
Več kot milijon evrov vredno investicijo je Planinsko društvo Srednja vas v 
Bohinju izpeljalo v manj kot letu dni. Slovesno odprtje nove planinske koče 
bo prihajajočo soboto.

Srednja vas v Bohinju – Nova 
koča je zgrajena na mestu 
stare, ki jo je Planinsko dru-
štvo Srednja vas v planinsko 
kočo iz nekdanjega hleva in 
stana preuredilo leta 1955. 
Objekt so nato večkrat po-
večali in preuredili.

Pred desetimi leti so se 
odločili, da stavbo, zgrajeno 
na slabih temeljih, podrejo 
in na njenem mestu zgra-
dijo novo, je povedal pred-
sednik Planinskega društva 
Srednja vas Jakob Zupanc.

Ker je planina Uskovnica 
v Triglavskem narodnem 
parku, so morali gabariti 
nove koče ostati enaki kot 

pri stari, je pa objekt zdaj 
podkleten in ima urejen za-
logovnik za pelete. Klet in 
pritličje sta klasično zida-
na, nadstropje in mansarda 
sta iz lesene konstrukcije, 
streha pa je izdelana iz ma-
cesnovih desk. Kot poudar-
ja Zupanc, je koča tudi iz-
redno energetsko varčna in 
požarno varna.

Skupna uporabna površi-
na objekta, v katerem sta v 
pritličju kuhinja in jedilni-
ca s šestdesetimi sedeži, v 
prvem nadstropju in v man-
sardi pa sedem sob – ena je 
prilagojena invalidom – in 
nekaj skupnih ležišč, je oko-
li petsto kvadratnih metrov. 

V dogovoru z Občino Bo-
hinj so v pritličju nove koče 
uredili tudi javne sanitarije 
za obiskovalce.

Otvoritvena slovesnost 
bo v soboto, 18. junija, ko 
bodo na Uskovnici prazno-
vali tudi dan bohinjskih pla-
nincev in pripravili srečanje 
planincev Gorenjske. Ob tej 
priložnosti bodo zaznamo-
vali še 90-letnico Planin-
skega društva Srednja vas, 
zbrali pa se bodo tudi bo-
hinjski gorski reševalci, ki 
letos praznujejo dvestoto 
obletnico prvega reševanja 
s Triglava. Bojan Lavriha, direktor podjetja, ki je prevzelo gradnjo koče, in Jakob Zupanc, predsednik 

Planinskega društva Srednja vas v Bohinju, pred novo kočo na Uskovnici, ki jo bodo odprli 
na slovesnosti prihajajočo soboto / Foto: Marjana Ahačič

VREME

Danes in jutri bo sončno. 
V gorah so možne nevih-
te. V četrtek bo sončno s 
kopasto oblačnostjo in po-
poldanskimi nevihtami.

jutri: pretežno oblačno

10/27 °C

Marjana Ahačič

Nova koča na planini Uskovnica

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Veliko nagrado 57. Borštnikovega srečanja je prejela uprizoritev Škofjeloški 
pasijon v režiji Jerneja Lorencija v koprodukciji Prešernovega gledališča in 
Mestnega gledališča Ptuj.

Najboljši Škofjeloški pasijon

MERKUR Kranj Primskovo vas pričakuje  
na prenovljenih oddelkih DOM in VRT.
•	Odlična	akcijska	ponudba,	 
	 kuponi	za	popust,	promocije	 
	 in	darila	ob	nakupu.
•	Otroci,	ta	četrtek	se	preizkusite	 
	 na	poligonu	za	rolanje	in	se	 
	 potegujte	za	nagrade.
 Obiščite	nas!

od	16.	do	18.	6.	2022

-15 %

705KK0050
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rtica ugodnosti
Na en 
izdelek 
PO VAŠI IZBIRI 
Kupon je unovčljiv samo v trgovskem centru MERKUR Kranj	in	velja na en izdelek	oz.	eno	
pakiranje	po	vaši	izbiri	ob predložitvi Merkurjeve kartice zaupanja.	Kupon	velja	za	en	izdelek	
po	redni	ceni	in	ne	velja	za	izdelke	po	akcijski	ceni.	Akcije	in	kuponi	se	ne	seštevajo	oz.	se	med	
seboj	izključujejo.	Popust	velja	samo	za	trgovsko	blago	in	ne	velja	za	storitve,	pri	nakupu	hiš	
Ytong	in	izdelkov	blagovnih	znamk	Dyson,	Miele,	Liebherr,	
iRobot,	Electrolux	bela	tehnika,	vgradnih	bazenov,	tobačnih	
izdelkov,	mobilnih	in	darilnih	kartic	Merkur.



OTVORITEV

16. 6.

Pri	nakupu	nad	30	EUR	 
vsak	kupec	na	blagajni	 
prejme	sivko.	Velja	do	 
razdelitve	zalog.

DARILO  

                                    SIVKA 

Slika je simbolična.

GORENJSKA

Predejo niti  
prihodnosti
S slavnostnim dogodkom, ki so ga 
poimenovali Predemo niti priho-
dnosti, so v soboto odprli priredit-
veni prostor v kompleksu nekdanje 
Bombažne predilnice in tkalnice v 
Tržiču.

6

GORENJSKA

Pobiranje odpadkov 
od hiše do hiše?
Prebivalcem okrog enajstih hiš v 
Spodnjih Dupljah je dovolj tega, 
da plačujejo za storitev, ki je, kot 
pravijo, ne dobijo, to je pobiranje 
odpadkov od hiše do hiše. Names-
to tega morajo vleči zabojnike ...

4

ZANIMIVOSTI

Skupaj uredili  
Požgano vas
V petek je v Radovni v občini Gorje 
potekalo skupno urejanje Požgane 
vasi, ki sta ga organizirala direktor 
Javnega zavoda Triglavski narodni 
park Tit Potočnik in gorjanski žu-
pan Peter Torkar.

10

ZANIMIVOSTI

Soba male orke  
za otroke
Na Centru za socialno delo Jeseni-
ce so uredili posebno sobo, ki za-
gotavlja prijazno in varno okolje za 
izvajanje stikov pod nadzorom. 
Sobo so uredili s pomočjo donaci-
je družine Janeza Pavla Komela.

24
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Ekipa Škofjeloškega pasijona ponosno prejela Veliko Borštnikovo nagrado. / Foto: Boštjan Lah
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Priloga:

Glas občine Naklo

Veslači tekmovali 

na Bledu
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Zgornji Brnik – V prvih šti-
rih mesecih leta je prek Le-
tališča Jožeta Pučnika poto-
valo dobrih 198 tisoč potni-
kov, kar je sedemkrat več kot 
v enakem obdobju lani. Kot 
pojasnjujejo pri upravljav-
cu letališča Fraportu Slove-
nija, gre rast prometa v naj-
večji meri pripisati sprošča-
nju vstopnih omejitev tako v 
evropskih državah kot dru-
god po svetu, v aprilu pa več-
ji promet pripisujejo tudi za-
četku čarterske sezone.

Številke kljub vsemu še 
niso na ravni tistih izpred 
epidemije. Kot pravijo na 
Fraportu, je realiziran po-
tniški promet v prvi tretji-
ni leta dosegel štirideset od-
stotkov obsega iz primerlji-
vega obdobja v letu 2019, 
torej pred nastopom epi-
demije covida-19. »Stopnja 
okrevanja je v skladu z na-
povedmi Fraporta Sloveni-
ja s konca preteklega leta – 
kljub manku potnikov, ki so 
jih obetale povezave z Rusi-
jo in Ukrajino in so bile pre-
kinjene oz. odpovedane za-
radi vojne v Ukrajini. Okre-
vanje prometa na ljubljan-
skem letališču je tudi pov-
sem primerljivo z okreva-
njem 'čistega' mednaro-
dnega prometa drugod po 
Evropi,« še pravijo v Frapor-
tu, kjer sicer dodajajo, da je 
okrevanje v primerjavi z ne-
katerimi drugimi letališči 
po Evropi sicer počasnejše, 

a ta niso primerljiva z Brni-
kom, saj v Sloveniji nima-
mo množičnih turističnih 
produktov, zdomskega pro-
meta in notranjih letov.

Dvakrat več kot lani

Kljub temu letos pričaku-
jejo podvojeno število po-
tnikov glede na lansko leto. 
Po zdajšnjih napovedih bi 
to pomenilo 880 tisoč po-
tnikov, kar je sicer približno 
polovica manj kot leta 2019. 
Letalski promet bo po napo-
vedih združenja letališč ACI 
World okreval do leta 2026, 
takšna pa so ob ugodnih 
okoliščinah tudi pričakova-
nja za brniško letališče.

V poletnem voznem 
redu bo na vrhuncu sezone 

mogoče s 15 prevozniki po-
tovati na 19 destinacij. V naj-
bolj prometnem mesecu av-
gustu je predvidenih 140 le-
tov na teden. V lanskem av-
gustu jih je bilo denimo na 
voljo 80. Veliko pričakujejo 
tudi od čarterskih poletov, ki 
so lani ustvarili petino vsega 
potniškega prometa na leta-
lišču, letos pa se nadejajo, da 
bo delež še večji.

Zaradi rasti prometa v 
Fraportu načrtujejo tudi do-
datne zaposlitve. Začeli so 
usposabljati kadre, pred-
vsem v oskrbi letal in potni-
kov, kjer se srečujejo s pove-
čanim obsegom dela pred-
vsem zaradi novih postop-
kov, ki so posledica epide-
mije covida-19.

Krepi se tudi tovorni 
promet

Krepi se tudi področje 
oskrbe tovornega prome-
ta, ki beleži rekordno rast. 
Marca so namreč prese-
gli 15 let star rekord, ko so 
v enem mesecu oskrbeli 
2.872 ton tovora, aprila pa 
je promet že presegel tri ti-
soč ton. Prejšnji rekord je 
bil zabeležen oktobra 2017, 
ko so pretovorili 2.826 ton 
tovora.

V prvih štirih mesecih leta 
so v primerjavi z enakim ob-
dobjem lani s skupno koli-
čino 10.493 ton oskrbljene-
ga tovora zabeležili 16-od-
stotno rast. Povprečna rast v 
zadnjih sedmih letih je bila 
šestodstotna.

Aleš Senožetnik

Rast prometa si obetajo tudi na račun okrepljenih čarterskih linij v najbolj prometnih 
poletnih mesecih. / Foto: Tina Dokl

Lesce – Center, ki je v las-
ti Občine Radovljica, je bil 
pred desetimi leti ustano-
vljen in večinoma z evrop-
skimi sredstvi zgrajen v po-
moč in podporo vsem go-
renjskim čebelarjem. V zad-
njih letih je organizacijsko 
del Ljudske univerze Ra-
dovljica, v njem pa deluje-
jo tudi Čebelarsko društvo 
Radovljica, hranilnica eko-
loških semen Semenjalnica 
in drugi.

Organizatorji so ob 
okrogli obletnici pripra-
vili pestro celodnevno do-
gajanje, ki je med dru-
gim vključevalo čebelarske 
igre, floristično delavnico 
in ustvarjalne delavnice za 
otroke, na ogled pa je bila 
tudi čebela velikanka, ki je 

navduševala na svetovni 
razstavi v Dubaju. Na osre-
dnjem dogodku sta zbrane 
nagovorila predsednik Če-
belarske zveze Slovenije 

Boštjan Noč in direktorica 
Ljudske univerze Radovlji-
ca Mateja Rozman Amon.

»Če hočemo biti vodilna 
čebelarska sila v Sloveniji in 

svetu, moramo temu centru 
dati dodaten impulz in mu 
vdahniti čebelarsko dušo,« 
je k večji angažiranosti poz-
val Noč in poudaril, da bi v 
centru morala večja vloga 
pripadati domačim čebelar-
jem. »Premalokrat se zgle-
dujemo po čebelah, da je za 
skupno dobro treba tudi de-
lati skupaj.«

Rozman Amonova je po-
udarila izobraževalno vlo-
go centra, ki je tudi ključ-
na vsebinska vez z Ljud-
sko univerzo. »Tudi v čebe-
larskem centru poteka veli-
ko izobraževanj, za odrasle, 
mlade, otroke in seveda za 
čebelarje. Ljudska univer-
za na štirih lokacijah izva-
ja številne programe za raz-
lične skupine ljudi, zato je 
ena od naših največjih izzi-
vov prav povezovanje.«

S pestrim celodnevnim dogajanjem in osrednjo slovesnostjo so v soboto obeležili desetletnico 
delovanja Čebelarskega razvojno-izobraževalnega centra v Lescah.

Marjana Ahačič

Val 202 16. junija praznuje petdeset let. Ob jubileju se bodo 
številni radijski ustvarjalci sprehodili po bogati zgodovini 
radijskega delovanja. Pogledali bodo, kako so posamezna 
področja, od športa, znanosti in tehnologije pa do glasbe in 
humorja, pomembno prispevala k razvoju Vala 202 in tudi k 
premikanju meja mogočega v slovenski radijski krajini. Vse 
oddaje so in še bodo zbrane na posebni spletni podstrani 
50 let Vala 202. Po zgodovini pa se lahko prehodite tudi s 
pomočjo časovnega traku na val202.rtvslo.si/skozileta. Nanj 
vnašajo arhivske posnetke Vala 202 – tiste, ki jih najdejo sami, 
in tiste, ki jih pošljete poslušalci. Praznovanju pa se z dvodel-
no dokumentarno oddajo 50 let Vala 202 pridružuje tudi TV 
Slovenija. Razprodani ekskluzivni koncert Dan 202: 50 let Vala 
202 boste 16. junija lahko od 21. ure naprej v živo spremljali 
na Valu 202, TV SLO 2 in val202.si.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega majico s 
kratkimi rokavi Val 202. Nagradno vprašanje: Katerega leta je 
Val 202 začel oddajati? Odgovore pošljite do petka, 24. junija, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.
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Knjigo prejme SLAVKA GOLOB iz Nakla.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je z brniškega letališča potovalo sedemkrat več potnikov kot v 
enakem obdobju lani.

Rast letalskega prometa

Deset let čebelarskega centra

V nagradni igri, ki je bila objavljena 31. maja 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečko, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Angela Pesjak iz Kamne Gorice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 7. junija 2022, prejmeta 
dve vstopnici za filmski festival Krafft Ingrid Benedik iz Kranja 
in Jana Osterman z Visokega.
Nagrajenkam čestitamo!

Nagrajenke

Na Kongresnem trgu 
v Ljubljani bodo na 
Poletni noči v torek, 
21. junija, ob 20.45 
ponovno zazvenele 
zimzelene uspešni-
ce pod taktirko diri-
genta Patrika Grebla 
ter v izvedbi Big Ban-
da in Simfoničnega 
orkestra RTV Slove-
nija in priznanih slo-
venskih izvajalcev: 
Lado Leskovar, Dar-
ja Švajger, Alenka 
Godec, Nina Strnad, 
Eva Boto, Andraž 
Hribar, Anžej De-
žan, Saša Lešnjek, 
Teja Leskovšek, Zala 
Smolnikar, Alex Vo-

lasko, Gregor Ravnik in Anže Šuštar. Skozi večer nas bosta 
pospremila mojstrica in mojster govorjene besede Bernarda 
Žarn in Mario Galunič.
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
trajnostno nakupovalno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo sta voditelja le-
tošnje Poletne noči? Odgovore pošljite do petka, 24. junija, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Poletna noč – besedam moč!

Val 202 zaupanja vredna radijska postaja 
že petdeset let

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je 
pozval k večji angažiranosti čebelarjev. / Foto: Marjana Ahačič
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Novo kočo so začeli graditi 
septembra lani. Staro so sko-
raj v celoti podrli, ohranili so 
le manjši del, zato projekt 
velja za rekonstrukcijo. Iz-
vedli so podkletitev, posta-
vili zalogovnik za pelete in 
po celotnem objektu uredili 
talno ogrevanje. Koča je tudi 
okolju prijazna, saj so že leta 
2010 s pomočjo evropskih 
sredstev zgradili čistilno na-
pravo za odpadne vode.

Gradnja koče posebna 
izkušnja

Gradnja planinske koče 
na takšni nadmorski viši-
ni in v takšnih okoliščinah 
je velik zalogaj, je poudaril 
Bojan Lavriha, direktor pod-
jetja Lavriha & co., ki izva-
ja gradbena dela. Da so pro-
jekt uspešno izpeljali, so de-
lali z roko v roki s planin-
skim društvom in se pove-
zali z domačimi podizvajal-
ci, ki imajo izkušnje s takšno 
gradnjo. Včasih je na koči 
hkrati delalo celo po petde-
set ljudi, je povedal; dela-
li so vso zimo, ko so včasih 
vsako jutro s strehe odme-
tavali novo zapadli sneg, 
da so delo lahko zaključi-
li v postavljenem roku. »V 
projektu smo se predvsem 

naučili, kako sodelovati z lo-
kalno skupnostjo in domači-
ni, ki so bili naši podizvajal-
ci. Domači fantje so pač na-
vajeni dela v takšnih okoliš-
činah, zato ga opravijo dob-
ro in hitro. Z izvajalci od dru-
god bi objekt zelo težko na-
redili tako lep, kot je. Lese-
na streha, fasada, obrnjena 
streha, montažna hiša, kom-
binirana s klasično gradnjo, 
in zahtevna gradnja kleti, ki 
je prej ni bilo in kjer smo na-
leteli na živo skalo, so ele-
menti, ki so vzeli kar precej 

časa in energije.« Po drugi 
strani pa, še poudarja Lavri-
ha, še nikoli ni imel prilož-
nosti delati v tako izjemnem 
okolju, kot ga ponuja plani-
na Uskovnica.

»Vsakemu od izvajalcev 
od drugod, s katerimi sem 
se dogovarjal, sem povedal, 
da delovišče ni enostavno, 
da pa je zagotovo najlepše, 
ki ga bodo kadarkoli imeli.«

Več zasebnosti

Planincem je v no-
vem objektu na voljo okoli 

štirideset ležišč v sobah, ki 
jih je opremilo domače pod-
jetje Lip Bohinj. Ker si danes 
tudi večina obiskovalcev gora 
želi več zasebnosti, so jih raz-
poredili v več dvoposteljnih 
in družinskih sob ter opre-
mili s preprostimi kopalni-
cami, pri čemer bodo pora-
bo vode nadzorovali z upo-
rabo žetonov, je poudaril Ja-
kob Zupanc. Uredili so tudi 
sobo, prilagojeno invalidom, 
in v objekt vgradili dvigalo.

Računajo na večji obisk

Z vsemi spremembami v 
planinskem društvu priča-
kujejo precej več prenoči-
tev, kot so jih imeli v stari 
koči, ko so letno, čeprav je 
koča zaprta le v novembru, 
našteli le okoli petsto pre-
nočitev. Po novem računa-
jo tudi na večdnevne aran-
žmaje, saj je Uskovnica od-
lično izhodišče za dnev-
ne izlete. Poleti bo dvakrat 
dnevno poskrbljeno tudi za 
brezplačni prevoz s kombi-
jem na planino.

Za investicijo je Planinsko 
društvo Srednja vas zagoto-
vilo 1,1 milijona evrov; tristo 
tisoč evrov so dobili z razpi-
sa Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj, šeststo tisoč 
z najemom posojila, preos-
tanek pa so zagotovili sami.

Slikovita planina Uskovnica je odlično izhodišče za obisk 
okoliških gora. / Foto: Marjana Ahačič

D
olgo časa se je napo-
vedovalo, zdaj pa se 
uresničuje. Evropska 

centralna banka je že pred ča-
som napovedala dvig obrestnih 
mer, minuli teden pa sporoči-
la, da bo (prvič po enajstih le-
tih) ključno obrestno mero ju-
lija dvignila za četrt odstotka. 
Ta bo tako sicer še vedno v ne-
gativnem območju, a že sep-
tembra, ko je napovedan nov 
dvig, bo najverjetneje prestopi-
la ničelno mejo. Postopno dvi-
govanje centralna banka napo-
veduje tudi v prihodnje, cilj pa 
je jasen – zamejiti naraščajočo 
inf lacijo, ki je maja v evrskem 
območju znašala 8,1 odstotka. 
Končuje se tudi skoraj sedem-
letno obdobje negativnega eu-
riborja. Dvanajstmesečni je v 
pozitivno območje vstopil že 
aprila, šestmesečni, ki je bolj re-
levanten za slovenske kreditoje-
malce, pa prejšnji teden.

Obdobje negativnih obre-
stnih mer se torej končuje, kar 
bi lahko v težave spravilo mar-
sikoga, ki si je stanovanjski 
problem pred leti reševal z na-
jemom kredita s spremenljivo 
obrestno mero. Ob strmi rasti 
cen energentov in življenjskih 
potrebščin lahko družinski pro-
račun zamaje že nekajodsto-
tni dvig mesečne anuitete, kaj 
šele znatnejša rast, do katere bi 
prišlo v primeru, če bi se euri-
bor povzpel proti vrednostim iz 
leta 2008 in 2009, ko je prese-
gel pet odstotkov.

Prav nizke obrestne mere so 
ob ugodni gospodarski klimi v 
minulih letih tudi pri nas kre-

pile povpraševanje po nepre-
mičninah, ki mu trg ni mogel 
slediti, rezultat pa je rast cen, 
ki so se povzpele do rekordne 
vrednosti.

Nakup oz. gradnja stanova-
nja ali hiše predstavlja enega 
največjih in najpomembnejših 
izdatkov v življenju posame-
znika, uresničitev sanj pa ni-
koli ni bila lahka naloga. Ob 
vse višjih cenah imamo pri 
nas srečo, da je stanovanjska 
gradnja predvsem zunaj ur-
banih središč zasnovana tako, 
da omogoča sobivanje več ge-
neracijam. Brez tega bi bila 
verjetno stiska predvsem mla-
dih danes še večja. Najem kot 
druga opcija v Sloveniji, kjer 
stremimo po lastniški nepre-
mičnini, in pa ob najemni-
nah, ki so cenovno primerlji-
ve z višino mesečnega obroka 
kredita, ni prav privlačen, a v 
primeru, da bi se krediti pre-
cej podražili, se utegne tudi to 
spremeniti.

Mnogi se še dobro spominja-
jo gospodarske krize, ki je tudi 
Slovenijo močno prizadela 
pred dobrim desetletjem. Tak-
rat smo poslušali, da se takšen 
globalni pretres morda zgodi 
enkrat v življenju posamezni-
ka. Danes se napoveduje nov. 
Kako močan bo, pa je odvisno 
tudi od tega, kako uspešno se 
bo Evropa in z njo Slovenija 
spopadla z izzivi, ki prihaja-
jo. Upajmo, da nas bodo izku-
šnje iz preteklosti obvarova-
le pred napakami, sicer visoke 
cene kreditov ne bodo naša 
edina težava.

Med sanjami in realnostjo

Nova koča na Uskovnici

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) in kranjska enota Za-
voda RS za varstvo narave v 
soboto, 18. junija, med 9. 
in 12. uro organizirata akci-
jo Očistimo Kranj invazivk. 
Prostovoljce, ki se želijo ude-
ležiti odstranjevanja invaziv-
nih tujerodnih rastlin z ob-
činskih zemljišč, pozivata, 
da se do jutri do 10. ure pri-
javijo na spletni strani MOK.

Odstranjevanje invaziv-
nih tujerodnih rastlin bo 

potekalo na enajstih lokaci-
jah (zemljevid natančnih lo-
kacij je objavljen na občin-
ski spletni strani): Bobovek 
– Milka, Kranjsko polje, so-
točje Rupovščice in Kokre, 
Rupa (ob avtocesti), Koso-
rep, Rupovščica, Struževo, 
Čirško polje, most na Hu-
jah, kanjon Kokre in stra-
žiški ribniki. Na posame-
zni lokaciji bodo prostovolj-
ce pričakali koordinatorji, ki 
bodo pri odstranjevanju tu-
jerodnih invazivnih rastlin 
usmerjali in pomagali z 

razlago. Ob zaključku dela 
bosta zagotovljena malica in 
darilo, za otroke pa tudi dru-
ženje ob glasbi.

Udeleženci delovne akci-
je naj poskrbijo za primerno 
opremo – dolgi rokavi, dolge 
hlače in primerna obutev. 
Na posameznih lokacijah 
invazivke rastejo med kop-
rivami in/ali robidami, zato 
se je smotrno primerno za-
ščititi, opozarjajo na MOK. 
Predlagajo tudi uporabo ro-
kavic, pozivajo pa, naj pro-
stovoljci s seboj prinesejo 

motiko, s katero si bodo lah-
ko pomagali pri izkopava-
nju podzemnih delov posa-
meznih vrst.

Odstranjevanje traj-
nih invazivnih tujerodnih 
vrst vključuje izkopavanje 
rastlin skupaj s podzemni-
mi deli. Pomembno je, da 
odstranimo čim več koreni-
ne, saj tako preprečimo po-
novno rast iz podzemnih de-
lov prihodnjo sezono. Enole-
tnice pa odstranjujemo lah-
ko tudi s košnjo, vendar jih 
bodo tokrat pulili.

V soboto bodo na enajstih lokacijah v Kranju odstranjevali tujerodne invazivne rastline. Občane vabijo, 
da svojo udeležbo do jutri prijavijo na občinski spletni strani.

Simon Šubic

Odstranjevali bodo invazivke

KO MEN TAR

Aleš Senožetnik

 � 1. stran

Na panojih, nameščenih na pomožni objekt v bližini nove 
koče, je na kratko predstavljena tudi zgodovina stare. 

S pohištvom bohinjskih proizvajalcev lično opremljene sobe 
so večinoma dvoposteljne oziroma družinske.

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Urša Peternel, Simon Šubic

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

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

Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik,  
Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič 

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih 
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice 
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 
/ Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.



4 Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022

info@g-glas.si

Jesenice – Jeseniška obči-
na je dobila dve novi poho-
dniški poti, in sicer Koro-
ška Bela–Malnež in Koro-
ška Bela–Potoki. Uredili so 
ju v sklopu projekta Poho-
dništvo v občini Jesenice, ki 
ga izvaja Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, financi-
ra pa Občina Jesenice.

Ambrož Černe z Razvoj-
ne agencije Zgornje Gorenj-
ske je povedal: »Lani smo na 
vrhu Malneža nad Koroško 

Belo postavili žig z narciso 
in varovalno ograjo z jekle-
nico. Letos pa smo dokonč-
no označili in uredili še dve 

pohodniški poti na tem ob-
močju.«

Prva pot Koroška Bela–
Malnež po Černetovih be-
sedah predstavlja odlič-
no izletniško točko za 

popoldanske rekreativce, 
zlasti domačine. A ker se je 
pojavljalo vse več stranskih 
poti oziroma bližnjic proti 

vrhu Malneža, je na poti na-
stajala erozija.

»Z rumenimi označba-
mi je odslej speljana le ena 
pot. Pot na Malnež se odce-
pi od obstoječe planinske 

poti, ki vodi s Koroške 
Bele proti Valvasorjevemu 
domu. Hoje iz vasi je prib-
ližno 30 minut,« je pove-
dal Černe.

Druga nova označena po-
hodniška pot pa je Koroška 
Bela–Potoki. Gre za nezah-
tevno pohodno pot, ki pote-
ka večinoma po gozdu in je 
odlična izbira za popoldan-
ski sprehod, saj nima večjih 
vzponov.

»Vmes se nam odpirajo 
krasni pogledi na Jesenice in 
dolino. Hoje s Koroške Bele 
do Potokov je približno 50 
minut,« je povedal Černe.

Poti sta – tako kot dru-
ge lokalne pešpoti – ozna-
čeni z rumenimi markaci-
jami in rumenimi smerni-
mi tablami.

Urška Peternel

Zgornje Gorje – Gorjanski 
svetniki so na junijski re-
dni seji obravnavali in po 
prvem branju sprejeli pred-
log odloka o pogojih za po-
delitev koncesije za žični-
ške naprave na Zatrniku, ki 
ga je Občina Gorje pripravi-
la s pomočjo Inštituta za lo-
kalno samoupravo Maribor. 
Občina Gorje je omenje-
ni predlog odloka na dnev-
ni red seje uvrstila že febru-
arja, a je bil tedaj na zahtevo 
predstavnikov Rekreacijsko-
turističnega centra (RTC) 
Zatrnik umaknjen. Ti so na-
mreč zahtevali, da se najprej 
obravnava njihov predlog, ki 
so ga podali že julija 2020. 
Gorjanski občinski svet je 
njihov predlog aprila zavr-
nil, RTC Zatrnik pa je prej-
šnji mesec zoper sprejeti 
sklep vložil tožbo na uprav-
no sodišče.

Odlok, ki ga predlaga Ob-
čina Gorje, določa pogoje za 
pridobitev koncesije, ki bodo 
po besedah gorjanskega žu-
pana Petra Torkarja zašči-
tili interese občine in obča-
nov. »V predlog smo zapisali 
vse potrebno, da tveganja, ki 

jih mora nositi koncesionar, 
ne bi padla na lokalno skup-
nost,« je poudaril Torkar in 
dodal, da občina želi zaščiti-
ti tudi naravo in lastnike ze-
mljišč na tem območju.

Kandidat za pridobitev 
koncesije bo moral med 
drugim predložiti finanč-
ni načrt, kjer bodo razvidni 
vsi stroški gradnje žični-
ških naprav in drugih povr-
šin ter objektov, kot so par-
kirišča in sanitarije, na smu-
čišču Zatrnik. Navesti bo 
moral tudi vire financira-
nja za pokritje predvidenih 
stroškov. Predlog koncesio-
narja tudi zavezuje, da pri-
dobi soglasje lastnikov ze-
mljišč in poda izjavo, s kate-
ro se bo zavezal, da bo v pe-
tih letih od sklenitve konce-
sijske pogodbe zgradil žični-
ške naprave, uredil smučar-
ske proge ter rekreacijske in 
turistične površine.

Po prvi obravnavi predlo-
ga odloka, ki je bila opravlje-
na preteklo sredo, je ste-
kla njegova 30-dnevna jav-
na razgrnitev, na kateri bo 
možno podati pripombe in 
pobude. Sledila bosta druga 
obravnava in dokončni spre-
jem odloka.

Obravnavali 
predlog občine
Maša Likosar

Stara Fužina – Gozdna cesta Voje–Voga–planina Blato bo za-
radi večjih vzdrževalnih del in asfaltiranja ves teden zaprta, so 
sporočili z bohinjske občinske uprave. Zaradi zapore v tem 
času tudi niso na voljo brezplačni avtobusni prevozi iz Srednje 
vasi in nazaj. V času zapore, ki bo predvidoma trajala do pet-
ka zvečer, bo za lastnike parcel dnevni razpored asfaltiranja 
objavljen na oglasnih deskah v Stari Fužini in Studoru ter na 
servisnem objektu na parkirišču Vorenčkojca.

V članku z naslovom Z avgustom parkirnina v dolini Završnice 
smo napačno navedli višino parkirnine, ki jo bo od 1. avgusta 
treba plačevati v Završnici. Ta bo za osebna vozila znašala 0,50 
evra na uro, mogoče bo kupiti tudi dnevno dovolilnico, ki bo 
stala 5 evrov. Avtodomi bodo za uro parkiranja morali plačati 1 
evro, dnevna dovolilnica bo stala 10 evrov. Cena parkiranja za 
avtobuse bo 5 evrov na uro oziroma 25 evrov na dan. Obdobje, 
ko bo treba plačati parkirnino na parkomatu, bo med 6. in 22. 
uro. Za vožnjo po gozdni cesti proti Valvazorju in Zelenici pa 
bo treba odšteti 10 evrov. Lastniki nepremičnin, lastniki in 
najemniki planinskih koč ter člani agrarne skupnosti bodo 
za uporabo gozdne ceste prejeli brezplačne dovolilnice. Za 
napačno navedene podatke se opravičujemo.

Ta teden popolna zapora gozdne ceste

Popravek

Jesenice – V četrtek bo v 
Športnem parku Podmežak-
la na Jesenicah potekal test 
hoje na dva kilometra, in si-
cer od 16. do 18. ure.

Kot pravijo v Zdravstve-
nem domu Jesenice, je test 
enostaven, natančen in va-
ren. S pomočjo najhitrejše 
hoje, kot jo zmore posame-
znik brez ogrožanja zdravja, 

izmerijo njegovo teles-
no zmogljivost, in sicer na 
osnovi časa, ki ga potrebuje 
za razdaljo dveh kilometrov, 
ter srčnega utripa na cilju. 
Test je primeren za vse od-
rasle, ki so telesno nedejavni 
ali zmerno dejavni. Priporo-
čljiv je vsakih šest mesecev, 
tako da lahko posameznik 
sledi izboljšanju svoje teles-
ne zmogljivosti. Udeležba je 
brezplačna.

Urška Peternel

V sklopu projekta Pohodniške poti v občini Jesenice so uredili dve novi poti, 
in sicer Koroška Bela–Malnež in Koroška Bela–Potoki.

Dve novi pohodniški poti

Koroška Bela je tudi izhodišče Gajškove poti proti 

Pristavi, planinske pot proti Valvazorju in lokalne 

pešpoti Pot po pomolih.

Spodnje Duplje – Kot je v 
imenu prebivalcev dela Spo-
dnjih Dupelj pojasnil Jože 
Šter, bi nepobiranje odpad-
kov od vrat do vrat razume-
li pred letom 2011, potem pa 
se je pri polaganju kanaliza-
cije »sporni« klanec na novo 
asfaltiral, razširil in popra-
vil naklon prav zato, da bi bil 
primeren tudi za komunal-
ne tovornjake. »Ta pot (kla-
nec) je narejena za vsa mo-
torna vozila. Nobenega zna-
ka omejitve ni,« še piše v do-
pisu, ki je bil poslan tudi Ko-
munali Kranj. Po tem klan-
cu, kot smo izvedeli ob obi-
sku, dnevno vozijo dostav-
na vozila, kot so kombiji, pa 
traktorji s prikolicami, to-
vornjaki za dostavo kurilne-
ga olja, gradbenega materia-
la ... Problem je posebej izra-
zit zato, kot je v imenu stano-
valcev opozoril Šter, da v tej 
ulici živi nekaj starejših kra-
janov in je zanje vleka zaboj-
nika po strmem klancu dol 
in gor, kdaj tudi v slabih vre-
menskih razmerah, lahko 
celo nevarna. Če je tak pro-
blem velik komunalni to-
vornjak, se krajani sprašuje-
jo, zakaj izvajalec javne go-
spodarske službe Komuna-
la Kranj ne zagotovi enega 
manjših, ki jih ima v lasti.

Prebivalcem teh stano-
vanjskih hiš je najbliž-
je prevzemno oz. odjemno 
mesto za odvoz odpadkov 
pri Vogvarjevi hiši.

Večja vozila, nižji stroški

Za to, kako težavno je ma-
nevriranje velikega komu-
nalnega vozila že po vaških 
ravnih, ozkih ulicah, nas je 
vodstvo Komunale Kranj 

povabilo, naj sedemo v vo-
zilo in se prepričamo sami. 
In da je problem v splošnem 
bolj kompleksen, je opozo-
ril direktor Komunale Kranj 
Matjaž Berčon. Optimizi-
rati morajo stroške, uskla-
diti plače, upoštevati dra-
žitve goriva in drugih ener-
gentov ... »Dvanajst ekip za 
pet občin imamo na terenu. 
Duplje so toliko in toliko ki-
lometrov od Kranja. Odpad-
kov ne vozimo več v Teneti-
še, ampak gre kamion, ki po-
bira mešane komunalne od-
padke, v Ljubljano. Večja vo-
zila pomenijo nižje stroške. 
Ne moremo zdaj reči, da bo 
večji kamion pobiral odpad-
ke po ravnih ulicah, za njim 
bo pa pobiral še mali kami-
on. Tega si ne moremo pri-
voščiti oziroma če bi si, bi šlo 
na račun občanov,« je pojas-
nil Berčon ob sicer že napo-
vedani podražitvi cene stori-
tve gospodarske javne služ-
be zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, o če-
mer bodo danes razpravlja-
li nakelski občinski svetniki. 

Domači župan Ivan Meglič 
je svoje stališče že predsta-
vil: »Ni primerno, da bi cene 
storitev zviševali, nivo sto-
ritev pa zniževali. Direktor-
ju komunale sem npr. tudi 
predlagal, naj nam predstavi 
varianto, za koliko bi podra-
žili storitev pobiranja odpad-
kov od vrat do vrat, kjer to ni 
zagotovljeno, da bi si ljudje 
to še lahko privoščili in da bi 
to storitev predvsem starej-
šim lahko še bolj približali. 
Treba bo najti kompromise, 
tak je moj pogled.«

Je alternativna rešitev 
sprejemljiva za prebivalce

»Na omenjenem klancu v 
Spodnjih Dupljah dve ose-
bi plačujeta manj kot šest 
evrov ravnanja z odpadki na 
mesec. Mi smo jim ponudi-
li možnost manjšega vozila, 
ampak so potem drugi stro-
ški. Če bi si jih več razdelilo 
te dodatne stroške, ki nasta-
nejo izjemoma zanje, bi bila 
cena nižja,« je pojasnil Želj-
ko Kondič, zaposlen v delov-
ni enoti zbiranja in rednega 

odvoza odpadkov na Komu-
nali Kranj, ki prebivalcem 
kot alternativno možnost, da 
bi bilo odlaganje odpadkov 
zanje lažje, ponuja names-
to zabojnikov vreče za meša-
ne odpadke in za embalažo z 
logotipom Komunale Kranj, 
ki bi jo lahko odložili na od-
jemnem mestu. Še boljša 
rešitev se obema z direktor-
jem Komunale Kranj zdi, da 
bi za Vogvarjevo hišo ob so-
glasju lastnika postavili be-
tonski plato, kjer bi bili več-
ji zabojniki stalno namešče-
ni in ves čas na voljo za od-
laganje odpadkov. »Mi mo-
ramo potem izprazniti eno 
kanto in ne šest, kar bi bilo 
za uporabnike tudi cenej-
še.« Aktivnosti komunale 
gredo namreč v smer, in za 
to se pripravlja tudi odlok, da 
bodo v petih občinah enotna 
odjemna mesta ob glavnih 
transportnih poteh. Ne gle-
de na vse pa drži, da so de-
lavci na terenu pod največ-
jim plazom kritik, a za odlo-
čitve, kakršnekoli že so, niso 
odgovorni.

Prebivalcem okrog enajstih hiš v Spodnjih Dupljah je dovolj tega, da plačujejo za storitev, ki je, kot 
pravijo, ne dobijo, to je pobiranje odpadkov od hiše do hiše. »Namesto tega moramo vleči kante od 
60 do 234 metrov daleč do prevzemnega mesta, od tega je 52 metrov strmega klanca.« Na Komunali 
Kranj pojasnjujejo, zakaj to ni mogoče, in ponujajo alternativne rešitve. Danes je tudi seja nakelskega 
občinskega sveta.

Pobiranje od hiše do hiše?

Suzana P. Kovačič

Odjemno mesto pri sicer spomeniku etnološke dediščine v vasi, Vogvarjevi hiši. Na sliki je 
tudi 'sporni' klanec, ki naj bi dosegel 20-odstotni naklon. / Foto: Primož Pičulin

Test hoje na Jesenicah
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Ljubelj – Kot človek, ki se 
odziva na veliko zlo, sva-
ri pred njegovim razrašča-
njem in poziva k dejavne-
mu uporu zoper tkalce zla, 
je zbrane nagovorila slav-
nostna govornica dr. Ani-
ca Mikuš Kos, specialistka 
otroške psihiatrije, predse-
dnica Slovenske filantropi-
je in ena vodilnih strokov-
njakinj za pomoč otrokom 
z vojnih območij. Govorila 
je tudi kot oseba, ki so ji v 
taboriščih v času druge sve-
tovne vojne pobili 36 sorod-
nikov Judov in sorodnico 
katoličanko. »Mi smo danes 
tukaj, da se poklonimo žrt-
vam, da obudimo spomin 
nanje in na dogajanja, ki so 
privedla do tega, da se je zlo 
razširilo, mučilo in pobilo 
milijone ljudi, da je zlo pos-
talo pravilo, uradna in javno 
razglašena državna norma 
vedenja. Tukaj smo se zbra-
li tudi zato, ker želimo pre-
prečiti, da bi se ponovilo,« je 
dejala.

Zlu se po njenem lahko 
upremo na različne načine: 
»Preprečimo, da nam zav-
ladajo pridigarji sovražnos-
ti in nasilja, opozarjamo na 
krivice, ki se dogajajo v na-
ših življenjskih prostorih, 
in se odzovemo na majhne 
grde reči, ki se dogajajo v 
našem vsakdanu,« je pove-
dala, ob tem pa poudarila, da 

bi morali skrb za človečnost 
in preprečevanje nečloveč-
nosti pojmovati enako kot 
skrb za naše osebno zdravje. 
»Od etičnega zdravja skup-
nosti je odvisna usoda skup-
nosti in usoda vsakega posa-
meznega člana skupnosti,« 
je dodala v veri, da je tudi v 
neoliberalnem družbenem 

sistemu človečnost še ved-
no prevladujoča vrednota 
in dobrina. »Dobro obstaja, 
četudi manj javno, manj v 
ospredju, včasih celo, lahko 
bi rekli, subverzivno.«

Opomnila je še, da se tudi 
v demokratičnem in svo-
bodnem svetu dogaja tisto, 
kar se je po drugi svetovni 

vojni zdelo nemogoče in se 
nikoli več ne bi smelo pono-
viti. »Zgodile so se zadnje 
balkanske vojne, dogaja se 
vojna v Ukrajini. Priča smo 
zametkom neonacizma v 
evropskih državah,« je pov-
zela in govor sklenila s po-
zivom, naj grozote koncen-
tracijskih taborišč služijo 
kot podstat za čuječnost in 
hiter odziv na tokove in do-
gajanja, ki lahko privedejo 
do ponovnega množičnega 
trpljenja.

Zbrane so v soboto v spo-
minskem parku taborišča 
Ljubelj v duhu vojne v Ukra-
jini, s pozivi k miru in zatira-
nju zla nagovorili še podžu-
pan v začasnem opravljanju 
funkcije župana Občine Tr-
žič Dušan Bodlaj, predse-
dnik Taboriščnega odbora 
Rab - Gonars Herman Ja-
než, ki je spregovoril v ime-
nu Koordinacijskega odbo-
ra žrtev vojnega nasilja pri 
ZZB za vrednote NOB Slo-
venije, predsednik franco-
skega Društva interniran-
cev iz Mauthausna Dani-
el Simon in poljski velepo-
slanik v Sloveniji Krzysztof 
Olendzki. Pred slovesnostjo 
so delegacije tržiške občine, 
Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB in veleposla-
ništev položile vence k spo-
meniku Obtožujem. Garda 
Slovenske vojske je položila 
venec v imenu predsednika 
države Boruta Pahorja.

Pred slovesnostjo so položili vence k spomeniku 
Obtožujem. / Foto: Primož Pičulin

Ljubelj – Najvišji predstav-
niki dežele Koroške in mes-
ta Celovec z deželnim gla-
varjem dr. Petrom Kaiser-
jem in županom Christia-
nom Scheiderjem na čelu, 
avstrijska veleposlanica v 
Ljubljani mag. Elisabeth 
Ellison Kramer, generalni 
konzul Republike Slovenije 
v Celovcu dr. Anton Novak, 
predstavniki koroškega ko-
miteja Mauthausen, pred-
stavniki Združenja franco-
skih internirancev Amica-
le de Mauthausen in števil-
ni gostje so se udeležili so-
botne spominske sveča-
nosti na avstrijski strani lju-
beljskega predora. Zahod-
no od vhoda vanj, na bregu, 
je med letoma 1943 in 1945 
delovalo koncentracijsko  

taborišče Ljubelj Sever/Lo-
ibl Nord, ki je bilo prav tako 
kot podljubeljsko taborišče 
na naši strani ena od štiri-
desetih podružnic Mautha-
usna. V njem je pri gradnji 
predora trpelo tudi do 1300 
jetnikov iz 17 držav. Najbolj 
izčrpane in bolne jetnike so 
pošiljali nazaj v Mauthau-
sen, kjer jih je čakala smrt. 
Udeležence sobotne sveča-
nosti je nagovoril tudi koro-
ški Slovenec Nužej Tolma-
ier, ki se je rodil tri mese-
ce po prihodu v taborišče. 
Trpeči materi so hoteli do-
jenčka vzeti, vendar se je 
stric postavil zanj. Posledi-
ce tega nečloveškega ravna-
nja je mati nosila vse življe-
nje. Območje nekdanjega 
taborišča postaja spomin-
ski park, pri čemer sodelu-
jejo tudi deželne oblasti.

Trpečih in umrlih graditeljev ljubeljskega predora med drugo svetovno vojno so se spomnili tudi na 
koroški strani.

Jože Košnjek

Kranjska Gora – Gornjesa-
vski muzej Jesenice to pole-
tje pripravlja filmske veče-
re pod lipo v Liznjekovi do-
mačiji v Kranjski Gori. Pro-
gram sestavljajo dokumen-
tarni filmi, ki so jih izbrali 
v sodelovanju s SAGAR ko-
lektivom in domačim reži-
serjem Miho Mohoričem. V 
petek ob 21. uri bodo pred-
vajali prvi film, to bo novi 

film Toma Križnarja in Bo-
jane Pivk Križnar v korežiji 
Mihe Mohoriča z naslovom 
Trohnenje 2022. »To je film 
o trohnenju ne samo žive-
ga mesa gobavcev v Nub-
skih gorah in Modrem Nilu, 
ampak tudi film o trohnenju 
etike, src, razuma in duha v 
privilegiranem delu sveta,« 
pravijo avtorji. Vstopnine ne 
bo. Ker film vsebuje pretres-
ljive prizore, ni primeren za 
mlajše otroke.

Urška Peternel

Mojstrana – Letošnja Poletna muzejska noč v soboto, 18. ju-
nija, bo športno-plezalno obarvana, so sporočili iz Slovenske-
ga planinskega muzeja v Mojstrani. Od 16. do 20. ure boste 
plezali na plezalnem stolpu, na otroški delavnici ob 16. uri pa 
izdelovali pogumne plezalce. Ves čas vas bo zabaval Planin-
ko, maskota muzeja. Ob 18. uri bo odprtje nove razstave Po 
prstih v stene – športno plezanje v Sloveniji. Podelili bodo 
tudi nagrade za najboljše fotografije natečaja Moja smer. Na 
dogodku bodo svoje delo predstavili gorski vodniki, ki bodo 
goste brezplačno popeljali po ferati v Mojstrani (potrebne 
predhodne rezervacije, število mest je omejeno). Od 20. ure 
dalje pa boste lahko uživali ob glasbi v živo, poskrbljeno bo 
tudi za žejne in lačne.

Poletna muzejska noč bo športno-plezalna

Maša Likosar

Avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Elisabeth Ellison 
Kramer in koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser v soboto 
pred spominskimi ploščami na avstrijski strani vhoda v 
ljubeljski predor / Foto: Jože Košnjek

Iz filma Trohnenje 2022 / Foto: Tomo Križnar

Na spominski slovesnosti ob 77. obletnici osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča 
Mauthausen pod Ljubeljem so govorniki opozorili na razraščanje zla in pozvali k uporu zoper tiste, ki 
ga širijo.

Pozvali k uporu zoper zlo Filmi pod lipo

Svečano tudi na koroški strani
Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem 

mestu direktorja (m/ž) podjetja SOTESKA VINTGAR turi-

zem,  gostinstvo in druge dejavnosti, d.o.o., ki bo strateška 

vez med upravnim odborom (UO) TD Gorje in bo vodil podjetje.

Če odlično poznaš prodajo in marketing turističnih destinacij  

in ti vodenje ter motiviranje sodelavcev nista tuja, si odgovorna, 

samoiniciativna, odločna oseba s strateškim razmišljanjem, 

potem se nam predstavi.

OPIS DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU:

-  vodenje, organiziranje in koordinacija dela d.o.o. in  

UO TD Gorje  ter  spremljanje realizacije

-  prodaja in marketing turističnih produktov

-  vodenje administrativno pravnih zadev, vezanih na  

upravljanje podjetja

-  priprava finančnih poročil in strateških načrtov  

delovanja podjetja

-  vodenje dela v skladu s strateškimi, poslovnimi in  

operativnimi načrti podjetja

-  analiziranje obstoječih in novih potencialnih trgov

-  usklajevanje opravljanja nalog vodstva

-  pridobivanje ponudb in sodelovanje v postopku priprav 

pogodb

-  sledenje in priprava dokumentacije na razpise povezane z 

razvojem turistične dejavnosti

-  notranja in zunanja korespondenca in organizacija sestankov

-  urejanje osnovnih pravnih, kadrovskih in splošnih zadev

-  predlaganje izboljšav in inovacij ter stalno uvajanje novosti

-  motiviranje, usposabljanje, optimizacija dela zaposlenih

-  pripravljanje operativnih planov ter sodelovanje pri pripravi 

strateških razvojnih projektov

-  vodenje evidenc, priprava analiz, poročil ter prezentacij

-  zastopanje podjetja v širši javnosti

-  sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočemu se  

delovnemu okolju.

Več o tem na www.vintgar.si/zaposlitev/

Slavnostna govornica dr. Anica Mikuš Kos / Foto: Primož Pičulin
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Tržič – Bombažna predilni-
ca in tkalnica je bila vse od 
leta 1885 do začetka 21. sto-
letja vtkana v življenja do-
mačinov Tržiča. Kompleks 
je bil kasneje prepoznan kot 
industrijska kulturna dediš-
čina. Načel ga je zob časa, a 
so kljub temu v njem pre-
poznali novo priložnost. Na 
podlagi smernic za obnovo 
spomeniško zaščitenega ob-
močja, ki jih je pripravil Za-
vod za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, so obli-
kovali idejni načrt oživitve. 
»Pred dvema desetletjema 
je takratni direktor Stojan 
Žibert odločil, da se območje 
ne razproda po delih, tem-
več se njegova revitalizacija 
obravnava celostno in se ob-
močje oživi z vsebinami da-
našnjega časa,« je pojasnila 
Damjana Habjan, direktori-
ca podjetja Voje, hčerinske-
ga podjetja BPT, ki je danes 
večinski lastnik nepremič-
nin na območju in koordini-
ra prenovo kompleksa.

Danes je kompleks v več-
jem delu že zapolnjen z raz-
ličnimi vsebinami, od po-
slovnih do muzejskih in 

športnih aktivnosti. V njem 
se nahaja 38 najemnikov in 
šest manjših solastnikov s 
svojimi poslovnimi dejav-
nostmi. Od leta 2016 pri ob-
novi sodeluje tudi Občina 
Tržič, ki je odkupila in ure-
dila za nekaj več kot 12 ti-
soč kvadratnih metrov ne-
premičnin. »Z obnovo par-
kirišča in glavnega mostu 

za dostop v območje, z iz-
gradnjo mestnega parka z 
otroškim kolesarskim poli-
gonom in obnovo dela ces-
te skozi kompleks je prispe-
vala pomemben delež k ra-
zvoju območja,« je poudari-
la Habjanova.

Podžupan Občine Tržič 
Nejc Perko je ob tem spom-
nil na pestro zgodovino 

območja, ki je imelo velik 
vpliv na razvoj Tržiča. »Pri-
hod Edmunda Glanzmanna 
in kasneje Andreja Gassner-
ja, dveh ustanoviteljev BPT 
v Tržič, je bil eden, upam 
si trditi, najpomembnejših 
dogodkov v zgodovini naše-
ga mesta,« je povedal Perko.

Prireditveni prostor je na-
menu predala Sabina Gros, 
direktorica podjetja BPT, 
ki je naslednica Bombaž-
ne predilnice in tkalnice Tr-
žič. »Uspešno smo krma-
rili med različnimi prepre-
kami in obnovo pripelja-
li do konca. Verjamem, da 
bomo skupaj z Občino Tržič 
in drugimi deležniki dvori-
šče in kompleks BPT razvili 
v moderen poslovno-indu-
strijski center, ki ne bo pre-
poznan le na Gorenjskem, 
temveč tudi čez mejo,« je 
dejala Grosova.

Odprtje so pospremili s 
kulturnim programom in 
razstavo likovnih del otrok 
osnovnih šol Tržič, Bistri-
ca in Križe. Na stojnicah so 
se predstavili nekateri naje-
mniki prostorov v komplek-
su BPT, dan pa so sklenili z 
večernim koncertom v prire-
ditvenem prostoru.

Direktorica podjetja Voje Damjana Habjan, podžupan 
Občine Tržič Nejc Perko in direktorica podjetja BPT Sabina 
Gros / Foto: Primož Pičulin

Preddvor – Z nekaj beseda-
mi o projektu Mreža vodnih 
poti v Kamniško-Savinjskih 
Alpah in najzanimivejših 
aktivnostih projekta je Fe-
stival pitne vode v Preddvo-
ru odprl Uroš Brankovič, 
direktor Centra za trajno-
stni razvoj podeželja Kranj. 
Za najmlajše obiskovalce je 
s pripovedovanjem zgodb 
ob slikah oziroma kamiši-
bajem in ustvarjalno delav-
nico poskrbela Alja Kump 
Ankerst, odrasli pa so se 
spoznali z mokrim polste-
njem. Delavnico za odrasle 
Ustvarjamo z domačo vol-
no in vodo: mokro polste-
nje sta izpeljali Katka Žbo-
gar in Vlasta Juršek. Festi-
val sta sestavljali tudi preda-
vanji z diskusijami na temi 
pomena pitja vode za naše 
zdravje ter onesnaževanja 
podzemnih in površinskih 
vod v dolini Kamniške Bi-
strice in Kokre. Prvo je prip-
ravil Brankovič, na drugem 
pa sta spregovorila Vido Kre-
gar in dr. Rajko Slapnik (Ci-
pra Slovenija, projekt Speci 

Alps, katerega pilotna regi-
ja so tudi Kamniško-Savinj-
ske Alpe). Izjemno zanimi-
va je bila tudi (slepa) poku-
šina desetih vzorcev vode iz 
najkvalitetnejših izvirov z 
območja Kamniško-Savinj-
skih Alp ter ocenjevanje 
vod s strani obiskovalcev. 
Med vzorci je bila tudi voda 
iz vodovoda (Škrjančevo), 
med preddvorskimi pa so 
obiskovalci pili Podlebelco 

(Kokra), vodo iz izvirov 
preddvorske Bistrice (nad 
Novo vasjo) in pri Vaškar-
ju (Bašelj). Iz sosednje, je-
zerske občine sta sodelova-
li Ankova slatina in voda iz 
Murijevega izvira (že na av-
strijski strani meje), ki sicer 
večini ni bila všeč, ker se je 
v njej močno čutilo železo.

Obiskovalci so na kon-
cu za najboljšo izbrali vodo 
iz izvira Kamniške Bistrice. 

Marsikoga je prepričala tudi 
preddvorska Bistrica, obi-
skovalcem se je zdela zani-
miva tudi jezerska slatina. 
Zagotovo pa je dal misliti 
pogled na ljudi, ki so v parih 
in tudi po trije, štirje skupaj 
okušali vodo in komentirali, 
ali jim je všeč ali ne. Prizor 
je spominjal celo na pokuši-
no vina. Prav tako resno so 
namreč obiskovalci festivala 
vzeli pokušanje vode.

V soboto je na gradu Dvor v Preddvoru potekal Festival pitne vode.

Alenka Brun

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na zadnji seji kljub 
nekaterim pomislekom po-
trdili prerazporeditev 160 
tisoč evrov proračunskih 
sredstev za nakup štirih sta-
cionarnih radarjev. Po bese-
dah Martina Raspeta, direk-
torja Skupne uprave občin 
Gorenjske, je bil tak dogovor 
županov šestih občin, v kate-
rih medobčinsko redarstvo 
izvaja meritve hitrosti. Po 
občinah je namreč postavlje-
nih 21 ohišij, medobčinsko 
redarstvo pa trenutno razpo-
laga le s štirimi stacionarni-
mi merilniki, ki jih premika-
jo od ohišja do ohišja.

V razpravi so se Irena Do-
lenc (NSi), Zoran Stevano-
vić (Resni.ca) in Tomaž Og-
ris (PLS) spraševali, ali ni 
160 tisoč evrov previsoka 
cena za štiri radarje. Raspet 
je pojasnil, da je 160 tisoč 
evrov le okvirna ocena vred-
nosti nakupa, prava cena pa 
bo znana šele po izvedbi jav-
nega razpisa. Poleg tega bo 
Mestna občina Kranj pri na-
kupu zaradi ureditve med-
sebojnih razmerij med ob-
činami sodelovala le s 26 

tisoč evri, preostanek bodo 
plačale druge občine, je še 
razložil.

Stevanović, Barbara Gun-
čar (SLRP) in Bojan Homan 
(SDS) so nakup novih staci-
onarnih radarjev tudi oceni-
li za nepotrebnega. Stevano-
vić je dejal, da ti bolj služi-
jo inkasantstvu kot pa izbolj-
šanju prometne varnosti, saj 
vozniki naštudirajo njihove 
lokacije in tam sicer upočas-
nijo hitrost, nato pa nadalju-
jejo hitrejšo vožnjo. Homan 
pa je ocenil, da je v Kranju 
že dovolj radarjev, poleg tega 
jih ima tudi policija.

Manja Zorko (SD) je na 
drugi strani nakup radarjev 
podprla. Spomnila je na ne-
davno smrt kolesarke na Li-
kozarjevi ulici v Kranju, v ka-
tero je povzročitelj nesreče 
trčil ravno zaradi neprilago-
jene hitrosti. Ob tem je dala 
pobudo, da se na Likozarje-
vi ulici stacionarni radar tudi 
namesti in s tem zmanjša 
hitrost, ki je na tem obmo-
čju pogosto prekoračena.

Medobčinsko redarstvo 
je sicer lani na območju 
mestne občine Kranj ugoto-
vilo več kot deset tisoč preko-
račitev hitrosti.

Simon Šubic

Preddvor – Na majski seji 
Občine Preddvor so imeli 
svetniki na dnevnem redu 
točko o imenovanju nove-
ga direktorja Zavoda za tu-
rizem Preddvor. Prisoten je 
bil tudi predsednik sveta Za-
voda za turizem Preddvor 
Rok Šimenc, ki je razložil, 
kako je potekal izbor. Pojas-
nil je, da so objavili razpis, 
nanj so se prijavili trije kan-
didati, med njimi tudi Er-
nesta Koprivc, ki ostaja na 
mestu direktorice. Svet jo je 

namreč soglasno potrdil za 
novi petletni mandat. Med 
drugim so pretehtale njene 
izkušnje v turizmu, doseda-
nje delo na Zavodu za turi-
zem Preddvor in vizija, ki jo 
nova stara direktorica Kop-
rivčeva ima. Svetniki so ime-
li sicer nekaj vprašanj, izra-
zili svoje mnenje in na kon-
cu na prošnjo sveta Zavoda 
glasovali o potrditvi novega 
mandata Koprivčevi. Večina 
jo je podprla, tako da Kopriv-
čeva vstopa v drugi mandat 
vodenja Zavoda za turizem 
Preddvor.

Alenka Brun

Maša Likosar

Uroš Brankovič, Vido Kregar in Rajko Slapnik / Foto: Alenka Brun

S slavnostnim dogodkom, ki so ga poimenovali Predemo niti prihodnosti, so v soboto odprli 
prireditveni prostor v kompleksu nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču, ki so jo domačini 
po starem ledinskem imenu območja poimenovali Voje.

Predejo niti prihodnostiPotrdili nakup 
štirih radarjev

Nova stara direktorica 

zavoda za turizem

Zmagala voda iz Kamniške Bistrice

Kranjsko medobčinsko redarstvo bo po nakupu 
dodatnih štirih stacionarnih merilnikov hitrosti 
razpolagalo z osmimi takimi napravami, ki jih 
uporablja v šestih občinah.

Ernesta Koprivc je nedavno nagovorila občinstvo na 
prireditvi Dan rodbine Urbančič. / Foto: Alenka Brun



7Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022 info@g-glas.si

Kranj – Uvrstitev v misi-
jo stotih podnebno nevtral-
nih in pametnih mest do 
leta 2030 je velik dosežek za 
Mestno občino Kranj, s tem 
se ji ponujajo številne prilož-
nosti, pravi Tomaž Lanišek, 
vodja Urada za razvoj, pa-
metno skupnost in projek-
te. Za doseganje podnebnih 
ciljev bo v naslednji finanč-
ni perspektivi na voljo veli-
ko denarja, je dodal. »Tista 
mesta, ki bodo imela prip-
ravljene projekte na zalogo 
in jih bodo znala tudi pote-
gniti iz predala, ko bo denar 
na voljo, tega pa bo veliko, 
tista mesta bodo prosperira-
la,« je poudaril.

»Evropa nam je zaupala, 
da dosežemo podnebne cilje 
do leta 2030 v korist vseh nas 
in naših občanov,« je pouda-
rila Eva Romih iz istega ura-
da. Kot je pojasnila, v mes-
tih Evropske unije živi 75 od-
stotkov državljanov, mesta 
pa porabijo kar 65 odstotkov 
svetovne energije in v ozra-
čje spustijo kar 70 odstot-
kov svetovnih emisij CO2. 
»Blažitev podnebnih spre-
memb je torej močno odvi-
sna od ukrepanja v mestih, 
in zato se je EU odločila, da 

mesta spodbudi pri preho-
du v zeleno in digitalno pri-
hodnost v okviru programa 
Obzorje Evropa. Gre za nov 
okvirni program EU za raz-
iskave in inovacije v obdob-
ju 2021–2027, v okviru kate-
rega je opredeljenih pet mi-
sij, ki bodo naslavljale rešit-
ve za nekatere največje glo-
balne izzive, s katerimi se 

trenutno srečuje svet. Med 
njimi je tudi misija za 100 
podnebno nevtralnih in pa-
metnih mest do leta 2030, 
ki bodo delovala kot posku-
sna in inovacijska središča 
za vsa ostala mesta v Evro-
pi, saj bomo morali postati 
najkasneje do 2050 ogljič-
no nevtralna celina,« je po-
vedala.

Kaj si lahko Kranjčani 
obetajo od misije? »Pravi-
čen prehod, višjo kakovost 
zraka, izboljšanje zdravja 
in dobrega počutja, priča-
kujemo več zelenih delov-
nih mest, še varnejšo mo-
bilnost, manj hrupa in še 
bi lahko naštevali. Vključi-
tev v to misijo bo omogočila 
boljše vire za oblikovanje in 
izvajanje podnebnih ukre-
pov in strokovno podporo 
mestu pri pripravi tega ak-
cijskega načrta. Verjamem, 
da bo Kranj bolj prepozna-
ven, saj se je s to misijo pos-
tavil na zemljevid Evrope, 
in da se bo povečal interes 
investitorjev,« je odgovori-
la Romihova.

S podpisom pogodbe o 
podnebnem mestu bo Kra-
nju omogočeno prednostno 
financiranje, poudarja Ro-
mihova. Pogodba vključu-
je investicijski načrt, kako 
uresničiti podnebno nev-
tralnost, in bo prilagojen in-
dividualnim potrebam vsa-
kega mesta v misiji. »Vklju-
čenost v misijo pa ne pome-
ni pravne zaveze, tudi na 
ravni EU se zavedajo, da je 
do leta 2030 zelo kratek čas, 
da bo vseh sto mest doseg-
lo podnebno nevtralnost,« je 
še poudarila.

Za doseganje podnebnih ciljev bo v naslednji finančni 
perspektivi na voljo veliko denarja, kar lahko v Kranju s 
pridom izkoristijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Naklo – Terapevtski vrt, ki 
so ga slovesno odprli mi-
nuli petek, temelji na že ob-
stoječem Parku medonos-
nih rastlin, ki so ga uredili v 
okviru mednarodnega pro-
jekta Amc Promo BID, ki je 
potekal od leta 2010 do 2013, 
je pojasnila ravnateljica Viš-
je strokovne šole Irena Gril. 
S pomočjo donacije podje-
tja Bayer v višini 5500 evrov 
pa so ga zdaj še nadgradili in 
ga prilagodili ranljivim sku-
pinam.

»Vedno bolj se zaveda-
mo pozitivnih učinkov, ki 
jih ima stik z naravo na po-
sameznika. Narava sprošča 
in pomirja, danes pa nas je 
tudi združila na odprtju pre-
novljenega parka, ki je do-
bil še novo funkcijo,« je po-
udarila Irena Gril. Obnovi-
li so klopi in predstavitveno 
tablo, izdelali označevalne ta-
blice ter zasadili dodatne ra-
stline, tako da je po novem 
v Terapevtskem vrtu zasaje-
nih več kot devetdeset rastlin 

– drevnin, grmovnic in zeli-
šč. »Ob rastlinah so tablice 
z imenom rastline, botanič-
nim imenom in QR kodo.« 
Ta omogoča povezavo s sple-
tno stranjo, na kateri je mo-
goče najti slikovno gradivo 

in opise rastlin ter tudi zvoč-
ne posnetke opisov posame-
znih rastlin. »Obiskovalci 
lahko s pomočjo pametnih 
naprav skenirajo kodo in do-
stopajo do podatkov in zvoč-
nega posnetka. Načrtujemo 

še dopolnitev fotografij na 
spletu in dodatne vsebine, 
ki bodo primerne za različ-
ne ranljive skupine.« Obno-
vljene klopi omogočajo poči-
tek v parku, obenem pa slu-
žijo tudi kot učilnica na pros-
tem. Po besedah Matjaža 
Moharja iz podjetja Bayer je 
vrt namenjen predvsem tis-
tim, ki ga najbolj potrebuje-
jo, torej ranljivim skupinam, 
saj bo v njem mogoče izvajati 
tudi različne terapevtske ak-
tivnosti. Predsednika Zveze 
društev slepih in slabovidnih 
Slovenije Mateja Žnuder-
la veseli, da ljudje posvečajo 
pozornost vprašanjem, kako 
jim zmanjšati ovire tako na 
področju gibanja kot sporo-
čanja. »Sodobna tehnologija 
nam marsikaj omogoča, tako 
da bodo lahko tudi naši čla-
ni v vrtu spremljali posnet-
ke opisov rastlin in njihovih 
lastnosti.« Sicer pa je Tera-
pevtski vrt zasnovan tako, da 
so zasadili zelo raznolike ra-
stline, ki jih je moč spozna-
vati s tipanjem, vohanjem in 
celo okušanjem.

Ob Biotehniškem centru Naklo so s pomočjo podjetja Bayer odprli Terapevtski vrt, ki so ga uredili tudi 
z mislijo na ranljive skupine.

Mateja Rant

Šenčur – Šenčurski župan 
Ciril Kozjek je v četrtek v pro-
storih Osnovne šole Šenčur 
sprejel učence, ki so v vseh 
devetih letih osnovnošolske-
ga izobraževanja dosegli iz-

jemen učni uspeh. Teh je 
bilo letos kar 31, od tega de-
set iz 9. a razreda, osem iz 
9. b, pet iz 9. c in osem iz 
9. d. »Letošnja generacija 
devetošolcev ni le izjemno 
številna, temveč izstopa 
tudi po uspehih in rezulta-
tih tako na področju športa, 
naravoslovja kot tudi druž-
boslovja,« je povedala v. d. 
ravnateljice Stanka Nag-
lič in dodala, da bo večina 

»odličnjakov« šolanje nada-
ljevala na strokovnih in po-
klicnih gimnazijah.

Njihov učni uspeh je žu-
pan nagradil s posebnim pri-
znanjem županova petica, 
vsakemu je podaril tudi ob-
činsko zastavo. »Verjamem, 

da ste v šenčurski osnovni 
šoli prejeli kvalitetno znanje, 
ki vam bo koristilo pri nadalj-
njem šolanju. Ob tem si že-
lim, da bi se vsaj del vas, ko 
sklenete izobraževalno pot, 
vrnil v domači kraj in s pri-
dobljenim znanjem in izku-
šnjami prispeval k razvoju 
naše občine,« je ob čestitkah 
dejal župan Kozjek in jim 
zaželel veliko uspeha pri na-
daljnjem šolanju.

Maša Likosar

Jezersko – Medgeneracijski prostor poleg dvorane Korotan na 
Jezerskem gosti dvojezično razstavo Tihotapljenje čez Kara-
vanke (Schmuggeln über die Karawanken), ki je do nedavnega 
gostovala v Tržiču. Na Jezerskem bo na ogled do 21. julija, 
potem pa se bo selila še v Solčavo.

Razstava o tihotapljenju sedaj na Jezerskem

Kranj – Bolnišnica za gi-
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj je pred dnevi 
prejela donacijo dobrodel-
ne akcije, ki jo je izvedla Pa-
norama Stara Pošta Kranj 
v sodelovanju z Radensko. 

Akcija se je začela že v mar-
cu 2020, a so jo zaradi epi-
demije podaljšali. Ob naku-
pu stekleničke Radenske 
je šel del zneska za BGP 
Kranj. Skupaj se je nabra-
lo 1.245 evrov, znesek bodo 
namenili za nakup oblačil 
za novorojenčke.

Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

V petek so odprli Terapevtski vrt pri Biotehniškem centru 
Naklo / Foto: Primož Pičulin

Šenčurski župan Ciril Kozjek je učencem, ki so v vseh 
devetih letih dosegli izjemen učni uspeh, podelil priznanje 
županova petica. / Foto: Gorazd Kavčič

Evropska komisija je konec aprila na seznam stotih podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 
2030 poleg Ljubljane in Velenja uvrstila tudi Kranj. Kaj ta izbor sploh prinaša gorenjski prestolnici?

Misija priložnost za Kranj Županove petice 
za učni uspeh

Donacija kranjski bolnišniciVrt prilagodili ranljivim skupinam

Od leve: Rok Bratuš, Lea Ahčin, Marko Breznik, Tanja Valant, 
Črt Gorjanc, Barbara Gorjanc, Špela Požun in Lea Jarc



8 Gorenjski glas

torek, 14. junija 2022
info@g-glas.si

Škofja Loka – Sekcija avto-
serviserjev pri Obrtno-pod-
jetniški zbornici Sloveni-
je je pred nedavnim v Teh-
ničnem muzeju v Bistri po-
delila priznanja štirim dru-
žinam, ki se v Sloveniji naj-
dlje ukvarjajo s servisira-
njem vozil.

Ena med njimi prihaja z 
Gorenjske. Avtoservis Pau-
lus danes vodi že četrta ge-
neracija avtomehanikov v 
družini, zgodovina delavni-
ce pa sega v čas pred skoraj 
stoletjem. Leopolda Paulu-
sa, po rodu s češkega mesta 
Olomouc, je prva svetovna 
vojna zanesla v Škofjo Loko, 
kjer je spoznal Francko Če-
mažar in si z njo tudi ustva-
ril družino, nato pa 1931 pri-
dobil obrtno dovoljenje in v 
Škofji Loki odprl prvo me-
hanično delavnico, v kateri 
je popravljal vse, kar je bilo 
povezano z motorji in me-
haniko.

Zanimivo 91-letno zgodo-
vino podjetja nam je podrob-
neje orisal Leopoldov vnuk 
Stane Paulus, ki je delavni-
co prevzel po očetu Janezu 
in predstavlja tretjo genera-
cijo avtomehanikov v druži-
ni. Pred leti je vodenje pod-
jetja že prepustil sinu To-
mažu, a še vedno pomaga 
pri delu. »Od mladih nog 
sem bil vpet v delo v delavni-
ci, tako da niti nisem pomis-
lil, da bi postal karkoli dru-
gega, in mi ni bilo nikoli žal, 
da sem nadaljeval družinsko 

tradicijo,« pravi Stane, ki do-
daja, da je najbolj ponosen 
na to, da jim je uspelo pre-
živeti vsa ta leta in do danes 
zrasti v podjetje, ki strankam 
ponuja celo paleto storitev, 
od prodaje do servisiranja.

V delo sta poleg Tomaža in 
Staneta vključeni tudi Stane-
tova žena Lojzka in hči Moj-
ca, zaposlujejo pa še tri avto-
mehanike. Da so družinski 
člani tudi sodelavci, je lahko 
včasih težko, a kot pravi To-
maž, ima to tudi svoje pred-
nosti: »Ni vljudnostnih pre-
prek, kar naravnost si pove-
mo, če nas kaj moti.«

Nekdaj je bil večji pouda-
rek na prodaji, danes pa veči-
no prometa ustvarijo s servi-
siranjem. Na vprašanje, kaj je 
pomembnejše za uspeh pod-
jetja, tradicija ali kvaliteta, 
Tomaž odgovarja: »Dolgole-
tna tradicija je dokaz kvalite-
tnega dela v preteklosti. Po-
udarek dajemo zadovoljstvu 

strank. Nekatere se k nam 
vračajo že več deset let, v ne-
katerih primerih avtomobile 
k nam vozi tudi že druga ali 
tretja generacija.«

Tako oče kot sin velik po-
men pripisujeta znanju. 
»Včasih so rekli 'uči se, da 
ti ne bo treba delati', a je pra-
vilneje: 'uči se, da boš znal 
delati'«, pravi Stane, ki je 
skozi različna izobraževa-
nja in tečaje pridobil širo-
ko strokovno in tudi dru-
go znanje, potrebno za vo-
denje podjetja. Po njegovi 
poti je šel tudi sin Tomaž, 
ki je poleg osnovne avtome-
hanične izobrazbe dokon-
čal tudi šolanje za strojnega 
tehnika in se tudi kasneje še 
dodatno izobraževal.

Svoje strokovno znanje je 
večkrat uspešno unovčil na 
mednarodnih tekmovanjih 
s področja servisiranja, kjer 
je posegel tudi po najvišjih 

mestih v svetovnem merilu. 
Na Volkswagnovem svetov-
nem prvenstvu je leta 2015 
postal celo ekipni svetovni 
prvak.

Pa je bilo v preteklosti pot-
rebnega več znanja za po-
pravilo avtomobila ali je za-
radi kompleksnosti sodob-
nih vozil danes to težje? 
»Predvsem je danes to zna-
nje drugačno. Včasih je mo-
ral avtomehanik vedeti stva-
ri, ki jih danes ne znamo več. 
Digitalizacija je tudi na tem 
področju veliko spremeni-
la,« odgovarja Tomaž.

Tudi v prihodnje si Paulu-
sovi želijo zmernega razvo-
ja podjetja. »Želimo si izko-
ristiti potenciale, ki jih ima-
mo. Če bo pokazal željo, pa 
bomo seveda veseli, če bo 
družinsko tradicijo nadalje-
val tudi sin,« je z načrti za 
prihodnja leta sklenil To-
maž Paulus.

Tomaž, Lojzka, Stane in Mojca Paulus / Foto: arhiv družine Paulus

Železniki – Z rebalansom so 
se prihodki v proračunu Ob-
čine Železniki zvišali za 293 
tisoč evrov na slabih 9,9 mi-
lijona evrov, odhodke pa na-
črtujejo v višini 12,7 milijona 
evrov, kar je 496 tisoč evrov 
več kot prej. Primanjkljaj 
nameravajo pokriti z ostan-
kom sredstev na računih in 
zadolževanjem.

Prihodki so se zvišali pred-
vsem zaradi transfernih pri-
hodkov; od države jih bodo 
prejeli 243 tisoč evrov več od 
načrtovanega in jih bo tako 
skupaj 2,9 milijona evrov. 
Odhodke so najbolj zvišali za 
področje prometa in prome-
tne infrastrukture, ki mu na-
menjajo 1,6 milijona evrov, 

kar je četrt milijona oz. sko-
raj 19 odstotkov več kot prej. 
Med drugim so povečali 
sredstva za ureditev cest Pr-
tovč–lovski dom, Selca–To-
polje in Rovte–Martinj Vrh–
Jesenovec, je povedal žu-
pan Anton Luznar. Zviša-
li so tudi postavko za kole-
sarsko povezavo Selca–Do-
lenja vas–Ševlje, in sicer za 
odsek Vistop–Širokar, kjer 
bodo uredili kolesarsko ste-
zo in hkrati pločnik. Predvi-
deli so tudi dodatni denar za 
gradnjo posameznih odse-
kov kanalizacije na Racovni-
ku ob protipoplavnem ureja-
nju Selške Sore. Zmanjšali 
pa so sredstva za načrtovano 
tržnico na Češnjici in jih za-
maknili v prihodnje leto, saj 
se na javni razpis ni prijavil 

noben izvajalec, poleg tega 
pa Direkcija RS za vode v ne-
posredni bližini gradi nov 
most čez vodotok Češnji-
ca, zaradi česar je ta lokaci-
ja v tem času precej utesnje-
na, je razložil župan. V reba-
lansu je tako za letos ostala 
le prva faza investicije v sani-
tarni kontejner s skladiščem 
in ekološkim otokom.

Občinski svetovalec za pro-
račun, finance in gospodar-
stvo Damjan Mavri je pove-
dal, da bo jeseni verjetno tre-
ba najeti kredit za investicije, 
ki so ga v višini do največ 1,5 
milijona evrov predvideli že 
ob sprejetju proračuna, z re-
balansom pa so ga zvišali za 
dodatnih 120 tisoč evrov. Ob-
čina je sicer zadnji kredit pri 
bankah najela leta 2018.

Občinski svet je podprl 
tudi amandma svetnika To-
maža Demšarja, s čimer so 
namenili 19 tisoč evrov za 
ureditev pokrite terase eni 
od skupin v vrtcu v Selcih. Po 
Demšarjevih navedbah ima-
jo vse skupine v vrtcih občine 
Železniki, razen omenjene v 
Selcih, pokrito teraso, če je ta 
v sklopu igralnice. Denar so 
zagotovili tako, da so odvze-
li deset tisoč evrov za postavi-
tev nastreška za avto projekta 
Prostofer in osem tisoč evrov 
za ureditev stopnišča na no-
gometno igrišče v Železni-
kih, tisoč evrov pa so odvze-
li še s postavke za parkirišče 
pred dražgoško šolo. Dem-
šar je dejal, da je občina le-
tos že veliko vložila v zame-
njavo umetne trave na nogo-
metnem igrišču in da dru-
ga društva številne investi-
cije izpeljejo sama, da lahko 
projekt Prostofer poteka tudi 
brez nadstreška in da uredi-
tev parkirišča v Dražgošah 
zaradi zmanjšanja postavke 
ne bo ogrožena.

Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji minuli četrtek sprejeli prvi 
rebalans letošnjega občinskega proračuna.

Ana Šubic

Gorenja vas – Članice plesne 
skupine Step že četrt stole-
tja trenirajo in nastopajo 
pod vodstvom Petre Slabe. 
Za nastop ob jubileju so se 
pripravljale skoraj dve leti 
in zanj pripravile kar 14 ko-
reografij, skozi katere so se 
sprehodile skozi svet sanj. 

Ob stoječih ovacijah, s ka-
terimi jih je nagradila pol-
na šolska avla OŠ Ivana Tav-
čarja Gorenja vas, je bila res-
nično presunjena, je prizna-
la Petra Slabe.

Začelo se je z Zvezdico 
Zaspanko, pri kateri se je 
v maski Botra Meseca svo-
jim plesalkam na odru prvič 
pridružila tudi Petra Slabe, 
končalo pa s čarlstonom, 
kjer so prav tako zaplesa-
le skupaj z njo. Vmes so se 
zvrstili številni prizori, ki jih 
sanjajo mladi plesalci. Ob 

posameznih plesnih točkah 
je z njimi zapel pevec Slo-
venskih muzikantov Seba-
stjan Fabčič, kot gostji pa sta 
nastopili še Brina Rogelj in 
Ines Golobič, članici Ples-
nega kluba Zebra, ki zdru-
žuje gibalno ovirane plesal-
ce, in sta prireditev popestri-
li s plesom na invalidskih vo-
zičkih. Publiko sta zabavala 

še člana društva Trillek San-
di Škvarč in Boštjan Lemut.

Ustanoviteljica in dolgo-
letna vodja plesne skupi-
ne Step Petra Slabe je ple-
sno navdušenje na mlade 
začela prenašati leta 1996, 
že leto pozneje pa so dekle-
ta osvojila tretje mesto na 
državnem prvenstvu navi-
jaških skupin. S predšol-
sko in osnovnošolsko mla-
dino Petra Slabe vsako leto 
pripravi okrog trideset kore-
ografij, tako da se jih je v 25 
letih nabralo že 750.

Mateja Rant

Železniki – Občinski svet je 
na zadnji seji minuli četr-
tek na predlog mandatno-
-volilne komisije potrdil le-
tošnje prejemnike priznanj 
Občine Železniki. Ob občin-
skem prazniku konec junija 
bodo podelili pet priznanj. 
Plaketo Občine Železniki 
bosta prejela Janez Lotrič, 
ki je vse življenje deloval na 
kulturnem in športnem po-
dročju ter je eden od pobu-
dnikov pred petdesetimi leti 
ustanovljene nogometne 
Divje lige v Selcih, rekreativ-
nega tekmovanja z najdaljšo 
tradicijo v Selški dolini, ter 
ugledna antropologinja dr. 
Maruška Vidovič, katere ko-
renine segajo v Selca in je po 
njeni zaslugi Selška dolina 

antropološko najbolj razi-
skana v Sloveniji. Dr. Mihu 
Marklju bodo podelili občin-
sko priznanje za izjemne do-
sežke na raziskovalnem po-
dročju, pri ohranjanju snov-
ne in nesnovne kulturne de-
diščine v zgornjem delu Sel-
ške doline ter za pomoč pri 
ponovnem vzpostavljanju 
povezav z Innichenom. Pri-
znanje za življenjsko delo 
prostovoljcev bosta prejeli 
mojstrica klekljanja in čla-
nica klekljarske sekcije Tu-
rističnega društva Železniki 
Marija Koblar ter dolgoletna 
organizatorka in vodja pla-
ninskih tur Društva upoko-
jencev za Selško dolino Pavla 
Potočnik, ki je aktivna tudi v 
društvu podeželskih žena in 
Planinskem društvu za Sel-
ško dolino.

Ana Šubic

Aleš Senožetnik

Plesna skupina Step / Foto: Vito Debelak

Med družinami z najdaljšo tradicijo avtoservisiranja pri nas so tudi Paulusovi iz Škofje Loke. 
Prva delavnica, ki se je do danes razvila v sodoben avtoservis, ima začetke v letu 1931.

Družina z najdaljšo tradicijo

Podelili bodo pet 

občinskih nagrad

Letos le prva faza tržnice

Z delavnico je leta 1931 
začel Leopold Paulus

Ob 25-letnici delovanja je Plesna skupina Step 
v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas pripravila 
pravo plesno doživetje, ki so ga poimenovali Svet 
v sanjah.

Četrt stoletja 
plesnih sanj
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Smlednik – Gradnja nove-
ga prizidka pri smledniški 
osnovni šoli je stekla junija 
lani in bila sklenjena v pred-
videnih rokih. »Učenci so v 
šolske klopi novih prosto-
rov sedli že marca, kmalu za 
tem, ko sta nas obiskala teda-
nja ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Simo-
na Kustec in medvoški žu-
pan Nejc Smole,« je povedal 
ravnatelj Marko Valenčič.

Šola, ki se je prej spopada-
la s prostorsko stisko in tre-
nutno sprejme 310 otrok, je 
skupno pridobila petsto kva-
dratnih metrov površine. Po-
leg novih učilnic, kabinetov, 
garderob, povečane jedilni-
ce in drugih prostorov so do-
bili tudi novo pokrito kole-
sarnico. »Novi prizidek pa 
ni prinesel le novih prosto-
rov, temveč tudi sprostil tri 
pomožne prostore v starem 
delu, kjer smo bili prej pri-
morani izvajati pouk, odslej 
pa bodo namenjeni dru-
gim dejavnostim,« je pojas-
nil ravnatelj in dodal, da so z 
novo pridobitvijo zagotovlje-
ni pogoji za dvooddelčno de-
vetletno osnovno šolo.

Ena največjih investicij 
v občini

Prizidek je ena največjih 
investicij Občine Medvo-
de na področju družbenih 

dejavnosti v preteklem letu. 
Kot je povedal medvoški žu-
pan Nejc Smole je bila vre-
dna okoli 1,1 milijona evrov. 
Projekt je v okviru razpisa 
za sofinanciranje investicij 
v vrtce in osnovne šole pod-
prlo ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, 
ki je prispevalo dobrega pol 
milijona evrov. »S prizid-
kom, z energetsko sanaci-
jo in sanacijo telovadnice, 
ki sta bili izvedeni pred leti, 
zaključujemo precej obse-
žen nabor del v smledniški 
osnovni šoli, ki so skupno 
znašala približno 2,5 mili-
jona evrov,« je dejal župan. 
»Pogovarjamo se, da bi na 

strehe osnovnih šol v naši 
občini namestili sončne 
elektrarne, ki bodo poskrbe-
le, da bo njihov odtis še bolj 
trajnosten,« je še povedal in 
se zahvalil vsem za potrpež-
ljivost pri gradnji prizidka.

Prostore so v upora-
bo uradno predali v četr-
tek s slovesnostjo v telovad-
nici Osnovne šole Simo-
na Jenka Smlednik, kjer se 
je učencem pri kulturnem 

programu pridružil tudi pe-
vec Challe Salle. Ob tej pri-
ložnosti je Mateja Reberšak 
Cizelj iz Zavoda za šport RS 
Planica Osnovni šoli Simo-
na Jenka Smlednik izroči-
la tudi priznanje za dvajset 

odličnih izvedb tekmova-
nja v gorskem teku v sklo-
pu šolskih športnih tekmo-
vanj, kjer mladi tekači tek-
mujejo v teku na Stari grad 
v Smledniku.

S prerezom traku so prizidek uradno predali v uporabo. / Foto: Gorazd Kavčič

Volčji Potok – Teden ljubi-
teljske kulture se bo letos 
prvič sklenil z velikim do-
godkom, festivalom, na ka-
terem se bo hkrati predsta-
vilo okoli 1500 ljubiteljev 
kulture. Arboretum bo v 
soboto, 18. junija, gostil 
ljubiteljske godbe, pevske 
zbore, gledališčnike, lut-
karje, plesalce, pisce, sli-
karje in druge umetnike. 
»Do sedaj se še ni zgodi-
lo, da bi se vse kulturne pa-
noge v enem dnevu hkrati 
predstavile na sedmih ve-
likih odrih, zraven pa smo 
povabili še panožne zve-
ze, kot so ribiči, reševalci 
in gorski reševalci, planin-
ci, gasilci, čebelarji, lov-
ci …, ki bodo svoje dejav-
nosti predstavili otrokom, 
saj menimo, da so zelo po-
membni za našo družbo, 
za kakovost naših življenj,« 

pravi direktor JSKD Da-
mjan Damjanovič, vesel, 
da je pokroviteljstvo nad 
dogodkom prevzel predse-
dnik države Borut Pahor. 
Manjkale ne bodo niti stoj-
nice s hrano, saj je tudi ku-
linarika kultura. Ob lepem 

vremenu pričakujejo do 
dvajset tisoč obiskovalcev, 
dogodek pa je brezplačen, 
saj bo vstop v Arboretum ta 
dan prost. Dogodek bo tudi 
dobrodelen, saj so se orga-
nizator JSKD ter soorgani-
zatorja Občina Kamnik in 

Arboretum Volčji Potok 
povezali z Ustanovo za po-
moč otrokom z rakom, za 
katere bodo zbirali denar.

Festival naj bi postal tra-
dicionalen; prihodnje leto 
ga bodo gostili na Brdu pri 
Kranju.

V želji po večji promociji ljubiteljske kulture bo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v soboto, 
18. junija, v Arboretumu Volčji Potok organiziral prvi festival Dan JSKD, Dober dan.

Jasna Paladin

Medvode – Petkov koncert 
Vlada Kreslina in Iztoka 
Cergolja na Tržnici Medvo-
de je bil prvi v sklopu dogod-
kov, ki so združeni pod ime-
nom Poletje med vodami in 
bodo popestrili poletno do-
gajanje v medvoški obči-
ni. Na štirih lokacijah (Tr-

žnica Medvode, Stari grad 
Smlednik, Trg. sv. Urha 
Smlednik in Klub Jedro) se 
bodo zvrstili imenitni glas-
beni izvajalci. Po Kreslinu 
in Cergolju je v nedeljo sle-
dil stand up: Zbogom, koro-
na, mi gremo na dopust. Do-
gajanje se bo sedaj preselilo 
na Stari grad Smlednik, kjer 
bo 16. junija poezija Iztoka 

Mlakarja (Poseben gušt), 19. 
junija bo na Tržnici Medvo-
de predvajan film Top gun: 
Maverick, 26. junija na Trgu 
sv. Urha koncert Rudi Bu-
čar trio, 3. julija bo na Tr-
žnici Medvode Slavko Ivan-
čič z akustično zasedbo, 23. 
julija na Tržnici Medvode 
film Jurski svet: Prevlada, 
24. julija na Tržnici Medvo-

de koncert klap Capris in Lu-
mbomare, 25. avgusta v Klu-
bu Jedro Vazz (Žena & Arne 
& Tau), za konec pa 28. av-
gusta na Tržnici Medvode 
še akustični koncert skupi-
ne Tabu. Vsi dogodki se zač-
nejo ob 21. uri, organizira pa 
jih Javni zavod Sotočje Med-
vode v sodelovanju z Občino 
Medvode.

Maja Bertoncelj

Vodice – V Vodicah zbirajo predloge za podelitev letošnjih 
občinskih priznanj, torej za naziv častnega občana, plakete 
Občine Vodice in priznanja župana. Predloge zbirajo po pošti 
na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ali na 
elektronski naslov obcina@vodice.si do vključno 17. julija. 
Priznanja bodo nagrajencem podelili ob praznovanju občin-
skega praznika, ki ga v Vodicah zaznamujejo 9. septembra.

Kamnik – Komunalno podjetje Kamnik obvešča, da bo zaradi 
sanacije ceste v času od 13. do 20. junija med 7. in 15. uro 
veljala popolna zapora lokalne ceste Rova–Kolovec–Palovče. 
V času popolne zapore bo za dvosmerni promet urejen obvoz 
v smeri Kamnik–Volčji Potok–Rova–Kolovec–Sp. Palovče in 
obratno.

Zbirajo predloge za nagrajence

Zapora ceste Rova–Kolovec–Palovče

Vodice – Vodiški župan Aco 
Franc Šuštar je prejšnji me-
sec z Direkcijo za infrastruk-
turo podpisal sporazum o 
sofinanciranju gradnje ko-
munalne in cestne infra-
strukture na Brniški cesti.

Dokument predstavlja 
osnovo za začetek postop-
kov gradnje, ki se bo zače-
la, ko bosta oba sofinancer-
ja uskladila in zagotovila fi-
nančna sredstva v višini 2,3 
milijona evrov. »Delež Ob-
čine Vodice pri sofinancira-
nju investicije znaša nekaj 

manj kot trideset odstot-
kov. Projektna dokumen-
tacija, ki jo je izdelalo pod-
jetje BPI, celovito ureja dr-
žavno Brniško cesto od no-
vozgrajene obvoznice Vodi-
ce mimo središča do začet-
ka Brniškega gozda in tudi 
novo fekalno ter meteorno 
kanalizacijo, novi vodovod, 
cevno kanalizacijo za opti-
ko, javno razsvetljavo in ho-
dnik za pešce,« so sporočili 
z vodiške občinske uprave.

Prenova Brniške ceste je 
predvidena po dokončanju 
obvoznice mimo Vodic in 
ceste skozi Skaručno.

Aleš Senožetnik

Maša Likosar

Pestro kulturno dogajanje na festivalu so organizatorji napovedali in predstavili na 
novinarski konferenci. / Foto: Jasna Paladin

Poletje med vodami je odprl koncert Vlada Kreslina in 
Iztoka Cergolja. Do konca avgusta se bo zvrstilo deset 
dogodkov. / Foto: Peter Košenina

V letošnjem šolskem letu so pri Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik zgradili prizidek, s katerim so 
rešili prostorsko stisko ob naraščanju števila učencev na šoli.

Rešili prostorsko stisko Poletje med vodami

Podpisali sporazum 
o financiranju

Kulturniki se bodo zbrali v Arboretumu

»Pogovarjamo se, da bi na strehe osnovnih šol v naši 

občini namestili sončne elektrarne, ki bodo poskrbele, 

da bo njihov odtis še bolj trajnosten,« je dejal župan.
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Radovna – Petnajst ude-
ležencev akcije je uredilo 
približno četrt hektarja ve-
liko območje ob požgani 
Smolejevi domačiji oziro-
ma pri »spomeniku roka«. 
Kot je poudaril Tit Potočnik, 
tovrstni dogodki dokazujejo 

dobro sodelovanje med Jav-
nim zavodom Triglavski 
narodni park (JZ TNP), ki 
upravlja Triglavski naro-
dni park, in parkovnimi lo-
kalnimi skupnostmi, v tem 
primeru z Občino Gorje in 
z njenimi prebivalci. V pre-
teklosti so se sicer nadzor-
niki JZ TNP in občani pri 

urejanju tega območja izme-
njevali, zdaj pa so se odločili, 
da bodo združili moči. »Tok-
rat gre za skupni projekt, ki 
je dokaz sodelovanja, izme-
njave izkušenj in mnenj ter 
približevanje zaposlenih 
v zavodu prebivalcem par-
ka. Obenem je dogodek po-
memben tudi za ohranjanje 

nesnovne kulturne dedišči-
ne, saj smo kosili na tradici-
onalen način, in sicer ročno 
s kosami,« je povedal Potoč-
nik in še dodal, da se je med-
sebojno sodelovanje še okre-
pilo, odkar je zaživelo držav-
no sofinanciranje občinskih 
projektov v okviru zakona o 
TNP, kjer je letno na voljo 5,5 
milijona evrov.

Župan Občine Gorje Pe-
ter Torkar je nad takšnim so-
delovanjem, ki je iz leta v leto 
tesnejše, navdušen. »Gor-
janke in Gorjanci se zave-
damo, kaj pomeni, da smo v 
zaščitenem območju Trigla-
vskega narodnega parka. Ne 
gre samo za omejitve, ki jih 
imajo lastniki pri gospodar-
jenju z zemljišči, ampak gre 
za veliko dodano vrednost,« 
je dejal župan.

Krmljenje divjadi

Pri izvedbi košnje Pož-
gane vasi so sodelovali tudi 
naravovarstveni nadzor-
nik Triglavskega narodne-
ga parka, predstavniki Infra-
strukture Bled in prostovolj-
ci iz občine Gorje. »Pokoše-
no travo običajno porabimo 

za zimsko krmljenje divja-
di, ki se pozimi premakne 
z višjih predelov v dolino. S 
tem preprečimo, da bi v zim-
skem času živali obiskovale 
bolj poseljena območja, kjer 
bi lahko povzročale škodo,« 
je povedal naravovarstveni 
nadzornik Franci Tišler.

Med prostovoljci je bil tudi 
domačin Pavel Jakopič, ki je 
košnje s koso vajen že od 
mladih nog. »S koso je treba 
travo kositi, ko je na njej še 
rosa, na tak način je tudi lep-
še pokošena kot s strojno ko-
silnico,« je povedal in še do-
dal zaskrbljenost, da bodo 
te spretnosti, ki jih večino-
ma obvladajo starejši, kma-
lu potonile v pozabo.

V JZ TNP bodo podob-
ne dogodke v sodelovanju 
s parkovnimi lokalnimi 

skupnostmi in njihovimi 
prebivalci pripravljali tudi v 
prihodnje.

Omejevanje prometa

Radovna je turistično in 
prometno sicer zelo obre-
menjena, zato bo po Potoč-
nikovih besedah potrebno 
usmerjanje obiska in tudi 
omejevanje individualne-
ga prometa. Kot je pojasnil, 
se reguliranje obiska že za-
čenja v Vratih, kjer bodo le-
tošnje poletje omejili pro-
met z osebnimi vozili na šte-
vilo parkirnih mest v dolini 
in vzpostavili javni avtobu-
sni prevoz. Podobni ukrepi 
se v prihodnje obetajo tudi v 
dolinah Kot, Krma in Radov-
na. Do tedaj pa bodo naravo-
varstveni nadzorniki TNP 
okrepili nadzor.

Maša Likosar

Nadzorniki JZ TNP in gorjanski občani so združili moči pri urejanju območja ob požgani 
Smolejevi domačiji. / Foto: Primož Pičulin

Radovljica – Radovljica ni 
le staro mestno jedro, am-
pak so tu tudi čudovita na-
rava, kulturne znamenito-
sti na podeželju in prikupne 
vasice, kjer lokalni turistični 
vodniki znajo pripovedova-
li izjemne zgodbe krajev in 
ljudi, tik pred začetkom pri-
hajajoče turistične sezone 
poudarjajo na radovljiškem 
zavodu za turizem.

Peš in s kolesom

Kot glavni aktivnosti, ki 
privabljata goste, predvsem 
poudarjajo pohodništvo in 
kolesarjenje. Letos so zato 
pripravili novo karto poho-
dniških poti po Radovlji-
ci, na kateri je v več jezikih 
podrobneje predstavljenih 
12 tematskih poti po desti-
naciji.

Kolesarska ponudba je 
bila nadgrajena lani, ko je 
Turizem Radovljica v sode-
lovanju s kolesarskimi vod-
niki in gorskimi kolesar-
ji pripravil omrežje turno-
kolesarskih poti. Kot je po-
jasnil Gašper Budkovič, ko-
lesarski vodnik in zunanji 

sodelavec Turizma pri sno-
vanju omrežja, je uporabni-
kom trenutno na voljo osem 
krožnih turnokolesarskih 
tras, ki povezujejo kraje in 
naravo na območju Radovlji-
ce, Begunj, Lipniške doline, 
Žirovnice in Bleda. »Skupna 
jim je vožnja po podeželju, 
skozi gozdove, čez travnike. 
Trase so zastavljene tako, da 
vključujejo zanimivosti, saj 
s tem spodbujajo obisk na 
trajnosten način. Poti v na-
ravi niso označene, gostje pa 
se lahko na traso podajo s po-
močjo GPX sledi ali naviga-
cije s pomočjo aplikacije Ou-
tdoorActive.«

Poudarek na kulinariki

Poudarek ostaja tudi na 
kvalitetni ponudbi kulinari-
ke, ki jo povezuje uveljavlje-
ni projekt Okusi Radol'ce. 
»Zelo nas veseli, da sta na 
nedavnem ponovnem oce-
njevanju dva obrata, Gos-
tišče Draga in Gostišče Tu-
lipan, svojo oceno izboljša-
la, Okusom pa so se pridru-
žili novi člani, Šmeks Loun-
ge Bar in Baffi House of Pi-
zza iz Radovljice ter Resta-
vracija Manu iz Žirovnice. 

Slednja sicer ni v občini Ra-
dovljica, a verjamemo, da je 
uspeh možen le ob povezo-
vanju in sodelovanju s skup-
nim ciljem,« poudarja Kaja 
Beton, direktorica zavoda za 
turizem.

Bogat program prireditev

Bogat je tudi napovedani 
program poletnih priredi-
tev; že prejšnji teden so prip-
ravili odmeven Festival piva, 
prihodnji konec tedna pa bo 
staro mestno jedro gostilo 
mednarodni festival swin-
ga Shake the Change; 13. ju-

nija se v Kropi pričenja IX. 
Festival gledališča Kropa, 
23. junija pa bo na gradu Ka-
men in ob arheološkem naj-
dišču Vila rustica v Mošnjah 
tudi letos tradicionalna pri-
reditev O kresi se dan obesi. 
Dan kasneje bo v Radovljici 

potekal 10. Radolški tek, ki ga 
bo tokrat spremljal koncert v 
parku, na katerem bodo na-
stopili legendarni Orleki, za 
kulinariko pa bodo poskrbe-
li Okusi Radol'ce.

Julija bodo tudi letos na 
trgu potekali četrtkovi kon-
certi s ponudbo ulične pre-
hrane, ljubitelji filma pa 
bodo prišli na svoj račun na 
poletnem kinu. Avgusta sta 
glavna dogodka 40. Festival 
Radovljica ter Festival Avse-
nik, so še pojasnili na Turiz-
mu Radovljica.

Želijo daljšo sezono in 
več domačih gostov

»Sezona se je začela dob-
ro in enako pričakujemo 
tudi v nadaljevanju,« pravi 
Kaja Beton. »Največji naval 
gostov je tudi letos pričako-
vati julija in avgusta, želimo 
pa si podaljšanje sezone ter 
obiska v september, tudi ok-
tober.«

V času pred epidemijo so 
slovenski gostje ustvarili 
manj kot pet odstotkov vseh 
nočitev, v Radovljici pa si že-
lijo, da bi tudi po sprostitvi 
potovanj v tujino ostali redni 
obiskovalci destinacije.

Radovljiški zavod za turizem spodbuja obisk po vsej destinaciji in poudarja potrebo po trajnostni mobilnosti.

Marjana Ahačič

V Radovljici si želijo, da bi si obiskovalci ogledali tudi 
manjše kraje na destinaciji ter da bi se na pot odpravili 
trajnostno, kot na primer na ogled slikovitih Mošenj, s 
kolesom. / Foto: Marjana Ahačič

Radovljica ni samo mestno jedro

Po končani košnji sta organizatorja poskrbela še za malico.  

V petek je v Radovni v občini Gorje potekalo skupno urejanje Požgane vasi, ki sta ga organizirala 
direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) Tit Potočnik in gorjanski župan Peter Torkar.

Skupaj uredili Požgano vas

Letos so pripravili novo 

karto pohodniških poti 

po Radovljici, na kateri je 

v več jezikih podrobneje 

predstavljenih 12 

tematskih poti.
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Kamniška Bistrica – Planin-
ska zveza Slovenije (PZS) že 
skoraj štirideset let praznu-
je Dan slovenskih planincev 
in letošnji program je obo-
gatila s celodnevnim doga-
janjem za obiskovalce vseh 
generacij, pri njegovi orga-
nizaciji pa sta moči zdru-
žila PZS in PD Kamnik ob 

podpori Občine Kamnik, ki 
je v soboto zaznamovala tudi 
dan kamniških planin.

»Na tem tradicionalnem 
dogodku se planinci vsako 
leto zberemo in ljubiteljem 
gora predstavimo svoje delo. 
S tem želimo planine in gore 
približati vsem, se podruži-
ti, hkrati pa opozoriti tudi na 
nevarnosti in pomen pripra-
ve na vsako turo,« nam je 

povedal Damjan Omerzu, 
generalni sekretar PZS. Do-
brodošlico je množici pla-
nincev od blizu in daleč za-
želel predsednik PZS Jože 
Rovan, ponosen, da se je 
na slovenskem planinskem 
prazniku po dveh letih ome-
jitev druženja zbralo toliko 
planincev, ki jih druži ljube-
zen do narave in gora. Pou-
daril je tudi, da vzdrževanje 

planinskih poti in koč slo-
ni pretežno na plečih priza-
devnih društvenih delavcev 
in skromnih sredstvih pla-
ninskih društev, a da so se v 
zadnjih letih naredile spre-
membe tudi na državni rav-
ni. Množico dobro razpolo-
ženih planincev sta pozdra-
vila tudi predsednik PD Ka-
mnik Marko Petek in kam-
niški župan Matej Slapar, 
za slovesno vzdušje pa so s 
sprevodom poskrbeli pra-
porščaki planinskih društev.

Člani PD Kamnik so za 
planince in gorske kolesar-
je iz vse Slovenije ta dan 
pripravili več vodenih tur, 
pri Jurju v Kamniški Bistri-
ci pa nato tudi prikaz dejav-
nosti različnih organizacij, 
ki so tako ali drugače pove-
zane s planinstvom – gor-
ski reševalci so pripravili 
prikaz vaje reševanja z dre-
vesa, najmlajši so se lahko 
preizkusili na plezalni steni 
ali se zabavali v planinskem 
kotičku, svoje dejavnosti so 
predstavili kamniški jamar-
ji, ki so ob tem pripravili 
tudi okušanje vode iz različ-
nih izvirov. Kako zabiti klin, 
postaviti stopnico ali narisa-
ti markacijo, so predstavili 

markacisti. Ker gora sploh 
zadnja leta ne osvajamo več 
zgolj peš, ampak tudi s ko-
lesi, so obiskovalci lahko 

testirali e-kolesa. Obiskoval-
ci so si lahko ogledali opre-
mo, s katero planinski svet 
obiskujejo invalidi, si ogle-
dali in kupili več planinske 
literature in zemljevidov ali 
si ogledali delo policistov in 
njihovih reševalnih psov.

V soboto, 11. junija, je svo-
ja vrata odprla tudi večina 
planinskih koč v visokogor-
ju (preostale se bodo odprle 
do začetka julija), v številnih, 
tudi na obeh kočah Planin-
skega društva Kamnik, na 
Kamniškem in Kokrskem 
sedlu, bodo začeli izvaja-
ti tudi obnovitvena dela in 
energetsko sanacijo, podpr-
to z denarjem, ki ga je lani je-
seni z javnim razpisom raz-
delila država.

Jasna Paladin

Svoje delo so obiskovalcem predstavili tudi kamniški markacisti. / Foto: Jasna Paladin

Mojstrana – Outdoor fe-
stival Mojstrana je potekal 
v KS Dovje - Mojstrana in 
njeni okolici. »Lansko leto 
smo imeli gorniško-feratar-
ski dan, letos smo ponudbo 
razširili. V soboto in nede-
ljo smo organizirali Gorsko-
kolesarski kamp Zgornje-
sav'c; dva dneva, polna lepih 

doživetij, razgledov, dobre 
družbe in seveda, kar je ko-
lesarjem najpomembnej-
še, veliko enoslednic na tu-
rah. V soboto smo imeli tudi 
športno plezanje na Urbaso-
vo skalo in pohod na Boro-
vlje (1476 metrov). V nedeljo 
smo imeli pred Slovenskim 
planinskim muzejem stoj-
nice več ponudnikov, dan je 
bil namenjen tudi tečajem 

varnega gibanja po feratah 
za družine in odrasle ter Raj-
žam po poteh triglavskih pra-
vljic,« je dogajanje povzela 
Anita Kofler iz Kofler sporta, 
glavnega organizatorja do-
godka, ki so ga pripravili v so-
delovanju s Slovenskim pla-
ninskim muzejem in pravlji-
čarjem Bukovnikom.

Samo v Zgornjesavski do-
lini imajo štiri ferate in eno 

učno. To, da so bile vse sku-
pine za tečaj varnega giba-
nja po feratah popolnjene, 
govori o tem, da si začetni-
ki želijo pridobiti znanje, 
kako to početi varno, in se 
seznaniti z bontonom ob-
našanja v feratah. Kot je po-
udarila Anita Kofler, se v fe-
rato ne podamo brez obve-
zne opreme, v katero sodi-
jo čelada, plezalni pas in sa-
movarovalni sistem. Ena-
ko pomembno je, kot je po-
udarila, da se najprej poza-
nimamo, kaj gibanje po fe-
rati sploh pomeni, in če se 
za to odločimo, ali je zahtev-
nost določene ferate za ne-
koga tudi primerna. Začeti 
pa je treba z lažjimi tereni ... 
»Udeležencem smo naprej 
pripravili predavanje o ple-
zalni opremi in njeni varni 
uporabi, gibanje pa so va-
dili okrog bivaka pred Slo-
venskim planinskim muze-
jem, kjer imamo učni poli-
gon. Šele potem smo šli vo-
deno v ferato, vse v okvirih 
varnosti.« Kar pomeni tudi, 
kot je pojasnila Koflerjeva, 

upoštevanje ustrezne med-
sebojne varnostne razdalje.

Za partnerja Lucijo Bizant 
in Primoža Herso iz Ljublja-
ne je bil nedeljski tečaj njun 
prvi stik s feratanjem. Kot sta 
povedala, sta se tečaja udele-
žila, ker sta »želela spozna-
ti način, kako se v njej var-
no gibati, da ne bo kasneje 
kakšne neumnosti«. Te prve 
izkušnje, ki bo njun smero-
kaz za naprej, sta se veseli-
la. »Z družino smo se pri-
peljali iz Novega mesta, 
mož se je želel udeležiti te-
čaja varnega gibanja v fera-
tah,« pa je povedala Monika 
Kos, po rodu iz Zgornjesa-
vske doline, zadovoljna s po-
nudbo Kofler sporta v različ-
nih tečajih v vseh letnih ča-
sih. »Zelo radi prihajamo,« 

sta mami Moniki pritrdi-
la desetletni Marcel in dva-
najstletna Julija. Na Rajže po 
poteh triglavskih pravljic pa 
je šla družina Maček iz Ško-
fje Loke. Mama Nives, prav 
tako po rodu iz Zgornjesa-
vske doline, mož Florjan in 
njun šestletni Filip, ki je ko-
maj čakal, da spozna glavne 
junake ...

Urejanje in vzdrževanje 
ferat v Zgornjesavski doli-
ni obiskovalci in uporabniki 
lahko podprete z nakupom 
zapestnice Ferate Kranj-
ska Gora. Cena zapestni-
ce je simbolična, znaša se-
dem evrov in je na voljo v tu-
ristično-informacijskih cen-
trih na destinaciji, Sloven-
skem planinskem muzeju 
in Kofler sportu v Mojstrani.

V vseh pod Triglavom so imeli športno-avanturistični konec tedna s prvim Outdoor festivalom, kjer se 
je našlo za vsakogar nekaj. Dva dni kolesarjenja, feratanja, pohodništva in športnega plezanja, ob tem 
pa doživetje Slovenskega planinskega muzeja in Rajž po poteh triglavskih pravljic.

Suzana P. Kovačič

Anita in Gregor Kofler iz Kofler sporta / Foto: Nik Bertoncelj

Gibanje po ferati so vadili okrog bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem, kjer je 
učni poligon. / Foto: Nik Bertoncelj

Zabavno, športno in poučno

Planinci so se lahko preizkusili tudi v vožnji z električnimi 
kolesi. / Foto: Jasna Paladin

Po dveh letih premora je Planinska zveza Slovenije vstop v poletno planinsko sezono znova pospremila 
s tradicionalnim Dnevom slovenskih planincev, ki so ga v sodelovanju s Planinskim društvom Kamnik v 
soboto pripravili v Kamniški Bistrici.

Dan ljubiteljev gora in planin

Damjan Omerzu, generalni 
sekretar PZS / Foto: Jasna Paladin
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Jean je postal »vod an«
V Galeriji Atrij v Tržiču je na ogled razstava grafik in slik slovenskega rojaka Vladimirja Kavčiča (1921–
2006), ki je svoj življenjski vek preživel v Franciji in kot umetnik postal Jean Vodaine. Gostuje Tolminski 
muzej, ki hrani bogato zbirko njegovih del.

Tržič – Zapis v naslovu zah-
teva razlago. Vladimir Kav-
čič je bil rojen v Čiginju na 
Tolminskem, kot trileten ot-
rok pa se je s svojo družino 
zaradi ekonomskih in poli-
tičnih razlogov (očeta so si-
lili, naj se pridruži fašistič-
ni stranki, če želi obdrža-
ti čevljarsko delavnico) pre-
selil v Francijo. Želja njego-
ve mame je bila, naj v tujem 
svetu postane nekdo. V tol-
minskem narečju njeni iz-
javi sledimo od »vod an« do 
»bad adn«, kar pomeni bodi 
eden, bodi nekdo. Vladimir 
je leta 1947 svojo prvo pesni-
ško zbirko podpisal z ume-
tniškim imenom Jean Voda-
ine, in odtlej naprej je počasi 
in vztrajno postajal »vod an« 
– nekdo.

Na razstavi v Galeriji Atrij 
se torej srečujemo z likovni-
mi deli, grafikami in slika-
mi Jeana Vodaina. V Tržiču z 
njimi gostuje Tolminski mu-
zej, kjer so lani ob stoti oble-
tnici umetnikovega rojstva 
predstavili večjo razstavo z 
izborom iz del, ki jih je poda-
ril muzeju. »Daroval nam je 
kar 136 likovnih del, grafik in 
plakatov, na katere smo v Tol-
minu zelo ponosni, zato jih 
tudi z veseljem predstavlja-
mo v Tržiču,« je povedala di-
rektorica Tolminskega mu-
zeja Damjana Fortunat Čer-
nilogar, da oba kraja velja po-
vezati tudi, ko gre za Franci-
jo, njih s svojim rojakom, Tr-
žič pa s taboriščniki na Lju-
belju in pobratenim franco-
skim mestom. Direktorica 
Tržiškega muzeja Jana Bab-
šek ob tem dodaja, da muzeja 

sodelujeta tudi pri razstavi 
Čevlji za praznik in vsakdan, 
ki je ta čas na ogled v Tolmi-
nu. Prakso tovrstnih sodelo-
vanj je pozdravil tudi podžu-
pan Nejc Perko, ki je odprl 
razstavo.

O ustvarjalcu je v dalj-
šem nagovoru spregovori-
la umetnostna zgodovinar-
ka Nataša Kovšca, tudi av-
torica besedila v obsežnem 
katalogu, ki je izšel ob lan-
skoletni razstavi. Za aktu-
alno razstavo so izbrali naj-
bolj reprezentativna dela, 
tako v likovnem kot vsebin-
skem smislu. »Jean Vodaine 
je bil vsestranski ustvarja-
lec, pesnik, tipograf in izda-
jatelj, ki je v intervjujih ved-
no poudarjal, da se je vsega, 
kar je počel v življenju, nau-
čil sam,« je povedala Kovšca. 
S 14 leti je zaključil le kato-
liško ljudsko šolo in pozneje 

opravil mojstrski izpit za če-
vljarja. Bil je tudi samouk v li-
kovnem ustvarjanju, s kate-
rim se je intenzivneje začel 
ukvarjati v začetku šestde-
setih let z zanimivim razlo-
gom. »Objavljal je literarno 
revijo Dire (Povedati) in po-
gosto ni bil zadovoljen z deli, 
ki so jih za likovno opremo 
prispevali drugi ustvarjalci, 
češ bo moral sam poprije-
ti za delo. Sčasoma je likov-
na oprema revije prerasla v 
samostojno grafično snova-
nje v tehniki linoreza. Izobli-
koval je prepoznaven grafič-
ni slog z rahlo nazobčanimi 
linijami in značilnimi pika-
mi oziroma točkami, ki daje-
jo njegovim delom neko po-
sebno dinamiko,« poudarja 
likovna kritičarka.

Motive za svoja dela je čr-
pal tako iz lastnega domi-
šljijskega sveta kot tudi iz 

vsakdanjega življenja, po 
kvaliteti pa med razstavlje-
nimi deli izstopata zlasti 
grafiki, dva portreta, podo-
ba matere Marije Mulič in 
ajdovskega slikarja Vena Pi-
lona. »Vodainovo slikarstvo 
uvrščamo v krog tistih ume-
tnikov 20. stoletja, ki so bili 
naklonjeni spontanim izra-
znim oblikam in so vzore za 
prehod v abstraktno slikar-
stvo iskali v umetnosti pri-
mitivnih ljudstev. Vodaine 
je prijateljeval tudi s franco-
skim slikarjem Jeanom Du-
buffetom, ki je ustvarjal v 
slogu t. i. surove umetnosti 
oziroma art brut,« še dodaja 
Nataša Kovšca. Izbor del za 
razstavo, na ogled bo do 23. 
junija, osem grafik in deset 
slik, olj oziroma akrilov, je 
pripravil skrbnik Vodainove 
zbirke v Tolminskem muze-
ju kustos Marko Grego.

Igor Kavčič

Ob dveh izstopajočih grafikah Jeana Vodaina: (od leve) Damjana Fortunat Černilogar, Jana 
Babšek, Nataša Kovšca in Marko Grego / Foto: Igor Kavčič

Bled – Da je Bled poleg Lju-
bljane eno najbolj festi-
valskih mest v državi – še 
posebno ko gre za glasbeno 
ustvarjalnost – je znano. Na-
boru festivalov iz preteklo-
sti se letos v produkciji Inšti-
tuta .abeceda v sodelovanju 
z Zavodom za kulturo Bled 
pridružuje Festival sodobne 
glasbe .abeceda.

»V okviru Inštituta .abe-
ceda zadnjih nekaj let mla-
di glasbeniki, tako instru-
mentalisti kot avtorji skladb, 
ustvarjamo in predstavljamo 

sodobno glasbo. Tokrat 
bomo svoje delovanje za pet 
dni umestili na Bled, da ga 
predstavimo tako lokalni pu-
bliki kot obiskovalcem tega 
čudovitega okolja,« je pove-
dala producentka festivala 
Pia Reš, doma iz Podvina, ki 
sicer konec meseca zaklju-
čuje magistrski študij kom-
pozicije v Amsterdamu. »V 
Inštitutu.abeceda smo v pre-
teklih letih razvili in vzposta-
vili več programov, v okviru 
katerih med drugim mla-
dim ustvarjalcem omogoča-
mo snovanje in izvedbo nji-
hovih lastnih del – lahko bi 

rekli, da gre za neke vrste 
platformo za raziskave so-
dobne glasbe.«

Sodobna glasba mladih 
avtorjev bo tokrat predsta-
vljena na Bledu. Festivalski 
program bo potekal od pone-
deljka do četrtka izmenoma 
na dveh prizoriščih, na Blej-
skem gradu oziroma v Festi-
valni dvorani. »Vsak večer bo 
sestavljen iz dveh delov,« je 
razložila Pia Reš in predsta-
vila glasbenike, ki bodo so-
ustvarjali koncertne večere. 
V prvem bodo izbrani mla-
di ustvarjalci različnih.abe-
cedinih programov (Oskar 

Longyka, Jan Kopač, Brina 
Kren, Neža Zupanc in Tobi-
ja Hudnik) z lastnimi kom-
pozicijami nastopili v raz-
ličnih komornih zasedbah, 
v drugem pa bo ansambel 
za novo glasbo, sestavljen 
iz sedmih glasbenikov, iz-
vajal dela rezidenčnih skla-
dateljev Dréja A. Hočevarja 
(SLO), Tilna Lebarja (SLO), 
Jamesa Pecora (ZDA) in 
Alastairja Whita (VB). Na 
sporedu bodo tudi nekatere 
krstne izvedbe, napisane po-
sebej za festival.

Festival se bo zaključil 
s koncertom, na katerem 

se bodo mladi skladate-
lji predstavili z deli, ki so 
jih v preteklih štirih dneh 
skupaj s sedemčlanskim 
ansamblom za novo glas-
bo obravnavali na poletni 
šoli za kompozicijo pre-
cept.concept.percept. »Vsi 

dogodki bodo brezplačni 
in s tem dostopni vsem, ki 
jih zanima sodobna glas-
ba,« je še dodala sogovor-
nica in za zadnji dan festi-
vala napovedala še okrog-
lo mizo na temo sodobne 
glasbe.

Med 20. in 24. junijem bo na Bledu potekal prvi Festival sodobne glasbe .abeceda. Ob koncertnih 
večerih, na katerih se bodo predstavili mladi skladatelji in glasbeniki, bo potekala tudi poletna šola za 
kompozicijo precept.concept.percept.

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 15. junija, ob 18. uri bo na vrtu 
Sokolskega doma potekalo priložnostno literarno srečanje 
ob izidu letošnje številke regijske literarne revije Sejalec, ki ga 
organizira škofjeloška Območna izpostava JSKD. V Sejalcu je 
predstavljena poezija in proza 25 avtorjev, udeležencev letoš-
njega regijskega Festivala mlade literature Urška, pridružujejo 
pa se jim tudi sopotniki Sejalca. Letošnji avtorji, »sejalci litera-
ture«, so: Ajda Holy Perčič, Dominik Lenarčič, Lana Pibernik, 
Ana Štular, Katja Kožuh, Anamarija Zorč, Jaša Kecman Kordež, 
Jona Levar, Tina Lasnik, Aljaž Pestotnik, Vane Stojanovski, Pika 
Pauletić, Brina Mohar in Zala Šink Madjar. Izbranim avtorjem 
se letos pridružujejo sopotniki Sejalca: Avgust Babnik, Tjaša 
Eržen, Borut Gartner, Gregor Gartner, Marija Knafelj, Aldo 
Komar, Marija Krajnik, Minka Likar, Senada Smajić, Ana Štular 
in Irena Tratnik. Na srečanju bodo predstavili izbrane obja-
vljene literarne prispevke, za umetniško interpretacijo besedil 
bo poskrbela Nadja Strajnar Zadnik, glasbene predahe pa bo 
prispeval Boštjan Soklič.

Prihaja letošnji Sejalec

Maribor – S podelitvijo fe-
stivalskih nagrad se je v 
nedeljo končal 57. Festi-
val Borštnikovo srečanje. V 
tekmovalnem programu si 
je strokovna žirija v sesta-
vi Žanina Mirčevska (pred-
sednica), Rok Andres, Pri-
mož Ekart, Giacomo Pedi-
ni in Igor Ružić ogledala 16 
predstav po izboru selektori-
ce Nike Leskovšek in za naj-
boljšo predstavo razglasila 
uprizoritev Škofjeloški pasi-
jon, ki je v režiji Jerneja Lo-
rencija nastala v koproduk-
ciji Prešernovega gledališča 
in Mestnega gledališča Ptuj.

Kot je v obrazložitvi zapi-
sala žirija, je silovitost upri-
zoritve Škofjeloškega pasi-
jona v navznoter obrnjeni 
spektakelskosti, ki najsta-
rejše ohranjeno slovensko 
dramsko besedilo iz mno-
žične, procesijske forme 
reducira na kolektiv šestih 
igralcev. »Intenzivnost in 
sporočilnost uprizoritve sta 

v njeni komornosti, nepos-
rednosti ter kritičnosti do 
preteklosti in sedanjosti,« je 
zapisala žirija in poudarila, 
da med uprizoritvenimi ele-
menti najbolj izstopata ho-
mogen igralski kolektiv in 
atmosfera, ki jo ustvarja vi-
zualno-glasbeni del avtorske 
ekipe.« Žirija je Borštnikovo 
nagrado podelila tudi Bran-
ku Rožmanu, avtorju izvir-
ne glasbe v Škofjeloškem pa-
sijonu z besedami: »Atmos-
feričnost glasbe in zvokov je 
sedmi igralec v kolektivu.« 
Podelili so še festivalske na-
grade za režijo, igro, mlado 
igralko, scenografijo, glas-
bo, oblikovanje svetlobe, je-
zikovno priredbo in Borštni-
kovo nagrado po presoji žiri-
je. Prvič je bila podeljena na-
grada nepogrešljivi Društva 
slovenskih režiserk in rež-
iserjev, ki je namenjena po 
navadi spregledanim sode-
lavcem v gledališču. Med šti-
rimi nagrajenci je bila tudi 
Bojana Bajželj, čistilka Pre-
šernovega gledališča.

Najboljši 
Škofjeloški pasijon
Igor Kavčič

Igor Kavčič

V okviru Inštituta.abeceda snujejo in izvajajo nove skladbe 
mladih avtorjev. / Foto: Nina Pernat

Sodobna glasba je .abeceda
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Bled – Na Bledu so bili pre-
tekli konec tedna zbrani ve-
slači, ki so se merili na tradi-
cionalni mednarodni vesla-
ški regati. »Nastopa okrog 
petsto tekmovalcev iz dese-
tih držav. Poleg vseh najbolj-
ših Slovencev so med že uve-
ljavljenimi imeni tukaj tudi 
hrvaški reprezentanti, ki se 
lahko pohvalijo že z olimpij-
skimi medaljami. To so ski-
fist Damir Martin in olim-
pijska zmagovalca brata 
Martin in Valent Sinković, ki 
tekmujeta v dvojnem dvoj-
cu,« je povedal Jernej Sliv-
nik, sekretar Veslaške zveze 
Slovenije.

Medtem ko sta brata Sin-
ković prepričljivo ugnala vso 
konkurenco, pa to ni uspelo 
Martinu. Med težkimi skifi-
sti ga je za skoraj štiri sekun-
de in pol premagal Rajko Hr-
vat iz Izole. Potrdil je dob-
ro pripravljenost. Že pred 
dobrima dvema tednoma je 
na tekmi svetovnega poka-
la v Beogradu osvojil srebr-
no medaljo. Slovenska je bila 
tudi zmaga med skifistkami. 
Dosegla jo je Nina Kostanj-
šek, prav tako iz Izole. Med 
mladinkami je bila najhitrej-
ša domačinka, članica Vesla-
škega kluba Bled, Jana Dre-
melj. Pred kratkim je bila na 

mladinskem evropskem pr-
venstvu v Vareseju v Itali-
ji četrta. Za dijakinjo Gim-

nazije Jesenice, ki veslanje 
trenira štiri leta, je to zadnja 
mladinska sezona. V njej bo 
imela še kar nekaj priložnos-
ti. Na najvišjo stopničko sta 

med drugim na Bledu stopi-
la tudi Jaka Čas in Nik Krebs, 
ki sta bila najhitrejša v dvoj-

cu. Veslaške vrhunce v na-
daljevanju je predstavil Sliv-
nik: »Člane čaka finale sve-
tovnega pokala v Luzernu, 
nato pa intenzivne priprave 

na evropsko prvenstvo, ki bo 
sredi avgusta v Münchnu. 
Prvi vrhunec sezone bo sep-
tembra svetovno prvenstvo 
na Češkem. Za mladinci je 
že evropsko prvenstvo v Va-
reseju v Italiji, kjer bo julija še 
svetovno prvenstvo. Tam se 
bodo za medalje merili tudi 
člani do 23 let.«

Na Bledu bo novo veliko 
tekmovanje že ta teden. V če-
trtek se bo začelo veteransko 
evropsko prvenstvo z več kot 
tisoč tekmovalci. Med njimi 
bo tudi predsednik Veslaške 
zveze Slovenije Jošt Dolni-
čar.

Olimpijska zmagovalca brata Martin in Valent Sinković sta bila na Bledu prepričljivo 
najhitrejša. / Foto: Maja Bertoncelj

Kranj – V Ledeni dvorani 
v Kranju smo vajeni hoke-
jistov na ledu, tokrat pa je 
bilo postavljenih osemde-
set igralnih polj, na katerih 
je hkrati lahko 160 tekmo-
valcev igralo namizni hokej. 
Kranj je gostil evropsko pr-
venstvo.

Najzgodnejša mehanska 
igra namiznega hokeja naj 
bil izvirala iz Toronta iz leta 
1932, leta 1939 je svoj mo-
del igre razvilo švedsko pod-
jetje Aristospel, leta 1957 pa 
je na trg prišla švedska Sti-
ga. Na Švedskem je bilo leta 
1982 tudi prvo prvenstvo v 
namiznem hokeju. »Švedi 
so še vedno uspešni, na tem 
prvenstvu predvsem v vete-
ranski konkurenci, a velesi-
le v Evropi so Latvija, Ukra-
jina in Rusija. Rusov v Kranj 
iz znanih razlogov ni. Kon-
kurenca je kljub temu zelo 
močna. V odprti kategoriji 

je 121 udeležencev, skupaj 
okrog 180,« je pojasnil Anže 
Božič, slovenski reprezen-
tant, ki prihaja iz Namizno-
hokejskega kluba Kranj. Ena 
igra traja pet minut, tekmu-
jejo skupaj moški in ženske, 
mlajši in starejši. »Najmlaj-
ša udeleženka ima osem let, 
najstarejši okrog 65,« pojas-
ni Božič in doda, da je ključ 
do uspeha potrpežljivost, 

dobra očesno-mišična koor-
dinacija in mirnost.

Evropsko prvenstvo je po-
tekalo v organizaciji Na-
miznohokejske zveze Slo-
venije, Namiznohokejske-
ga kluba Kranj, Mestne ob-
čine Kranj in Klub študen-
tov Kranj. »Organizatorjem 
sta Mednarodna namizno-
hokejska zveza in proizva-
jalec iger švedsko podjetje 

Stiga zagotavljala najmanj 
osemdeset novih miz, ki 
nam bodo ostale. Upamo, 
da bo prvenstvo pripomoglo 
k popularizaciji namiznega 
hokeja v Sloveniji,« je še po-
vedal Božič. Kranjski klub je 
najmočnejši in da od polovi-
co do dve tretjini igralcev v 
slovenskem pokalu.

Novi evropski prvaki so v 
Kranju postali Edgars Cai-
cs (Latvija) med posamezni-
ki v odprti kategoriji (Anže 
Božič kot najboljši Slovenec 
je bil 51.), med mladinci Ev-
geny Matantsev (Ukrajina), 
Jakob Zalokar Obadic je bil 
četrti, kar je daleč najboljša 
slovenska posamična uvr-
stitev na evropskih prven-
stvih, med ženskami Hanna 
Ivantsova (Ukrajina), Zala 
Škrlep je bila 13., med vetera-
ni pa Hans Osterman (Šved-
ska), Bernard Škrlep je bil 
24. Ekipno zmago so slavili 
Latvijci, Slovenija je osvojila 
sedmo mesto.

Tako velikega tekmovanja v namiznem hokeju, kot je bilo pretekli konec tedna v Kranju, v Sloveniji še ni 
bilo. Potekalo je evropsko prvenstvo.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Maraton Fra-
nja ostaja praznik kolesar-
stva. Na nedeljski Mali in Ve-
liki Franji je bilo okrog 2600 
udeležencev.

Zmagovalca 156-kilometr-
ske trase je odločil sprint če-
tverice ubežnikov, ki ga je do-
bil Nizozemec Johnny Hoo-
gerland, nekdanji profesio-
nalni kolesar, tudi že nosilec 
pikčaste majice na Dirki po 

Franciji. Njegov čas je 3;37:28. 
Od slovenskih kolesarjev je 
bil na devetem mestu najbolj-
ši Tadej Sedar, ki je lani slavil 
na Maratonu Alpe. V ženski 
konkurenci je z veliko pred-
nostjo zmagala Gorenjka La-
ura Šimenc (3;50:17). Na Mali 
Franji je pri moških v sprintu 
slavil Gašper Berlot pred Go-
renjcema Tadejem Alešem 
in Maticem Plaznikom, pri 
ženskah pa Italijanka Anto-
nella Incristi.

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarska skakal-
ka Nika Prevc, članica SK 
Triglav Kranj, je prejemni-
ca prve nagrade Piotr No-
rowski. Za naziv najbolj-
ši mladi zimski športnik v 
Evropi se je v finalu potego-
valo pet športnikov. Dvak-
ratna mladinska svetovna 
prvakinja si je kot drugi no-
miniranci pridobila pravi-
co do štipendije Evropskega 
olimpijskega komiteja. Lani 
je bila zmagovalka prav tako 
Slovenka – biatlonka Lena 
Repinc.

Kranj – Jutri, 15. junija, se v Novi Gorici začenja kolesarska dirka 
Po Sloveniji, na kateri bodo nastopile štiri ekipe svetovne se-
rije, kar nekaj zvezdnikov s Tadejem Pogačarjem (UAE Team 
Emirates) in Matejem Mohoričem (Bahrain-Victorious) na čelu. 
Petdnevna dirka v dolžini 792 kilometrov bo zelo zanimiva tudi 
za gledalce. Na Gorenjskem boste kolesarje lahko pozdravili v 
soboto, 18. junija. Etapa se bo zaključila z vzponom na Veliko 
planino. Konec dirke bo v nedeljo, 19. junija, v Novem mestu.

Kranj – V kranjskem olimpijskem bazenu se je začela finalna 
serija za naslov državnega prvaka v vaterpolu. V AVK Triglav si 
želijo novega naslova. V letošnjem prvenstvu so še neporaženi 
in tako je ostalo tudi po prvi finalni tekmi. Lanske prvake iz 
kamniškega Calcita Waterpola so premagali visoko s 17 : 4. 
Druga tekma bo Pod Skalo v Kamniku jutri z začetkom ob 19. 
uri. Igrajo na tri zmage.

Nagrada Niki Prevc

Jutri start kolesarske dirke Po Sloveniji

Triglavani finale začeli z zmago

Mošnje – Mošenjski tek v 33. izvedbi v organizaciji ŠD Mošnje 
je štel za tekaško serijo Gorenjska, moj planet. V moški kon-
kurenci je bil najhitrejši Andrej Mikelj (Modri tekači, 28:18), 
ki tako nadaljuje z zmagami. Teden prej je namreč slavil na 
Nočnem teku Medvode. Za njim sta bila v cilju Primož Piškur 
(AD Olimpik, 28:22) in Domen Potočnik (ŠD Gorje, 29:08). 
Med ženskami je bila absolutno najhitrejša domačinka Anja 
Zima (ŠD Mošnje, 36:29) pred Marijano Štrukelj (37:56) in 
Urško Malovrh (Mravlce, 38:45). V pokalnem točkovanju sta v 
vodstvu Mikelj in Štrukljeva. Četrta tekma za serijo Gorenjska, 
moj planet bo Radol'ška 10ka 24. junija.

Maja Bertoncelj

Kranj je gostil najboljše igralce namiznega hokeja v Evropi. 
Nastopilo je okrog 180 tekmovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Bled je od petka do nedelje gostil 66. Mednarodno veslaško regato, v četrtek pa se bo začelo 
veteransko evropsko prvenstvo z več kot tisoč tekmovalci.

Veslači tekmovali na Bledu Franja Gorenjki

Mošnje Andreju Miklju

Novi prvaki v namiznem hokeju

Mednarodne veslaške regate na Bledu se je udeležil 
tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. Ob tej 
priložnosti je Občini Bled v hrambo in upravljanje 
predal kajak, ki mu ga je ob njenem uradnem obisku 
v Sloveniji septembra 2019 podarila predsednica 
Estonije Kersti Kaljulaid. V imenu Občine Bled sta ga 
sprejela Iztok Čop in Luka Špik.

Nika Prevc je najboljša 
mlada zimska športnica v 
Evropi. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice bo v svojih vrstah 
imela novega igralca. Kot so sporočili, bo napad železarjev 
okrepil Rudolfs Polcs iz Latvije. Ta 21-letni napadalec je bil 
član vseh selekcij latvijske reprezentance. Pri svojih rosnih 
letih si je nabral že vrsto izkušenj, v zadnjih letih pa je s svojimi 
predstavami navduševal v članskih selekcijah klubov Dinamo 
Riga in HK Mogo.

Latvijec nova okrepitev Jeseničanov
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Po Kvarnerskih otokih, 1. del

Prvo letošnjo kolesarsko 
avanturo smo organizirali v 
drugi polovici maja. Po lan-
ski dobri izkušnji kombina-
cije križarjenja z barko in ko-
lesarjenja smo se odločili, da 
izlet ponovimo tudi letošnjo 
pomlad. Dvomi nekaterih, 
da bo morje še premrzlo in 
bodo noči hladne, so bili od-
več, kajti vreme je bilo na-
ravnost odlično. Noči so bile 
prijetno hladne, čez dan nas 
je sonce dodobra pregre-
lo, da smo z lahkoto skočili 
v morje, čeprav je bilo mor-
da za še kakšno stopinjo 
premrzlo. Kar pa smo maja 
lahko občudovali, je bila na-
rava, ki je na otokih sploh 
nismo navajeni. Po nava-
di so julija ali avgusta, torej 
ko gremo na dopust na mor-
je, trava in drevesa povesem 
požgani od vročine. V maju 
pa je rastlinje najbolj bujno 

cvetelo in bilo zeleno obar-
vano. Hkrati na otokih še ni 
bilo veliko turistov in posle-
dično je bila gneča v mes-
tih manjša in prometa na 
cestah malo. Otok Krk nas 
je navdušil z dobro urejeno 
kolesarsko infrastrukturo. 
Ob glavni cesti, ki povezu-
je mesti Malinska in Punat, 
so zgradili kolesarsko stezo 
povsem ločeno od cestišča 
za druga vozila. Druge ces-
te so lepo speljane in razve-
jane po celem otoku ter ve-
činoma asfaltirane. Na oto-
ku še tako zahtevnim kole-
sarjem ne bo dolgčas. Oto-
ka Rab niso kar tako imeno-
vali otok sreče, saj tudi maja 
nudi veliko užitkov. Na Raj-
ski plaži v Loparju smo v 
mesečini hodili po prijetno 
topli morski vodi, nasled-
nji dan smo kolesarili nad 
plažo z imenom Sahara, 

občudovali park Komrčar, 
ki je spojen z mestom Rab. 
Žal nismo imeli časa, da bi 
si ogledali tudi polotok Kali-
front, ker smo se še isti dan 
z barko prestavili na polo-
tok Lun na otoku Pag. Od 

tu smo ob nasadih oljk kole-
sarili do mesta Novalja. Ker 
smo južni del otoka prekole-
sarili že jeseni, smo se raje 
odločili za odkrivanje otokov 
Lošinj in Cres, ki sta v mes-
tu Osor povezana s krajšim 

mostom. Lošinj je znan kot 
otok zdravja, saj ima vsaj 
dvesto sončnih dni na leto, 
ravno prav je oddaljen od 
obale, da ima morsko klimo, 
hkrati pa ga velebitska bur-
ja ne doseže več tako moč-
no, da bi mu »obrila« košata 
drevesa. Zato so že leta 1892 
na otoku postavili prva zdra-
vilišča. Otok Cres je največ-
ji med jadranskimi otoki in 
med najbolj hribovitimi, saj 
so vsaj trije hribi visoki več 
kot šeststo metrov. Tako je 
idealno za gorske kolesar-
je pa tudi cestnim kolesar-
jem nudi zanimive vzpone. 
V mestu Cres smo kolesar-
jenje zaključili. Naslednji 
dan smo se samo še z barko 
prestavili na izhodišče Sta-
ra Baška. Doživeli smo spo-
mladanske otoke s prečudo-
vito naravo in toplim in ne 
prevročim vremenom.

Grega Flajnik

G L A S O V A  K O L E S A R J E N J A

Dvatisočaki nad Poklju-
ko so vedno primeren in pri-
ljubljen cilj; pa naj bo to eden 
od njih ali pa kar venček ne-
katerih med njimi. Tokrat se 
bomo čez priljubljeni in ved-
no obljudeni Viševnik spus-
tili na Srenjski preval od tam 
pa nadaljevali na Mali Dra-
ški vrh, ki je zaradi neozna-
čenosti, krušljivosti in teh-
nične zahtevnosti precej 
manj obiskan.

Zapeljemo se na Pokljuko 
in nadaljujemo do Rudnega 
polja, kjer parkiramo. Vzpon 
začnemo v smeri markacij 
za Triglav in v nekaj minu-
tah pridemo do smučišča, 
čez katero nas usmeri sme-
rokaz za Viševnik. Sledimo 

poti skozi gozd in izstopi-
mo ob zgornjem smučišču. 
Nadaljujemo čez smu-
čišče, kjer pot lepo zavija, 
da strmine ne občutimo. Na 
vrhu smučišča se pot strmo 
vzpne in nas pripelje v kota-
njo, kjer je na naši levi stra-
ni Plesišče, desno se odcepi 
pot čez Kačji rob. Pot se ra-
hlo položi, potem pa se v ne-
kaj okljukih dvigne na sedlo. 
S sedla se pod nami prvič po-
kaže planina Konjščica, za 
njo Uskovwnica, v ozadju pa 
se dvigujejo bohinjske gore. 
Od tod se tudi prvič poka-
že naš današnji prvi cilj. Pot 
se strmo vzpenja, okoli nas 
so samo še pritlikavi borov-
ci. Ko pridemo do grebena, 
nas od vrha Viševnika loči 
le še nekaj minut. Do vrha 

smo potrebovali približno 1 
uro in 30 minut.

Viševnik ponudi čudovit 
razgled; kot da bi bil v naro-
čju Triglava, ki nam leži na 
dlani. Planika in Kredarica, 
zadaj slovenski očak. Med 
nami in Triglavom pa vidimo 
Tosc, na njegovi levi je Ablan-
ca, pred njim pa Veliki Dra-
ški vrh in Mali Draški vrh, ki 
je le streljaj stran. Z vrha ses-
topimo na Srenjski preval. 
Sestop mora biti previden, 
saj je pot ponekod krušljiva. 
S Srenjskega prevala nada-
ljujemo po neoznačeni poti 
proti vrhu Malega Draškega 
vrha. Svetujem, da si na pre-
valu na glavo poveznemo če-
lado, saj je vzpon direkten, 
strm in zelo krušljiv. Sledi-
mo slabo vidni in neoznačeni 

stezi. Ponekod srečamo celo 
kakšen možic. Vzpenjamo se 
strmo, po neizraziti grapi, po-
nekod grapo tudi zapustimo. 
Možnosti za vzpon na gre-
ben je več. Svetujem, da sle-
dimo grapi, ki nas bo pripe-
ljala na oster, prepaden gre-
ben. Moj običajni vzpon gre 
kar naravnost na vzhodni vrh 
Malega Draškega vrha. Z nje-
ga sledimo grebenu, dvakrat 

celo izgubimo višino in na-
daljujemo do višjega zahod-
nega vrha, kjer je tudi velik 
možic. Previdnost na grebe-
nu mora biti velika, saj je po-
nekod prepadno. Z Viševni-
ka smo do vrha Malega Dra-
škega vrha potrebovali eno 
uro.

Z Malega Draškega vrha 
je razgled še lepši. Globo-
ko pod nami se odpre dolina 

Krma, nad katero kralju-
je »železna lady« Rjavina s 
svojim grebenom Luknje 
peči, Dimnika in Macesnov-
ca. Triglavski podi pa Konj-
ski preval, Šmarjetna, Ka-
njavec, Veliki Draški vrh, 
Tosc, ki daje slutiti Vernar … 
Preprosto lepo!

Previdno sestopimo z 
zahodnega vrha nazaj na 
Srenjski preval. Nekaj časa 
sledimo poti vzpona, nato 
pa nas vidni možici usmeri-
jo navzdol. Z malce občutka 
za brezpotja lahko tudi vidi-
mo pot. S Srenjskega preva-
la sestopimo proti Kačjemu 
robu, na severni strani Vi-
ševnika, kjer je trenutno še 
precej snega, ki pa sestop le 
olajša. Na vzhodni strani Vi-
ševnikovega grebena se pot 
obrne proti zahodu in nas 
pripelje do planine pod Ple-
siščem, od koder sestopimo 
do smučišča in od tam na 
Rudno polje.

Nadmorska višina: 2132 m

Višinska razlika: 900 m

Trajanje: 4 ure

Zahtevnost: 

Zahodni vrh Malega Draškega vrha z možicem / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Sestop z Viševnika na Srenjski preval. Pred nami je Mali Draški vrh. Severna stena Viševnika s sneženim Kačjim robom / Foto: Jelena Justin

Tudi Slavko je bil navdušen nad bujnim rastlinjem na otoku 
Rab. / Foto: Grega Flajnik

Čez enega najbolj obljudenih dvatisočakov na drugi dvatisočak v soseščini, 
ki od gornika zahteva nekaj znanja gibanja po brezpotjih. Priporočljiva, nujna 
pravzaprav, je čelada!

Nujna uporaba čelade
Planinski izlet: Mali Draški vrh (2132 m n. m.)
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Mojstrana – Društvo podeželske mladine Zgornjesavske 
doline prireja v nedeljo, 19. junija, z začetkom ob 11. uri na 
Mitharjevem bregu med Dovjim in Mojstrano predstavitev 
in praktični prikaz delovanja gorske kmetijske mehanizacije 
Lavrih. Prikazali bodo košnjo in obdelavo strme travnate po-
vršine. Če bo v nedeljo deževalo, bodo predstavitev prestavili 
za en teden, na nedeljo, 26. junija.

Kranj – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
je v okviru nadzora nad internetno prodajo ugotovila, da ne-
kateri prodajalci v spletnih oglasih ponujajo fitofarmacevt-
ska sredstva za zatiranje škodljivcev, ki v Evropski uniji niso 
dovoljena. Pa ne le to: nekateri ponujajo celo prepovedana 
fitofarmacevtska sredstva na osnovi aktivne snovi klorpirifos, 
za katero je Evropska agencija za varno hrano ugotovila, da 
ima snov genotoksične lastnosti in da ima lahko dolgotrajne 
posledice za zdravje ljudi. Uprava ob tem opozarja uporabni-
ke, da spletna prodaja fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji 
ni dovoljena, hkrati jih poziva, da jih kupujejo pri registriranih 
domačih prodajalcih, ki ponujajo registrirana sredstva, ki so 
varna tako za uporabnike kot za okolje in pridelke.

Prikaz delovanja gorske kmetijske mehanizacije

Spletna prodaja ni dovoljena

Zadružna zveza Slovenije praznuje letos 150-letnico zadružništva na Slovenskem in 50-letnico ponovne 
ustanovitve zveze.

Ljubljana – Zadružna zve-
za je letošnji osrednji dogo-
dek, zadružni kongres, ki je 
potekal v četrtek v Ljublja-
ni, prilagodila praznova-
nju pomembnih obletnic. 
Najprej je pripravila slav-
nostno akademijo in pode-
litev priznanj, kongres pa 
nadaljevala s predavanje-
ma o slovenskem in evrop-
skem zadružništvu, dogod-
kom Zadruge v mestu in s 
slavnostno večerjo.

Zadružništvo poslovni 
model prihodnosti

Osrednji govornik na slav-
nostni akademiji je bil pred-
sednik države Borut Pahor, 
ki je zadružni zvezi tudi iz-
ročil zahvalo za nenadome-
stljivo vlogo zadrug pri ra-
zvoju slovenskega podeže-
lja in za skrb za povezova-
nje ljudi, ki živijo s podeže-
ljem. »Postavili ste poslov-
ni sistem solidarnosti in so-
delovanja, za katerega se da-
nes zdi, da bo prav mogoče 
postal poslovni model priho-
dnosti,« je zadružnikom de-
jal Pahor, ki ocenjuje, da je 
danes razkorak med pode-
želskim in mestnim življe-
njem manjši, kot je bil kdaj-
koli; zasluge za to pa je pripi-
sal tudi zadružništvu.

Pomembna vloga zadrug 
pri odkupu, pogajanjih ...

V imenu ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je zadružnike na-
govoril državni sekretar Da-
rij Krajčič. »Za uspešen ra-
zvoj pridelave hrane v Slo-
veniji bo v prihodnje po-
membno predvsem kakovo-
stno zastopanje kmetov pri 
poslovanju z ostalimi moč-
nejšimi deležniki v verigi 
preskrbe s hrano,« je dejal 

Krajčič in poudaril, da na 
ministrstvu glavno vlogo za-
drug in zadružnega sistema 
vidijo predvsem pri odkupu, 
pogajanjih, sklepanju dol-
goročnih pogodb in naroče-
ni proizvodnji.

Pričakujejo večjo 
podporo pri naložbah

Predsednik zadružne 
zveze Borut Florjančič se 
je zavzel za to, da bi drža-
va v prihodnje še bolj pod-
prla zadruge pri investici-
jah v živilskopredeloval-
ne obrate, skladišča, silose 

in hladilnice ter v trgovsko 
verigo, s katero bodo lah-
ko »vstopile v mesto« in na 
sodoben način nagovori-
le kupce. »Brez močne na-
ložbene injekcije ne bo na-
predka in prerazporejanja 
vrednosti na začetek veri-
ge preskrbe s hrano, to je h 
kmetu,« je dejal Florjančič.

Ob jubileju priložnostna 
znamka in razstava

Ob jubileju zadružništva 
je Pošta Slovenije na predlog 
zadružne zveze izdala prilo-
žnostno znamko. Osrednji 
motiv znamke je doužnjek, 
starodavni žetveni venček, 
čigar prepletenost je mož-
no razumeti kot simbol 

zadružništva, ki združu-
je slovenskega kmeta. Ju-
bilej so zaznamovali tudi z 
razstavo Kmetijske zadruge 
ščitijo prebivalstvo na deže-
li, ki je bila en teden na ogled 
v ljubljanski Mestni hiši, od 
koder bo krenila na gosto-
vanje po Sloveniji. Razsta-
va prikazuje razvoj zadru-
žništva od skromnih začet-
kov do današnjega uspešne-
ga kapitalskega sistema ter 
poudarja pomembne posa-
meznike, ki so veliko nare-
dili za razvoj zadružništva. 
V pripravi je tudi monogra-
fija o zgodovini zadružniš-
tva na Slovenskem, ki bo 
predvidoma izšla ob koncu 
prihodnjega leta.

Cveto Zaplotnik

Na slavnostni akademiji: (od leve) predsednik zadružne ZZS Borut Florjančič, predsednik 
države Borut Pahor, nagrajenca Simon Toplak in Franci Avsec ter Silvan Peršolja, 
predsednik nadzornega odbora ZZS / Foto: arhiv ZZS

Jubilej slovenskega zadružništva

Kranj – Ko so člani društva 
Gašper Šink iz Češnjevka 
ter Jakob Rakovec in Jernej 
Poklukar, oba iz Struževega 
pri Kranju, ob koncu aprila 
zmagali na gorenjskem tek-
movanju Mladi in kmetijstvo 
na Trsteniku, so napovedali, 
da bodo tudi na državnem 
tekmovanju šli na zmago. 
Smelo napoved so tudi ures-
ničili in prejšnjo soboto na 
tekmovanju v Žužemberku 

med vsemi enajstimi eki-
pami iz vse Slovenije poka-
zali največ znanja o seme-
narstvu, reji avtohtonih kr-
škopoljskih prašičev, travni-
kih Natura 2000 ter o orga-
niziranosti, položaju in ci-
ljih mladih v Evropski uniji 
in osvojili prvo mesto. Tek-
movalci so za zmago prejeli 
praktične nagrade, društvo 
pa obveznost, da prihodnje 
leto organizira državno tek-
movanje. Zmago Gorenj-
cev je z bučnim navijanjem 

pospremila skupina članov 
njihovega društva.

Tekmovanje je organizira-
lo Društvo podeželske mla-
dine Suha krajina v sodelo-
vanju z Zvezo slovenske po-
deželske mladine (ZSPM), 
Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico Slovenije (KGZS) in 
Kmetijsko gozdarskim za-
vodom Novo mesto. Kot je 
dejala predsednica ZSPM 
Anja Mager, tekmovanje po-
meni predvsem ohranjanje 
tradicije prenosa znanja o 

kmetijstvu in povezovanja 
mladih, ki jih povezuje eno 
– ljubezen do kmetijstva. 
Predsednik zbornice Ro-
man Žveglič je mlade spod-
bujal z besedami: »Ne ustra-
šite se izzivov, le pogumno. 
Ko pa se vam bo zdela sto-
pnica previsoka, povprašaj-
te starše in starejše, povpra-
šajte strokovnjake na kme-
tijsko-gozdarskih zavodih 
in nas na zborničnem ura-
du, ki zastopamo stanovske 
interese.«

Ekipa Društva kranjske in tržiške podeželske mladine, ki so jo sestavljali Gašper Šink, Jakob Rakovec in 
Jernej Poklukar, je zmagala na jubilejnem, petdesetem državnem kvizu Mladi in kmetijstvo.

Cveto Zaplotnik

Na jubilejnem kvizu zmagali Gorenjci

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne aprila letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 38,66 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo 
za 2,30 evra ali 6,33 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,21 odstotka maščobe in 
3,39 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 42,73 evra in je 
bila za 2,19 evra ali za 5,40 
odstotka višja kot marca. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 35,67 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 40,63 evra.

Odkupne cene mleka

Cveto Zaplotnik

Kranj – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavo-
du (KGZ) Kranj vabi pride-
lovalce ozimnih žit v petek, 
17. junija, ob 9. uri na njivo 
kmetije Šifrer v Ledinah na 
Žabniškem polju na ogled 
in predstavitev poskusa z 
ozimnimi žiti. Marija Kalan 
iz KGZ Kranj bo predstavi-
la letošnje pogoje pridelova-
nja žit, prof. dr. Rok Mihe-
lič z Oddelka za agronomijo 
Biotehniške fakultete v Lju-
bljani ohranitveno (konzer-
virajočo) obdelavo tal, pred-
stavniki semenarskih hiš 
Agrosaat, Semenarna, Saa-
tbau Linz in Marton Gene-
tics pa sorte ječmenov, triti-
kal in pšenic v poskusu ter 

aktualno ponudbo semen za 
strniščno setev za krmo in za 
podoranje.

Osrednja tema srečanja bo 
ohranitvena oziroma kon-
zervirajoča obdelava tal, to 
je obdelava tal brez klasične-
ga oranja. Tovrstna osnovna 
obdelava tal zmanjšuje zbi-
tosti tal, izboljšuje sposob-
nost zadrževanja vode v tleh 
in povečuje število mikroor-
ganizmov v tleh. Prispeva 
tudi k manjšemu izpiranju 
rastlinskih hranil iz tal, kar 
je dobrodošlo predvsem na 
vodovarstvenih območjih.

Na Gorenjskem takšno 
obdelavo tal že uporablja-
jo nekatera večja kmetijska 
podjetja, kmetije pa le izje-
moma. Na kmetijah jo v pra-
ksi uporabljajo le za strnišč-
no setev.

Srečanje pridelovalcev žit

Cveto Zaplotnik

Zadružna zveza je za 
izjemen prispevek k 
razvoju zadružništva 
v Sloveniji podelila 
priznanje Simonu 
Toplaku in Franciju 
Avscu, Kmetijsko 
gozdarska zbornica 
Slovenije pa je zadružni 
zvezi podelila plaketo.

Zadružna zveza Slovenije združuje 60 zadrug, ki 
povezujejo več kot 13.500 članov, zaposlujejo več 
kot 2600 delavcev ter na leto ustvarijo več kot 660 
milijonov evrov prihodkov. S širšega gorenjskega 
območja so članice zadružne zveze zadruge Sava 
Lesce, Križe, Cerklje, Sloga Kranj, Škofja Loka, M Sora 
Žiri, Medvode, Kamnik in Domžale.

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 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

December 2021 33,67 37,67 30,54 35,33

Marec 2022 36,36 40,54 33,39 38,16

April 2022 38,66 42,73 35,67 40,63
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Požarna vaja v Elanu dokaz 
usklajenosti gasilcev
Na vaji so sodelovali gasilci iz Begunj in okolice, interna Elanova gasilska brigada ter Gasilsko reševalna 
služba Jesenice, enota nujne medicinske pomoči, policisti in gorski reševalci. Obiskovalci so si vajo, ki 
je simulirala reševanje dvajsetih oseb iz upravne stavbe podjetja, lahko ogledali v živo.

Begunje – Na pobudo Pro-
stovoljnega gasilskega 
društva Begunje, ki v letoš-
njem letu praznuje 140-le-
tnico delovanja, so prejšnjo 
soboto izvedli skupno gasil-
sko vajo v objektu upravne 
stavbe podjetja Elan.

V veliki vaji, za katero so v 
Elanu zagotovili prostore in 
v njej tudi aktivno sodelova-
li, je bilo skupaj udeleženih 
okoli osemdeset reševalcev: 
gasilci iz domačega Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Begunje na Gorenj-
skem in Industrijskega 
prostovoljnega gasilskega 
društva (IPGD) Elan, pro-
stovoljni gasilci iz društev 
Hlebce, Radovljica, Lesce in 
Podgora, Gasilsko reševalna 
služba Jesenice, enota nuj-
ne medicinske pomoči Ra-
dovljica ter policisti in gor-
ski reševalci iz Radovljice.

Obiskovalci vaje so si lah-
ko od blizu ogledali delo 
vseh reševalnih enot na si-
mulirani vaji požara in re-
ševanja na objektu upravne 
stavbe, v katerem je ostalo 
ujetih dvajset oseb.

»Uspešno izvedena vaja je 
dokaz naše usklajenosti, re-
dnih skupnih gasilskih vaj in 
sosedske povezanosti,« je po-
udaril predsednik PGD Be-
gunje Klemen Štefelin, ki se 
je v imenu gasilcev iz Begunj 
družbi Elan zahvalil tudi za 
donacijo, s katero jim je pod-
jetje priskočilo na pomoč pri 
nakupu gasilskega vozila.

»V Elanu spoštujemo 
sodelovanje z različnimi 

organizacijami iz lokalne 
skupnosti, saj smo že več kot 
75 let globoko vpeti v to oko-
lje. Še posebej pa nam je po-
membno sodelovanje z ga-
silskimi organizacijami, ki 
predstavljajo nepogrešljiv 
steber požarne varnosti lo-
kalnega okolja, prebivalstva, 
ki tam živi, in podjetij, ki v 
tem okolju delujemo,« pa je 
poudaril podpredsednik 
skupine in direktor zimske 

divizije Elan Leon Korošec. 
»Poleg interne gasilske bri-
gade IPGD Elan je PGD 
Begunje naš prvi in najpo-
membnejši sosed. Izjemno 
smo ponosni na njihov častit-
ljivi jubilej in cenimo vse ak-
tivnosti, ki jih skupaj z nami 
izvajajo za zagotovitev kar 
največje možne preventive 
pred požari. Skupna požarna 
vaja predstavlja pomemben 
gradnik tega sodelovanja.«

Obiskovalci so si lahko na simulirani vaji požara in reševanja, v katerem je bilo ujetih 
dvajset oseb, od blizu ogledali delo vseh reševalnih enot. / Foto: Jakob Remar (arhiv Elana)

Kolesarji: skoraj dva tisoč kršitev

Kranj – Policija je pred dne-
vi objavila rezultate poostre-
nih nadzorov, ki so jih izva-
jali v času zadnje tritedenske 
nacionalne preventivne akci-
je za večjo varnost kolesarjev. 
V celotni Sloveniji so ugoto-
vili 1.985 kršitev cestnopro-
metnih predpisov pri kole-
sarjih in 237 kršitev pri voz-
nikih motornih vozil v pove-
zavi s kolesarji. Z alkotestom 
so preizkusili 1.127 kolesar-
jev, od tega je bilo pod vpli-
vom alkohola 47 kolesarjev. 
V 1.580 primerih so kršite-
ljem izrekli le opozorilo.

Gorenjski policisti pa so 
v času akcije pri kolesarjih 
ugotovili 83 kršitev prome-
tnih pravil. Sedemdeset kr-
šitev je bilo povezanih z ne-
pravilno uporabo prometne 
površine, v 13 primerih pa 
so izrekli ukrepe zaradi ne-
uporabe kolesarske čelade. 
Na Policijski upravi Kranj 

so še pojasnili, da so njihovi 
policisti v treh tednih akcije 
obravnavali 169 (lani v ena-
kem obdobju 144) prometnih 
nesreč, v njih pa so trije udele-
ženci umrli. Med temi nesre-
čami jih je bilo 15 z udeležbo 

kolesarjev, od tega so jih šest 
povzročili sami. Umrla sta 
dva kolesarja, nobeden od 
njiju pa ni bil povzročitelj. 
Dva sta se huje poškodovala, 
še osem pa lažje. Pri poško-
dovanih kolesarjih, ki so bili 

sami udeleženi v prometnih 
nesrečah, je bil najpogostej-
ši vzrok za nesrečo neprila-
gojena hitrost, sledila je pre-
majhna varnostna razdalja, 
je povedal Bojan Kos s PU 
Kranj.

Policisti so tri tedne intenzivneje preverjali, ali kolesarji spoštujejo prometna pravila in kako se do 
kolesarjev obnašajo drugi vozniki.

Simon Šubic

Sopotnica – Škofjeloški po-
licisti so v nedeljo dopoldan 
v bližini Sopotnice obravna-
vali smrt moškega, ki so ga 
po prevrnitvi panjev popika-
le razdražene čebele. »Oko-
liščine kažejo, da sta odra-
sla moška urejala panje na 
paši, ko se jih je nekaj pre-
vrnilo. Čebele so oba večkrat 
opikale. Po dogodku je eden 
od njiju kljub prvi pomoči 
umrl,« so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj.

Po poročanju uprave za 
zaščito in reševanje, so po-
pikanima moškima prvo 
pomoč nudili prostovolj-
ni gasilci iz Bukovice, nato 
so ju prevzeli reševalci Nuj-
ne medicinske pomoči Ško-
fja Loka. Huje popikanega 

moškega so s helikopterjem 
prepeljal v nadaljnjo oskrbo 
v ljubljanskem kliničnem 
centru, a je med letom do 
Ljubljane žal umrl.

Po poročanju Dnevnika 
naj bi čebelarja v soboto v 
Sopotnico pripeljala panje 
čebel, v nedeljo dopoldne 
pa sta jih nameravala ustre-
zno namestiti in razvrstiti. 
Pri tem naj bi se del panjev 
podrl, razdražene čebele pa 
so oba nato napadle. Mlaj-
ši je pred čebelami zbežal v 
gozd, starejši pa se je umak-
nil proti avtomobilu. Po ne-
katerih informacijah naj bi 
nameraval čebele umiriti z 
dimljenjem, vendar ni bil 
dovolj hiter. Ko se je mlajši 
moški vrnil iz gozda, naj bi 
drugega čebelarja že našel 
močno popikanega na tleh.

Čebele moškega 
popikale do smrti
Simon Šubic

Škofja Loka – V Škofji Loki je voznik v nedeljo trčil v peško in 
pobegnil. Policisti ga obravnavajo zaradi povzročitve prome-
tne nesreče in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči 
brez pomoči, za kar mu grozi zapor do enega leta.

Kranj – Policisti so v petek obravnavali grožnjo moškega s 
samopoškodovanjem v zasebnem prostoru, zato so posre-
dovali policijski pogajalci, specialna enota policije in druge 
pristojne službe, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po 
neuspešnem pogajanju so moškega v objektu prijeli policisti 
specialne enote in ga predali zdravniški službi. V dogodku ni 
bil nihče poškodovan, okoliščine pa kažejo, da njegova rav-
nanja niso bila nevarna za okolico, so pojasnili.

Moškega obvladali policijski specialci

Po nesreči pobegnil

Radomlje – Na Preserski cesti v Radomljah sta v petek dopol-
dne zaradi odvzema prednosti trčila voznika osebnih vozil. 
Povzročitelj se je pri tem poškodoval in so ga z reševalnim 
vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. V postopku z 
drugim voznikom pa so policisti ugotovili, da je vozil pod 
vplivom alkohola, saj je preizkus pokazal 0,60 mg/l alkohola 
v izdihanem zraku. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo. Oba 
voznika so kaznovali.

Trčenje zaradi izsiljevanja prednosti

Kamnik – V soboto okoli 17. ure je v Kamniški Bistrici voz-
nik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z 
vozišča. Vozilo se je prevrnilo na streho in v grapo, kjer je 
obstalo v vodi. Voznika, ki se je lažje poškodoval, so odpeljali 
z reševalnim vozilom. Policisti so vozniku odredili strokovni 
pregled, ki pa ga je odklonil.

Z avtomobilom pristal v vodi

S helikopterjem odpeljali 
dva planinca in kolesarja

Kamnik – Minuli konec te-
dna so v gorenjskih gorah 
potekala tri helikopterska re-
ševanja. V nedeljo je v sme-
ri Zajeda v steni Brane pa-
del plezalec in si poškodo-
val gleženj. Posredovali so 
gorski reševalci iz Kamnika, 
ki so aktivirali dežurno he-
likoptersko ekipo. Planinca 
so s helikopterjem prepeljali 
v ljubljanski klinični center. 
V soboto popoldne si je v 

bližini Studorskega prevala 
planinka poškodovala roko. 
Pri vzponu po skalnatem te-
renu ji je zdrsnilo. Posredo-
vali so gorski reševalci iz Bo-
hinja ter dežurna ekipa za re-
ševanje v gorah s helikopter-
jem Slovenske vojske. Odpe-
ljali so jo v jeseniško bolnišni-
co. V petek dopoldne pa se je 
na poti s Soriške planine pro-
ti Bohinju pri padcu poškodo-
val kolesar. Tudi ponj je prile-
tel helikopter in ga prepeljal v 
ljubljanski klinični center.

Simon Šubic

Marjana Ahačič

V tritedenski preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev so slovenski policisti obravnavali 
skoraj dva tisoč kršitev prometnih pravil pri kolesarjih in 237 pri voznikih. / Foto: Gorazd Kavčič
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POLETNA NOČ

N
a odru na Kon-
gresnem trgu v 
Ljubljani bodo 
v torek, 21. ju-
nija, ob 20.45 

pod taktirko dirigenta Pa-
trika Grebla ter v izvedbi 
Big Banda in Simfonične-
ga orkestra RTV Slovenija 
in priznanih slovenskih iz-
vajalcev ponovno zazvenele 
zimzelene uspešnice.

Ob letošnjem jubile-
ju najstarejšega slovenske-
ga festivala zabavne glasbe, 
ki se je začel maja 1962 na 
Bledu, bodo organizatorji v 
ospredje prvič postavili velik 
avtorski prispevek mojstric 
in mojstrov besede, prizna-
nih slovenskih pesnic in pe-
snikov, ki so s svojimi verzi 
obogatili in neizbrisno zaz-
namovali zgodovino sloven-
ske popularne glasbe.

V prepletu uspešnic ali za 
besedilo nagrajenih popevk 
se bodo med drugimi poklo-
nili Gregorju Strniši, Miro-
slavu Košuti, Svetlani Maka-
rovič, Cirilu Zlobcu, Bran-
ku Šömnu, Franetu Milčin-
skemu - Ježku, Elzi Budau, 
Dušanu Velkaverhu, Mila-
nu Deklevi, Ervinu Fritzu in 
Milanu Jesihu.

V vrhunski glasbeni izved-
bi velikega orkestra z glasbe-
niki Simfoničnega orkestra 
in Big Banda RTV Slovenija 
in ob glasbenem vodstvu di-
rigenta Patrika Grebla boste 
tako lahko ob 70. obletnici 
Ljubljana Festivala v izved-
bi najboljših slovenskih pev-
skih izvajalk in izvajalcev 
slišali več kot 23 nepozab-
nih skladb, kot so Malokdaj 
se srečava, V Ljubljano, Dan 

neskončnih sanj, Cifra mož, 
Leti leti lastovka, Zato sem 
noro te ljubila, Zvezde pada-
jo v noč, Šopek maka, Bres-
kvice, Lastovka …

Vodenje poletne noči so 
zaupali mojstroma govorje-
ne besede Bernardi Žarn in 
Mariu Galuniču.

»Poletna noč je zame ena 
najžlahtnejših prireditev, k 
njej vedno pristopim z ve-
seljem in posebnim spošto-
vanjem. Ko na odru zazveni 

veliki orkester RTV in odlič-
ni slovenski pevci in pevke, 
se od lepega ježi koža. Le-
tos pa imam še dodaten raz-
log za veselje, saj jo bova po-
vezovala skupaj z Mariem 
Galuničem. V bistvu imam 
dva dodatna razloga za vese-
lje: drugi je ta, da bo Poletna 
noč letos posvečena bese-
dam. Pri popevkah sem vse-
lej zelo pozorna na besedila, 
in ker sem ravno zdaj ponov-
no brala Cankarjeve Podobe 

iz sanj, si za parafrazo pesmi 
Poletne noči izposodim nje-
gove besede iz črtice Veselej-
ša pesem: vsaka odpre vrata 
na stežaj mislim in spomi-
nom brez števila; in vsaka 
pesem je doživljaj, ki osta-
ne v duši neizbrisljiv,« je po-
vedala Žarnova, Galunič pa 
pojasnil, da bo to njegovo 
prvo vodenje Poletne noči. 
Ne bi si pa mogel zamisliti 
boljše priložnosti, kot je le-
tošnja prireditev. »Posveče-
na bo namreč pesnikom in 
izjemnim besedilom, ki so 
se združila z glasbo Sloven-
ske popevke. Sam sem pri 
poslušanju glasbe zelo po-
zoren na besede in v zgo-
dovini popevke smo imeli 
neznansko srečo, da so za-
njo pisali besedila veliki po-
eti. In na to bi se radi spom-

nili na prvo poletno noč. 
Verjamem, da bodo ljudje 
prav zaradi letošnje rdeče 
niti še bolj natanko prisluh-
nili, o čem pojejo večne me-
lodije. Včasih je potrebnih 
malo besed, da se nas do-
taknejo, a morajo biti pra-
ve. Izbrali smo več kot dvaj-
set popevk, ki bodo doka-
zale svojo neusahljivo moč 
prav zaradi vrhunskih te-
kstopiscev. Med njimi bodo 
take, ki so stare več desetle-
tij, in tudi bolj mlade. Verje-
tno je najmlajša in meni naj-
ljubša Šopek maka, napisal 
jo je Milan Dekleva. Kakšna 
vrhunska poezija, ne mo-
rem pričakati, da jo znova 
slišim,« je še povedal.

Tradicionalni gala koncert Poletna noč bo letos posvečen slovenskim pesnicam in pesnikom. Dogodek 
predstavlja odprtje sedemdesetega Ljubljana Festivala. Koncert bo naslednji torek.

Alenka Brun

Bernarda Žarn in Mario Galunič / Foto: RTV Slovenija (Adrijan Pregelj)

T
ržiška kavarna 
Platz je na svo-
ji terasi v soboto 
od 12. ure dalje 
gostila pravi pi-

knik. V goste so namreč po-
vabili domačina, udeležen-
ca priljubljene kulinarične 
oddaje MasterChef Sloveni-

ja Bernarda Bečana. Tokrat 
je za obiskovalce pripravljal 
dve različici hamburgerjev: 
shrimp bomb burger s ko-
zicami in barney burger z 
govedino ter steak s čokola-
dno omako in prilogo. Zlas-
ti obe vrsti hamburgerjev 
sta šli v slast obiskovalcem, 
je pa na terasi Platza Beča-
nu pri delu pomagal prija-
telj, tudi Tržičan Jan Miku-
landra.

Mimogrede smo izvedeli, 
da se je Bečan pred kratim 

vrnil s Karibov, kjer je preži-
vel delovni mesec, saj je ku-
hal na barkah. Že v nedeljo 
pa je za tri mesece ponovno 
odšel na podobno delo v Gr-
čijo. Kot kuhar tako skrbi za 
zasebne skupine tako na ja-
drnicah kot »motornjačah« 
in pri svojem delu, je pove-
dal, izjemno uživa. Je pa to 
res včasih naporno delo, se 
je strinjal, a dodal, da na ta 

način vidiš tudi kar nekaj 
sveta. Navdušenja nad od-
hodom med pripravo ham-
burgerjev na terasi Platza 
tako ni skrival in če bi imel 
čas, bi zagotovo slišali tudi 
kakšno karibsko kulinarič-
no anekdoto.

Povprašali smo ga še, če 
si enkrat v prihodnosti še 
želi lastno restavracijo. Zas-
mejal se je, odgovor pa je bil 
pritrdilen. In zagnan kot je, 
si je za cilj zastavil Micheli-
novo zvezdico.

Alenka Brun

Sobota je bila za Tržičana Bernarda Bečana v 
znamenju hamburgerjev, v nedeljo pa je bil potem 
že na poti v Grčijo.

IZ PLATZA V GRČIJO

Bernard Bečan in Jan Mikulandra / Foto: Alenka Brun

Hamburgerji so šli obiskovalcem v slast. / Foto: Alenka Brun

Poletna noč se bo zgodila 

na odru Kongresnega 

trga v Ljubljani v torek, 

21. junija, zvečer.
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G
asilci  PGD 
Trata so prvo 
letošnjo ju-
nijsko soboto 
pred gasilskim 

domom na Trati organizi-
rali tekmovanje v kuhanju 
golaža Golažijada, kjer so 
kuhalnice vihtele tako gasil-
ske kot druge ekipe, največ 
z Gorenjskega. Kuhanje go-
laža je ocenjevala strokovna 
komisija, najboljši trije pa 
so bili nagrajeni. Dogodek 
je povezoval Vili Bonča.

Za pripravo golaža je tek-
movalna ekipa dobila od or-
ganizatorja kilogram in pol 
govejega mesa, enako količi-
no čebule in drva za kurjavo. 
Za druge pripomočke in se-
stavine so tekmovalci poskr-
beli sami.

Obiskovalci smo imeli kaj 
videti. Vzdušje je bilo bolj 
podobno pikniku kot tek-
movanju. Vonj po različnih 
golažih je bil vabljiv. Kdor je 
želel, je lahko sodeloval tudi 
v srečelovu, kjer je bila glav-
na nagrada umetniško delo 
domačega slikarja, ali pa se 
preizkusil v ugibanju teže 

praznega kotla za kuhanje 
golaža. Ta ni bil ne največ-
ji in ne najmanjši, tako da 
ugibanje ni bilo lahko.

Na začetku je bilo na Go-
lažijado prijavljenih več kot 
dvajset ekip, prišlo pa jih je 
nekaj manj. Napeto je bilo 
do zadnje žlice, kot so se iz-
razili organizatorji. Tretje 
mesto je letos osvojila eki-
pa Top, drugi so bili Pogrej 
in pojej, prvi pa PGD Rate-
če - Gorenja vas. Slednji so 
tako osvojili tudi prehodni 
pokal – zlati kotel. Najbolj 
izvirna ekipa pa je postala 
Dobr je.

ŠKRAT NA ERMANOVCU

P
r ireditev Škrat 
na Ermanovcu 
po besedah Mil-
ke Burnik iz Tu-
rističnega društva 

Sovodenj pripravljajo od 
leta 2011, odpadla je le prvo 
leto epidemije covida-19, že 
lani pa so jo znova pripravi-
li v okrnjenem obsegu. »Na-
men dogodka je druženje 
malih planincev, da na vo-
denih odkrivanjih začutijo 
naravo, skrivnosti in poseb-
nosti rastlin in živali v okoli-
ci koče, se srečajo z gozdno 
pedagogiko, planinstvom in 
ustvarjalnostjo.«

Za uvod najprej posluša-
jo pravljico o škratu, najpo-
gosteje o Avguštinu. Ta pri-
jazni, ustrežljivi in iznajdlji-
vi škrat rad pomaga gozdnim 
prebivalcem in je nepresta-
no v gibanju, skozi pripo-
ved pa mimogrede tudi po-
trka na vest poslušalcev in 
spomni na vrednote, je raz-
ložila Milka Burnik. Kot nje-
govo nasprotje se v pravljici 

pojavi še preveč zvedava šoja, 
ki je privoščljiva in nesram-
na. Nato sledi pohod v druž-
bi šolskih škratkov Ekca, 
Kulturka, Športka in Kuh-
ca ali na vrh Ermanovca, do 
lovske koče v Stari Oselici 
ali pa vsaj na Štor nad kočo, 
po poti pa jih spodbujajo, da 
gozd zaznavajo z vsemi čuti-
li. »Opazujejo dogajanje na 
drevesih in grmih, tipajo, vo-
njajo, bosi hodijo po suhem 
listju, iglicah in storžih, se s 
prekritimi očmi premikajo 

ob dolgi vrvi, gradijo škrato-
vo domovanje, iščejo sledi ži-
vali, pletejo venčke iz regra-
tovih cvetov ...« Na travniku 
pred kočo pa nato zanje prip-
ravijo še zabavne igre za ur-
jenje spretnosti in hitrosti ter 
ustvarjalne delavnice, za ma-
lico pa se posladkajo s škrato-
vimi palačinkami z marme-
lado ali čokolado.  »Na delav-
nicah so nastale slike na kar-
tonu, sovica na podstavku, ži-
vali iz slanega testa, poslikan 
škrat iz polena, poslikana 

platnena vrečka, prepro-
sta ura, kozarec za lovljenje 
bombonov in drugo,« je še 
dejala Milka Burnik.

Letos so se po pravljici o 
rdečem in zelenem škratu 
povzpeli na Štor, v gozdu po-
snemali veverico in merili 
moči. Na ploščadi pred kočo 
so se pomerili v natančnem 
metanju storžev, za konec 
pa poslikali poleno in domov 
odnesli vsak svojega škrata 
pa tudi škratovski kartonček 
z žigom.

Pred planinsko kočo na Ermanovcu so najmlajši tudi letos lahko uživali v družbi škratov in prijateljev 
na prireditvi Škrat na Ermanovcu.

Mateja Rant

Na letošnji delavnici so poslikali poleno. / Foto: Lovro Telban

Ekipo Ogličkarji so sestavljali predstavniki Virmaš, Baške 
grape in Ruta. / Foto: Alenka Brun

Tekmovali so tudi predstavniki PGD Bohinjska Bistrica. / Foto: Alenka Brun

GASILSKA GOLAŽIJADA NA TRATI

Sredi morja
bela barka
poplesava po valovih.

Jadra močna
upirajo se vetru.

Na barki
možje brkati
mreže tkejo.

Mreže močne
za ribe krepke.

Na pomolu
množica turistov
čaka ribičev ulov.

            Aleksandra

Lepa poletna morska pesmica. Lepa so jutra na morju, 
ko se iz daljave slišijo ribiški čolni. Meta

Ribiči

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Kuharsko vzdušje dobro pripravljene ekipe PGD Cerklje je 
bilo na zavidljivem nivoju. / Foto: Alenka Brun

Predstavnika organizatorja: predsednik PGD Trata Primož 
Skledar in podpredsednik Boštjan Šardi / Foto: Alenka Brun

Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije bodo na 
pobudo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
med poletnimi počitnicami letos prvič organizirali Slo-
venski rokodelski tabor. Potekal bo v sedmih slovenskih 
krajih, kjer delujejo regijski rokodelski centri, med drugim 
v Škofji Loki in Moravčah. Za brezplačne delavnice prijave 
zbirajo do konca junija, namenjene pa so učencem in mla-
dostnikom med 12. in 17. letom starosti, ki bi radi aktivno 
in ustvarjalno preživeli del počitnic in obenem razmišljajo 
o svojem prihodnjem poklicu. »Mladi bodo lahko pobliže 
spoznali delo posameznih mojstrov rokodelcev in skupaj 
z njimi ustvarjali svoje izdelke,« so pojasnili organizatorji.

Slovenski rokodelski tabor
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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.                        

A

9 2 1
4 3

5 1 4 7 2
1 2 5 9

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

6 8
8 9

TEŽJI  
SUDOKU

927653814
416928573
835147269
341265987
269784351
578319642
794836125
652491738
183572496

A

4 6 9 2 5 8
9 1 4 7

2 8 6
8 3 2

5 3 4 7
9 1 5
3 9 8

5 1 8 2
8 7 5 6 1 9

LAŽJI  
SUDOKU 

469273158
358691427
127548963
746189532
285364791
913752846
634917285
591826374
872435619

Rešitev:

Rešitev:

PROFESORIČINIH OSEMDESET

S
lavljenka se je ro-
dila 10. maja 1942, 
kar je tudi dan 
rojstva velikega 
slovenskega litera-

ta Ivana Cankarja. Že v ot-
roštvu sta izstopala njena 
delavnost in hotenje po zna-
nju. Vsa ta znamenja mar-
ljivosti s šolskimi uspehi v 
osnovni šoli so ji omogoči-
la pot in vpis na kranjsko gi-
mnazijo. Po maturi je še z 
večjo vnemo nadaljevala in 
opravila študij na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, kjer je 
v šestdesetih letih diplomi-
rala iz nemškega in angle-
škega jezika. Že kot mlada 
profesorica se je izpostavila 

in postala odlična strokov-
na in delovno vztrajna uči-
teljica tujih jezikov. Znanja 
in dopolnjevanja si je do-
datno redno pridobivala na 
enoletnem študiju v Veli-
ki Britaniji in na podiplom-
skih oblikah dodatnega iz-
popolnjevanja na univerzah 
v Berlinu, Heidelbergu, Ox-
fordu, Barceloni in Rigi. 
Ob teh aktivnosti je posta-
la članica številnih strokov-
nih evropskih, mednaro-
dnih združenj na področju 
lingvistike in izobraževanja. 
Poučevala je v Šolskem cen-
tru Iskra Kranj in na Gim-
naziji Kranj, nato se je zapo-
slila na Univerzi Maribor, 
na Fakulteti za organizacij-
ske vede, kjer je pridobila 
habilitacijo in bila izvoljena 

na mesto predavateljice tu-
jega jezika. Sedaj Marjeta 
Ekar živi v Kranju.

Bila je in je še skrbna, tudi 
zahtevna družinska mati 
treh otrok, ki so bili in so de-
lavni in so tudi uspešno op-
ravili univerzitetni študij, si 
ustvarili družine, dom in s 
šestimi vnuki povečali dru-
žinsko okolje in veselje ju-
bilantke Marjete. Velikok-
rat se je zastavilo vprašanje, 
od kod profesorici Marje-
ti toliko energije in volje, ki 
jo namenja tudi kulturnim 
dogodkom, domačemu in 
svetovnemu popotništvu pa 
tudi obiskovanju planinske-
ga sveta v vseh letnih časih. 
S soprogom alpinistom, 
smučarjem, gorskim reše-
valcem … Francem Ekarjem 

pa je kar nekajkrat prema-
gala klasične plezalne sme-
ri v Triglavski severni ste-
ni, Jalovcu, Grintovcih. Do-
živela je tudi kar nekaj tur-
nosmučarskih spustov s tri-
tisočakov, nedvomno pa je 
spoštovana profesorica naj-
več moči, zdravja in energi-
je ter zadovoljstva dobila in 
ohranila prav v svetu miru, 
tišine in tajnah čistega brez-
kompromisnega gorskega 
sveta, v katerega se še ved-
no najraje vrača. In to je tudi 
dokaz, da je spoštovana, ce-
njena učiteljica, tudi učite-
ljica v smislu kako ohraniti 
pokončnost, dinamičnost, 
strpnost, ohranjati družin-
sko toplino z zdravim du-
hom, prijaznostjo in več-
nim veseljem do življenja.

Marjeta Ekar je svet zagledala v času najhujših grozodejstev vojne vihre druge svetovne vojne v 
Radovljici, ki ni obšla njihove družine in tudi ne bližnjega sorodstva. Vedno pravi, da se je rodila in 
živela v najlepšem kraju na Gorenjskem, v predelu sveta med Karavankami in Julijskimi Alpami, ob 
naravno privlačnem sotočju rek Save Bohinjke in Dolinke.

 Janez Kuhar

Rojstni dan je mag. Marjeta Ekar praznovala v krogu najbližjih. Jubilej so poleg torte počastili tudi s šansoni  
Edith Piaf. / Foto: osebni arhiv

»Mars«
Kakšna je moja prihodnost v 
tem letu, ali bo tudi zame posi-
jal kakšen sončni žarek? Zani-
ma me za sina.
Saj veste, kako pravijo, da ljud-
je obračamo in na koncu Bog 
obrne. Velikokrat ne moremo 
vplivati na potek dogodkov in 
situacij. Pomembno je, da se 
vam je na koncu vse dobro 
končalo. Glede zdravja že 
sami dobro veste, da se psi-
hično stanje pozna povsod. 
Pretekla leta so bila za vas 
naporna iz različnih razlogov 
in ni čudno, da se počutite, 
kot se. Obe sestri sta popol-
noma drugačnega značaja kot 
vi in počasi ste se nehali tru-
diti za dober odnos. Onidve 
vzameta in vi dajete, obratno 

pa ne velja. In seveda ste se 
naveličali. Moj nasvet je, da se 
na lep način umaknete, brez 
hudih besed oziroma slabe 
vesti. Za vas bo to najbolje. 
Strinjam se z vami, sin je pre-
več pošten in preveč priden. 
Ampak tudi zanj, ne samo 
za vas, bo posijalo sonce in 
vaju preželo s svojimi žarki. 
Prav kmalu bo spoznal dekle, 
s katerim bo tudi ostal in si 
ustvaril družino. Za službo 
ima v prihodnosti lepe obete 
in bo zadovoljen. Hvala vam 
za dobre želje, tudi jaz vam 
želim vse najlepše.

»Devica«
Lepo pozdravljeni, po dolgem 
času se vam spet oglašam. 
Zanima me, ali bom še kdaj 

spoznala kakšnega moškega 
za prijateljevanje in kako bo z 
mojo hrbtenico in nogami.
Pogled v karte mi pokaže, da 
se bo vaše zdravje precej iz-
boljšalo. Posledično se boste 
zaradi tega tudi splošno bo-
lje počutili in začeli uživati v 
življenju. Dni brez bolečin 
bo vedno več. V ljubezni ste 
imeli kar nekaj negativnih iz-
kušenj, kar pa vam ne sme 
vzeti volje in upanja. V drugi 
polovici tega leta boste spoz-
nali moškega, ki vam bo takoj 
ogrel srce. Kaj bo sledilo, bo 
v največji meri odvisno od 
vas, on si bo želel skupnega 
življenja. Lep pozdrav.

»Zvončki«
Zanima me, kako nam kaže v 
tem letu. Kaj se dogaja z mano? 
Postala sem otopela. Zelo me 
boli, kadar me prizadenejo. 
Hvala za vaše odgovore, ki nam 
vlivajo moči. Bodite dobro.
Bodite ponosni sami nase in 
tega ne pričakujte od drugih. 

Očitek, da počivate na lovo-
rikah … Hvala bogu in z vso 
pravico, saj je to posledica 
tega, da ste bili v preteklosti 
pridni in ste si ustvarili vse 
to, kar imate sedaj. Hudobni 
jeziki, pa ni pomembno, či-
gavi, so le odraz nemoči in 
nevoščljivosti – in to vam ne 
sme biti več mar. Hodite po-
končno, družite pa se z enako 
mislečimi. Poslovno imate 
videti vse v redu in skrbi so 
odveč. Izdelki so in bodo kva-
litetni in odlični, samo tako 
naprej. Mama je samo ena, 
ampak to ne pomeni, da ne 
živite svojega življenja. Na-
redili ste vse in še več, sedaj 
je čas, da poskrbite zase in 
svoje. Glede financ nimate 
slabih obetov, niti ne glede 
zdravja. Sinova bosta poš-
teno plačana za svoje delo, 
brez panike. Pri obeh vidim 
sopotnico in otroke. Vse bos-
te dočakali. Tegobe z Rusijo 
se bodo počasi umirile. Imej-
te se radi.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Usodni da dahnila na Šobcu

V soboto, 11. junija 2022, sta na Visokem pri Poljanah za-
konsko zvezo sklenila Barbara Golub in Tomaž Ferenčak, 
na Gorenji Dobravi Alja Novak in Primož Zupanc ter na 
Sv. Andreju Petra Tolar in Igor Rozman.

Mladoporočenci

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 11 
deklic in 14 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 5030 
gramov, in najlažji prav tako deček – tehtnica mu je po-
kazala 2220 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 deklic in 
10 dečkov. Tu sta bili najtežja in najlažja deklici. Prva je 
tehtala 4260 gramov, druga pa 2320 gramov.

Novorojenčki

Gaber Dobrovoljc, edini nogometaš, ki je rojen v Dom-
žalah in je za NK Domžale odigral več kot dvesto tekem v 
1. SNL, je nadgradil svojo osemletno romantično zvezo z 
Evo Novak. Par se je poročil zadnji petek v maju v prele-
pem okolju Kamp & Park Šobec. Po obredu na otočku se 
je zabava v družbi skoraj sedemdesetih svatov nadaljevala 
v restavraciji Kampa Šobec. Po preplesani poročni noči 
in jutranjem kopanju najpogumnejših svatov in seveda 
tudi mladoporočencev v »Šobčevem povodju«, sta slednja 
poletela »medenim dnevom« naproti: v Grčijo, na otok 
Lefkas. Izvemo še, da bo Dobrovoljc nogometno kariero 
nadaljeval; kje bo igral, pa bo pokazal čas. S koncem junija 
mu namreč poteče dosedanja pogodba.

Gaber Dobrovoljc in Eva Novak / Foto: osebni arhiv
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Mesto z alpskim mikom in mestnim šikom

To poletje raziščite Kranj. Vzemite si dan, vikend ali teden in obiščite naše 
DOGODKE, oglejte si TURISTIČNE ZNAMENITOSTI in okusite lokalno KULINARIKO.

Prešerno poletje 

Od maja do konca septembra prinaša čez 200 koncertnih,  
kulturnih, zabavnih, kulinaričnih in športnih dogodkov. 

Butična mestna doživetja in zeleni kotički Kranja

V mestu vas čakajo pogledi iz vrha zvonika kranjske cerkve, skrivnosti  
kranjskega podzemlja, doživetje Cifra-mož, skok v preteklost na 
Muzejski poti in srečanje z izumiteljem fotografije na steklo. Mesto 
obdaja slikovita narava, ki ponuja števila aktivna doživetja.

Informacije in rezervacije:

www.visitkranj.com, info@
visitkranj.si, +386 4 238 04 50

Razveselite 
brbončice s 

kranjsko
ponudbo.

Kranjske 
namestitve vas 
bodo zazibale v 
udoben spanec.

To poletje raziščite Kranj. Vzemite si dan, vikend ali teden in obiščite naše 
DOGODKE, oglejte si TURISTIČNE ZNAMENITOSTI in okusite lokalno KULINARIKO.

Od maja do konca septembra prinaša čez 200 koncertnih, 
kulturnih, zabavnih, kulinaričnih in športnih dogodkov. 

V mestu vas čakajo pogledi iz vrha zvonika kranjske cerkve, skrivnosti  
kranjskega podzemlja, doživetje Cifra-mož, skok v preteklost na 
Muzejski poti in srečanje z izumiteljem fotografije na steklo. Mesto 
obdaja slikovita narava, ki ponuja števila aktivna doživetja.

Informacije in rezervacije:

www.visitkranj.com, info@
visitkranj.si, +386 4 238 04 50

Razveselite 
brbončice s 

kranjsko
ponudbo.

Kranjske 
namestitve vas 
bodo zazibale v 
udoben spanec.

To poletje raziščite Kranj. Vzemite si dan, vikend ali teden in obiščite naše 
DOGODKE, oglejte si TURISTIČNE ZNAMENITOSTI in okusite lokalno KULINARIKO.

Od maja do konca septembra prinaša čez 200 koncertnih, 
kulturnih, zabavnih, kulinaričnih in športnih dogodkov. 

V mestu vas čakajo pogledi iz vrha zvonika kranjske cerkve, skrivnosti  
kranjskega podzemlja, doživetje Cifra-mož, skok v preteklost na 
Muzejski poti in srečanje z izumiteljem fotografije na steklo. Mesto 
obdaja slikovita narava, ki ponuja števila aktivna doživetja.

Informacije in rezervacije:

www.visitkranj.com, info@
visitkranj.si, +386 4 238 04 50

Razveselite 
brbončice s 

kranjsko
ponudbo.

Kranjske 
namestitve vas 
bodo zazibale v 
udoben spanec.

To poletje raziščite Kranj. Vzemite si dan, vikend ali teden in obiščite naše 
DOGODKE, oglejte si TURISTIČNE ZNAMENITOSTI in okusite lokalno KULINARIKO.

Od maja do konca septembra prinaša čez 200 koncertnih, 
kulturnih, zabavnih, kulinaričnih in športnih dogodkov. 

V mestu vas čakajo pogledi iz vrha zvonika kranjske cerkve, skrivnosti  
kranjskega podzemlja, doživetje Cifra-mož, skok v preteklost na 
Muzejski poti in srečanje z izumiteljem fotografije na steklo. Mesto 
obdaja slikovita narava, ki ponuja števila aktivna doživetja.

Informacije in rezervacije:

www.visitkranj.com, info@
visitkranj.si, +386 4 238 04 50

Razveselite 
brbončice s 

kranjsko
ponudbo.

Kranjske 
namestitve vas 
bodo zazibale v 
udoben spanec.

Vstopnica: 90 EUR,
 prodaja Eventim.

Četrtek, 23, junij 2022,
od 17.00 do 22.00,

grajsko dvorišče Khislstein.

Nagrade:

1.  Ogled rovov pod starim Kranjem za dve osebi v času  

rednih vodenih ogledov (za dogovor poklicati v TIC)

2. Kolebnica Potepinka

3. Prešernova čokolada

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 š lji te do srede, 22. junija 

2022, 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.

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ,  GLAVNI TRG 2, KRANJ
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»Ata je prisedel, naju stis-
nil k sebi in rekel: 'Ko bi ve-
deli, kako vaju imam rad!' 
Trenutek je bil čisto vsakda-
nji, nič posebnega, a tako ča-
roben, da ga ne bova nikoli 
pozabili.«

Ani in Neli sta bili zelo po-
vezani. Oče in Julka sta upa-
la, da bo tako ostalo do kon-
ca življenja. Ker je družina 
živela v težkih razmerah, sta 
vedela, kako pomembno je, 
da ima človek ob sebi neko-
ga, ki ga lahko prosi za po-
moč. Žal sta se njuni poti 
ob koncu srednje šole loči-
li. Ani se je zaposlila, Neli pa 
se je preselila v Ljubljano in 
se vpisala na fakulteto. Bila 
je veliko bolj ambiciozna kot 
sestra. V življenju je želela 
nekaj doseči, zaslužiti veli-
ko denarja, da bi lahko vrni-
la staršem vsaj delček tiste-
ga, kar je od njih dobila.

»Z Neli sva si ves čas do-
pisovali. Še zmeraj hranim 
tista pisma, na tisoče jih je! 
Tudi po dvakrat, celo trik-
rat tedensko sem ji poroča-
la o vsem, kar se je dogaja-
lo doma in na vasi. Brata sta 
prav tako obiskovala srednjo 
šolo, a nista bila tako pridna, 
kot sva bili s sestro. Hodila 
sem v službo, pomagala Jul-
ki, tudi njima. Na srečo sta 
šla pri 18 letih k vojakom, 

po 14 mesecih sta se vrnila 
za spoznanje pametnejša,« 
pripoveduje Ana.

Potem pa nadaljuje: 
»Moja kalvarija se je zače-
la, ko sem spoznala Bori-
sa. Bil je kakšno leto starej-
ši od mene, prijeten, zelo 
lep fant. Ker v njegovih očeh 
tudi jaz nisem bila napačna, 
sva se začela družiti. Potem 
sem zanosila. Ko je izvedel, 
je čez noč izginil. Je to storil 
na željo svoje mame, ki me 
ni marala, ali se je tako odlo-
čil sam, ni pomembno. Ro-
dila sem dvojčici, žal je ena 
na porodu umrla. Kdo ve, kaj 
bi se zgodilo, če ne bi rojeva-
la v porodnišnici? Poskuša-
la sem biti najboljša mama, 
a mislim, da mi na začetku 
ni uspelo. Skrb za Polonco je 
prevzela Julka. Na vasi vrtca 
ni bilo, po treh mesecih po-
rodniškega dopusta sem se 
morala vrniti v službo. Zgo-
dovina se je ponovila, moja 
hčerka je imela ne le dve, 
temveč celo tri mame …

Neli se je domov pogosto 
vračala, veliko se je ukvarja-
la s punčko, zelo jo je ime-
la rada. Sama se je zaklela, 
da otrok ne bo imela. Prvič 
sva se resno sporekli, ko sem 
ji omenila, da ves čas hrepe-
nim po moškem, ki me bo 
imel rad. Kar pihala je, ko 
sem trdila, da Boris ni bil 
nič kriv, da je najino zvezo 
razdrla njegova mama. Po 
svoje sem bila mičkeno trče-
na, saj sem verjela, da se za 
lepo zunanjostjo skriva tudi 
lepa duša. Moški, ki ni bil 
lep, me ni zanimal.

V tovarniški menzi se je 
zaposlil nov kuhar, Lovro. 
Bil je malo mlajši od mene, 
postaven, lepo je pel, bil je 
tudi odličen plesalec. Malo 
me je motilo, ker še ni odslu-
žil vojske, a ne preveč. Začel 
me je zalezovati, vabiti na ve-
selice, pisaril mi je pisemca, 
ki so mi jih potem prinašali 

sodelavci na mizo. Bila sem 
v devetih nebesih. Preden 
je šel v vojsko, sem zanosi-
la. Ne vprašajte, kako je bila 
Neli jezna name! Nič ni po-
magalo, bila sem presrečna! 
Vsak teden sem Lovru poši-
ljala denar, nikoli ga ni imel 
dovolj. Včasih sem imela 
občutek, kot da ga razdaja 
še med druge vojake, s kate-
rimi je bil v četi. Po hčerki-
nem rojstvu sem ga obiska-
la v Tuzli, kjer je bil v preko-
mandi. Res sva bila lep par! 
Najela sva sobo in se ljubi-
la od jutra pa do večera. Niti 
slutila nisem, da sva spočela 
še enega otroka …

Ko se je vrnil, sem bila že 
v šestem mesecu. Nosečnost 
je bila težka, vsakih pet mi-
nut sem morala na stranišče, 
obraz sem imela zabuhel, pa 
ne vem, zakaj. Ko me je videl, 
mu nisem bila všeč. Imela 
sem vse pripravljeno za slav-
nostno večerjo, a se je izgo-
voril, da mora domov, da je 
tako obljubil mami. Verjela 
sem mu, čeprav zelo nerada. 
Ni šel domov. Vso noč je pil s 
prijatelji – in to za moj denar. 
Vmes so bile tudi ženske, 
niso se samo gledali. Čez 
kakšen teden se je ves pova-
ljan pojavil na pragu. Raz-
log: zmanjkalo mu je denar-
ja. Pričakoval je, da bom od-
prla denarnico in mu ga dala. 
Seveda mi ga nisem. Udaril 
me je, zbrcal na tla in tepel 
toliko časa, dokler ni opazil, 
da sem začela krvaveti. Julka 
ga je med zmerjanjem napo-
dila iz hiše, oče je od sose-
da poklical rešilni avto. Žal 
sem izgubila otroka. Dečka. 
Padla sem v depresijo, raz-
mišljala sem samo o tem, 
kako lepo bi bilo, če bi lahko 
umrla. Julka in ati sta pazila 
name noč in dan, skrbela za 
hčerki, me negovala in spod-
bujala, da bo še vse dobro. 
Neli je prihajala, kadar je le 
lahko. Vsem moškim razen 

očeta je rekla, da so 'prasci'. 
Nekoč me je obiskal Lovro. 
Neskončno sem se ga razve-
selila. Kako me je prizadelo, 
ko je – ne da bi rekel dober 
dan – zinil, da potrebuje de-
nar. Skuhala sem mu kavo. 
Takrat se je zelo težko dobi-
la, a zanj bi žrtvovala vse, kar 
bi le lahko. Povedal mi je, da 
bo kupil kitaro, ustanovil an-
sambel, poleti pa igral na ve-
selicah in na prireditvah Po-
kaži, kaj znaš. Dala sem mu 
vse prihranke, prepričana, 
da bova kmalu spet skupaj. 
Žal se to ni zgodilo. Čeprav 
je pustil službo, veseljačil, 
bil večkrat pijan kot trezen, 
je bil še zmeraj lep moški. 
Ženske, tudi moje prijatelji-
ce in sovaščanke, so se lepile 
nanj. Brez slabe vesti so mi 
potem gledale v oči in se mi 
prilizovale. Trajalo je leta, da 
sem prišla k sebi in se spri-
jaznila, da nikoli ni bil moj 
in nikoli ne bo.«

Neli je ubrala drugačno 
pot. »Moški me niso niko-
li pretirano zanimali. Nihče 
med njimi ni očetu segel niti 
do kolen, zakaj bi se ukvar-
jala z njimi? Vrgla sem se v 
študij, za seboj imam zgle-
dno akademsko kariero, 
tudi denarja mi ne manjka. 
V preteklosti sem veliko po-
magala Ani, skupaj smo ob-
novili hišo, imam garsonje-
ro v bližini Poreča. Še zme-
raj sodelujem pri različnih 
projektih, zdi se mi, da sem 
pri dobrih sedemdesetih še 
veliko bolj aktivna kot sem 
bila v mladosti. Neskončno 
imam rada nečakinji, zdi se 
mi, kot da sta moji.

Vesela sem, da sta nam 
oče in mama Julka ustvari-
la dom, kamor se rada vra-
čam, kjer mi je lepo. Najtež-
ji trenutki so bili, ko smo se 
poslovili od očeta. Vsak dan 
se spomnim nanj, če ne dru-
gače, pa v molitvi.«

(Konec)

Milena Miklavčič

Pita in testenine z dimljenim lososom
Za pripravo poletne pite 

potrebujemo: 1 zavitek li-
stnatega testa (približno 250 
g), 200 g skute, 100 sira feta, 
1 jajce, 2 stroka česna, 2 žli-
ci olivnega olja, sol in poper, 
pol žličke suhega origana, 
pol bučke, 1 paradižnik, 100 
g dimljenega lososa, pol žli-
ce olivnega olja za zelenjavo.

Najprej pripravimo skutni 
nadev: v gladko maso zme-
šamo skuto, feto, jajce, nase-
kljan česen, eno žlico olivne-
ga olja, origano in ščep popra. 
Bučke in paradižnik nareže-
mo na rezine. Listnato testo 
razvijemo, ga po celotni po-
vršini prebodemo z vilicami 
in enakomerno premažemo 

s skutnim nadevom. Pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C, 15 
minut. Po 15 minutah peče-
nja po skutinem nadevu ena-
komerno razporedimo rezi-
ne dimljenega lososa, prip-
ravljene bučke in paradižnik. 
Po zelenjavi pokapljamo še 
pol žličke olivnega olja. Pe-
kač postavimo nazaj v peči-
co in pečemo še 20 minut pri 
180 °C.

Za pripravo testenin s 
šparglji in dimljenim loso-
som potrebujemo: 400 g te-
stenin, 200 g svežih špargljev, 
200 g dimljenega lososa, 2 
stroka česna, 1 pest parmeza-
na, pol žličke bazilike, pol žlič-
ke origana, sol in poper.

Peresnike stresemo v oso-
ljen krop in jih kuhamo eno 
minuto manj, kot piše na 
embalaži. Kuhane peresnike 
odcedimo in 1 dl vode od ku-
hanja testenin prihranimo 

za kasneje. Špargljem od-
režemo olesenel del ter jih 
narežemo na krajše palčke. 
Česen olupimo in seseklja-
mo. Dimljenega lososa na-
režemo na trakove. Ponev 

segrejemo, prilijemo oliv-
no olje in na njem na hit-
ro popečemo šparglje. Pra-
žimo še 5 minut in nato do-
damo lososove trakove in če-
sen. Ko česen zadiši, prime-
šamo še odcejene testenine. 
Začinimo z baziliko, origa-
nom in poprom. Vse sku-
paj potresemo še s parmeza-
nom ter prelijemo 1 dl vode 
od kuhanja testenin. Ponev 
odstavimo iz štedilnika in 
vse skupaj dobro premeša-
mo, da se parmezan raztopi 
in voda vpije v testenine. Po 
potrebi dodatno začinimo in 
posolimo. Pri soljenju bodi-
mo pazljivi, saj sta dovolj sla-
na že losos in parmezan.

Erika Jesenko

Domiselne solatne polivke lahko zelo popestrijo različne so-
late, zaradi česar jih bomo še bolj vzljubili.

Bogat majonezni preliv
Potrebujemo skodelico majoneze, pol skodelice kisle smetane, 
šop drobnjaka, šop peteršilja, strok česna, mlado čebulo, sol in 
poper.

Drobnjak in peteršilj operemo in nasekljamo. Česen olupimo 
in drobno nasekljamo, prav tako mlado čebulo. Vse sestavine 
dobro premešamo v posodi, jo pokrijemo in pred uporabo 30 
minut hranimo v hladilniku.

Zeliščni preliv za solate v grškem stilu
Potrebujemo 400 ml oljčnega olja, po 1,5 žlice česna v prahu, 
posušenega origana, posušene bazilike in čebule v prahu, žlico 
dijonske gorčice, 450 ml rdečega kisa, žličko popra in žlico soli.

V zelo veliki posodi zmešamo oljčno olje, česen, origano, 
baziliko, poper, sol, čebulo in dijonsko gorčico. Nato počasi 
vlijemo kis in močno mešamo z metlico, dokler se dobro ne 
zmeša. Shranjujemo tesno pokrito na sobni temperaturi.

Jogurtov preliv s peteršiljem in drobnjakom
Potrebujemo 2,5 dl jogurta, pol limone, žličko dijonske gorčice, 
svež peteršilj in drobnjak.

V manjšo skledo damo jogurt in limonin sok ter ju stepemo do 
gladkega. Nato vmešamo gorčico, žlico sesekljanega peteršilja 
in žlico sesekljanega drobnjaka. Vse premešamo, zapremo in 
pred uporabo hranimo v hladilniku. Potem ko solato prelijemo 
s prelivom, jo še solimo in zmešamo.

Jajčni preliv za zeleno solato
Potrebujemo 2 trdo kuhani jajci, pol čebule, 2 stroka česna, svež 
peteršilj, žličko gorčice, sol, poper, po 2 žlici olja in kisa ter 0,5 
dl tople vode.

Jajci in čebulo drobno sesekljamo ter ju stresemo v posodo. 
Dodamo strt česen, peteršilj, sol, poper, olje, kis in vodo. 
Dobro premešamo in prelijemo po solati.

Blagi preliv za zeleno solato
Potrebujemo 150 ml kondenziranega mleka, 60 ml jabolčnega 
kisa, 4,5 čajne žličke sladkorja, pol čajne žličke soli in ščepec 
popra.

Kondenzirano mleko, kis, sladkor, sol in poper stepamo v 
skledi, dokler se sladkor ne raztopi. Preliv pred uporabo oh-
ladimo v hladilniku.

Preliv s sirom roquefort s plemenito plesnijo
Potrebujemo 125 g sira roquefort, 225 ml majoneze, 225 ml kisle 
smetane ali crème fraîche , 30 ml pehtranovega ali jabolčnega 
kisa, žličko soli in ščepec popra.

Sir razdrobimo in ga damo skupaj z majonezo, smetano, ki-
som, soljo in poprom v skledo kuhinjskega robota z jeklenim 
rezilom. Sestavine obdelamo do gladkega, da dobimo tekoč 
preliv, ki je za takojšnjo uporabo.

usode

L A H K E  J E D I

KU HAR SKI RE CEP TI

Za vas iz bi ra Katja Do lencPovezani za zmeraj
Ko bi vedeli, kako vaju imam rad, 2. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Slovesnost ob jubileju AMD Šenčur

Šenčur – AMD ŠENČUR vabi na občni zbor in slovesnost ob 
70-letnici društva, ki bo v petek, 17. junija, ob 17.30 v Športni 
dvorani pri Osnovni šoli Šenčur. V slavnostnem programu, ki 
se bo začel po končanem občnem zboru, sledi kronika društva 
s predstavitvijo zbornika, podelitev priznanj in ogled staro-
dobnih vozil. Kulturni program bodo oblikovali Pihalni orke-
ster občine Šenčur, Ljudski pevci Hiše čez cesto in Folklorno 
društvo Šenčur. Sledi družabni večer z glasbo.

Špancir po Naklem

Naklo – KUD LIK Naklo vabi na ogled zanimivih točk v sre-
dišču Nakla z lokalnim turističnim vodnikom, ki bo v četrtek, 
16. junija, ob 18. uri pred kulturnim Domom J. Filipiča Naklo. 
Obiskovalci, ki bodo prišli oblečeni v starinska oblačila, bodo 
po končanem Špancirju deležni pogostitve. Najimenitneje 
oblečeni obiskovalec bo nagrajen z bonom za večerjo za dve 
osebi v Gostišču Pr' Kovač, vredno cesarja.

Prvi Car show

Tržič – V nedeljo, 19. junija, bo pri prenovljeni stavbi tovarne 
BPT potekal 1. Car show agencije Astrid: srečanje ljubiteljev 
predelanih, retro in ekstravagantnih jeklenih konjičkov, z za-
četkom ob 14. uri.

IZLET

Kolesarjenje DU Naklo

Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 16. junija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Britof–Cerklje–Brnik–
Naklo. Štart bo ob 9. uri izpred doma upokojencev Naklo.

Planinski izlet na Dovško Babo

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. junija, 
'čez Brvog' na Dovško Babo v Karavankah. Odhod s poseb-
nim manjšim avtobusom s parkirišča pri Mercator Centru na 
Primskovem bo ob 5. uri. Prijave, informacije, vplačila: Kle-
men Ručigaj (tel. 051 693 294 klemen.rucigaj@gmail.com) in 
Stanko Dolenšek (tel. 040 206 164 stanko.dolensek@gmail.
com). Rok prijave do srede, 15. junija, oziroma do zasedbe 
mest v avtobusu.

Izlet po Goriških brdih

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet po Goriških 
brdih na Češnjevo pot, izlet, ki je odpadel zaradi vremenskih 

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 

Nazorjevi 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. 

POLETNA MUZEJSKA NOČ  
bo v soboto, 18. junija 2022

Za vas pripravljamo: 

GRAD KHISLSTEIN:
ob 18. uri – predstava za otroke Kekec in Tihi tat (KUD Ljud)

ob 19. uri – delavnica za otroke: delavnica Oblikovanje iz gline
ob 19. uri – kuhanje s slovenskim kuharskim mojstrom  

Jožefom Oselijem
ob 21. uri – vodstvo po razstavi Kaša, žganci, zelje – Dediščina  

gorenjske prehrane za sodobno rabo
ob 22. uri – vodstvo po razstavi Prelepa Gorenjska

PREŠERNOVA HIŠA:
ob 19. uri – vodstvo po novi stalni razstavi Prešeren - pesnik

ob 20. uri – vodstvo po razstavo Slovenci, Slovenke! Takoj na delo  
za obnovo domovine

ob 21. uri – vodstvo po novi stalni razstavi Prešeren - pesnik

MESTNA HIŠA:
ob 20. uri – vodstvo po razstavi Plečnik na Gorenjskem

ob 22. uri – vodstvo po razstavi Železna nit
ob 24. uri – vodstvo po Kostnici

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

19. uri – odprtje razstave France Slana

Nagrajenci križanke Društva T4M z geslom DESETI TEK 

ŠTIRIH MOSTOV, ki je bila objavljena v Gorenjskem 

glasu 31. maja 2022, so: Marica Demšar iz Železnikov, 

Jakob Gartner iz Selc in Peter Zupan iz Radovljice. Vsi 

prejmejo majico T4M. Čestitamo!
RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

razmer. Planinsko-pohodniški izlet bo v četrtek, 23. junija. 
Prijave z vplačili sprejemajo do ponedeljka, 20. junija.

OBVESTILA

Joga obraza

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v torek, 14. ju-
nija, ob 18. uri na jogo obraza: krepitev čeljustnega sklepa. 
Stranski učinki so bolj sijoč obraz, več življenja v očeh in 
mir v srcu. Obvezne prijave na: mck-prijave@luniverza.si 
ali 04 280 48 25.

Ples za otroke

Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v sredo, 15. ju-
nija, ob 16.30 na plesne delavnice, ki so namenjene otrokom 
od 6. do 12 leta. Naučili se bodo zabavne koreografije na glas-
bene hite. Obvezne prijave do zasedbe mest: mck-prijave@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

E-obvestila

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v četrtek, 16. junija, 
ob 10. uri na e-storitve, kjer boste spoznali različne uporabne 
spletne strani in aplikacije za pametne telefone. Zaželeno je, 
da s seboj prinesete pametni telefon ali tablico. Obvezne pri-
jave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 
48 25.

PREDAVANJA

Medved, volk in ris, čisto od blizu

Dolina – Občina Tržič vabi na predavanje in delavnico z biolo-
škimi materiali profesorice biologije Vesne Oražem in biologi-
nje Maje Sever z naslovom Medved, volk in ris, čisto od blizu, 
ki bo v torek, 14. junija, ob 19. uri, v Razstavno-izobraževalnem 
središču Dolina.

O pisateljici Stephanie Land

Spletni dogodek – Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi 
v soboto, 18. junija, ob 19. uri na predavanje o pisateljici Step-
hanie Land, ki bo na Zoomu na povezavi: https://us05web.
zoom.us/j/89674576645?pwd=YjVJNkRmSWcrZFdhbkhZU-
ENGcnhYdz09, ID: 896 7457 6645; access code: BQb855.

KONCERTI

Drugi glasbeni večer

Tržič – Tržiški muzej vabi v petek, 17. junija, ob 20.30 na 2. 
Glasbeni večer z nastopom skupine Mala mestna muzika. V 
soboto, 18. junija, ob 18. uri pa vas vabijo na Poletno muzej-
sko noč.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
14. 6.

14/26 °C

Nedelja 
19. 6.

13/28 °C

Sreda 
15. 6.

Četrtek
16. 6.

Petek
17. 6.

Sobota
18. 6.

15/27 °C 14/27 °C 13/25 °C 13/27 °C

Ponedeljek 
20. 6.

Torek
21. 6.

Sreda
22. 6.

Četrtek
23. 6.

15/30 °C 15/30 °C 13/27 °C 12/27 °C

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 14. 6.

17.40, 20.30 JURSKI SVET: PREVLADA
16.30, 19.30 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D
15.30, 18.10, 20.45 TOP GUN:  
MAVERICK
20.00 BILO JE NEKOČ V SRBIJI
21.00 ZADNJIČ VIDENA ŽIVA

16.00, 18.00 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO 
JAJCE, sinhro.
15.45 PUSTOLOVŠČINE DRUŽINE BIGFO-
OT, sinhro.
18.30 DOKTOR STRANGE V MULTIVESO-
LJU NOROSTI
16.20 BARABE, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 
bo od 22. do 26. junija potekal tradicionalni festival Goroven-
ture, in to znova »v živo«. Kot so povedali v muzeju, bodo 
letos program razširili. V sredo, 22. junija, začnejo z doku-
mentarnim filmom o Nejcu Zaplotniku z naslovom Sanjaj le 
velike sanje, celotni izkupiček od prodanih vstopnic pa bodo 
namenili Skladu Nejca Zaplotnika. V četrtek, 23. junija, bosta 
na ogled filma Everest Sea to Summit in Popolna sezona. V 
petek, 24. junija, boste prisluhnili Zgodbi Save in poklepetali 
z režiserjem in producentom filma Rožletom Bregarjem in 
Rokom Rozmanom. V soboto, 25. junija, prideta na vrsto 
filma Link Sar in Zgodba Krzysztofa  Wielickija. V nedeljo, 26. 
junija, pa boste z Lukom Stražarjem in Nejcem Marčičem 
obujali spomine na odpravo Rolwaling in njun prvenstveni 
vzpon na Tsoboje. 

Festival Goroventure

Jesenice – V petek ob 18. uri bodo v razstavnem salonu Dolik 
na Jesenicah odprli razstavo fotografij 26. bienalnega fotograf-
skega natečaja Človek in kovina 2022 v organizaciji Fotograf-
skega društva Jesenice. Na natečaj je prispelo 615 fotografij 
47 avtorjev, v temi Človek in kovina je prvo nagrado prejel 
Gaber Košir za fotografijo Človek in stopnišče, v temi Kolekcija 
Sandi Novak za fotografijo Smoker Joža, v prosti temi pa Lojzi 
Avsenik za fotografijo Dober ulov.

Človek in kovina

14. 6. tor. Vasilij   5.10  20.56

15. 6. sre. Vid  5.10  20.56

16. 6. čet. Beno  5.10  20.57

17. 6. pet. Dolfe  5.10  20.57

18. 6. sob. Marko  5.10  20.57

19. 6. ned. Julijana 5.10  20.58

20. 6. pon. Silverij  5.10  20.58

Lom – Krajevni odbor Rdečega križa (KORK) Lom je na bin-
koštni ponedeljek povabil starejše krajane Loma na izlet. V 
župniji Grosuplje so imeli mašo, ki jo je daroval župnik Martin 
Golob. V Ivančni Gorici so si nato ogledali etnološko zbirko 
Nose: kmetijsko, obrtniško ter rokodelsko orodje in gospodinj-
ske predmete. Pot jih je peljala na Muljavo, kjer so si ogledali 
Jurčičevo domačijo, Krjavljevo kočo in Letno gledališče ter se 
v gostišču Obrščak okrepčali. Predsednica KORK Lom Mira 
Čemažar se je vsem iskreno zahvalila, saj je bilo druženje 
po dveletnem epidemijskem premoru še toliko bolj veselo 
in sproščeno.

Izlet starejših krajanov Loma
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ZAHVALA

Ob smrti naše drage Maričke 

Marije Zaplotnik
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in tolažilne besede. 

Vsi njeni

ZAHVALA

Na pragu 89. leta starosti nas je nepričakovano zapustil naš 
dragi mož, oče, dedi, brat, svak in stric 

Janko Bajde
iz Valburge

Iskrena hvala sorodnikom, sosedi Eriki, prijateljem in znancem 
za podporo, pomoč in izrečena sožalja. Hvala pogrebni službi 
Hipnos za lep pogrebni obred.

Žalujoči vsi njegovi
Valburga, junij 2022

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

Rezultati – žrebanje 12. 6. 2022

1, 2, 4, 13, 25, 35, 38 in 27

Loto PLUS: 7, 16, 17, 22, 24, 33, 36 in 10

Lotko: 9 1 2 5 1 5

Sklad 15. 6. 2022 za Sedmico: 2.840.000 EUR

Sklad 15. 6. 2022 za PLUS: 630.000 EUR

Sklad 15. 6.  2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

MALI OGLASI
T: 201 42 47 
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.

Publikacija 

Gorenjska ob 

tridesetletnici 

Republike 

Slovenije vsebuje 

49 člankov, ki so 

jih pisali različni 

avtorji. V člankih 

je predstavljeno 

dogajanje na 

Gorenjskem 

od slovenske 

osamosvojitve 

naprej. Knjiga 

se končuje s 

spomini na leto 

1991. Urednica 

knjige je Jelena 

Justin.

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

12
Mehka vezava, 112 strani

Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite  

na Gorenjskem glasu je cena samo

EUR
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V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 

vsebuje zavihke, 

prosojnice in 

“kolo” za lažjo 

predstavo. 

Zanimivo in 

poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  

št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  

se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR

NEPREMIČNINE

STANOVANJA

IŠČEM

SOBO v Kranju ali okolici. Imam reden 
dohodek. Pripravljen sem plačati od 
150 - 250 EUR/mesec, tel.: 071/470-
529 22001524

MOTORNA VOZILA

AVTOMOBILI

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 22000065

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

GUME Sava 195/55 R16, z garancijo, 
cena za 4 kom. je 80 EUR in ALU pla-
tišča, cena 100 EUR, tel.: 051/234-
796 22001521

STROJI IN ORODJA

PRODAM

AVSTRIJSKI cepilec drv Zipper, 12 T., 
4 KW, do 1. m dolžine, vertikalen, malo 
rabljen, tel.: 051/819-044 22001498

STANOVANJSKA 
 
OPREMA

POHIŠTVO

PODARIM

2 rabljena bideja, odlično ohranjena, s 
pipo, tel.: 031/529-904 22001522

ŽIVALI IN  
RASTLINE

PRODAM

MLADIČA šarplaninca, starega 3 me-
sece, tel.: 031/283-524 22001525

KMETIJSKI STROJI

PRODAM

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal, 
15 kom., hidravlično nakladanje, tel.: 
041/807-416 22001517

SLAMOREZNICO Epple 903, nakla-
dalko 17 Sip in tračni obračalnik, tel.: 
041/572-120 22001519

KUPIM

TRAKTOR, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933 22001423

PRIDELKI

PRODAM

CVIČEK, izredne kvalitete prijetnega 
okusa, nižjih kislin, ugodno, možna do-
stava, tel.: 031/301-013 22001473

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

KOKOŠI -  nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele pred nesnostjo. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 
 22001427

BIKCA simentalca, starega 1 leto, tel.: 
04/51-46-141, 041/544-164 22001516

ČB bikca, starega 2 tedna, tel.: 
041/506-183 
 22001514

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in možna dostava, tel.: 041/455-
732 22001402

TELIČKO simentalko, staro 1  teden, 
tel.: 031/519-998 22001523

ZAPOSLITVE (m/ž)

NUDIM

IZBERI, d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., dopol-
nilna dejavnost) na območju Kranja in 
okolice, Škofje Loke in okolice, Rado-
vljice, Lesc in Bleda (center). Za ostale 
podrobnosti pišite na: zaposlitve@izbe-
ri.si, tel.: 040/889-577 22001347

PODJETJE Agro mobil d.o.o, Letališka 
37, Šenčur, zaposli mehanika tovornih 
vozil. Možnost opravljanja dela z de-
lovnim časom po dogovoru tudi preko 
s.p. Zaželen tudi izpit C kat. Prijave na 
041/698-385, g. Bertoncelj, ali na bo-
stjan.bertoncelj@agromobil.si 22001513

STORITVE

NUDIM

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, 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 22001430

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  
 22001428

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 22001401

ZASEBNI STIKI
54- letni moški, bi rad spoznal žensko 
za prijateljstvo, tel.: 040/815-403  
 22001515

RAZNO

PRODAM

ZA simbolično ceno prodam plastič-
no cisterno za vodo, 1.000 litrov, tel.: 
04/25-22-507, 031/863-835  
 22001520

IŠČEM

IŠČEM zeliščarja, ki bi mi povedal za 
zdravilne rože - za čaj, tel.: 030/678-
212 22001518



24 Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022

info@g-glas.si

Na Centru za socialno delo Jesenice so uredili posebno sobo, ki zagotavlja prijazno in varno okolje za 
izvajanje stikov pod nadzorom. Sobo so uredili s pomočjo donacije družine častnega občana Jesenic 
Janeza Pavla Komela.

Jesenice – Soba male orke 
so na Centru za socialno 
delo Jesenice poimenova-
li posebno sobo, ki je name-
njena izvajanju stikov ot-
rok s starši, ki morajo pote-
kati pod nadzorom. Kot je 
povedala Anita Bregar, po-
močnica direktorice Centra 
za socialno delo Gorenjska, 
enota Jesenice, so stiki pod 
nadzorom za otroke stresni, 
zato je zelo pomembno, da 
potekajo v prijaznem, var-
nem okolju. Gre namreč za 

stike, ki jih določi sodišče v 
primeru ogroženosti otrok, 
potekajo največ dve uri te-
densko in najdlje devet me-
secev. Doslej so potekali v 
pisarnah centra za socialno 
delo, zato so strokovne de-
lavke centra že dalj časa raz-
mišljale, kako bi uredile ot-
rokom prijaznejši prostor. 
Po naključju se je na Ani-
to Bregar obrnil dolgoletni 

donator in boter Janez Pa-
vel Komel, od letos tudi ča-
stni občan Jesenic, ki je že-
lel prispevati sredstva za ot-
roke. Hitro sta našla skupni 
jezik in s pomočjo donacije 
ter prostovoljnega dela so-
delavk centra so navadno pi-
sarno preuredili v prijazno 
sobo, opremljeno z igrača-
mi in družabnimi igrami, ki 
so jo poimenovali Soba male 
orke.

»Orke so prijazne in zelo 
inteligentne živali, zato smo 

izbrale takšno ime,« je po-
jasnila Bregarjeva in doda-
la, da je pri stikih pod nad-
zorom vselej prisotna social-
na delavka.

Lani so izvedli 64 takšnih 
stikov pod nadzorom, se pa 
število iz leta v leto povečuje. 
Ukrep izreče sodišče, ko pre-
pozna ogroženost otroka.

Manjše slovesnosti ob od-
prtju se je udeležil tudi do-
nator Janez Pavel Komel, ki 
že vrsto let na različne nači-
ne pomaga soljudem, zlasti 

otrokom. Kot je dejal, gre za 
donacijo celotne družine, 
zanjo so se odločili skupaj 
s hčerko, sinom, vnuki in 
pravnuki. Namesto da bi se 
medsebojno obdarovali za 
novo leto, so sklenili denar 
podariti v dobrodelne name-
ne.

Dogodka se je udeležil 
tudi jeseniški župan Blaž 
Račič, ki je o gesti Janeza 
Pavla Komela dejal: »V čast 
nam je, da imamo takšnega 
častnega občana.«

Urška Peternel

Župan Blaž Račič, častni občan in donator Janez Pavel Komel s partnerko Veroniko in Anita 
Bregar s Centra za socialno delo Jesenice / Foto: Nik Bertoncelj

Kranjska Gora – Iz družin-
skega Boutique hotela Ski-
pass v Kranjski Gori so spo-
ročili, da so letos prenovi-
li vse sobe, kar je »dvignilo 
nivo ponudbe in s tem kate-
gorijo v 4* superior«. Hotel, 
ki je bil zgrajen leta 2012, raz-
polaga z desetimi različnimi 
sobami, recepcijo, lastno à la 
carte restavracijo in barom 

ter parkirnimi mesti. V času 
tekmovanj za svetovni po-
kal v hotelu redno biva tudi 
vodstvo svetovne smučar-
ske organizacije. Hotel se 
ponaša tudi z zavezo Green 
& Safe. Kot so še sporočili, 
je lokacija odlično izhodišče 
za pohodništvo v vseh letnih 
časih in zimsko smučanje 
ter kombinacija za aktivne 
dopustnike, ki iščejo nara-
vo, užitek, velnes in zabavo.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Od jutri dalje bodo učencem zadnje triade osnov-
ne šole, dijakom in študentom na voljo digitalni boni, ki jih 
bodo lahko unovčili za nakup računalniške opreme. Gre za 
dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga 
bo mogoče unovčiti v fizičnih ali spletnih trgovinah, v celoti 
ali v več manjših zneskih. Kasneje bodo boni na voljo tudi 
starejšim od 55 let, ki bodo opravili brezplačno izobraževanje 
za dvig digitalnih kompetenc.

Od jutri na voljo digitalni boni

Mojstrana – Pred prvim od-
cepom za Mojstrano je ure-
jena vstopna točka v turistič-
no območje Kranjska Gora, 
kjer je v lično urejeni hiški 
v času poletne turistične se-
zone mogoče dobiti vse in-
formacije o turistični po-
nudbi na destinaciji, kupiti 

spominke, obiskovalci lahko 
tudi posedijo in se okrepča-
jo. Topolino je junija odprt 
ob sobotah in nedeljah od 9. 
do 18. ure, julija in avgusta 
bo odprt vsak dan od 8. do 
20. ure. Na vstopni točki je 
urejeno parkirišče, od tod se 
lahko odpravite na kolesar-
jenje po slikoviti kolesarski 
stezi Zgornjesvaske doline.

Topolino že odprt 
ob koncih tedna

Suzana P. Kovačič

Kranj – Na območju Mestne občine Kranj bo do predvidoma 
29. julija potekalo video snemanje kategoriziranih občinskih 
cest. Posnetek stanja občinske prometne infrastrukture bo 
izveden v okviru evropskega projekta Elena mobility Slove-
nia, ki ga v 90 odstotkih sofinancira Evropska unija, kranjska 
občina pa bo s tem pridobila osvežene podatkovne baze o 
cestah, prometni signalizaciji in druge cestne podatke ter s 
tem najnovejšo oceno poškodovanosti cest, so razložili na 
Mestni občini Kranj. Video snemanje bo izvajalo podjetje DFG 
Consulting z vozilom znamke Toyota RAV4 srebrne kovinske 
barve, na njem pa bo zapisano ime podjetja in dejavnost, torej 
snemanje cest. Najprej bodo posneli vse kategorizirane ceste, 
nato še ceste s seznama nekategoriziranih cest. V občinski 
upravi bodo na ta način uredili in osvežili podatkovne baze o 
cestah ter oceno poškodovanosti cest, kar bo v pomoč tudi 
pri pripravi prednostne liste investicij v cestno infrastrukturo.

Snemanje občinskih cest v Kranju

Prijazen sprejem v Topolinu / Foto: Nik Bertoncelj

Bled – V Vili Bled bo v četrtek, 16. junija, in v petek, 17. junija, 
potekal že sedmi tradicionalni dogodek Blejski vodni festival, 
tokrat pod naslovom Voda. Več kot samo voda. Prisotni bodo 
številni domači in tuji strokovnjaki s področja voda, predstav-
niki vladnih organizacij, gospodarstva in gostincev, ki bodo 
predstavili najboljše prakse na področju upravljanja vodnih 
virov in distribucije vode od izvira do mize. Udeleženci bodo 
spoznali izkušnje postavitve in upravljanja prvega vodnega 
bara v Veliki Britaniji in poklic prihodnosti v kulinariki, vodnega 
sommelierja.

Blejski vodni festival

»Včasih gre tudi 

za starše, ki so na 

prestajanju zaporne 

kazni in pridejo v 

spremstvu paznikov,« je 

dejala Anita Bregar.

Soba male orke za otroke

Prenovljeni butični hotel Skipass

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

11/25 oC

11/24 oC

11/29 oC

19/28 oC

15/27 oC

13/26 oC

15/24 oC

19/29 oC

14/25 oC

15/26 oC

13/25 oC

11/23 oC

12/24 oC

12/24 oC

10/27 °C 10/28 °C10/25 °C

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

Danes in jutri bo sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo. 
Danes bo pihal vzhodnik, zato bo prehodno bolj sveže. Jutri je 
v gorskem svetu možna kakšna nevihta. V četrtek bo deloma 
sončno s spremenljivo kopasto oblačnostjo in popoldanskimi 
nevihtami.

Družinski Skipass Hotel

V lično urejeni hiški je mogoče dobiti vse 
informacije o turistični ponudbi na destinaciji, 
kupiti spominke, obiskovalci lahko tudi posedijo 
in se okrepčajo.


