodal. 

Pri nakupu športnega ko-
lesa, katerega cena je znaša-
la dobrih sedem tisoč evrov, 
je Timu Vodniku na pomoč 
priskočil Lions klub Kranj, s 
katerim je sklenil donator-
sko pogodbo. Pred slabim 
letom dni so na svoj tekoči 
račun začeli zbirati donaci-
je in do nakupa zbrali 2.800 
evrov. Navdušeni kolesar je 
nekaj denarja prihranil tudi 
sam, podjetje Infonet Kranj, 
kjer je opravljal prakso, pa 
mu je doniralo še tisoč evrov. 
»Zahvaljujem se zlasti Lions 
klubu Kranj in njihovi pred-
sednici Brigiti B. Eling ter 
Infonetu Kranj, saj mi brez 
njihove velikodušne pomo-
či ne bi uspelo. Neizmerno 
sem hvaležen tudi vsem, ki 
so donirali. Vaša pomoč mi 
je spremenila življenje,« je 
svojo hvaležnost strnil Tim 
Vodnik. 

Hvaležen za pomoč 
Tim Vodnik, petindvajsetletnik s cerebralno 
paralizo, se zahvaljuje vsem, ki so mu pomagali 
pri nakupu športnega kolesa na ročni pogon. 

Tim Vodnik s kolesom na ročni pogon dnevno prekolesari 
od 10 do 15 kilometrov. / Foto: Tina Dokl

Danes in jutri bo sončno in vroče. Ponekod bo pihal jugoza-
hodnik. Jutri popoldne in zvečer predvsem v gorskem svetu 
ni izključena kakšna nevihta. V četrtek kaže na osvežitev s 
plohami in nevihtami.

Gornja Radgona – Ob spominski plošči Janezu Svetini z Bleda 
je v Gornji Radgoni potekala slovesnost ob 30. obletnici nje-
gove smrti. Vodil jo je upokojeni ravnatelj radgonske osnovne 
šole Dušan Zagorc. Prav on je povabil psihologa, svetovnega 
popotnika, misleca, prevajalca, predavatelja, poznavalca in-
dijske duhovnosti, da je 27. junija 1991 spregovoril učiteljem, 
v Gornji Radgoni pa je ostal še naslednji dan. Nekaj čez pol 
dvanajsto dopoldne tega dne so ga vojaki JLA ustrelili. Slove-
snosti so se udeležili tudi predstavniki Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska.

Obeležili trideseto obletnico smrti Janeza Svetine

Slovesnost ob spominski plošči Janezu Svetini v Gornji 
Radgoni / Foto: Franci Klemenčič


