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Nova koča na planini Uskovnica
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.
Marjana Ahačič
Srednja vas v Bohinju – Nova
koča je zgrajena na mestu
stare, ki jo je Planinsko društvo Srednja vas v planinsko
kočo iz nekdanjega hleva in
stana preuredilo leta 1955.
Objekt so nato večkrat povečali in preuredili.
Pred desetimi leti so se
odločili, da stavbo, zgrajeno
na slabih temeljih, podrejo
in na njenem mestu zgradijo novo, je povedal predsednik 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 zalogovnik za pelete. Klet in
pritličje sta klasično zidana, nadstropje in mansarda
sta iz lesene konstrukcije,
streha pa je izdelana iz macesnovih desk. Kot poudarja Zupanc, je koča tudi izredno energetsko varčna in
požarno varna.
Skupna uporabna površina objekta, v katerem sta v
pritličju kuhinja in jedilnica s šestdesetimi sedeži, v
prvem nadstropju in v mansardi pa sedem sob – ena je
prilagojena invalidom – in
nekaj skupnih ležišč, je okoli petsto kvadratnih metrov.

V dogovoru z Občino Bohinj so v pritličju nove koče
uredili tudi javne sanitarije
za obiskovalce.
Otvoritvena slovesnost
bo v soboto, 18. junija, ko
bodo na Uskovnici praznovali tudi dan bohinjskih planincev in pripravili srečanje
planincev Gorenjske. Ob tej
priložnosti bodo zaznamovali še 90-letnico Planinskega društva Srednja vas,
zbrali pa se bodo tudi bohinjski gorski reševalci, ki
letos praznujejo dvestoto
obletnico prvega reševanja
s Triglava.

3. stran

Najboljši Škofjeloški pasijon

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

Veslači tekmovali
Glas občine Naklo na Bledu
13. stran
Priloga:

Veliko nagrado 57. Borštnikovega srečanja je prejela uprizoritev Škofjeloški
pasijon v režiji Jerneja Lorencija v koprodukciji Prešernovega gledališča in
Mestnega gledališča Ptuj.
 12. stran

MERKUR Kranj Primskovo vas pričakuje
na prenovljenih oddelkih DOM in VRT.
• Odlična akcijska ponudba,
kuponi za popust, promocije
EV
in darila ob nakupu.
OTVORIT
• Otroci, ta četrtek se preizkusite
16 . 6 .
na poligonu za rolanje in se
potegujte za nagrade.
Obiščite nas!



od 16. do 18. 6. 2022

Pri nakupu nad 30 EUR
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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.

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

GORENJSKA

GORENJSKA

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

VREME

Pobiranje odpadkov
od hiše do hiše?

Predejo niti
prihodnosti

Skupaj uredili
Požgano vas

Soba male orke
za otroke

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 morajo vleči zabojnike ...

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.

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 župan Peter Torkar.

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 Janeza Pavla Komela.

Danes in jutri bo sončno.
V gorah so možne nevihte. V četrtek bo sončno s
kopasto oblačnostjo in popoldanskimi nevihtami.
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10/27 °C
jutri: pretežno oblačno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Val 202 zaupanja vredna radijska postaja
že petdeset let
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 dvodelno 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.

Poletna noč – besedam moč!

Foto: Adrian Pregelj, Rtv Slovenija

Na Kongresnem trgu
v Ljubljani bodo na
Poletni noči v torek,
21. junija, ob 20.45
ponovno zazvenele
zimzelene uspešnice pod taktirko dirigenta Patrika Grebla
ter v izvedbi Big Banda in Simfoničnega
orkestra RTV Slovenija in priznanih slovenskih izvajalcev:
Lado Leskovar, Darja Švajger, Alenka
Godec, Nina Strnad,
Eva Boto, Andraž
Hribar, Anžej Dežan, Saša Lešnjek,
Teja Leskovšek, Zala
Smolnikar, Alex Volasko, 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 letošnje Poletne noči? Odgovore pošljite do petka, 24. junija,
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke
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!

www.gorenjskiglas.si

Darilo
Knjigo prejme SLAVKA GOLOB iz Nakla.

Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022
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Rast letalskega prometa
V prvih štirih mesecih letošnjega leta je z brniškega letališča potovalo sedemkrat več potnikov kot v
enakem obdobju lani.
Aleš Senožetnik
Zgornji Brnik – V prvih štirih mesecih leta je prek Letališča Jožeta Pučnika potovalo dobrih 198 tisoč potnikov, kar je sedemkrat več kot
v enakem obdobju lani. Kot
pojasnjujejo pri upravljavcu letališča Fraportu Slovenija, gre rast prometa v največji meri pripisati sproščanju vstopnih omejitev tako v
evropskih državah kot drugod po svetu, v aprilu pa večji promet pripisujejo tudi začetku čarterske sezone.
Številke kljub vsemu še
niso na ravni tistih izpred
epidemije. Kot pravijo na
Fraportu, je realiziran potniški promet v prvi tretjini leta dosegel štirideset odstotkov obsega iz primerljivega obdobja v letu 2019,
torej pred nastopom epidemije covida-19. »Stopnja
okrevanja je v skladu z napovedmi Fraporta Slovenija s konca preteklega leta –
kljub manku potnikov, ki so
jih obetale povezave z Rusijo in Ukrajino in so bile prekinjene oz. odpovedane zaradi vojne v Ukrajini. Okrevanje prometa na ljubljanskem letališču je tudi povsem primerljivo z okrevanjem 'čistega' mednarodnega prometa drugod po
Evropi,« še pravijo v Fraportu, kjer sicer dodajajo, da je
okrevanje v primerjavi z nekaterimi drugimi letališči
po Evropi sicer počasnejše,

Rast prometa si obetajo tudi na račun okrepljenih čarterskih linij v najbolj prometnih
poletnih mesecih. / Foto: Tina Dokl
a ta niso primerljiva z Brnikom, saj v Sloveniji nimamo množičnih turističnih
produktov, zdomskega prometa in notranjih letov.

Dvakrat več kot lani
Kljub temu letos pričakujejo podvojeno število potnikov glede na lansko leto.
Po zdajšnjih napovedih bi
to pomenilo 880 tisoč potnikov, kar je sicer približno
polovica manj kot leta 2019.
Letalski promet bo po napovedih združenja letališč ACI
World okreval do leta 2026,
takšna pa so ob ugodnih
okoliščinah tudi pričakovanja za brniško letališče.
V poletnem voznem
redu bo na vrhuncu sezone

mogoče s 15 prevozniki potovati na 19 destinacij. V najbolj prometnem mesecu avgustu je predvidenih 140 letov na teden. V lanskem avgustu jih je bilo denimo na
voljo 80. Veliko pričakujejo
tudi od čarterskih poletov, ki
so lani ustvarili petino vsega
potniškega prometa na letališču, letos pa se nadejajo, da
bo delež še večji.
Zaradi rasti prometa v
Fraportu načrtujejo tudi dodatne zaposlitve. Začeli so
usposabljati kadre, predvsem v oskrbi letal in potnikov, kjer se srečujejo s povečanim obsegom dela predvsem zaradi novih postopkov, ki so posledica epidemije covida-19.

Krepi se tudi tovorni
promet
Krepi se tudi področje
oskrbe tovornega prometa, ki beleži rekordno rast.
Marca so namreč presegli 15 let star rekord, ko so
v enem mesecu oskrbeli
2.872 ton tovora, aprila pa
je promet že presegel tri tisoč 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 obdobjem lani s skupno količino 10.493 ton oskrbljenega tovora zabeležili 16-odstotno rast. Povprečna rast v
zadnjih sedmih letih je bila
šestodstotna.

Deset let čebelarskega centra
S pestrim celodnevnim dogajanjem in osrednjo slovesnostjo so v soboto obeležili desetletnico
delovanja Čebelarskega razvojno-izobraževalnega centra v Lescah.
Marjana Ahačič
Lesce – Center, ki je v lasti Občine Radovljica, je bil
pred desetimi leti ustanovljen in večinoma z evropskimi sredstvi zgrajen v pomoč in podporo vsem gorenjskim čebelarjem. V zadnjih letih je organizacijsko
del Ljudske univerze Radovljica, v njem pa delujejo tudi Čebelarsko društvo
Radovljica, hranilnica ekoloških semen Semenjalnica
in drugi.
Organizatorji so ob
okrogli obletnici pripravili pestro celodnevno dogajanje, ki je med drugim vključevalo čebelarske
igre, floristično delavnico
in ustvarjalne delavnice za
otroke, na ogled pa je bila
tudi čebela velikanka, ki je

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je
pozval k večji angažiranosti čebelarjev. / Foto: Marjana Ahačič
navduševala na svetovni
razstavi v Dubaju. Na osrednjem dogodku sta zbrane
nagovorila predsednik Čebelarske zveze Slovenije

Boštjan Noč in direktorica
Ljudske univerze Radovljica 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 pozval Noč in poudaril, da bi v
centru morala večja vloga
pripadati domačim čebelarjem. »Premalokrat se zgledujemo po čebelah, da je za
skupno dobro treba tudi delati skupaj.«
Rozman Amonova je poudarila izobraževalno vlogo centra, ki je tudi ključna vsebinska vez z Ljudsko univerzo. »Tudi v čebelarskem centru poteka veliko izobraževanj, za odrasle,
mlade, otroke in seveda za
čebelarje. Ljudska univerza na štirih lokacijah izvaja številne programe za različne skupine ljudi, zato je
ena od naših največjih izzivov prav povezovanje.«

Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022

AKTUALNO

3

info@g-glas.si

Nova koča na Uskovnici
 1. stran

štirideset ležišč v sobah, ki
jih je opremilo domače podjetje Lip Bohinj. Ker si danes
tudi večina obiskovalcev gora
želi več zasebnosti, so jih razporedili v več dvoposteljnih
in družinskih sob ter opremili s preprostimi kopalnicami, pri čemer bodo porabo vode nadzorovali z uporabo žetonov, je poudaril Jakob Zupanc. Uredili so tudi
sobo, prilagojeno invalidom,
in v objekt vgradili dvigalo.

Novo kočo so začeli graditi
septembra lani. Staro so skoraj v celoti podrli, ohranili so
le manjši del, zato projekt
velja za rekonstrukcijo. Izvedli so podkletitev, postavili 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 napravo za odpadne vode.

Računajo na večji obisk

Gradnja koče posebna
izkušnja
Gradnja planinske koče
na takšni nadmorski višini in v takšnih okoliščinah
je velik zalogaj, je poudaril
Bojan Lavriha, direktor podjetja Lavriha & co., ki izvaja gradbena dela. Da so projekt uspešno izpeljali, so delali z roko v roki s planinskim društvom in se povezali z domačimi podizvajalci, ki imajo izkušnje s takšno
gradnjo. Včasih je na koči
hkrati delalo celo po petdeset ljudi, je povedal; delali so vso zimo, ko so včasih
vsako jutro s strehe odmetavali novo zapadli sneg,
da so delo lahko zaključili v postavljenem roku. »V
projektu smo se predvsem

Slikovita planina Uskovnica je odlično izhodišče za obisk
okoliških gora. / Foto: Marjana Ahačič
naučili, kako sodelovati z lokalno skupnostjo in domačini, ki so bili naši podizvajalci. Domači fantje so pač navajeni dela v takšnih okoliščinah, zato ga opravijo dobro in hitro. Z izvajalci od drugod bi objekt zelo težko naredili tako lep, kot je. Lesena streha, fasada, obrnjena
streha, montažna hiša, kombinirana s klasično gradnjo,
in zahtevna gradnja kleti, ki
je prej ni bilo in kjer smo naleteli na živo skalo, so elementi, ki so vzeli kar precej

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

časa in energije.« Po drugi
strani pa, še poudarja Lavriha, še nikoli ni imel priložnosti delati v tako izjemnem
okolju, kot ga ponuja planina 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 novem objektu na voljo okoli

Z vsemi spremembami v
planinskem društvu pričakujejo precej več prenočitev, kot so jih imeli v stari
koči, ko so letno, čeprav je
koča zaprta le v novembru,
našteli le okoli petsto prenočitev. Po novem računajo tudi na večdnevne aranžmaje, saj je Uskovnica odlično izhodišče za dnevne izlete. Poleti bo dvakrat
dnevno poskrbljeno tudi za
brezplačni prevoz s kombijem na planino.
Za investicijo je Planinsko
društvo Srednja vas zagotovilo 1,1 milijona evrov; tristo
tisoč evrov so dobili z razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj, šeststo tisoč
z najemom posojila, preostanek pa so zagotovili sami.

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

Odstranjevali bodo invazivke
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
Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) in kranjska enota Zavoda RS za varstvo narave v
soboto, 18. junija, med 9.
in 12. uro organizirata akcijo Očistimo Kranj invazivk.
Prostovoljce, ki se želijo udeležiti odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin z občinskih zemljišč, pozivata,
da se do jutri do 10. ure prijavijo na spletni strani MOK.
Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin bo

potekalo na enajstih lokacijah (zemljevid natančnih lokacij je objavljen na občinski spletni strani): Bobovek
– Milka, Kranjsko polje, sotočje Rupovščice in Kokre,
Rupa (ob avtocesti), Kosorep, Rupovščica, Struževo,
Čirško polje, most na Hujah, kanjon Kokre in stražiški ribniki. Na posamezni lokaciji bodo prostovoljce pričakali koordinatorji, ki
bodo pri odstranjevanju tujerodnih invazivnih rastlin
usmerjali in pomagali z

razlago. Ob zaključku dela
bosta zagotovljena malica in
darilo, za otroke pa tudi druženje ob glasbi.
Udeleženci delovne akcije naj poskrbijo za primerno
opremo – dolgi rokavi, dolge
hlače in primerna obutev.
Na posameznih lokacijah
invazivke rastejo med koprivami in/ali robidami, zato
se je smotrno primerno zaščititi, opozarjajo na MOK.
Predlagajo tudi uporabo rokavic, pozivajo pa, naj prostovoljci s seboj prinesejo

motiko, s katero si bodo lahko pomagali pri izkopavanju podzemnih delov posameznih vrst.
Odstranjevanje
trajnih invazivnih tujerodnih
vrst vključuje izkopavanje
rastlin skupaj s podzemnimi deli. Pomembno je, da
odstranimo čim več korenine, saj tako preprečimo ponovno rast iz podzemnih delov prihodnjo sezono. Enoletnice pa odstranjujemo lahko tudi s košnjo, vendar jih
bodo tokrat pulili.

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Med sanjami in realnostjo

D

olgo časa se je napovedovalo, zdaj pa se
uresničuje. Evropska
centralna banka je že pred časom napovedala dvig obrestnih
mer, minuli teden pa sporočila, da bo (prvič po enajstih letih) ključno obrestno mero julija dvignila za četrt odstotka.
Ta bo tako sicer še vedno v negativnem območju, a že septembra, ko je napovedan nov
dvig, bo najverjetneje prestopila ničelno mejo. Postopno dvigovanje centralna banka napoveduje 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 sedemletno obdobje negativnega euriborja. Dvanajstmesečni je v
pozitivno območje vstopil že
aprila, šestmesečni, ki je bolj relevanten za slovenske kreditojemalce, pa prejšnji teden.
Obdobje negativnih obrestnih mer se torej končuje, kar
bi lahko v težave spravilo marsikoga, ki si je stanovanjski
problem pred leti reševal z najemom kredita s spremenljivo
obrestno mero. Ob strmi rasti
cen energentov in življenjskih
potrebščin lahko družinski proračun zamaje že nekajodstotni dvig mesečne anuitete, kaj
šele znatnejša rast, do katere bi
prišlo v primeru, če bi se euribor povzpel proti vrednostim iz
leta 2008 in 2009, ko je presegel pet odstotkov.
Prav nizke obrestne mere so
ob ugodni gospodarski klimi v
minulih letih tudi pri nas kre-

pile povpraševanje po nepremičninah, ki mu trg ni mogel
slediti, rezultat pa je rast cen,
ki so se povzpele do rekordne
vrednosti.
Nakup oz. gradnja stanovanja ali hiše predstavlja enega
največjih in najpomembnejših
izdatkov v življenju posameznika, uresničitev sanj pa nikoli ni bila lahka naloga. Ob
vse višjih cenah imamo pri
nas srečo, da je stanovanjska
gradnja predvsem zunaj urbanih središč zasnovana tako,
da omogoča sobivanje več generacijam. Brez tega bi bila
verjetno stiska predvsem mladih danes še večja. Najem kot
druga opcija v Sloveniji, kjer
stremimo po lastniški nepremičnini, in pa ob najemninah, ki so cenovno primerljive z višino mesečnega obroka
kredita, ni prav privlačen, a v
primeru, da bi se krediti precej podražili, se utegne tudi to
spremeniti.
Mnogi se še dobro spominjajo gospodarske krize, ki je tudi
Slovenijo močno prizadela
pred dobrim desetletjem. Takrat smo poslušali, da se takšen
globalni pretres morda zgodi
enkrat v življenju posameznika. 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 prihajajo. Upajmo, da nas bodo izkušnje iz preteklosti obvarovale pred napakami, sicer visoke
cene kreditov ne bodo naša
edina težava.
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Obravnavali
predlog občine
Maša Likosar
Zgornje Gorje – Gorjanski
svetniki so na junijski redni seji obravnavali in po
prvem branju sprejeli predlog odloka o pogojih za podelitev koncesije za žičniške naprave na Zatrniku, ki
ga je Občina Gorje pripravila s pomočjo Inštituta za lokalno samoupravo Maribor.
Občina Gorje je omenjeni predlog odloka na dnevni red seje uvrstila že februarja, a je bil tedaj na zahtevo
predstavnikov Rekreacijskoturističnega centra (RTC)
Zatrnik umaknjen. Ti so namreč zahtevali, da se najprej
obravnava njihov predlog, ki
so ga podali že julija 2020.
Gorjanski občinski svet je
njihov predlog aprila zavrnil, RTC Zatrnik pa je prejšnji mesec zoper sprejeti
sklep vložil tožbo na upravno sodišče.
Odlok, ki ga predlaga Občina Gorje, določa pogoje za
pridobitev koncesije, ki bodo
po besedah gorjanskega župana Petra Torkarja zaščitili interese občine in občanov. »V predlog smo zapisali
vse potrebno, da tveganja, ki

jih mora nositi koncesionar,
ne bi padla na lokalno skupnost,« je poudaril Torkar in
dodal, da občina želi zaščititi tudi naravo in lastnike zemljišč na tem območju.
Kandidat za pridobitev
koncesije bo moral med
drugim predložiti finančni načrt, kjer bodo razvidni
vsi stroški gradnje žičniških naprav in drugih površin ter objektov, kot so parkirišča in sanitarije, na smučišču Zatrnik. Navesti bo
moral tudi vire financiranja za pokritje predvidenih
stroškov. Predlog koncesionarja tudi zavezuje, da pridobi soglasje lastnikov zemljišč in poda izjavo, s katero se bo zavezal, da bo v petih letih od sklenitve koncesijske pogodbe zgradil žičniške naprave, uredil smučarske proge ter rekreacijske in
turistične površine.
Po prvi obravnavi predloga odloka, ki je bila opravljena preteklo sredo, je stekla njegova 30-dnevna javna razgrnitev, na kateri bo
možno podati pripombe in
pobude. Sledila bosta druga
obravnava in dokončni sprejem odloka.

Test hoje na Jesenicah
Urška Peternel
Jesenice – V četrtek bo v
Športnem parku Podmežakla na Jesenicah potekal test
hoje na dva kilometra, in sicer od 16. do 18. ure.
Kot pravijo v Zdravstvenem domu Jesenice, je test
enostaven, natančen in varen. S pomočjo najhitrejše
hoje, kot jo zmore posameznik brez ogrožanja zdravja,
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izmerijo njegovo telesno zmogljivost, in sicer na
osnovi časa, ki ga potrebuje
za razdaljo dveh kilometrov,
ter srčnega utripa na cilju.
Test je primeren za vse odrasle, ki so telesno nedejavni
ali zmerno dejavni. Priporočljiv je vsakih šest mesecev,
tako da lahko posameznik
sledi izboljšanju svoje telesne zmogljivosti. Udeležba je
brezplačna.

Pobiranje 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. »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.
Suzana P. Kovačič
Spodnje Duplje – Kot je v
imenu prebivalcev dela Spodnjih Dupelj pojasnil Jože
Šter, bi nepobiranje odpadkov od vrat do vrat razumeli pred letom 2011, potem pa
se je pri polaganju kanalizacije »sporni« klanec na novo
asfaltiral, razširil in popravil naklon prav zato, da bi bil
primeren tudi za komunalne tovornjake. »Ta pot (klanec) je narejena za vsa motorna vozila. Nobenega znaka omejitve ni,« še piše v dopisu, ki je bil poslan tudi Komunali Kranj. Po tem klancu, kot smo izvedeli ob obisku, dnevno vozijo dostavna vozila, kot so kombiji, pa
traktorji s prikolicami, tovornjaki za dostavo kurilnega olja, gradbenega materiala ... Problem je posebej izrazit zato, kot je v imenu stanovalcev opozoril Šter, da v tej
ulici živi nekaj starejših krajanov in je zanje vleka zabojnika po strmem klancu dol
in gor, kdaj tudi v slabih vremenskih razmerah, lahko
celo nevarna. Če je tak problem velik komunalni tovornjak, se krajani sprašujejo, zakaj izvajalec javne gospodarske službe Komunala Kranj ne zagotovi enega
manjših, ki jih ima v lasti.
Prebivalcem teh stanovanjskih hiš je najbližje prevzemno oz. odjemno
mesto za odvoz odpadkov
pri Vogvarjevi hiši.

Večja vozila, nižji stroški
Za to, kako težavno je manevriranje velikega komunalnega vozila že po vaških
ravnih, ozkih ulicah, nas je
vodstvo Komunale Kranj

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
povabilo, naj sedemo v vozilo in se prepričamo sami.
In da je problem v splošnem
bolj kompleksen, je opozoril direktor Komunale Kranj
Matjaž Berčon. Optimizirati morajo stroške, uskladiti plače, upoštevati dražitve goriva in drugih energentov ... »Dvanajst ekip za
pet občin imamo na terenu.
Duplje so toliko in toliko kilometrov od Kranja. Odpadkov ne vozimo več v Tenetiše, ampak gre kamion, ki pobira mešane komunalne odpadke, v Ljubljano. Večja vozila pomenijo nižje stroške.
Ne moremo zdaj reči, da bo
večji kamion pobiral odpadke po ravnih ulicah, za njim
bo pa pobiral še mali kamion. Tega si ne moremo privoščiti oziroma če bi si, bi šlo
na račun občanov,« je pojasnil Berčon ob sicer že napovedani podražitvi cene storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, o čemer bodo danes razpravljali nakelski občinski svetniki.

Domači župan Ivan Meglič
je svoje stališče že predstavil: »Ni primerno, da bi cene
storitev zviševali, nivo storitev pa zniževali. Direktorju komunale sem npr. tudi
predlagal, naj nam predstavi
varianto, za koliko bi podražili storitev pobiranja odpadkov od vrat do vrat, kjer to ni
zagotovljeno, da bi si ljudje
to še lahko privoščili in da bi
to storitev predvsem starejšim 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 osebi plačujeta manj kot šest
evrov ravnanja z odpadki na
mesec. Mi smo jim ponudili možnost manjšega vozila,
ampak so potem drugi stroški. Če bi si jih več razdelilo
te dodatne stroške, ki nastanejo izjemoma zanje, bi bila
cena nižja,« je pojasnil Željko Kondič, zaposlen v delovni enoti zbiranja in rednega

odvoza odpadkov na Komunali Kranj, ki prebivalcem
kot alternativno možnost, da
bi bilo odlaganje odpadkov
zanje lažje, ponuja namesto zabojnikov vreče za mešane odpadke in za embalažo z
logotipom Komunale Kranj,
ki bi jo lahko odložili na odjemnem mestu. Še boljša
rešitev se obema z direktorjem Komunale Kranj zdi, da
bi za Vogvarjevo hišo ob soglasju lastnika postavili betonski plato, kjer bi bili večji zabojniki stalno nameščeni in ves čas na voljo za odlaganje odpadkov. »Mi moramo potem izprazniti eno
kanto in ne šest, kar bi bilo
za uporabnike tudi cenejše.« 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 glede na vse pa drži, da so delavci na terenu pod največjim plazom kritik, a za odločitve, kakršnekoli že so, niso
odgovorni.

Ta teden popolna zapora gozdne ceste
Stara Fužina – Gozdna cesta Voje–Voga–planina Blato bo zaradi 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 petka zvečer, bo za lastnike parcel dnevni razpored asfaltiranja
objavljen na oglasnih deskah v Stari Fužini in Studoru ter na
servisnem objektu na parkirišču Vorenčkojca.

Popravek
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.

Dve novi pohodniški poti
V sklopu projekta Pohodniške poti v občini Jesenice so uredili dve novi poti,
in sicer Koroška Bela–Malnež in Koroška Bela–Potoki.
Urška Peternel
Jesenice – Jeseniška občina je dobila dve novi pohodniški poti, in sicer Koroška Bela–Malnež in Koroška Bela–Potoki. Uredili so
ju v sklopu projekta Pohodništvo v občini Jesenice, ki
ga izvaja Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske, financira pa Občina Jesenice.
Ambrož Černe z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je povedal: »Lani smo na
vrhu Malneža nad Koroško

Belo postavili žig z narciso
in varovalno ograjo z jeklenico. Letos pa smo dokončno označili in uredili še dve

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

Koroška Bela je tudi izhodišče Gajškove poti proti
Pristavi, planinske pot proti Valvazorju in lokalne
pešpoti Pot po pomolih.
pohodniški poti na tem območju.«
Prva pot Koroška Bela–
Malnež po Černetovih besedah predstavlja odlično izletniško točko za

vrhu Malneža, je na poti nastajala erozija.
»Z rumenimi označbami je odslej speljana le ena
pot. Pot na Malnež se odcepi od obstoječe planinske

poti, ki vodi s Koroške
Bele proti Valvasorjevemu
domu. Hoje iz vasi je približno 30 minut,« je povedal Černe.
Druga nova označena pohodniška pot pa je Koroška
Bela–Potoki. Gre za nezahtevno pohodno pot, ki poteka večinoma po gozdu in je
odlična izbira za popoldanski 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 druge lokalne pešpoti – označeni z rumenimi markacijami in rumenimi smernimi tablami.
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Pozvali k uporu zoper zlo
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.
Maša Likosar
Ljubelj – Kot človek, ki se
odziva na veliko zlo, svari pred njegovim razraščanjem in poziva k dejavnemu uporu zoper tkalce zla,
je zbrane nagovorila slavnostna govornica dr. Anica Mikuš Kos, specialistka
otroške psihiatrije, predsednica Slovenske filantropije in ena vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom
z vojnih območij. Govorila
je tudi kot oseba, ki so ji v
taboriščih v času druge svetovne vojne pobili 36 sorodnikov Judov in sorodnico
katoličanko. »Mi smo danes
tukaj, da se poklonimo žrtvam, 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 postalo pravilo, uradna in javno
razglašena državna norma
vedenja. Tukaj smo se zbrali tudi zato, ker želimo preprečiti, da bi se ponovilo,« je
dejala.
Zlu se po njenem lahko
upremo na različne načine:
»Preprečimo, da nam zavladajo pridigarji sovražnosti in nasilja, opozarjamo na
krivice, ki se dogajajo v naših življenjskih prostorih,
in se odzovemo na majhne
grde reči, ki se dogajajo v
našem vsakdanu,« je povedala, ob tem pa poudarila, da

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

Slavnostna govornica dr. Anica Mikuš Kos / Foto: Primož Pičulin
bi morali skrb za človečnost
in preprečevanje nečlovečnosti pojmovati enako kot
skrb za naše osebno zdravje.
»Od etičnega zdravja skupnosti je odvisna usoda skupnosti in usoda vsakega posameznega člana skupnosti,«
je dodala v veri, da je tudi v
neoliberalnem družbenem

sistemu človečnost še vedno 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 svobodnem svetu dogaja tisto,
kar se je po drugi svetovni

vojni zdelo nemogoče in se
nikoli več ne bi smelo ponoviti. »Zgodile so se zadnje
balkanske vojne, dogaja se
vojna v Ukrajini. Priča smo
zametkom neonacizma v
evropskih državah,« je povzela in govor sklenila s pozivom, naj grozote koncentracijskih taborišč služijo
kot podstat za čuječnost in
hiter odziv na tokove in dogajanja, ki lahko privedejo
do ponovnega množičnega
trpljenja.
Zbrane so v soboto v spominskem parku taborišča
Ljubelj v duhu vojne v Ukrajini, s pozivi k miru in zatiranju zla nagovorili še podžupan v začasnem opravljanju
funkcije župana Občine Tržič Dušan Bodlaj, predsednik Taboriščnega odbora
Rab - Gonars Herman Janež, ki je spregovoril v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri
ZZB za vrednote NOB Slovenije, predsednik francoskega Društva internirancev iz Mauthausna Daniel Simon in poljski veleposlanik v Sloveniji Krzysztof
Olendzki. Pred slovesnostjo
so delegacije tržiške občine,
Zveze združenj borcev za
vrednote NOB in veleposlaništev položile vence k spomeniku Obtožujem. Garda
Slovenske vojske je položila
venec v imenu predsednika
države Boruta Pahorja.

Svečano tudi na koroški strani
Trpečih in umrlih graditeljev ljubeljskega predora med drugo svetovno vojno so se spomnili tudi na
koroški strani.
Jože Košnjek
Ljubelj – Najvišji predstavniki dežele Koroške in mesta Celovec z deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem in županom Christianom Scheiderjem na čelu,
avstrijska veleposlanica v
Ljubljani mag. Elisabeth
Ellison Kramer, generalni
konzul Republike Slovenije
v Celovcu dr. Anton Novak,
predstavniki koroškega komiteja Mauthausen, predstavniki Združenja francoskih internirancev Amicale de Mauthausen in številni gostje so se udeležili sobotne spominske svečanosti na avstrijski strani ljubeljskega predora. Zahodno od vhoda vanj, na bregu,
je med letoma 1943 in 1945
delovalo koncentracijsko

5

info@g-glas.si

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

taborišče Ljubelj Sever/Loibl Nord, ki je bilo prav tako
kot podljubeljsko taborišče
na naši strani ena od štiridesetih podružnic Mauthausna. V njem je pri gradnji
predora trpelo tudi do 1300
jetnikov iz 17 držav. Najbolj
izčrpane in bolne jetnike so
pošiljali nazaj v Mauthausen, kjer jih je čakala smrt.
Udeležence sobotne svečanosti je nagovoril tudi koroški Slovenec Nužej Tolmaier, ki se je rodil tri mesece po prihodu v taborišče.
Trpeči materi so hoteli dojenčka vzeti, vendar se je
stric postavil zanj. Posledice tega nečloveškega ravnanja je mati nosila vse življenje. Območje nekdanjega
taborišča postaja spominski park, pri čemer sodelujejo tudi deželne oblasti.

Filmi pod lipo
Urška Peternel
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice to poletje pripravlja filmske večere pod lipo v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori. Program sestavljajo dokumentarni filmi, ki so jih izbrali
v sodelovanju s SAGAR kolektivom in domačim režiserjem Miho Mohoričem. V
petek ob 21. uri bodo predvajali prvi film, to bo novi

film Toma Križnarja in Bojane Pivk Križnar v korežiji
Mihe Mohoriča z naslovom
Trohnenje 2022. »To je film
o trohnenju ne samo živega mesa gobavcev v Nubskih 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 pretresljive prizore, ni primeren za
mlajše otroke.

Iz filma Trohnenje 2022 / Foto: Tomo Križnar

Poletna muzejska noč bo športno-plezalna
Mojstrana – Letošnja Poletna muzejska noč v soboto, 18. junija, bo športno-plezalno obarvana, so sporočili iz Slovenskega 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 Planinko, 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.

Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem
mestu direktorja (m/ž) podjetja SOTESKA VINTGAR turizem, 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/

6

Potrdili nakup
štirih radarjev
Kranjsko medobčinsko redarstvo bo po nakupu
dodatnih štirih stacionarnih merilnikov hitrosti
razpolagalo z osmimi takimi napravami, ki jih
uporablja v šestih občinah.
Simon Šubic
Kranj – Kranjski mestni svetniki so na zadnji seji kljub
nekaterim pomislekom potrdili prerazporeditev 160
tisoč evrov proračunskih
sredstev za nakup štirih stacionarnih radarjev. Po besedah Martina Raspeta, direktorja Skupne uprave občin
Gorenjske, je bil tak dogovor
županov šestih občin, v katerih medobčinsko redarstvo
izvaja meritve hitrosti. Po
občinah je namreč postavljenih 21 ohišij, medobčinsko
redarstvo pa trenutno razpolaga le s štirimi stacionarnimi merilniki, ki jih premikajo od ohišja do ohišja.
V razpravi so se Irena Dolenc (NSi), Zoran Stevanović (Resni.ca) in Tomaž Ogris (PLS) spraševali, ali ni
160 tisoč evrov previsoka
cena za štiri radarje. Raspet
je pojasnil, da je 160 tisoč
evrov le okvirna ocena vrednosti nakupa, prava cena pa
bo znana šele po izvedbi javnega razpisa. Poleg tega bo
Mestna občina Kranj pri nakupu zaradi ureditve medsebojnih razmerij med občinami sodelovala le s 26
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tisoč evri, preostanek bodo
plačale druge občine, je še
razložil.
Stevanović, Barbara Gunčar (SLRP) in Bojan Homan
(SDS) so nakup novih stacionarnih radarjev tudi ocenili za nepotrebnega. Stevanović je dejal, da ti bolj služijo inkasantstvu kot pa izboljšanju prometne varnosti, saj
vozniki naštudirajo njihove
lokacije in tam sicer upočasnijo hitrost, nato pa nadaljujejo 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 nedavno smrt kolesarke na Likozarjevi ulici v Kranju, v katero je povzročitelj nesreče
trčil ravno zaradi neprilagojene hitrosti. Ob tem je dala
pobudo, da se na Likozarjevi ulici stacionarni radar tudi
namesti in s tem zmanjša
hitrost, ki je na tem območju pogosto prekoračena.
Medobčinsko redarstvo
je sicer lani na območju
mestne občine Kranj ugotovilo več kot deset tisoč prekoračitev hitrosti.

Nova stara direktorica
zavoda za turizem

Predejo niti prihodnosti
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.
Maša Likosar
Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica je bila vse od
leta 1885 do začetka 21. stoletja vtkana v življenja domačinov Tržiča. Kompleks
je bil kasneje prepoznan kot
industrijska kulturna dediščina. Načel ga je zob časa, a
so kljub temu v njem prepoznali novo priložnost. Na
podlagi smernic za obnovo
spomeniško zaščitenega območja, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so oblikovali idejni načrt oživitve.
»Pred dvema desetletjema
je takratni direktor Stojan
Žibert odločil, da se območje
ne razproda po delih, temveč se njegova revitalizacija
obravnava celostno in se območje oživi z vsebinami današnjega časa,« je pojasnila
Damjana Habjan, direktorica podjetja Voje, hčerinskega podjetja BPT, ki je danes
večinski lastnik nepremičnin na območju in koordinira prenovo kompleksa.
Danes je kompleks v večjem delu že zapolnjen z različnimi vsebinami, od poslovnih do muzejskih in

Direktorica podjetja Voje Damjana Habjan, podžupan
Občine Tržič Nejc Perko in direktorica podjetja BPT Sabina
Gros / Foto: Primož Pičulin
športnih aktivnosti. V njem
se nahaja 38 najemnikov in
šest manjših solastnikov s
svojimi poslovnimi dejavnostmi. Od leta 2016 pri obnovi sodeluje tudi Občina
Tržič, ki je odkupila in uredila za nekaj več kot 12 tisoč kvadratnih metrov nepremičnin. »Z obnovo parkirišča in glavnega mostu

za dostop v območje, z izgradnjo mestnega parka z
otroškim kolesarskim poligonom in obnovo dela ceste skozi kompleks je prispevala pomemben delež k razvoju območja,« je poudarila Habjanova.
Podžupan Občine Tržič
Nejc Perko je ob tem spomnil na pestro zgodovino

območja, ki je imelo velik
vpliv na razvoj Tržiča. »Prihod Edmunda Glanzmanna
in kasneje Andreja Gassnerja, dveh ustanoviteljev BPT
v Tržič, je bil eden, upam
si trditi, najpomembnejših
dogodkov v zgodovini našega mesta,« je povedal Perko.
Prireditveni prostor je namenu predala Sabina Gros,
direktorica podjetja BPT,
ki je naslednica Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. »Uspešno smo krmarili med različnimi preprekami in obnovo pripeljali do konca. Verjamem, da
bomo skupaj z Občino Tržič
in drugimi deležniki dvorišče in kompleks BPT razvili
v moderen poslovno-industrijski center, ki ne bo prepoznan le na Gorenjskem,
temveč tudi čez mejo,« je
dejala Grosova.
Odprtje so pospremili s
kulturnim programom in
razstavo likovnih del otrok
osnovnih šol Tržič, Bistrica in Križe. Na stojnicah so
se predstavili nekateri najemniki prostorov v kompleksu BPT, dan pa so sklenili z
večernim koncertom v prireditvenem prostoru.

Zmagala voda iz Kamniške Bistrice
V soboto je na gradu Dvor v Preddvoru potekal Festival pitne vode.
Alenka Brun

Alenka Brun
Preddvor – Na majski seji
Občine Preddvor so imeli
svetniki na dnevnem redu
točko o imenovanju novega direktorja Zavoda za turizem Preddvor. Prisoten je
bil tudi predsednik sveta Zavoda za turizem Preddvor
Rok Šimenc, ki je razložil,
kako je potekal izbor. Pojasnil je, da so objavili razpis,
nanj so se prijavili trije kandidati, med njimi tudi Ernesta Koprivc, ki ostaja na
mestu direktorice. Svet jo je

namreč soglasno potrdil za
novi petletni mandat. Med
drugim so pretehtale njene
izkušnje v turizmu, dosedanje delo na Zavodu za turizem Preddvor in vizija, ki jo
nova stara direktorica Koprivčeva ima. Svetniki so imeli sicer nekaj vprašanj, izrazili svoje mnenje in na koncu na prošnjo sveta Zavoda
glasovali o potrditvi novega
mandata Koprivčevi. Večina
jo je podprla, tako da Koprivčeva vstopa v drugi mandat
vodenja Zavoda za turizem
Preddvor.

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

Preddvor – Z nekaj besedami o projektu Mreža vodnih
poti v Kamniško-Savinjskih
Alpah in najzanimivejših
aktivnostih projekta je Festival pitne vode v Preddvoru odprl Uroš Brankovič,
direktor Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.
Za najmlajše obiskovalce je
s pripovedovanjem zgodb
ob slikah oziroma kamišibajem in ustvarjalno delavnico poskrbela Alja Kump
Ankerst, odrasli pa so se
spoznali z mokrim polstenjem. Delavnico za odrasle
Ustvarjamo z domačo volno in vodo: mokro polstenje sta izpeljali Katka Žbogar in Vlasta Juršek. Festival sta sestavljali tudi predavanji z diskusijami na temi
pomena pitja vode za naše
zdravje ter onesnaževanja
podzemnih in površinskih
vod v dolini Kamniške Bistrice in Kokre. Prvo je pripravil Brankovič, na drugem
pa sta spregovorila Vido Kregar in dr. Rajko Slapnik (Cipra Slovenija, projekt Speci

Uroš Brankovič, Vido Kregar in Rajko Slapnik / Foto: Alenka Brun
Alps, katerega pilotna regija so tudi Kamniško-Savinjske Alpe). Izjemno zanimiva je bila tudi (slepa) pokušina desetih vzorcev vode iz
najkvalitetnejših izvirov z
območja Kamniško-Savinjskih 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 Vaškarju (Bašelj). Iz sosednje, jezerske občine sta sodelovali Ankova slatina in voda iz
Murijevega izvira (že na avstrijski strani meje), ki sicer
večini ni bila všeč, ker se je
v njej močno čutilo železo.
Obiskovalci so na koncu za najboljšo izbrali vodo
iz izvira Kamniške Bistrice.

Marsikoga je prepričala tudi
preddvorska Bistrica, obiskovalcem se je zdela zanimiva 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 pokušino vina. Prav tako resno so
namreč obiskovalci festivala
vzeli pokušanje vode.

Gorenjski glas
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Misija priložnost za Kranj
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?
Simon Šubic
Kranj – Uvrstitev v misijo stotih podnebno nevtralnih in pametnih mest do
leta 2030 je velik dosežek za
Mestno občino Kranj, s tem
se ji ponujajo številne priložnosti, pravi Tomaž Lanišek,
vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte. Za doseganje podnebnih
ciljev bo v naslednji finančni perspektivi na voljo veliko denarja, je dodal. »Tista
mesta, ki bodo imela pripravljene projekte na zalogo
in jih bodo znala tudi potegniti iz predala, ko bo denar
na voljo, tega pa bo veliko,
tista mesta bodo prosperirala,« je poudaril.
»Evropa nam je zaupala,
da dosežemo podnebne cilje
do leta 2030 v korist vseh nas
in naših občanov,« je poudarila Eva Romih iz istega urada. Kot je pojasnila, v mestih Evropske unije živi 75 odstotkov državljanov, mesta
pa porabijo kar 65 odstotkov
svetovne energije in v ozračje spustijo kar 70 odstotkov svetovnih emisij CO2.
»Blažitev podnebnih sprememb je torej močno odvisna od ukrepanja v mestih,
in zato se je EU odločila, da
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Za doseganje podnebnih ciljev bo v naslednji finančni
perspektivi na voljo veliko denarja, kar lahko v Kranju s
pridom izkoristijo. / Foto: Gorazd Kavčič
mesta spodbudi pri prehodu v zeleno in digitalno prihodnost v okviru programa
Obzorje Evropa. Gre za nov
okvirni program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2021–2027, v okviru katerega je opredeljenih pet misij, ki bodo naslavljale rešitve za nekatere največje globalne izzive, s katerimi se

trenutno srečuje svet. Med
njimi je tudi misija za 100
podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030,
ki bodo delovala kot poskusna in inovacijska središča
za vsa ostala mesta v Evropi, saj bomo morali postati
najkasneje do 2050 ogljično nevtralna celina,« je povedala.

Kaj si lahko Kranjčani
obetajo od misije? »Pravičen prehod, višjo kakovost
zraka, izboljšanje zdravja
in dobrega počutja, pričakujemo več zelenih delovnih mest, še varnejšo mobilnost, manj hrupa in še
bi lahko naštevali. Vključitev v to misijo bo omogočila
boljše vire za oblikovanje in
izvajanje podnebnih ukrepov in strokovno podporo
mestu pri pripravi tega akcijskega načrta. Verjamem,
da bo Kranj bolj prepoznaven, saj se je s to misijo postavil na zemljevid Evrope,
in da se bo povečal interes
investitorjev,« je odgovorila Romihova.
S podpisom pogodbe o
podnebnem mestu bo Kranju omogočeno prednostno
financiranje, poudarja Romihova. Pogodba vključuje investicijski načrt, kako
uresničiti podnebno nevtralnost, in bo prilagojen individualnim potrebam vsakega mesta v misiji. »Vključenost v misijo pa ne pomeni pravne zaveze, tudi na
ravni EU se zavedajo, da je
do leta 2030 zelo kratek čas,
da bo vseh sto mest doseglo podnebno nevtralnost,« je
še poudarila.

Vrt prilagodili ranljivim skupinam

Županove petice
za učni uspeh
Maša Likosar
Šenčur – Šenčurski župan
Ciril Kozjek je v četrtek v prostorih Osnovne šole Šenčur
sprejel učence, ki so v vseh
devetih letih osnovnošolskega izobraževanja dosegli iz-

Šenčurski župan Ciril Kozjek je učencem, ki so v vseh
devetih letih dosegli izjemen učni uspeh, podelil priznanje
županova petica. / Foto: Gorazd Kavčič
jemen učni uspeh. Teh je
bilo letos kar 31, od tega deset 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 rezultatih tako na področju športa,
naravoslovja kot tudi družboslovja,« je povedala v. d.
ravnateljice Stanka Naglič in dodala, da bo večina

Mateja Rant
Naklo – Terapevtski vrt, ki
so ga slovesno odprli minuli petek, temelji na že obstoječem Parku medonosnih rastlin, ki so ga uredili v
okviru mednarodnega projekta Amc Promo BID, ki je
potekal od leta 2010 do 2013,
je pojasnila ravnateljica Višje strokovne šole Irena Gril.
S pomočjo donacije podjetja Bayer v višini 5500 evrov
pa so ga zdaj še nadgradili in
ga prilagodili ranljivim skupinam.
»Vedno bolj se zavedamo pozitivnih učinkov, ki
jih ima stik z naravo na posameznika. Narava sprošča
in pomirja, danes pa nas je
tudi združila na odprtju prenovljenega parka, ki je dobil še novo funkcijo,« je poudarila Irena Gril. Obnovili so klopi in predstavitveno
tablo, izdelali označevalne tablice ter zasadili dodatne rastline, tako da je po novem
v Terapevtskem vrtu zasajenih več kot devetdeset rastlin

V petek so odprli Terapevtski vrt pri Biotehniškem centru
Naklo / Foto: Primož Pičulin
– drevnin, grmovnic in zelišč. »Ob rastlinah so tablice
z imenom rastline, botaničnim imenom in QR kodo.«
Ta omogoča povezavo s spletno stranjo, na kateri je mogoče najti slikovno gradivo

in opise rastlin ter tudi zvočne posnetke opisov posameznih rastlin. »Obiskovalci
lahko s pomočjo pametnih
naprav skenirajo kodo in dostopajo do podatkov in zvočnega posnetka. Načrtujemo

še dopolnitev fotografij na
spletu in dodatne vsebine,
ki bodo primerne za različne ranljive skupine.« Obnovljene klopi omogočajo počitek v parku, obenem pa služijo tudi kot učilnica na prostem. Po besedah Matjaža
Moharja iz podjetja Bayer je
vrt namenjen predvsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo, torej ranljivim skupinam,
saj bo v njem mogoče izvajati
tudi različne terapevtske aktivnosti. Predsednika Zveze
društev slepih in slabovidnih
Slovenije Mateja Žnuderla veseli, da ljudje posvečajo
pozornost vprašanjem, kako
jim zmanjšati ovire tako na
področju gibanja kot sporočanja. »Sodobna tehnologija
nam marsikaj omogoča, tako
da bodo lahko tudi naši člani v vrtu spremljali posnetke opisov rastlin in njihovih
lastnosti.« Sicer pa je Terapevtski vrt zasnovan tako, da
so zasadili zelo raznolike rastline, ki jih je moč spoznavati s tipanjem, vohanjem in
celo okušanjem.

da ste v šenčurski osnovni
šoli prejeli kvalitetno znanje,
ki vam bo koristilo pri nadaljnjem šolanju. Ob tem si želim, da bi se vsaj del vas, ko
sklenete izobraževalno pot,
vrnil v domači kraj in s pridobljenim znanjem in izkušnjami prispeval k razvoju
naše občine,« je ob čestitkah
dejal župan Kozjek in jim
zaželel veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju.

Donacija kranjski bolnišnici
Suzana P. Kovačič

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

»odličnjakov« šolanje nadaljevala na strokovnih in poklicnih gimnazijah.
Njihov učni uspeh je župan nagradil s posebnim priznanjem županova petica,
vsakemu je podaril tudi občinsko zastavo. »Verjamem,

Kranj – Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
(BGP) Kranj je pred dnevi
prejela donacijo dobrodelne akcije, ki jo je izvedla Panorama Stara Pošta Kranj
v sodelovanju z Radensko.

Akcija se je začela že v marcu 2020, a so jo zaradi epidemije podaljšali. Ob nakupu stekleničke Radenske
je šel del zneska za BGP
Kranj. Skupaj se je nabralo 1.245 evrov, znesek bodo
namenili za nakup oblačil
za novorojenčke.

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

Razstava o tihotapljenju sedaj na Jezerskem
Jezersko – Medgeneracijski prostor poleg dvorane Korotan na
Jezerskem gosti dvojezično razstavo Tihotapljenje čez Karavanke (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.
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Četrt stoletja
plesnih sanj
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.
Mateja Rant
Gorenja vas – Članice plesne
skupine Step že četrt stoletja trenirajo in nastopajo
pod vodstvom Petre Slabe.
Za nastop ob jubileju so se
pripravljale skoraj dve leti
in zanj pripravile kar 14 koreografij, skozi katere so se
sprehodile skozi svet sanj.

posameznih plesnih točkah
je z njimi zapel pevec Slovenskih muzikantov Sebastjan Fabčič, kot gostji pa sta
nastopili še Brina Rogelj in
Ines Golobič, članici Plesnega kluba Zebra, ki združuje gibalno ovirane plesalce, in sta prireditev popestrili s plesom na invalidskih vozičkih. Publiko sta zabavala

Plesna skupina Step / Foto: Vito Debelak
Ob stoječih ovacijah, s katerimi jih je nagradila polna šolska avla OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, je bila resnično presunjena, je priznala Petra Slabe.
Začelo se je z Zvezdico
Zaspanko, pri kateri se je
v maski Botra Meseca svojim plesalkam na odru prvič
pridružila tudi Petra Slabe,
končalo pa s čarlstonom,
kjer so prav tako zaplesale skupaj z njo. Vmes so se
zvrstili številni prizori, ki jih
sanjajo mladi plesalci. Ob

še člana društva Trillek Sandi Škvarč in Boštjan Lemut.
Ustanoviteljica in dolgoletna vodja plesne skupine Step Petra Slabe je plesno navdušenje na mlade
začela prenašati leta 1996,
že leto pozneje pa so dekleta osvojila tretje mesto na
državnem prvenstvu navijaških skupin. S predšolsko in osnovnošolsko mladino Petra Slabe vsako leto
pripravi okrog trideset koreografij, tako da se jih je v 25
letih nabralo že 750.

Podelili bodo pet
občinskih nagrad
Ana Šubic
Železniki – Občinski svet je
na zadnji seji minuli četrtek na predlog mandatno-volilne komisije potrdil letošnje prejemnike priznanj
Občine Železniki. Ob občinskem prazniku konec junija
bodo podelili pet priznanj.
Plaketo Občine Železniki
bosta prejela Janez Lotrič,
ki je vse življenje deloval na
kulturnem in športnem področju ter je eden od pobudnikov pred petdesetimi leti
ustanovljene nogometne
Divje lige v Selcih, rekreativnega tekmovanja z najdaljšo
tradicijo v Selški dolini, ter
ugledna antropologinja dr.
Maruška Vidovič, katere korenine segajo v Selca in je po
njeni zaslugi Selška dolina
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antropološko najbolj raziskana v Sloveniji. Dr. Mihu
Marklju bodo podelili občinsko priznanje za izjemne dosežke na raziskovalnem področju, pri ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine v zgornjem delu Selške doline ter za pomoč pri
ponovnem vzpostavljanju
povezav z Innichenom. Priznanje za življenjsko delo
prostovoljcev bosta prejeli
mojstrica klekljanja in članica klekljarske sekcije Turističnega društva Železniki
Marija Koblar ter dolgoletna
organizatorka in vodja planinskih tur Društva upokojencev za Selško dolino Pavla
Potočnik, ki je aktivna tudi v
društvu podeželskih žena in
Planinskem društvu za Selško dolino.

Družina z najdaljšo tradicijo
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.
Aleš Senožetnik
Škofja Loka – Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je pred nedavnim v Tehničnem muzeju v Bistri podelila priznanja štirim družinam, ki se v Sloveniji najdlje ukvarjajo s servisiranjem vozil.
Ena med njimi prihaja z
Gorenjske. Avtoservis Paulus danes vodi že četrta generacija avtomehanikov v
družini, zgodovina delavnice pa sega v čas pred skoraj
stoletjem. Leopolda Paulusa, po rodu s češkega mesta
Olomouc, je prva svetovna
vojna zanesla v Škofjo Loko,
kjer je spoznal Francko Čemažar in si z njo tudi ustvaril družino, nato pa 1931 pridobil obrtno dovoljenje in v
Škofji Loki odprl prvo mehanično delavnico, v kateri
je popravljal vse, kar je bilo
povezano z motorji in mehaniko.
Zanimivo 91-letno zgodovino podjetja nam je podrobneje orisal Leopoldov vnuk
Stane Paulus, ki je delavnico prevzel po očetu Janezu
in predstavlja tretjo generacijo avtomehanikov v družini. Pred leti je vodenje podjetja že prepustil sinu Tomažu, a še vedno pomaga
pri delu. »Od mladih nog
sem bil vpet v delo v delavnici, tako da niti nisem pomislil, da bi postal karkoli drugega, in mi ni bilo nikoli žal,
da sem nadaljeval družinsko

tradicijo,« pravi Stane, ki dodaja, da je najbolj ponosen
na to, da jim je uspelo preživeti 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 Stanetova žena Lojzka in hči Mojca, zaposlujejo pa še tri avtomehanike. Da so družinski
člani tudi sodelavci, je lahko
včasih težko, a kot pravi Tomaž, ima to tudi svoje prednosti: »Ni vljudnostnih preprek, kar naravnost si povemo, če nas kaj moti.«

Z delavnico je leta 1931
začel Leopold Paulus
Nekdaj je bil večji poudarek na prodaji, danes pa večino prometa ustvarijo s servisiranjem. Na vprašanje, kaj je
pomembnejše za uspeh podjetja, tradicija ali kvaliteta,
Tomaž odgovarja: »Dolgoletna tradicija je dokaz kvalitetnega dela v preteklosti. Poudarek dajemo zadovoljstvu

Tomaž, Lojzka, Stane in Mojca Paulus / Foto: arhiv družine Paulus
strank. Nekatere se k nam
vračajo že več deset let, v nekaterih primerih avtomobile
k nam vozi tudi že druga ali
tretja generacija.«
Tako oče kot sin velik pomen pripisujeta znanju.
»Včasih so rekli 'uči se, da
ti ne bo treba delati', a je pravilneje: 'uči se, da boš znal
delati'«, pravi Stane, ki je
skozi različna izobraževanja in tečaje pridobil široko strokovno in tudi drugo znanje, potrebno za vodenje podjetja. Po njegovi
poti je šel tudi sin Tomaž,
ki je poleg osnovne avtomehanične izobrazbe dokončal 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

Letos le prva faza tržnice
Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji minuli četrtek sprejeli prvi
rebalans letošnjega občinskega proračuna.
Ana Šubic
Železniki – Z rebalansom so
se prihodki v proračunu Občine Železniki zvišali za 293
tisoč evrov na slabih 9,9 milijona evrov, odhodke pa načrtujejo v višini 12,7 milijona
evrov, kar je 496 tisoč evrov
več kot prej. Primanjkljaj
nameravajo pokriti z ostankom sredstev na računih in
zadolževanjem.
Prihodki so se zvišali predvsem zaradi transfernih prihodkov; 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 prometne infrastrukture, ki mu namenjajo 1,6 milijona evrov,

kar je četrt milijona oz. skoraj 19 odstotkov več kot prej.
Med drugim so povečali
sredstva za ureditev cest Prtovč–lovski dom, Selca–Topolje in Rovte–Martinj Vrh–
Jesenovec, je povedal župan Anton Luznar. Zvišali so tudi postavko za kolesarsko povezavo Selca–Dolenja vas–Ševlje, in sicer za
odsek Vistop–Širokar, kjer
bodo uredili kolesarsko stezo in hkrati pločnik. Predvideli so tudi dodatni denar za
gradnjo posameznih odsekov kanalizacije na Racovniku ob protipoplavnem urejanju Selške Sore. Zmanjšali
pa so sredstva za načrtovano
tržnico na Češnjici in jih zamaknili v prihodnje leto, saj
se na javni razpis ni prijavil

noben izvajalec, poleg tega
pa Direkcija RS za vode v neposredni bližini gradi nov
most čez vodotok Češnjica, zaradi česar je ta lokacija v tem času precej utesnjena, je razložil župan. V rebalansu je tako za letos ostala
le prva faza investicije v sanitarni kontejner s skladiščem
in ekološkim otokom.
Občinski svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo Damjan Mavri je povedal, da bo jeseni verjetno treba najeti kredit za investicije,
ki so ga v višini do največ 1,5
milijona evrov predvideli že
ob sprejetju proračuna, z rebalansom pa so ga zvišali za
dodatnih 120 tisoč evrov. Občina je sicer zadnji kredit pri
bankah najela leta 2018.

mestih v svetovnem merilu.
Na Volkswagnovem svetovnem prvenstvu je leta 2015
postal celo ekipni svetovni
prvak.
Pa je bilo v preteklosti potrebnega več znanja za popravilo avtomobila ali je zaradi kompleksnosti sodobnih vozil danes to težje?
»Predvsem je danes to znanje drugačno. Včasih je moral avtomehanik vedeti stvari, ki jih danes ne znamo več.
Digitalizacija je tudi na tem
področju veliko spremenila,« odgovarja Tomaž.
Tudi v prihodnje si Paulusovi želijo zmernega razvoja podjetja. »Želimo si izkoristiti potenciale, ki jih imamo. Če bo pokazal željo, pa
bomo seveda veseli, če bo
družinsko tradicijo nadaljeval tudi sin,« je z načrti za
prihodnja leta sklenil Tomaž Paulus.

Občinski svet je podprl
tudi amandma svetnika Tomaža Demšarja, s čimer so
namenili 19 tisoč evrov za
ureditev pokrite terase eni
od skupin v vrtcu v Selcih. Po
Demšarjevih navedbah imajo vse skupine v vrtcih občine
Železniki, razen omenjene v
Selcih, pokrito teraso, če je ta
v sklopu igralnice. Denar so
zagotovili tako, da so odvzeli deset tisoč evrov za postavitev nastreška za avto projekta
Prostofer in osem tisoč evrov
za ureditev stopnišča na nogometno igrišče v Železnikih, tisoč evrov pa so odvzeli še s postavke za parkirišče
pred dražgoško šolo. Demšar je dejal, da je občina letos že veliko vložila v zamenjavo umetne trave na nogometnem igrišču in da druga društva številne investicije izpeljejo sama, da lahko
projekt Prostofer poteka tudi
brez nadstreška in da ureditev parkirišča v Dražgošah
zaradi zmanjšanja postavke
ne bo ogrožena.
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Rešili prostorsko stisko

Poletje med vodami
Maja Bertoncelj

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.
Maša Likosar
Smlednik – Gradnja novega prizidka pri smledniški
osnovni šoli je stekla junija
lani in bila sklenjena v predvidenih rokih. »Učenci so v
šolske klopi novih prostorov sedli že marca, kmalu za
tem, ko sta nas obiskala tedanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in medvoški župan Nejc Smole,« je povedal
ravnatelj Marko Valenčič.
Šola, ki se je prej spopadala s prostorsko stisko in trenutno sprejme 310 otrok, je
skupno pridobila petsto kvadratnih metrov površine. Poleg novih učilnic, kabinetov,
garderob, povečane jedilnice in drugih prostorov so dobili tudi novo pokrito kolesarnico. »Novi prizidek pa
ni prinesel le novih prostorov, temveč tudi sprostil tri
pomožne prostore v starem
delu, kjer smo bili prej primorani izvajati pouk, odslej
pa bodo namenjeni drugim dejavnostim,« je pojasnil ravnatelj in dodal, da so z
novo pridobitvijo zagotovljeni pogoji za dvooddelčno devetletno osnovno šolo.

Ena največjih investicij
v občini
Prizidek je ena največjih
investicij Občine Medvode na področju družbenih

S prerezom traku so prizidek uradno predali v uporabo. / Foto: Gorazd Kavčič
dejavnosti v preteklem letu.
Kot je povedal medvoški župan Nejc Smole je bila vredna okoli 1,1 milijona evrov.
Projekt je v okviru razpisa
za sofinanciranje investicij
v vrtce in osnovne šole podprlo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
ki je prispevalo dobrega pol
milijona evrov. »S prizidkom, z energetsko sanacijo in sanacijo telovadnice,
ki sta bili izvedeni pred leti,
zaključujemo precej obsežen nabor del v smledniški
osnovni šoli, ki so skupno
znašala približno 2,5 milijona evrov,« je dejal župan.
»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 še povedal in
se zahvalil vsem za potrpežljivost pri gradnji prizidka.

programu pridružil tudi pevec Challe Salle. Ob tej priložnosti je Mateja Reberšak
Cizelj iz Zavoda za šport RS
Planica Osnovni šoli Simona Jenka Smlednik izročila tudi priznanje za dvajset

»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.

Prostore so v uporabo uradno predali v četrtek s slovesnostjo v telovadnici Osnovne šole Simona Jenka Smlednik, kjer se
je učencem pri kulturnem

odličnih izvedb tekmovanja v gorskem teku v sklopu šolskih športnih tekmovanj, kjer mladi tekači tekmujejo v teku na Stari grad
v Smledniku.

Medvode – Petkov koncert
Vlada Kreslina in Iztoka
Cergolja na Tržnici Medvode je bil prvi v sklopu dogodkov, ki so združeni pod imenom Poletje med vodami in
bodo popestrili poletno dogajanje v medvoški občini. Na štirih lokacijah (Tr-

Poletje med vodami je odprl koncert Vlada Kreslina in
Iztoka Cergolja. Do konca avgusta se bo zvrstilo deset
dogodkov. / Foto: Peter Košenina
žnica Medvode, Stari grad
Smlednik, Trg. sv. Urha
Smlednik in Klub Jedro) se
bodo zvrstili imenitni glasbeni izvajalci. Po Kreslinu
in Cergolju je v nedeljo sledil stand up: Zbogom, korona, mi gremo na dopust. Dogajanje se bo sedaj preselilo
na Stari grad Smlednik, kjer
bo 16. junija poezija Iztoka

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
Volčji Potok – Teden ljubiteljske kulture se bo letos
prvič sklenil z velikim dogodkom, festivalom, na katerem se bo hkrati predstavilo okoli 1500 ljubiteljev
kulture. Arboretum bo v
soboto, 18. junija, gostil
ljubiteljske godbe, pevske
zbore, gledališčnike, lutkarje, plesalce, pisce, slikarje in druge umetnike.
»Do sedaj se še ni zgodilo, da bi se vse kulturne panoge v enem dnevu hkrati
predstavile na sedmih velikih odrih, zraven pa smo
povabili še panožne zveze, kot so ribiči, reševalci
in gorski reševalci, planinci, gasilci, čebelarji, lovci …, ki bodo svoje dejavnosti predstavili otrokom,
saj menimo, da so zelo pomembni za našo družbo,
za kakovost naših življenj,«

de koncert klap Capris in Lumbomare, 25. avgusta v Klubu Jedro Vazz (Žena & Arne
& Tau), za konec pa 28. avgusta na Tržnici Medvode
še akustični koncert skupine Tabu. Vsi dogodki se začnejo ob 21. uri, organizira pa
jih Javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju z Občino
Medvode.

Podpisali sporazum
o financiranju
Aleš Senožetnik

Kulturniki se bodo zbrali v Arboretumu

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

Vodice – Vodiški župan Aco
Franc Šuštar je prejšnji mesec z Direkcijo za infrastrukturo podpisal sporazum o
sofinanciranju gradnje komunalne in cestne infrastrukture na Brniški cesti.
Dokument
predstavlja
osnovo za začetek postopkov gradnje, ki se bo začela, ko bosta oba sofinancerja uskladila in zagotovila finančna sredstva v višini 2,3
milijona evrov. »Delež Občine Vodice pri sofinanciranju investicije znaša nekaj

manj kot trideset odstotkov. Projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo podjetje BPI, celovito ureja državno Brniško cesto od novozgrajene obvoznice Vodice mimo središča do začetka Brniškega gozda in tudi
novo fekalno ter meteorno
kanalizacijo, novi vodovod,
cevno kanalizacijo za optiko, javno razsvetljavo in hodnik za pešce,« so sporočili
z vodiške občinske uprave.
Prenova Brniške ceste je
predvidena po dokončanju
obvoznice mimo Vodic in
ceste skozi Skaručno.

Zapora ceste Rova–Kolovec–Palovče

Pestro kulturno dogajanje na festivalu so organizatorji napovedali in predstavili na
novinarski konferenci. / Foto: Jasna Paladin
pravi direktor JSKD Damjan Damjanovič, vesel,
da je pokroviteljstvo nad
dogodkom prevzel predsednik države Borut Pahor.
Manjkale ne bodo niti stojnice s hrano, saj je tudi kulinarika 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 organizator JSKD ter soorganizatorja Občina Kamnik in

Arboretum Volčji Potok
povezali z Ustanovo za pomoč otrokom z rakom, za
katere bodo zbirali denar.
Festival naj bi postal tradicionalen; prihodnje leto
ga bodo gostili na Brdu pri
Kranju.

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
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 občinskega praznika, ki ga v Vodicah zaznamujejo 9. septembra.
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Skupaj uredili Požgano vas
Maša Likosar
Radovna – Petnajst udeležencev akcije je uredilo
približno četrt hektarja veliko območje ob požgani
Smolejevi domačiji oziroma pri »spomeniku roka«.
Kot je poudaril Tit Potočnik,
tovrstni dogodki dokazujejo

dobro sodelovanje med Javnim zavodom Triglavski
narodni park (JZ TNP), ki
upravlja Triglavski narodni park, in parkovnimi lokalnimi skupnostmi, v tem
primeru z Občino Gorje in
z njenimi prebivalci. V preteklosti so se sicer nadzorniki JZ TNP in občani pri

urejanju tega območja izmenjevali, zdaj pa so se odločili,
da bodo združili moči. »Tokrat gre za skupni projekt, ki
je dokaz sodelovanja, izmenjave izkušenj in mnenj ter
približevanje
zaposlenih
v zavodu prebivalcem parka. Obenem je dogodek pomemben tudi za ohranjanje

nesnovne kulturne dediščine, saj smo kosili na tradicionalen način, in sicer ročno
s kosami,« je povedal Potočnik in še dodal, da se je medsebojno sodelovanje še okrepilo, odkar je zaživelo državno sofinanciranje občinskih
projektov v okviru zakona o
TNP, kjer je letno na voljo 5,5
milijona evrov.
Župan Občine Gorje Peter Torkar je nad takšnim sodelovanjem, ki je iz leta v leto
tesnejše, navdušen. »Gorjanke in Gorjanci se zavedamo, kaj pomeni, da smo v
zaščitenem območju Triglavskega narodnega parka. Ne
gre samo za omejitve, ki jih
imajo lastniki pri gospodarjenju z zemljišči, ampak gre
za veliko dodano vrednost,«
je dejal župan.

Krmljenje divjadi

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

Pri izvedbi košnje Požgane vasi so sodelovali tudi
naravovarstveni
nadzornik Triglavskega narodnega parka, predstavniki Infrastrukture Bled in prostovoljci iz občine Gorje. »Pokošeno travo običajno porabimo

Foto: Primož Pičulin

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.

Po končani košnji sta organizatorja poskrbela še za malico.
za zimsko krmljenje divjadi, ki se pozimi premakne
z višjih predelov v dolino. S
tem preprečimo, da bi v zimskem 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 lepše pokošena kot s strojno kosilnico,« je povedal in še dodal zaskrbljenost, da bodo
te spretnosti, ki jih večinoma obvladajo starejši, kmalu potonile v pozabo.
V JZ TNP bodo podobne dogodke v sodelovanju
s parkovnimi lokalnimi

skupnostmi in njihovimi
prebivalci pripravljali tudi v
prihodnje.

Omejevanje prometa
Radovna je turistično in
prometno sicer zelo obremenjena, zato bo po Potočnikovih besedah potrebno
usmerjanje obiska in tudi
omejevanje individualnega prometa. Kot je pojasnil,
se reguliranje obiska že začenja v Vratih, kjer bodo letošnje poletje omejili promet z osebnimi vozili na število parkirnih mest v dolini
in vzpostavili javni avtobusni prevoz. Podobni ukrepi
se v prihodnje obetajo tudi v
dolinah Kot, Krma in Radovna. Do tedaj pa bodo naravovarstveni nadzorniki TNP
okrepili nadzor.

Radovljica ni samo mestno jedro
Radovljiški zavod za turizem spodbuja obisk po vsej destinaciji in poudarja potrebo po trajnostni mobilnosti.
Marjana Ahačič
Radovljica – Radovljica ni
le staro mestno jedro, ampak so tu tudi čudovita narava, kulturne znamenitosti na podeželju in prikupne
vasice, kjer lokalni turistični
vodniki znajo pripovedovali izjemne zgodbe krajev in
ljudi, tik pred začetkom prihajajoče 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 pohodniških poti po Radovljici, na kateri je v več jezikih
podrobneje predstavljenih
12 tematskih poti po destinaciji.
Kolesarska ponudba je
bila nadgrajena lani, ko je
Turizem Radovljica v sodelovanju s kolesarskimi vodniki in gorskimi kolesarji pripravil omrežje turnokolesarskih poti. Kot je pojasnil Gašper Budkovič, kolesarski vodnik in zunanji

sodelavec Turizma pri snovanju omrežja, je uporabnikom trenutno na voljo osem
krožnih turnokolesarskih
tras, ki povezujejo kraje in
naravo na območju Radovljice, 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 naravi niso označene, gostje pa
se lahko na traso podajo s pomočjo GPX sledi ali navigacije s pomočjo aplikacije OutdoorActive.«

Poudarek na kulinariki
Poudarek ostaja tudi na
kvalitetni ponudbi kulinarike, ki jo povezuje uveljavljeni projekt Okusi Radol'ce.
»Zelo nas veseli, da sta na
nedavnem ponovnem ocenjevanju dva obrata, Gostišče Draga in Gostišče Tulipan, svojo oceno izboljšala, Okusom pa so se pridružili novi člani, Šmeks Lounge Bar in Baffi House of Pizza iz Radovljice ter Restavracija Manu iz Žirovnice.

Slednja sicer ni v občini Radovljica, a verjamemo, da je
uspeh možen le ob povezovanju in sodelovanju s skupnim ciljem,« poudarja Kaja
Beton, direktorica zavoda za
turizem.

Bogat program prireditev
Bogat je tudi napovedani
program poletnih prireditev; že prejšnji teden so pripravili odmeven Festival piva,
prihodnji konec tedna pa bo
staro mestno jedro gostilo
mednarodni festival swinga Shake the Change; 13. ju-

Letos so pripravili novo
karto pohodniških poti
po Radovljici, na kateri je
v več jezikih podrobneje
predstavljenih 12
tematskih poti.
nija se v Kropi pričenja IX.
Festival gledališča Kropa,
23. junija pa bo na gradu Kamen in ob arheološkem najdišču Vila rustica v Mošnjah
tudi letos tradicionalna prireditev 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 nastopili legendarni Orleki, za
kulinariko pa bodo poskrbeli Okusi Radol'ce.
Julija bodo tudi letos na
trgu potekali četrtkovi koncerti s ponudbo ulične prehrane, ljubitelji filma pa
bodo prišli na svoj račun na
poletnem kinu. Avgusta sta
glavna dogodka 40. Festival
Radovljica ter Festival Avsenik, so še pojasnili na Turizmu Radovljica.

Želijo daljšo sezono in
več domačih gostov
»Sezona se je začela dobro in enako pričakujemo
tudi v nadaljevanju,« pravi
Kaja Beton. »Največji naval
gostov je tudi letos pričakovati julija in avgusta, želimo
pa si podaljšanje sezone ter
obiska v september, tudi oktober.«
V času pred epidemijo so
slovenski gostje ustvarili
manj kot pet odstotkov vseh
nočitev, v Radovljici pa si želijo, da bi tudi po sprostitvi
potovanj v tujino ostali redni
obiskovalci destinacije.

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
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Dan ljubiteljev gora in planin
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.
Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – Planinska zveza Slovenije (PZS) že
skoraj štirideset let praznuje Dan slovenskih planincev
in letošnji program je obogatila s celodnevnim dogajanjem za obiskovalce vseh
generacij, pri njegovi organizaciji pa sta moči združila 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 podružiti, hkrati pa opozoriti tudi na
nevarnosti in pomen priprave na vsako turo,« nam je

povedal Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS. Dobrodošlico je množici planincev od blizu in daleč zaželel predsednik PZS Jože
Rovan, ponosen, da se je
na slovenskem planinskem
prazniku po dveh letih omejitev druženja zbralo toliko
planincev, ki jih druži ljubezen do narave in gora. Poudaril je tudi, da vzdrževanje

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

planinskih poti in koč sloni pretežno na plečih prizadevnih društvenih delavcev
in skromnih sredstvih planinskih društev, a da so se v
zadnjih letih naredile spremembe tudi na državni ravni. Množico dobro razpoloženih planincev sta pozdravila tudi predsednik PD Kamnik Marko Petek in kamniški župan Matej Slapar,
za slovesno vzdušje pa so s
sprevodom poskrbeli praporščaki planinskih društev.
Člani PD Kamnik so za
planince in gorske kolesarje iz vse Slovenije ta dan
pripravili več vodenih tur,
pri Jurju v Kamniški Bistrici pa nato tudi prikaz dejavnosti različnih organizacij,
ki so tako ali drugače povezane s planinstvom – gorski reševalci so pripravili
prikaz vaje reševanja z drevesa, najmlajši so se lahko
preizkusili na plezalni steni
ali se zabavali v planinskem
kotičku, svoje dejavnosti so
predstavili kamniški jamarji, ki so ob tem pripravili
tudi okušanje vode iz različnih izvirov. Kako zabiti klin,
postaviti stopnico ali narisati markacijo, so predstavili

Planinci so se lahko preizkusili tudi v vožnji z električnimi
kolesi. / Foto: Jasna Paladin
markacisti. Ker gora sploh
zadnja leta ne osvajamo več
zgolj peš, ampak tudi s kolesi, so obiskovalci lahko

Damjan Omerzu, generalni
sekretar PZS / Foto: Jasna Paladin

testirali e-kolesa. Obiskovalci so si lahko ogledali opremo, s katero planinski svet
obiskujejo invalidi, si ogledali in kupili več planinske
literature in zemljevidov ali
si ogledali delo policistov in
njihovih reševalnih psov.
V soboto, 11. junija, je svoja vrata odprla tudi večina
planinskih koč v visokogorju (preostale se bodo odprle
do začetka julija), v številnih,
tudi na obeh kočah Planinskega društva Kamnik, na
Kamniškem in Kokrskem
sedlu, bodo začeli izvajati tudi obnovitvena dela in
energetsko sanacijo, podprto z denarjem, ki ga je lani jeseni z javnim razpisom razdelila država.

Zabavno, športno in poučno
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
Mojstrana – Outdoor festival Mojstrana je potekal
v KS Dovje - Mojstrana in
njeni okolici. »Lansko leto
smo imeli gorniško-feratarski dan, letos smo ponudbo
razširili. V soboto in nedeljo smo organizirali Gorskokolesarski kamp Zgornjesav'c; dva dneva, polna lepih

doživetij, razgledov, dobre
družbe in seveda, kar je kolesarjem
najpomembnejše, veliko enoslednic na turah. V soboto smo imeli tudi
športno plezanje na Urbasovo skalo in pohod na Borovlje (1476 metrov). V nedeljo
smo imeli pred Slovenskim
planinskim muzejem stojnice več ponudnikov, dan je
bil namenjen tudi tečajem

varnega gibanja po feratah
za družine in odrasle ter Rajžam po poteh triglavskih pravljic,« je dogajanje povzela
Anita Kofler iz Kofler sporta,
glavnega organizatorja dogodka, ki so ga pripravili v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem in pravljičarjem Bukovnikom.
Samo v Zgornjesavski dolini imajo štiri ferate in eno

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

učno. To, da so bile vse skupine za tečaj varnega gibanja po feratah popolnjene,
govori o tem, da si začetniki želijo pridobiti znanje,
kako to početi varno, in se
seznaniti z bontonom obnašanja v feratah. Kot je poudarila Anita Kofler, se v ferato ne podamo brez obvezne opreme, v katero sodijo čelada, plezalni pas in samovarovalni sistem. Enako pomembno je, kot je poudarila, da se najprej pozanimamo, kaj gibanje po ferati sploh pomeni, in če se
za to odločimo, ali je zahtevnost določene ferate za nekoga tudi primerna. Začeti
pa je treba z lažjimi tereni ...
»Udeležencem smo naprej
pripravili predavanje o plezalni opremi in njeni varni
uporabi, gibanje pa so vadili okrog bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem, kjer imamo učni poligon. Šele potem smo šli vodeno v ferato, vse v okvirih
varnosti.« Kar pomeni tudi,
kot je pojasnila Koflerjeva,

Anita in Gregor Kofler iz Kofler sporta / Foto: Nik Bertoncelj
upoštevanje ustrezne medsebojne varnostne razdalje.
Za partnerja Lucijo Bizant
in Primoža Herso iz Ljubljane je bil nedeljski tečaj njun
prvi stik s feratanjem. Kot sta
povedala, sta se tečaja udeležila, ker sta »želela spoznati način, kako se v njej varno gibati, da ne bo kasneje
kakšne neumnosti«. Te prve
izkušnje, ki bo njun smerokaz za naprej, sta se veselila. »Z družino smo se pripeljali iz Novega mesta,
mož se je želel udeležiti tečaja varnega gibanja v feratah,« pa je povedala Monika
Kos, po rodu iz Zgornjesavske doline, zadovoljna s ponudbo Kofler sporta v različnih tečajih v vseh letnih časih. »Zelo radi prihajamo,«

sta mami Moniki pritrdila desetletni Marcel in dvanajstletna Julija. Na Rajže po
poteh triglavskih pravljic pa
je šla družina Maček iz Škofje Loke. Mama Nives, prav
tako po rodu iz Zgornjesavske doline, mož Florjan in
njun šestletni Filip, ki je komaj čakal, da spozna glavne
junake ...
Urejanje in vzdrževanje
ferat v Zgornjesavski dolini obiskovalci in uporabniki
lahko podprete z nakupom
zapestnice Ferate Kranjska Gora. Cena zapestnice je simbolična, znaša sedem evrov in je na voljo v turistično-informacijskih centrih na destinaciji, Slovenskem planinskem muzeju
in Kofler sportu v Mojstrani.
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Najboljši
Škofjeloški pasijon

Jean je postal »vod an«

Igor Kavčič
Maribor – S podelitvijo festivalskih nagrad se je v
nedeljo končal 57. Festival Borštnikovo srečanje. V
tekmovalnem programu si
je strokovna žirija v sestavi Žanina Mirčevska (predsednica), Rok Andres, Primož Ekart, Giacomo Pedini in Igor Ružić ogledala 16
predstav po izboru selektorice Nike Leskovšek in za najboljšo predstavo razglasila
uprizoritev Škofjeloški pasijon, ki je v režiji Jerneja Lorencija nastala v koprodukciji Prešernovega gledališča
in Mestnega gledališča Ptuj.
Kot je v obrazložitvi zapisala žirija, je silovitost uprizoritve Škofjeloškega pasijona v navznoter obrnjeni
spektakelskosti, ki najstarejše ohranjeno slovensko
dramsko besedilo iz množične, procesijske forme
reducira na kolektiv šestih
igralcev. »Intenzivnost in
sporočilnost uprizoritve sta

v njeni komornosti, neposrednosti ter kritičnosti do
preteklosti in sedanjosti,« je
zapisala žirija in poudarila,
da med uprizoritvenimi elementi najbolj izstopata homogen igralski kolektiv in
atmosfera, ki jo ustvarja vizualno-glasbeni del avtorske
ekipe.« Žirija je Borštnikovo
nagrado podelila tudi Branku Rožmanu, avtorju izvirne glasbe v Škofjeloškem pasijonu z besedami: »Atmosferičnost glasbe in zvokov je
sedmi igralec v kolektivu.«
Podelili so še festivalske nagrade za režijo, igro, mlado
igralko, scenografijo, glasbo, oblikovanje svetlobe, jezikovno priredbo in Borštnikovo nagrado po presoji žirije. Prvič je bila podeljena nagrada nepogrešljivi Društva
slovenskih režiserk in režiserjev, ki je namenjena po
navadi spregledanim sodelavcem v gledališču. Med štirimi nagrajenci je bila tudi
Bojana Bajželj, čistilka Prešernovega gledališča.

Prihaja letošnji Sejalec
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 letošnjega regijskega Festivala mlade literature Urška, pridružujejo
pa se jim tudi sopotniki Sejalca. Letošnji avtorji, »sejalci literature«, 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 objavljene literarne prispevke, za umetniško interpretacijo besedil
bo poskrbela Nadja Strajnar Zadnik, glasbene predahe pa bo
prispeval Boštjan Soklič.
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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.
Igor Kavčič
Tržič – Zapis v naslovu zahteva razlago. Vladimir Kavčič je bil rojen v Čiginju na
Tolminskem, kot trileten otrok pa se je s svojo družino
zaradi ekonomskih in političnih razlogov (očeta so silili, naj se pridruži fašistični stranki, če želi obdržati čevljarsko delavnico) preselil v Francijo. Želja njegove mame je bila, naj v tujem
svetu postane nekdo. V tolminskem narečju njeni izjavi sledimo od »vod an« do
»bad adn«, kar pomeni bodi
eden, bodi nekdo. Vladimir
je leta 1947 svojo prvo pesniško zbirko podpisal z umetniškim imenom Jean Vodaine, in odtlej naprej je počasi
in vztrajno postajal »vod an«
– nekdo.
Na razstavi v Galeriji Atrij
se torej srečujemo z likovnimi deli, grafikami in slikami Jeana Vodaina. V Tržiču z
njimi gostuje Tolminski muzej, kjer so lani ob stoti obletnici umetnikovega rojstva
predstavili večjo razstavo z
izborom iz del, ki jih je podaril muzeju. »Daroval nam je
kar 136 likovnih del, grafik in
plakatov, na katere smo v Tolminu zelo ponosni, zato jih
tudi z veseljem predstavljamo v Tržiču,« je povedala direktorica Tolminskega muzeja Damjana Fortunat Černilogar, da oba kraja velja povezati tudi, ko gre za Francijo, njih s svojim rojakom, Tržič pa s taboriščniki na Ljubelju in pobratenim francoskim mestom. Direktorica
Tržiškega muzeja Jana Babšek ob tem dodaja, da muzeja

Ob dveh izstopajočih grafikah Jeana Vodaina: (od leve) Damjana Fortunat Černilogar, Jana
Babšek, Nataša Kovšca in Marko Grego / Foto: Igor Kavčič
sodelujeta tudi pri razstavi
Čevlji za praznik in vsakdan,
ki je ta čas na ogled v Tolminu. Prakso tovrstnih sodelovanj je pozdravil tudi podžupan Nejc Perko, ki je odprl
razstavo.
O ustvarjalcu je v daljšem nagovoru spregovorila umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca, tudi avtorica besedila v obsežnem
katalogu, ki je izšel ob lanskoletni razstavi. Za aktualno razstavo so izbrali najbolj reprezentativna dela,
tako v likovnem kot vsebinskem smislu. »Jean Vodaine
je bil vsestranski ustvarjalec, pesnik, tipograf in izdajatelj, ki je v intervjujih vedno poudarjal, da se je vsega,
kar je počel v življenju, naučil sam,« je povedala Kovšca.
S 14 leti je zaključil le katoliško ljudsko šolo in pozneje

opravil mojstrski izpit za čevljarja. Bil je tudi samouk v likovnem ustvarjanju, s katerim se je intenzivneje začel
ukvarjati v začetku šestdesetih let z zanimivim razlogom. »Objavljal je literarno
revijo Dire (Povedati) in pogosto ni bil zadovoljen z deli,
ki so jih za likovno opremo
prispevali drugi ustvarjalci,
češ bo moral sam poprijeti za delo. Sčasoma je likovna oprema revije prerasla v
samostojno grafično snovanje v tehniki linoreza. Izoblikoval je prepoznaven grafični slog z rahlo nazobčanimi
linijami in značilnimi pikami oziroma točkami, ki dajejo njegovim delom neko posebno dinamiko,« poudarja
likovna kritičarka.
Motive za svoja dela je črpal tako iz lastnega domišljijskega sveta kot tudi iz

vsakdanjega življenja, po
kvaliteti pa med razstavljenimi deli izstopata zlasti
grafiki, dva portreta, podoba matere Marije Mulič in
ajdovskega slikarja Vena Pilona. »Vodainovo slikarstvo
uvrščamo v krog tistih umetnikov 20. stoletja, ki so bili
naklonjeni spontanim izraznim oblikam in so vzore za
prehod v abstraktno slikarstvo iskali v umetnosti primitivnih ljudstev. Vodaine
je prijateljeval tudi s francoskim slikarjem Jeanom Dubuffetom, 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 muzeju kustos Marko Grego.

Sodobna glasba je .abeceda
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.
Igor Kavčič
Bled – Da je Bled poleg Ljubljane eno najbolj festivalskih mest v državi – še
posebno ko gre za glasbeno
ustvarjalnost – je znano. Naboru festivalov iz preteklosti se letos v produkciji Inštituta .abeceda v sodelovanju
z Zavodom za kulturo Bled
pridružuje Festival sodobne
glasbe .abeceda.
»V okviru Inštituta .abeceda zadnjih nekaj let mladi glasbeniki, tako instrumentalisti kot avtorji skladb,
ustvarjamo in predstavljamo

sodobno glasbo. Tokrat
bomo svoje delovanje za pet
dni umestili na Bled, da ga
predstavimo tako lokalni publiki kot obiskovalcem tega
čudovitega okolja,« je povedala producentka festivala
Pia Reš, doma iz Podvina, ki
sicer konec meseca zaključuje magistrski študij kompozicije v Amsterdamu. »V
Inštitutu.abeceda smo v preteklih letih razvili in vzpostavili več programov, v okviru
katerih med drugim mladim ustvarjalcem omogočamo snovanje in izvedbo njihovih lastnih del – lahko bi

rekli, da gre za neke vrste
platformo za raziskave sodobne glasbe.«
Sodobna glasba mladih
avtorjev bo tokrat predstavljena na Bledu. Festivalski
program bo potekal od ponedeljka do četrtka izmenoma
na dveh prizoriščih, na Blejskem gradu oziroma v Festivalni dvorani. »Vsak večer bo
sestavljen iz dveh delov,« je
razložila Pia Reš in predstavila glasbenike, ki bodo soustvarjali koncertne večere.
V prvem bodo izbrani mladi ustvarjalci različnih.abecedinih programov (Oskar

Longyka, Jan Kopač, Brina
Kren, Neža Zupanc in Tobija Hudnik) z lastnimi kompozicijami nastopili v različnih komornih zasedbah,
v drugem pa bo ansambel
za novo glasbo, sestavljen
iz sedmih glasbenikov, izvajal dela rezidenčnih skladateljev Dréja A. Hočevarja
(SLO), Tilna Lebarja (SLO),
Jamesa Pecora (ZDA) in
Alastairja Whita (VB). Na
sporedu bodo tudi nekatere
krstne izvedbe, napisane posebej za festival.
Festival se bo zaključil
s koncertom, na katerem

V okviru Inštituta.abeceda snujejo in izvajajo nove skladbe
mladih avtorjev. / Foto: Nina Pernat
se bodo mladi skladatelji predstavili z deli, ki so
jih v preteklih štirih dneh
skupaj s sedemčlanskim
ansamblom za novo glasbo obravnavali na poletni
šoli za kompozicijo precept.concept.percept. »Vsi

dogodki bodo brezplačni
in s tem dostopni vsem, ki
jih zanima sodobna glasba,« je še dodala sogovornica in za zadnji dan festivala napovedala še okroglo mizo na temo sodobne
glasbe.
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Veslači tekmovali na Bledu
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.
Maja Bertoncelj
Bled – Na Bledu so bili pretekli konec tedna zbrani veslači, ki so se merili na tradicionalni mednarodni veslaški regati. »Nastopa okrog
petsto tekmovalcev iz desetih držav. Poleg vseh najboljših Slovencev so med že uveljavljenimi imeni tukaj tudi
hrvaški reprezentanti, ki se
lahko pohvalijo že z olimpijskimi medaljami. To so skifist Damir Martin in olimpijska zmagovalca brata
Martin in Valent Sinković, ki
tekmujeta v dvojnem dvojcu,« je povedal Jernej Slivnik, sekretar Veslaške zveze
Slovenije.
Medtem ko sta brata Sinković prepričljivo ugnala vso
konkurenco, pa to ni uspelo
Martinu. Med težkimi skifisti ga je za skoraj štiri sekunde in pol premagal Rajko Hrvat iz Izole. Potrdil je dobro pripravljenost. Že pred
dobrima dvema tednoma je
na tekmi svetovnega pokala v Beogradu osvojil srebrno medaljo. Slovenska je bila
tudi zmaga med skifistkami.
Dosegla jo je Nina Kostanjšek, prav tako iz Izole. Med
mladinkami je bila najhitrejša domačinka, članica Veslaškega kluba Bled, Jana Dremelj. Pred kratkim je bila na

Franja Gorenjki
Maja Bertoncelj
Ljubljana – Maraton Franja ostaja praznik kolesarstva. Na nedeljski Mali in Veliki Franji je bilo okrog 2600
udeležencev.
Zmagovalca 156-kilometrske trase je odločil sprint četverice ubežnikov, ki ga je dobil Nizozemec Johnny Hoogerland, nekdanji profesionalni kolesar, tudi že nosilec
pikčaste majice na Dirki po

Franciji. Njegov čas je 3;37:28.
Od slovenskih kolesarjev je
bil na devetem mestu najboljši Tadej Sedar, ki je lani slavil
na Maratonu Alpe. V ženski
konkurenci je z veliko prednostjo zmagala Gorenjka Laura Šimenc (3;50:17). Na Mali
Franji je pri moških v sprintu
slavil Gašper Berlot pred Gorenjcema Tadejem Alešem
in Maticem Plaznikom, pri
ženskah pa Italijanka Antonella Incristi.

Nagrada Niki Prevc
Olimpijska zmagovalca brata Martin in Valent Sinković sta bila na Bledu prepričljivo
najhitrejša. / Foto: Maja Bertoncelj
mladinskem evropskem prvenstvu v Vareseju v Italiji četrta. Za dijakinjo Gim-

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

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

cu. Veslaške vrhunce v nadaljevanju je predstavil Slivnik: »Člane čaka finale svetovnega pokala v Luzernu,
nato pa intenzivne priprave

na evropsko prvenstvo, ki bo
sredi avgusta v Münchnu.
Prvi vrhunec sezone bo septembra svetovno prvenstvo
na Češkem. Za mladinci je
že evropsko prvenstvo v Vareseju 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 četrtek se bo začelo veteransko
evropsko prvenstvo z več kot
tisoč tekmovalci. Med njimi
bo tudi predsednik Veslaške
zveze Slovenije Jošt Dolničar.

Novi prvaki v namiznem hokeju
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
Kranj – V Ledeni dvorani
v Kranju smo vajeni hokejistov na ledu, tokrat pa je
bilo postavljenih osemdeset igralnih polj, na katerih
je hkrati lahko 160 tekmovalcev igralo namizni hokej.
Kranj je gostil evropsko prvenstvo.
Najzgodnejša mehanska
igra namiznega hokeja naj
bil izvirala iz Toronta iz leta
1932, leta 1939 je svoj model igre razvilo švedsko podjetje Aristospel, leta 1957 pa
je na trg prišla švedska Stiga. Na Švedskem je bilo leta
1982 tudi prvo prvenstvo v
namiznem hokeju. »Švedi
so še vedno uspešni, na tem
prvenstvu predvsem v veteranski konkurenci, a velesile v Evropi so Latvija, Ukrajina in Rusija. Rusov v Kranj
iz znanih razlogov ni. Konkurenca je kljub temu zelo
močna. V odprti kategoriji
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Kranj je gostil najboljše igralce namiznega hokeja v Evropi.
Nastopilo je okrog 180 tekmovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
je 121 udeležencev, skupaj
okrog 180,« je pojasnil Anže
Božič, slovenski reprezentant, ki prihaja iz Namiznohokejskega kluba Kranj. Ena
igra traja pet minut, tekmujejo skupaj moški in ženske,
mlajši in starejši. »Najmlajša udeleženka ima osem let,
najstarejši okrog 65,« pojasni Božič in doda, da je ključ
do uspeha potrpežljivost,

dobra očesno-mišična koordinacija in mirnost.
Evropsko prvenstvo je potekalo v organizaciji Namiznohokejske zveze Slovenije, Namiznohokejskega kluba Kranj, Mestne občine Kranj in Klub študentov Kranj. »Organizatorjem
sta Mednarodna namiznohokejska zveza in proizvajalec 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 povedal Božič. Kranjski klub je
najmočnejši in da od polovico do dve tretjini igralcev v
slovenskem pokalu.
Novi evropski prvaki so v
Kranju postali Edgars Caics (Latvija) med posamezniki v odprti kategoriji (Anže
Božič kot najboljši Slovenec
je bil 51.), med mladinci Evgeny Matantsev (Ukrajina),
Jakob Zalokar Obadic je bil
četrti, kar je daleč najboljša
slovenska posamična uvrstitev na evropskih prvenstvih, med ženskami Hanna
Ivantsova (Ukrajina), Zala
Škrlep je bila 13., med veterani pa Hans Osterman (Švedska), Bernard Škrlep je bil
24. Ekipno zmago so slavili
Latvijci, Slovenija je osvojila
sedmo mesto.

Kranj – Smučarska skakalka Nika Prevc, članica SK
Triglav Kranj, je prejemnica prve nagrade Piotr Norowski. Za naziv najboljši mladi zimski športnik v
Evropi se je v finalu potegovalo pet športnikov. Dvakratna mladinska svetovna
prvakinja si je kot drugi nominiranci pridobila pravico do štipendije Evropskega
olimpijskega komiteja. Lani
je bila zmagovalka prav tako
Slovenka – biatlonka Lena
Repinc.

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

Mošnje Andreju Miklju
Mošnje – Mošenjski tek v 33. izvedbi v organizaciji ŠD Mošnje
je štel za tekaško serijo Gorenjska, moj planet. V moški konkurenci 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.

Latvijec nova okrepitev Jeseničanov
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.

Triglavani finale začeli z zmago
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.

Jutri start kolesarske dirke Po Sloveniji
Kranj – Jutri, 15. junija, se v Novi Gorici začenja kolesarska dirka
Po Sloveniji, na kateri bodo nastopile štiri ekipe svetovne serije, 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.
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Planinski izlet: Mali Draški vrh (2132 m n. m.)

Nujna uporaba čelade
Čez enega najbolj obljudenih dvatisočakov na drugi dvatisočak v soseščini,
ki od gornika zahteva nekaj znanja gibanja po brezpotjih. Priporočljiva, nujna
pravzaprav, je čelada!
Jelena Justin
Dvatisočaki nad Pokljuko so vedno primeren in priljubljen cilj; pa naj bo to eden
od njih ali pa kar venček nekaterih med njimi. Tokrat se
bomo čez priljubljeni in vedno obljudeni Viševnik spustili na Srenjski preval od tam
pa nadaljevali na Mali Draški vrh, ki je zaradi neoznačenosti, krušljivosti in tehnične 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 minutah pridemo do smučišča,
čez katero nas usmeri smerokaz za Viševnik. Sledimo

poti skozi gozd in izstopimo ob zgornjem smučišču.
Nadaljujemo čez smučišče, kjer pot lepo zavija,
da strmine ne občutimo. Na
vrhu smučišča se pot strmo
vzpne in nas pripelje v kotanjo, kjer je na naši levi strani Plesišče, desno se odcepi
pot čez Kačji rob. Pot se rahlo položi, potem pa se v nekaj okljukih dvigne na sedlo.
S sedla se pod nami prvič pokaže planina Konjščica, za
njo Uskovwnica, v ozadju pa
se dvigujejo bohinjske gore.
Od tod se tudi prvič pokaže naš današnji prvi cilj. Pot
se strmo vzpenja, okoli nas
so samo še pritlikavi borovci. 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 naročju Triglava, ki nam leži na
dlani. Planika in Kredarica,
zadaj slovenski očak. Med
nami in Triglavom pa vidimo
Tosc, na njegovi levi je Ablanca, pred njim pa Veliki Draški vrh in Mali Draški vrh, ki
je le streljaj stran. Z vrha sestopimo na Srenjski preval.
Sestop mora biti previden,
saj je pot ponekod krušljiva.
S Srenjskega prevala nadaljujemo po neoznačeni poti
proti vrhu Malega Draškega
vrha. Svetujem, da si na prevalu na glavo poveznemo čelado, saj je vzpon direkten,
strm in zelo krušljiv. Sledimo slabo vidni in neoznačeni

Sestop z Viševnika na Srenjski preval. Pred nami je Mali Draški vrh.

Zahodni vrh Malega Draškega vrha z možicem / Foto: Jelena Justin
stezi. Ponekod srečamo celo
kakšen možic. Vzpenjamo se
strmo, po neizraziti grapi, ponekod grapo tudi zapustimo.
Možnosti za vzpon na greben je več. Svetujem, da sledimo grapi, ki nas bo pripeljala na oster, prepaden greben. Moj običajni vzpon gre
kar naravnost na vzhodni vrh
Malega Draškega vrha. Z njega sledimo grebenu, dvakrat

Severna stena Viševnika s sneženim Kačjim robom / Foto: Jelena Justin

Po Kvarnerskih otokih, 1. del
Grega Flajnik

Prvo letošnjo kolesarsko
avanturo smo organizirali v
drugi polovici maja. Po lanski dobri izkušnji kombinacije križarjenja z barko in kolesarjenja smo se odločili, da
izlet ponovimo tudi letošnjo
pomlad. Dvomi nekaterih,
da bo morje še premrzlo in
bodo noči hladne, so bili odveč, kajti vreme je bilo naravnost odlično. Noči so bile
prijetno hladne, čez dan nas
je sonce dodobra pregrelo, da smo z lahkoto skočili
v morje, čeprav je bilo morda za še kakšno stopinjo
premrzlo. Kar pa smo maja
lahko občudovali, je bila narava, ki je na otokih sploh
nismo navajeni. Po navadi so julija ali avgusta, torej
ko gremo na dopust na morje, trava in drevesa povesem
požgani od vročine. V maju
pa je rastlinje najbolj bujno

celo izgubimo višino in nadaljujemo do višjega zahodnega vrha, kjer je tudi velik
možic. Previdnost na grebenu mora biti velika, saj je ponekod prepadno. Z Viševnika smo do vrha Malega Draškega vrha potrebovali eno
uro.
Z Malega Draškega vrha
je razgled še lepši. Globoko pod nami se odpre dolina

cvetelo in bilo zeleno obarvano. Hkrati na otokih še ni
bilo veliko turistov in posledično je bila gneča v mestih manjša in prometa na
cestah malo. Otok Krk nas
je navdušil z dobro urejeno
kolesarsko infrastrukturo.
Ob glavni cesti, ki povezuje mesti Malinska in Punat,
so zgradili kolesarsko stezo
povsem ločeno od cestišča
za druga vozila. Druge ceste so lepo speljane in razvejane po celem otoku ter večinoma asfaltirane. Na otoku še tako zahtevnim kolesarjem ne bo dolgčas. Otoka Rab niso kar tako imenovali otok sreče, saj tudi maja
nudi veliko užitkov. Na Rajski plaži v Loparju smo v
mesečini hodili po prijetno
topli morski vodi, naslednji dan smo kolesarili nad
plažo z imenom Sahara,

Krma, nad katero kraljuje »železna lady« Rjavina s
svojim grebenom Luknje
peči, Dimnika in Macesnovca. Triglavski podi pa Konjski preval, Šmarjetna, Kanjavec, 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 usmerijo navzdol. Z malce občutka
za brezpotja lahko tudi vidimo pot. S Srenjskega prevala sestopimo proti Kačjemu
robu, na severni strani Viševnika, kjer je trenutno še
precej snega, ki pa sestop le
olajša. Na vzhodni strani Viševnikovega grebena se pot
obrne proti zahodu in nas
pripelje do planine pod Plesiščem, od koder sestopimo
do smučišča in od tam na
Rudno polje.
Nadmorska višina: 2132 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

GLASOVA KOLESARJENJA

Tudi Slavko je bil navdušen nad bujnim rastlinjem na otoku
Rab. / Foto: Grega Flajnik
občudovali park Komrčar,
ki je spojen z mestom Rab.
Žal nismo imeli časa, da bi
si ogledali tudi polotok Kalifront, ker smo se še isti dan
z barko prestavili na polotok Lun na otoku Pag. Od

tu smo ob nasadih oljk kolesarili do mesta Novalja. Ker
smo južni del otoka prekolesarili že jeseni, smo se raje
odločili za odkrivanje otokov
Lošinj in Cres, ki sta v mestu 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 burja ne doseže več tako močno, da bi mu »obrila« košata
drevesa. Zato so že leta 1892
na otoku postavili prva zdravilišča. Otok Cres je največji med jadranskimi otoki in
med najbolj hribovitimi, saj
so vsaj trije hribi visoki več
kot šeststo metrov. Tako je
idealno za gorske kolesarje pa tudi cestnim kolesarjem nudi zanimive vzpone.
V mestu Cres smo kolesarjenje zaključili. Naslednji
dan smo se samo še z barko
prestavili na izhodišče Stara Baška. Doživeli smo spomladanske otoke s prečudovito naravo in toplim in ne
prevročim vremenom.

Kmetijstvo
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Jubilej slovenskega zadružništva
Zadružna zveza Slovenije praznuje letos 150-letnico zadružništva na Slovenskem in 50-letnico ponovne
ustanovitve zveze.
Cveto Zaplotnik
Ljubljana – Zadružna zveza je letošnji osrednji dogodek, zadružni kongres, ki je
potekal v četrtek v Ljubljani, prilagodila praznovanju pomembnih obletnic.
Najprej je pripravila slavnostno akademijo in podelitev priznanj, kongres pa
nadaljevala s predavanjema o slovenskem in evropskem zadružništvu, dogodkom Zadruge v mestu in s
slavnostno večerjo.

Pomembna vloga zadrug
pri odkupu, pogajanjih ...
V imenu ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je zadružnike nagovoril državni sekretar Darij Krajčič. »Za uspešen razvoj pridelave hrane v Sloveniji bo v prihodnje pomembno predvsem kakovostno zastopanje kmetov pri
poslovanju z ostalimi močnejšimi deležniki v verigi
preskrbe s hrano,« je dejal

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
Krajčič in poudaril, da na
ministrstvu glavno vlogo zadrug in zadružnega sistema
vidijo predvsem pri odkupu,
pogajanjih, sklepanju dolgoročnih pogodb in naročeni proizvodnji.

Pričakujejo večjo
podporo pri naložbah
Predsednik
zadružne
zveze Borut Florjančič se
je zavzel za to, da bi država v prihodnje še bolj podprla zadruge pri investicijah v živilskopredelovalne obrate, skladišča, silose

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.
in hladilnice ter v trgovsko
verigo, s katero bodo lahko »vstopile v mesto« in na
sodoben način nagovorile kupce. »Brez močne naložbene injekcije ne bo napredka in prerazporejanja
vrednosti na začetek verige 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 priložnostno znamko. Osrednji
motiv znamke je doužnjek,
starodavni žetveni venček,
čigar prepletenost je možno razumeti kot simbol

zadružništva, ki združuje slovenskega kmeta. Jubilej so zaznamovali tudi z
razstavo Kmetijske zadruge
ščitijo prebivalstvo na deželi, ki je bila en teden na ogled
v ljubljanski Mestni hiši, od
koder bo krenila na gostovanje po Sloveniji. Razstava prikazuje razvoj zadružništva od skromnih začetkov do današnjega uspešnega kapitalskega sistema ter
poudarja pomembne posameznike, ki so veliko naredili za razvoj zadružništva.
V pripravi je tudi monografija o zgodovini zadružništva na Slovenskem, ki bo
predvidoma izšla ob koncu
prihodnjega leta.

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.

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 tekmovanju Mladi in kmetijstvo
na Trsteniku, so napovedali,
da bodo tudi na državnem
tekmovanju šli na zmago.
Smelo napoved so tudi uresničili in prejšnjo soboto na
tekmovanju v Žužemberku

Cveto Zaplotnik
Kranj – Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja so mlekarne aprila letos za mleko, dostavljeno v mlekarno ter s
3,7 odstotka maščobe in 3,15
odstotka beljakovin, plačale v povprečju 38,66 evra za
sto kilogramov, kar je bilo
za 2,30 evra ali 6,33 odstotka več kot mesec prej. Ker je
mleko v povprečju vsebovalo

mesec

Na jubilejnem kvizu zmagali Gorenjci
Cveto Zaplotnik

Odkupne cene mleka
4,21 odstotka maščobe in
3,39 odstotka beljakovin, je
bila povprečna dejanska odkupna cena 42,73 evra in je
bila za 2,19 evra ali za 5,40
odstotka višja kot marca. Odkupovalci so za mleko s 3,7
odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin plačali povprečno 35,67 evra za sto kilogramov, cena, izračunana
glede na dejansko vsebnost
maščob in beljakovin v mleku, pa je znašala 40,63 evra.

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)

Zadružništvo poslovni
model prihodnosti
Osrednji govornik na slavnostni akademiji je bil predsednik države Borut Pahor,
ki je zadružni zvezi tudi izročil zahvalo za nenadomestljivo vlogo zadrug pri razvoju slovenskega podeželja in za skrb za povezovanje ljudi, ki živijo s podeželjem. »Postavili ste poslovni sistem solidarnosti in sodelovanja, za katerega se danes zdi, da bo prav mogoče
postal poslovni model prihodnosti,« je zadružnikom dejal Pahor, ki ocenjuje, da je
danes razkorak med podeželskim in mestnim življenjem manjši, kot je bil kdajkoli; zasluge za to pa je pripisal tudi zadružništvu.
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med vsemi enajstimi ekipami iz vse Slovenije pokazali največ znanja o semenarstvu, reji avtohtonih krškopoljskih prašičev, travnikih Natura 2000 ter o organiziranosti, položaju in ciljih mladih v Evropski uniji
in osvojili prvo mesto. Tekmovalci so za zmago prejeli
praktične nagrade, društvo
pa obveznost, da prihodnje
leto organizira državno tekmovanje. Zmago Gorenjcev je z bučnim navijanjem

pospremila skupina članov
njihovega društva.
Tekmovanje je organiziralo Društvo podeželske mladine Suha krajina v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM),
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in
Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto. Kot je
dejala predsednica ZSPM
Anja Mager, tekmovanje pomeni predvsem ohranjanje
tradicije prenosa znanja o

kmetijstvu in povezovanja
mladih, ki jih povezuje eno
– ljubezen do kmetijstva.
Predsednik zbornice Roman Žveglič je mlade spodbujal z besedami: »Ne ustrašite se izzivov, le pogumno.
Ko pa se vam bo zdela stopnica previsoka, povprašajte starše in starejše, povprašajte strokovnjake na kmetijsko-gozdarskih zavodih
in nas na zborničnem uradu, ki zastopamo stanovske
interese.«

December 2013
December 2014
December 2015
December 2016
December 2017
December 2018
December 2019
December 2020
December 2021
Marec 2022
April 2022

Cena mlekarn
Cena odkupovalcev
*standardna *dejanska *standardna *dejanska
36,23
32,64
28,88
26,84
32,87
31,43
32,26
30,85
33,67
36,36
38,66

38,36
34,09
30,70
30,01
35,25
34,40
36,62
34,69
37,67
40,54
42,73

31,06
27,77
24,86
24,15
28,63
28,37
29,55
27,40
30,54
33,39
35,67

36,12
31,72
28,33
28,18
32,97
31,95
34,16
31,56
35,33
38,16
40,63

Srečanje pridelovalcev žit
Cveto Zaplotnik
Kranj – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Kranj vabi pridelovalce 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 predstavila letošnje pogoje pridelovanja žit, prof. dr. Rok Mihelič z Oddelka za agronomijo
Biotehniške fakultete v Ljubljani ohranitveno (konzervirajočo) obdelavo tal, predstavniki semenarskih hiš
Agrosaat, Semenarna, Saatbau Linz in Marton Genetics pa sorte ječmenov, tritikal in pšenic v poskusu ter

aktualno ponudbo semen za
strniščno setev za krmo in za
podoranje.
Osrednja tema srečanja bo
ohranitvena oziroma konzervirajoča obdelava tal, to
je obdelava tal brez klasičnega oranja. Tovrstna osnovna
obdelava tal zmanjšuje zbitosti tal, izboljšuje sposobnost zadrževanja vode v tleh
in povečuje število mikroorganizmov v tleh. Prispeva
tudi k manjšemu izpiranju
rastlinskih hranil iz tal, kar
je dobrodošlo predvsem na
vodovarstvenih območjih.
Na Gorenjskem takšno
obdelavo tal že uporabljajo nekatera večja kmetijska
podjetja, kmetije pa le izjemoma. Na kmetijah jo v praksi uporabljajo le za strniščno setev.

Spletna prodaja ni dovoljena
Kranj – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
je v okviru nadzora nad internetno prodajo ugotovila, da nekateri prodajalci v spletnih oglasih ponujajo fitofarmacevtska 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 uporabnike, 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
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 površine. Če bo v nedeljo deževalo, bodo predstavitev prestavili
za en teden, na nedeljo, 26. junija.
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Čebele moškega
popikale do smrti
Simon Šubic
Sopotnica – Škofjeloški policisti so v nedeljo dopoldan
v bližini Sopotnice obravnavali smrt moškega, ki so ga
po prevrnitvi panjev popikale razdražene čebele. »Okoliščine kažejo, da sta odrasla moška urejala panje na
paši, ko se jih je nekaj prevrnilo. Čebele so oba večkrat
opikale. Po dogodku je eden
od njiju kljub prvi pomoči
umrl,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Po poročanju uprave za
zaščito in reševanje, so popikanima moškima prvo
pomoč nudili prostovoljni gasilci iz Bukovice, nato
so ju prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Škofja 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 ustrezno namestiti in razvrstiti.
Pri tem naj bi se del panjev
podrl, razdražene čebele pa
so oba nato napadle. Mlajši je pred čebelami zbežal v
gozd, starejši pa se je umaknil proti avtomobilu. Po nekaterih 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.

S helikopterjem odpeljali
dva planinca in kolesarja
Simon Šubic
Kamnik – Minuli konec tedna so v gorenjskih gorah
potekala tri helikopterska reševanja. V nedeljo je v smeri Zajeda v steni Brane padel plezalec in si poškodoval gleženj. Posredovali so
gorski reševalci iz Kamnika,
ki so aktivirali dežurno helikoptersko ekipo. Planinca
so s helikopterjem prepeljali
v ljubljanski klinični center.
V soboto popoldne si je v

Gorenjski glas
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bližini Studorskega prevala
planinka poškodovala roko.
Pri vzponu po skalnatem terenu ji je zdrsnilo. Posredovali so gorski reševalci iz Bohinja ter dežurna ekipa za reševanje v gorah s helikopterjem Slovenske vojske. Odpeljali so jo v jeseniško bolnišnico. V petek dopoldne pa se je
na poti s Soriške planine proti Bohinju pri padcu poškodoval kolesar. Tudi ponj je priletel helikopter in ga prepeljal v
ljubljanski klinični center.

Z avtomobilom pristal v vodi
Kamnik – V soboto okoli 17. ure je v Kamniški Bistrici voznik 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.

Trčenje zaradi izsiljevanja prednosti
Radomlje – Na Preserski cesti v Radomljah sta v petek dopoldne 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.

Moškega obvladali policijski specialci
Kranj – Policisti so v petek obravnavali grožnjo moškega s
samopoškodovanjem v zasebnem prostoru, zato so posredovali 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 ravnanja niso bila nevarna za okolico, so pojasnili.

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

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.
Marjana Ahačič
Begunje – Na pobudo Prostovoljnega
gasilskega
društva Begunje, ki v letošnjem letu praznuje 140-letnico delovanja, so prejšnjo
soboto izvedli skupno gasilsko vajo v objektu upravne
stavbe podjetja Elan.
V veliki vaji, za katero so v
Elanu zagotovili prostore in
v njej tudi aktivno sodelovali, je bilo skupaj udeleženih
okoli osemdeset reševalcev:
gasilci iz domačega Prostovoljnega gasilskega društva
(PGD) Begunje na Gorenjskem in Industrijskega
prostovoljnega gasilskega
društva (IPGD) Elan, prostovoljni gasilci iz društev
Hlebce, Radovljica, Lesce in
Podgora, Gasilsko reševalna
služba Jesenice, enota nujne medicinske pomoči Radovljica ter policisti in gorski reševalci iz Radovljice.
Obiskovalci vaje so si lahko od blizu ogledali delo
vseh reševalnih enot na simulirani vaji požara in reševanja na objektu upravne
stavbe, v katerem je ostalo
ujetih dvajset oseb.

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)
»Uspešno izvedena vaja je
dokaz naše usklajenosti, rednih skupnih gasilskih vaj in
sosedske povezanosti,« je poudaril predsednik PGD Begunje Klemen Štefelin, ki se
je v imenu gasilcev iz Begunj
družbi Elan zahvalil tudi za
donacijo, s katero jim je podjetje 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 okolje. Še posebej pa nam je pomembno sodelovanje z gasilskimi organizacijami, ki
predstavljajo nepogrešljiv
steber požarne varnosti lokalnega 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 brigade IPGD Elan je PGD
Begunje naš prvi in najpomembnejši sosed. Izjemno
smo ponosni na njihov častitljivi jubilej in cenimo vse aktivnosti, ki jih skupaj z nami
izvajajo za zagotovitev kar
največje možne preventive
pred požari. Skupna požarna
vaja predstavlja pomemben
gradnik tega sodelovanja.«

Kolesarji: skoraj dva tisoč kršitev
Policisti so tri tedne intenzivneje preverjali, ali kolesarji spoštujejo prometna pravila in kako se do
kolesarjev obnašajo drugi vozniki.
Simon Šubic
Kranj – Policija je pred dnevi objavila rezultate poostrenih nadzorov, ki so jih izvajali v času zadnje tritedenske
nacionalne preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev.
V celotni Sloveniji so ugotovili 1.985 kršitev cestnoprometnih predpisov pri kolesarjih in 237 kršitev pri voznikih motornih vozil v povezavi s kolesarji. Z alkotestom
so preizkusili 1.127 kolesarjev, od tega je bilo pod vplivom alkohola 47 kolesarjev.
V 1.580 primerih so kršiteljem izrekli le opozorilo.
Gorenjski policisti pa so
v času akcije pri kolesarjih
ugotovili 83 kršitev prometnih pravil. Sedemdeset kršitev je bilo povezanih z nepravilno uporabo prometne
površine, v 13 primerih pa
so izrekli ukrepe zaradi neuporabe kolesarske čelade.
Na Policijski upravi Kranj

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
so še pojasnili, da so njihovi
policisti v treh tednih akcije
obravnavali 169 (lani v enakem obdobju 144) prometnih
nesreč, v njih pa so trije udeleženci umrli. Med temi nesrečami 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 poškodovanih kolesarjih, ki so bili

sami udeleženi v prometnih
nesrečah, je bil najpogostejši vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost, sledila je premajhna varnostna razdalja,
je povedal Bojan Kos s PU
Kranj.
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naslovna

POLETNA NOČ

IZ PLATZA V GRČIJO

Tradicionalni gala koncert Poletna noč bo letos posvečen slovenskim pesnicam in pesnikom. Dogodek
predstavlja odprtje sedemdesetega Ljubljana Festivala. Koncert bo naslednji torek.
iz sanj, si za parafrazo pesmi
Poletne noči izposodim njegove besede iz črtice Veselejša pesem: vsaka odpre vrata
na stežaj mislim in spominom brez števila; in vsaka
pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv,« je povedala Žarnova, Galunič pa
pojasnil, da bo to njegovo
prvo vodenje Poletne noči.
Ne bi si pa mogel zamisliti
boljše priložnosti, kot je letošnja prireditev. »Posvečena bo namreč pesnikom in
izjemnim besedilom, ki so
se združila z glasbo Slovenske popevke. Sam sem pri
poslušanju glasbe zelo pozoren na besede in v zgodovini popevke smo imeli
neznansko srečo, da so zanjo pisali besedila veliki poeti. In na to bi se radi spom-

Alenka Brun

N

a odru na Kongresnem trgu v
Ljubljani bodo
v torek, 21. junija, ob 20.45
pod taktirko dirigenta Patrika Grebla ter v izvedbi
Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija
in priznanih slovenskih izvajalcev ponovno zazvenele
zimzelene uspešnice.
Ob letošnjem jubileju najstarejšega slovenskega festivala zabavne glasbe,
ki se je začel maja 1962 na
Bledu, bodo organizatorji v
ospredje prvič postavili velik
avtorski prispevek mojstric
in mojstrov besede, priznanih slovenskih pesnic in pesnikov, ki so s svojimi verzi
obogatili in neizbrisno zaznamovali zgodovino slovenske popularne glasbe.
V prepletu uspešnic ali za
besedilo nagrajenih popevk
se bodo med drugimi poklonili Gregorju Strniši, Miroslavu Košuti, Svetlani Makarovič, Cirilu Zlobcu, Branku Šömnu, Franetu Milčinskemu - Ježku, Elzi Budau,
Dušanu Velkaverhu, Milanu Deklevi, Ervinu Fritzu in
Milanu Jesihu.
V vrhunski glasbeni izvedbi velikega orkestra z glasbeniki Simfoničnega orkestra
in Big Banda RTV Slovenija
in ob glasbenem vodstvu dirigenta Patrika Grebla boste
tako lahko ob 70. obletnici
Ljubljana Festivala v izvedbi najboljših slovenskih pevskih izvajalk in izvajalcev
slišali več kot 23 nepozabnih skladb, kot so Malokdaj
se srečava, V Ljubljano, Dan

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

T

r žiška kavarna
Platz je na svoji terasi v soboto
od 12. ure dalje
gostila pravi piknik. V goste so namreč povabili domačina, udeleženca priljubljene kulinarične
oddaje MasterChef Sloveni-

vrnil s Karibov, kjer je preživel delovni mesec, saj je kuhal na barkah. Že v nedeljo
pa je za tri mesece ponovno
odšel na podobno delo v Grčijo. Kot kuhar tako skrbi za
zasebne skupine tako na jadrnicah kot »motornjačah«
in pri svojem delu, je povedal, izjemno uživa. Je pa to
res včasih naporno delo, se
je strinjal, a dodal, da na ta

Poletna noč se bo zgodila
na odru Kongresnega
trga v Ljubljani v torek,
21. junija, zvečer.

Bernarda Žarn in Mario Galunič / Foto: RTV Slovenija (Adrijan Pregelj)
neskončnih sanj, Cifra mož,
Leti leti lastovka, Zato sem
noro te ljubila, Zvezde padajo v noč, Šopek maka, Breskvice, Lastovka …
Vodenje poletne noči so
zaupali mojstroma govorjene besede Bernardi Žarn in
Mariu Galuniču.
»Poletna noč je zame ena
najžlahtnejših prireditev, k
njej vedno pristopim z veseljem in posebnim spoštovanjem. Ko na odru zazveni

veliki orkester RTV in odlični slovenski pevci in pevke,
se od lepega ježi koža. Letos pa imam še dodaten razlog za veselje, saj jo bova povezovala skupaj z Mariem
Galuničem. V bistvu imam
dva dodatna razloga za veselje: drugi je ta, da bo Poletna
noč letos posvečena besedam. Pri popevkah sem vselej zelo pozorna na besedila,
in ker sem ravno zdaj ponovno brala Cankarjeve Podobe

nili na prvo poletno noč.
Verjamem, da bodo ljudje
prav zaradi letošnje rdeče
niti še bolj natanko prisluhnili, o čem pojejo večne melodije. Včasih je potrebnih
malo besed, da se nas dotaknejo, a morajo biti prave. Izbrali smo več kot dvajset popevk, ki bodo dokazale svojo neusahljivo moč
prav zaradi vrhunskih tekstopiscev. Med njimi bodo
take, ki so stare več desetletij, in tudi bolj mlade. Verjetno je najmlajša in meni najljubša Šopek maka, napisal
jo je Milan Dekleva. Kakšna
vrhunska poezija, ne morem pričakati, da jo znova
slišim,« je še povedal.

Bernard Bečan in Jan Mikulandra / Foto: Alenka Brun

Hamburgerji so šli obiskovalcem v slast. / Foto: Alenka Brun
ja Bernarda Bečana. Tokrat
je za obiskovalce pripravljal
dve različici hamburgerjev:
shrimp bomb burger s kozicami in barney burger z
govedino ter steak s čokoladno omako in prilogo. Zlasti obe vrsti hamburgerjev
sta šli v slast obiskovalcem,
je pa na terasi Platza Bečanu pri delu pomagal prijatelj, tudi Tržičan Jan Mikulandra.
Mimogrede smo izvedeli,
da se je Bečan pred kratim

način vidiš tudi kar nekaj
sveta. Navdušenja nad odhodom med pripravo hamburgerjev na terasi Platza
tako ni skrival in če bi imel
čas, bi zagotovo slišali tudi
kakšno karibsko kulinarično anekdoto.
Povprašali smo ga še, če
si enkrat v prihodnosti še
želi lastno restavracijo. Zasmejal se je, odgovor pa je bil
pritrdilen. In zagnan kot je,
si je za cilj zastavil Michelinovo zvezdico.
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ŠKRAT NA ERMANOVCU

Slovenski rokodelski tabor
Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije bodo na
pobudo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
med poletnimi počitnicami letos prvič organizirali Slovenski 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 mladostnikom 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.

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

P

r ireditev Škrat
na Ermanovcu
po besedah Milke Burnik iz Turističnega društva
Sovodenj pripravljajo od
leta 2011, odpadla je le prvo
leto epidemije covida-19, že
lani pa so jo znova pripravili v okrnjenem obsegu. »Namen dogodka je druženje
malih planincev, da na vodenih odkrivanjih začutijo
naravo, skrivnosti in posebnosti rastlin in živali v okolici koče, se srečajo z gozdno
pedagogiko, planinstvom in
ustvarjalnostjo.«
Za uvod najprej poslušajo pravljico o škratu, najpogosteje o Avguštinu. Ta prijazni, ustrežljivi in iznajdljivi škrat rad pomaga gozdnim
prebivalcem in je neprestano v gibanju, skozi pripoved pa mimogrede tudi potrka na vest poslušalcev in
spomni na vrednote, je razložila Milka Burnik. Kot njegovo nasprotje se v pravljici

PESMI MLADIH
Ribiči
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

POTOVANJA



VINO



HRANA



DOGODIVŠČINE



MOŠKI

Na letošnji delavnici so poslikali poleno. / Foto: Lovro Telban
pojavi še preveč zvedava šoja,
ki je privoščljiva in nesramna. Nato sledi pohod v družbi šolskih škratkov Ekca,
Kulturka, Športka in Kuhca 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 čutili. »Opazujejo dogajanje na
drevesih in grmih, tipajo, vonjajo, bosi hodijo po suhem
listju, iglicah in storžih, se s
prekritimi očmi premikajo


ŽENSKE



ob dolgi vrvi, gradijo škratovo domovanje, iščejo sledi živali, pletejo venčke iz regratovih cvetov ...« Na travniku
pred kočo pa nato zanje pripravijo še zabavne igre za urjenje spretnosti in hitrosti ter
ustvarjalne delavnice, za malico pa se posladkajo s škratovimi palačinkami z marmelado ali čokolado. »Na delavnicah so nastale slike na kartonu, sovica na podstavku, živali iz slanega testa, poslikan
škrat iz polena, poslikana

POTOVANJA



VINO



platnena vrečka, preprosta 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 posnemali 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.

HRANA



ŽENSKE

GASILSKA GOLAŽIJADA NA TRATI
Alenka Brun

G

a silci PGD
Trata so prvo
letošnjo junijsko soboto
pred gasilskim
domom na Trati organizirali tekmovanje v kuhanju
golaža Golažijada, kjer so
kuhalnice vihtele tako gasilske kot druge ekipe, največ
z Gorenjskega. Kuhanje golaža je ocenjevala strokovna
komisija, najboljši trije pa
so bili nagrajeni. Dogodek
je povezoval Vili Bonča.

Za pripravo golaža je tekmovalna ekipa dobila od organizatorja kilogram in pol
govejega mesa, enako količino čebule in drva za kurjavo.
Za druge pripomočke in sestavine so tekmovalci poskrbeli sami.
Obiskovalci smo imeli kaj
videti. Vzdušje je bilo bolj
podobno pikniku kot tekmovanju. Vonj po različnih
golažih je bil vabljiv. Kdor je
želel, je lahko sodeloval tudi
v srečelovu, kjer je bila glavna nagrada umetniško delo
domačega slikarja, ali pa se
preizkusil v ugibanju teže

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

praznega kotla za kuhanje
golaža. Ta ni bil ne največji in ne najmanjši, tako da
ugibanje ni bilo lahko.
Na začetku je bilo na Golažijado prijavljenih več kot
dvajset ekip, prišlo pa jih je
nekaj manj. Napeto je bilo
do zadnje žlice, kot so se izrazili organizatorji. Tretje
mesto je letos osvojila ekipa Top, drugi so bili Pogrej
in pojej, prvi pa PGD Rateče - Gorenja vas. Slednji so
tako osvojili tudi prehodni
pokal – zlati kotel. Najbolj
izvirna ekipa pa je postala
Dobr je.

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

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

Ekipo Ogličkarji so sestavljali predstavniki Virmaš, Baške
grape in Ruta. / Foto: Alenka Brun
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Usodni da dahnila na Šobcu
Gaber Dobrovoljc, edini nogometaš, ki je rojen v Domžalah 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 prelepem 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.

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

S

lavljenka se je rodila 10. maja 1942,
kar je tudi dan
rojstva velikega
slovenskega literata Ivana Cankarja. Že v otroštvu sta izstopala njena
delavnost in hotenje po znanju. Vsa ta znamenja marljivosti s šolskimi uspehi v
osnovni šoli so ji omogočila pot in vpis na kranjsko gimnazijo. Po maturi je še z
večjo vnemo nadaljevala in
opravila študij na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, kjer je
v šestdesetih letih diplomirala iz nemškega in angleškega jezika. Že kot mlada
profesorica se je izpostavila

in postala odlična strokovna in delovno vztrajna učiteljica tujih jezikov. Znanja
in dopolnjevanja si je dodatno redno pridobivala na
enoletnem študiju v Veliki Britaniji in na podiplomskih oblikah dodatnega izpopolnjevanja na univerzah
v Berlinu, Heidelbergu, Oxfordu, Barceloni in Rigi.
Ob teh aktivnosti je postala članica številnih strokovnih evropskih, mednarodnih združenj na področju
lingvistike in izobraževanja.
Poučevala je v Šolskem centru Iskra Kranj in na Gimnaziji Kranj, nato se je zaposlila na Univerzi Maribor,
na Fakulteti za organizacijske vede, kjer je pridobila
habilitacijo in bila izvoljena

na mesto predavateljice tujega jezika. Sedaj Marjeta
Ekar živi v Kranju.
Bila je in je še skrbna, tudi
zahtevna družinska mati
treh otrok, ki so bili in so delavni in so tudi uspešno opravili univerzitetni študij, si
ustvarili družine, dom in s
šestimi vnuki povečali družinsko okolje in veselje jubilantke Marjete. Velikokrat se je zastavilo vprašanje,
od kod profesorici Marjeti toliko energije in volje, ki
jo namenja tudi kulturnim
dogodkom, domačemu in
svetovnemu popotništvu pa
tudi obiskovanju planinskega sveta v vseh letnih časih.
S soprogom alpinistom,
smučarjem, gorskim reševalcem … Francem Ekarjem

pa je kar nekajkrat premagala klasične plezalne smeri v Triglavski severni steni, Jalovcu, Grintovcih. Doživela je tudi kar nekaj turnosmučarskih spustov s tritisočakov, nedvomno pa je
spoštovana profesorica največ moči, zdravja in energije ter zadovoljstva dobila in
ohranila prav v svetu miru,
tišine in tajnah čistega brezkompromisnega gorskega
sveta, v katerega se še vedno najraje vrača. In to je tudi
dokaz, da je spoštovana, cenjena učiteljica, tudi učiteljica v smislu kako ohraniti
pokončnost, dinamičnost,
strpnost, ohranjati družinsko toplino z zdravim duhom, prijaznostjo in večnim veseljem do življenja.

Gaber Dobrovoljc in Eva Novak / Foto: osebni arhiv

Novorojenčki
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 pokazala 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.

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

A

LAŽJI
SUDOKU

4 6 9 2

Rojstni dan je mag. Marjeta Ekar praznovala v krogu najbližjih. Jubilej so poleg torte počastili tudi s šansoni
Edith Piaf. / Foto: osebni arhiv
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»Devica«
Lepo pozdravljeni, po dolgem
času se vam spet oglašam.
Zanima me, ali bom še kdaj

»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.
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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 preveč 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.
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»Mars«
Kakšna je moja prihodnost v
tem letu, ali bo tudi zame posijal kakšen sončni žarek? Zanima me za sina.
Saj veste, kako pravijo, da ljudje 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 psihično stanje pozna povsod.
Pretekla leta so bila za vas
naporna iz različnih razlogov
in ni čudno, da se počutite,
kot se. Obe sestri sta popolnoma drugačnega značaja kot
vi in počasi ste se nehali truditi za dober odnos. Onidve
vzameta in vi dajete, obratno

Rešitev:
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tanja.70@hotmail.com

Očitek, da počivate na lovorikah … 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, čigavi, so le odraz nemoči in
nevoščljivosti – in to vam ne
sme biti več mar. Hodite pokončno, družite pa se z enako
mislečimi. Poslovno imate
videti vse v redu in skrbi so
odveč. Izdelki so in bodo kvalitetni in odlični, samo tako
naprej. Mama je samo ena,
ampak to ne pomeni, da ne
živite svojega življenja. Naredili ste vse in še več, sedaj
je čas, da poskrbite zase in
svoje. Glede financ nimate
slabih obetov, niti ne glede
zdravja. Sinova bosta pošteno plačana za svoje delo,
brez panike. Pri obeh vidim
sopotnico in otroke. Vse boste dočakali. Tegobe z Rusijo
se bodo počasi umirile. Imejte se radi.
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TANJA ODGOVARJA

spoznala kakšnega moškega
za prijateljevanje in kako bo z
mojo hrbtenico in nogami.
Pogled v karte mi pokaže, da
se bo vaše zdravje precej izboljšalo. Posledično se boste
zaradi tega tudi splošno bolje počutili in začeli uživati v
življenju. Dni brez bolečin
bo vedno več. V ljubezni ste
imeli kar nekaj negativnih izkušenj, kar pa vam ne sme
vzeti volje in upanja. V drugi
polovici tega leta boste spoznali 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.
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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.
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NAGRADNA KRIŽANKA
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

To poletje raziščite Kranj. Vzemite si dan, vikend ali teden in obiščite naše
Mesto
zsialpskim
mikom
mestnim
šikom
To poletje
raziščite
Kranj. Vzemite
si dan, in
vikend
ali teden
in obiščite
naše
DOGODKE,
oglejte
TURISTIČNE
ZNAMENITOSTI
in okusite
lokalno
KULINARIKO.
To poletje
raziščite
Kranj. Vzemite
si dan, vikend
ali teden
in obiščite
naše
DOGODKE,
oglejte
si TURISTIČNE
ZNAMENITOSTI
in okusite
lokalno
KULINARIKO.
To
poletje
raziščite
Kranj.
Vzemite
si
dan,
vikend
ali
teden
in
obiščite
naše
DOGODKE, oglejte si TURISTIČNE ZNAMENITOSTI in okusite lokalno KULINARIKO.
DOGODKE, oglejte si TURISTIČNE ZNAMENITOSTI in okusite lokalno KULINARIKO.
Od maja do konca septembra prinaša čez 200 koncertnih,
Od
maja dozabavnih,
konca
septembra
prinaša
čez 200
koncertnih,
kulturnih,
kulinaričnih
in športnih
dogodkov.
Prešerno
poletje
Od
maja do konca
septembra
prinaša
čez 200
koncertnih,
kulturnih,
zabavnih,
kulinaričnih
in športnih
dogodkov.
Od
maja
do
konca
septembra
prinaša
čez
200
koncertnih,
kulturnih, zabavnih, kulinaričnih in športnih dogodkov.
kulturnih, zabavnih, kulinaričnih in športnih dogodkov.
V mestu vas čakajo pogledi iz vrha zvonika kranjske cerkve, skrivnosti
Butična
mestna
doživetja
in zeleni
V
mestu vaspodzemlja,
čakajo pogledi
iz vrha
zvonika
kranjske
cerkve,Kranja
skrivnosti
doživetje
Cifra-mož,
skok kotički
v preteklost
na
kranjskega
V mestu vas čakajo pogledi iz vrha zvonika kranjske cerkve, skrivnosti
kranjskega
podzemlja,
doživetje
Cifra-mož,
skok vna
preteklost
na
Muzejski
poti
in srečanje
z izumiteljem
fotografije
steklo. skrivnosti
Mesto
V
mestu
vas
čakajo
pogledi
iz
vrha
zvonika
kranjske
cerkve,
kranjskega podzemlja, doživetje Cifra-mož, skok v preteklost na
Muzejski
poti
in srečanje
izumiteljem
na
steklo. Mesto
obdaja
slikovita
narava,doživetje
kiz ponuja
številafotografije
aktivna
doživetja.
kranjskega
podzemlja,
Cifra-mož,
skok
v
preteklost
na
Muzejski poti in srečanje z izumiteljem fotografije na steklo. Mesto
obdaja
slikovita
narava, kiz ponuja
številafotografije
aktivna doživetja.
Muzejski
poti
in
srečanje
izumiteljem
na
steklo.
Mesto
obdaja slikovita narava, ki ponuja števila aktivna doživetja.
obdaja slikovita narava, ki ponuja števila aktivna doživetja.
Razveselite
Razveselites
brbončice
Razveselite
brbončice
kranjsko s
Razveselite
brbončice
s
kranjsko s
ponudbo.
brbončice
kranjsko
ponudbo.
kranjsko
ponudbo.
ponudbo.
Kranjske
Kranjskevas
namestitve
Kranjske
Informacije in rezervacije:
namestitve
vasv
bodo
zazibale
Kranjske
namestitve
vas
Informacije
in rezervacije:
info@
www.visitkranj.com,
bodo
zazibale
udoben
spanec.
Informacije
in rezervacije:
namestitve
vasvv
bodo
zazibale
Informacije
in rezervacije:
www.visitkranj.com,
info@
visitkranj.si,
+386
4
238
04 50
udoben
spanec.
bodo zazibale
v
www.visitkranj.com, info@
udoben
spanec.
visitkranj.si,
+386
4
238
04 50
www.visitkranj.com,
info@
udoben spanec.
visitkranj.si, +386 4 238 04 50
visitkranj.si, +386 4 238 04 50

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
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 22. junija
2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Četrtek, 23, junij 2022,
od 17.00 do 22.00,
grajsko dvorišče Khislstein.

Vstopnica: 90 EUR,
prodaja Eventim.

Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022
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Ko bi vedeli, kako vaju imam rad, 2. del

KUHARSKI RECEPTI

Povezani za zmeraj
Milena Miklavčič

usode

»Ata je prisedel, naju stisnil k sebi in rekel: 'Ko bi vedeli, kako vaju imam rad!'
Trenutek je bil čisto vsakdanji, nič posebnega, a tako čaroben, da ga ne bova nikoli
pozabili.«
Ani in Neli sta bili zelo povezani. Oče in Julka sta upala, da bo tako ostalo do konca življenja. Ker je družina
živela v težkih razmerah, sta
vedela, kako pomembno je,
da ima človek ob sebi nekoga, ki ga lahko prosi za pomoč. Žal sta se njuni poti
ob koncu srednje šole ločili. 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 veliko denarja, da bi lahko vrnila staršem vsaj delček tistega, kar je od njih dobila.
»Z Neli sva si ves čas dopisovali. Še zmeraj hranim
tista pisma, na tisoče jih je!
Tudi po dvakrat, celo trikrat tedensko sem ji poročala o vsem, kar se je dogajalo 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 Julki, 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 začela, ko sem spoznala Borisa. Bil je kakšno leto starejši 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 odločil sam, ni pomembno. Rodila sem dvojčici, žal je ena
na porodu umrla. Kdo ve, kaj
bi se zgodilo, če ne bi rojevala v porodnišnici? Poskušala 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 porodniškega dopusta sem se
morala vrniti v službo. Zgodovina se je ponovila, moja
hčerka je imela ne le dve,
temveč celo tri mame …
Neli se je domov pogosto
vračala, veliko se je ukvarjala s punčko, zelo jo je imela rada. Sama se je zaklela,
da otrok ne bo imela. Prvič
sva se resno sporekli, ko sem
ji omenila, da ves čas hrepenim 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 trčena, 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 odslužil vojske, a ne preveč. Začel
me je zalezovati, vabiti na veselice, pisaril mi je pisemca,
ki so mi jih potem prinašali

Za vas izbira Katja Dolenc

sodelavci na mizo. Bila sem
v devetih nebesih. Preden
je šel v vojsko, sem zanosila. Ne vprašajte, kako je bila
Neli jezna name! Nič ni pomagalo, bila sem presrečna!
Vsak teden sem Lovru pošiljala denar, nikoli ga ni imel
dovolj. Včasih sem imela
občutek, kot da ga razdaja
še med druge vojake, s katerimi je bil v četi. Po hčerkinem rojstvu sem ga obiskala v Tuzli, kjer je bil v prekomandi. Res sva bila lep par!
Najela sva sobo in se ljubila 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 minut 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 slavnostno večerjo, a se je izgovoril, 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 povaljan pojavil na pragu. Razlog: zmanjkalo mu je denarja. Pričakoval je, da bom odprla 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 napodila iz hiše, oče je od soseda poklical rešilni avto. Žal
sem izgubila otroka. Dečka.
Padla sem v depresijo, razmišljala 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 spodbujala, 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 razveselila. Kako me je prizadelo,
ko je – ne da bi rekel dober
dan – zinil, da potrebuje denar. Skuhala sem mu kavo.
Takrat se je zelo težko dobila, a zanj bi žrtvovala vse, kar
bi le lahko. Povedal mi je, da
bo kupil kitaro, ustanovil ansambel, poleti pa igral na veselicah in na prireditvah Pokaži, 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 prijateljice 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 sprijaznila, da nikoli ni bil moj
in nikoli ne bo.«
Neli je ubrala drugačno
pot. »Moški me niso nikoli pretirano zanimali. Nihče
med njimi ni očetu segel niti
do kolen, zakaj bi se ukvarjala z njimi? Vrgla sem se v
študij, za seboj imam zgledno akademsko kariero,
tudi denarja mi ne manjka.
V preteklosti sem veliko pomagala Ani, skupaj smo obnovili hišo, imam garsonjero v bližini Poreča. Še zmeraj 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 ustvarila dom, kamor se rada vračam, kjer mi je lepo. Najtežji trenutki so bili, ko smo se
poslovili od očeta. Vsak dan
se spomnim nanj, če ne drugače, pa v molitvi.«
(Konec)

Pita in testenine z dimljenim lososom
Erika Jesenko

Za pripravo poletne pite
potrebujemo: 1 zavitek listnatega testa (približno 250
g), 200 g skute, 100 sira feta,
1 jajce, 2 stroka česna, 2 žlici olivnega olja, sol in poper,
pol žličke suhega origana,
pol bučke, 1 paradižnik, 100
g dimljenega lososa, pol žlice olivnega olja za zelenjavo.
Najprej pripravimo skutni
nadev: v gladko maso zmešamo skuto, feto, jajce, nasekljan česen, eno žlico olivnega olja, origano in ščep popra.
Bučke in paradižnik narežemo na rezine. Listnato testo
razvijemo, ga po celotni površini prebodemo z vilicami
in enakomerno premažemo

s skutnim nadevom. Pečemo
v pečici, segreti na 180 °C, 15
minut. Po 15 minutah pečenja po skutinem nadevu enakomerno razporedimo rezine dimljenega lososa, pripravljene bučke in paradižnik.
Po zelenjavi pokapljamo še
pol žličke olivnega olja. Pekač postavimo nazaj v pečico in pečemo še 20 minut pri
180 °C.
Za pripravo testenin s
šparglji in dimljenim lososom potrebujemo: 400 g testenin, 200 g svežih špargljev,
200 g dimljenega lososa, 2
stroka česna, 1 pest parmezana, pol žličke bazilike, pol žličke origana, sol in poper.

Peresnike stresemo v osoljen krop in jih kuhamo eno
minuto manj, kot piše na
embalaži. Kuhane peresnike
odcedimo in 1 dl vode od kuhanja testenin prihranimo

Domiselne solatne polivke lahko zelo popestrijo različne solate, 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 ohladimo 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, kisom, soljo in poprom v skledo kuhinjskega robota z jeklenim
rezilom. Sestavine obdelamo do gladkega, da dobimo tekoč
preliv, ki je za takojšnjo uporabo.

LAHKE

JEDI

za kasneje. Špargljem odrežemo olesenel del ter jih
narežemo na krajše palčke.
Česen olupimo in sesekljamo. Dimljenega lososa narežemo na trakove. Ponev

segrejemo, prilijemo olivno olje in na njem na hitro popečemo šparglje. Pražimo še 5 minut in nato dodamo lososove trakove in česen. Ko česen zadiši, primešamo še odcejene testenine.
Začinimo z baziliko, origanom in poprom. Vse skupaj potresemo še s parmezanom ter prelijemo 1 dl vode
od kuhanja testenin. Ponev
odstavimo iz štedilnika in
vse skupaj dobro premešamo, da se parmezan raztopi
in voda vpije v testenine. Po
potrebi dodatno začinimo in
posolimo. Pri soljenju bodimo pazljivi, saj sta dovolj slana že losos in parmezan.
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Festival Goroventure

Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS

Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani
bo od 22. do 26. junija potekal tradicionalni festival Goroventure, in to znova »v živo«. Kot so povedali v muzeju, bodo
letos program razširili. V sredo, 22. junija, začnejo z dokumentarnim 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.

info@g-glas.si

telefon: 04 201 42 00
Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na
Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljka do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

OBVESTILA
Joga obraza

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

PRIREDITVE

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v torek, 14. junija, 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
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 starodobnih vozil. Kulturni program bodo oblikovali Pihalni orkester občine Šenčur, Ljudski pevci Hiše čez cesto in Folklorno
društvo Šenčur. Sledi družabni večer z glasbo.

Človek in kovina
Jesenice – V petek ob 18. uri bodo v razstavnem salonu Dolik
na Jesenicah odprli razstavo fotografij 26. bienalnega fotografskega natečaja Človek in kovina 2022 v organizaciji Fotografskega 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.

Špancir po Naklem
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na ogled zanimivih točk v središču 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.

Izlet starejših krajanov Loma
Lom – Krajevni odbor Rdečega križa (KORK) Lom je na binkoštni 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 gospodinjske 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.

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 začetkom ob 14. uri.

Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v sredo, 15. junija, ob 16.30 na plesne delavnice, ki so namenjene otrokom
od 6. do 12 leta. Naučili se bodo zabavne koreografije na glasbene 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 prijave 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 biološkimi materiali profesorice biologije Vesne Oražem in biologinje 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
KINO SPORED

IZLET

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 BIGFOOT, sinhro.
18.30 DOKTOR STRANGE V MULTIVESOLJU NOROSTI
16.20 BARABE, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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.

Spletni dogodek – Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi
v soboto, 18. junija, ob 19. uri na predavanje o pisateljici Stephanie Land, ki bo na Zoomu na povezavi: https://us05web.
zoom.us/j/89674576645?pwd=YjVJNkRmSWcrZFdhbkhZUENGcnhYdz09, ID: 896 7457 6645; access code: BQb855.

KONCERTI

Planinski izlet na Dovško Babo
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. junija,
'čez Brvog' na Dovško Babo v Karavankah. Odhod s posebnim manjšim avtobusom s parkirišča pri Mercator Centru na
Primskovem bo ob 5. uri. Prijave, informacije, vplačila: Klemen 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.

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 muzejsko noč.

Izlet po Goriških brdih

POLETNA MUZEJSKA NOČ

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

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

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

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!

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

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar

MESTNA HIŠA:

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
19. uri – odprtje razstave France Slana

Gorenjski muzej, Tomšičeva ulica 42, Kranj

ob 20. uri – vodstvo po razstavi Plečnik na Gorenjskem
ob 22. uri – vodstvo po razstavi Železna nit
ob 24. uri – vodstvo po Kostnici

Torek
14. 6.

Sreda
15. 6.

Četrtek
16. 6.

Petek
17. 6.

Sobota
18. 6.

14/26 °C

15/27 °C

14/27 °C

13/25 °C

13/27 °C
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23. 6.
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15/30 °C
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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

Gorenjski glas
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MALI OGLASI, ZAHVALE
ZAPOSLITVE (m/ž)

MALI OGLASI

NUDIM

Male oglase sprejemamo:
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

NUDIM

STANOVANJA
IŠČEM
SOBO v Kranju ali okolici. Imam reden
dohodek. Pripravljen sem plačati od
150 - 250 EUR/mesec, tel.: 071/470529
22001524

MOTORNA VOZILA
Loto PLUS: 7, 16, 17, 22, 24, 33, 36 in 10
Lotko: 9 1 2 5 1 5

AVTOMOBILI

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.

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

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

22001428

KUPIM

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

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
22001430

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

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

AVTODELI IN OPREMA

ZASEBNI STIKI

PRODAM

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

GUME Sava 195/55 R16, z garancijo,
cena za 4 kom. je 80 EUR in ALU platišča, cena 100 EUR, tel.: 051/234796
22001521

RAZNO
PRODAM

PRODAM

ZA simbolično ceno prodam plastično cisterno za vodo, 1.000 litrov, tel.:
04/25-22-507, 031/863-835

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

STANOVANJSKA
OPREMA

22001520

EUR

+ po

št ni n a

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.

22001515

STROJI IN ORODJA

14,80

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

www.gorenjskiglas.si

Rezultati – žrebanje 12. 6. 2022
1, 2, 4, 13, 25, 35, 38 in 27

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

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!

STORITVE

NEPREMIČNINE

LOTO

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

www.gorenjskiglas.si

T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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info@g-glas.si

IŠČEM
IŠČEM zeliščarja, ki bi mi povedal za
zdravilne rože - za čaj, tel.: 030/678212
22001518

POHIŠTVO
PODARIM

www.gorenjskiglas.si

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

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

10
EUR

+ po

Mehka vezava, 112 strani
Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite
na Gorenjskem glasu je cena samo

ŽIVALI IN
RASTLINE
MLADIČA šarplaninca, starega 3 mesece, tel.: 031/283-524
22001525

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.

KMETIJSKI STROJI

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

št ni n a

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

12
EUR

PRODAM

+ po

št ni n a

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

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.

SLAMOREZNICO Epple 903, nakladalko 17 Sip in tračni obračalnik, tel.:
041/572-120
22001519
KUPIM
TRAKTOR, lahko v okvari, tel.:
031/500-933
22001423

ZAHVALA
Ob smrti naše drage Maričke

Marije Zaplotnik
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in tolažilne besede.

PRIDELKI

Vsi njeni

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

VZREJNE ŽIVALI

ZAHVALA

PRODAM
www.gorenjskiglas.si

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

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani
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.

10
EUR

+ po

št ni n a

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.: 041/455732
22001402
TELIČKO simentalko, staro 1 teden,
tel.: 031/519-998
22001523

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
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Soba male orke za otroke
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.
Urška Peternel
Jesenice – Soba male orke
so na Centru za socialno
delo Jesenice poimenovali posebno sobo, ki je namenjena izvajanju stikov otrok s starši, ki morajo potekati pod nadzorom. Kot je
povedala Anita Bregar, pomočnica direktorice Centra
za socialno delo Gorenjska,
enota Jesenice, so stiki pod
nadzorom za otroke stresni,
zato je zelo pomembno, da
potekajo v prijaznem, varnem okolju. Gre namreč za

»Včasih gre tudi
za starše, ki so na
prestajanju zaporne
kazni in pridejo v
spremstvu paznikov,« je
dejala Anita Bregar.
stike, ki jih določi sodišče v
primeru ogroženosti otrok,
potekajo največ dve uri tedensko in najdlje devet mesecev. Doslej so potekali v
pisarnah centra za socialno
delo, zato so strokovne delavke centra že dalj časa razmišljale, kako bi uredile otrokom prijaznejši prostor.
Po naključju se je na Anito Bregar obrnil dolgoletni

Suzana P. Kovačič
Kranjska Gora – Iz družinskega Boutique hotela Skipass v Kranjski Gori so sporočili, da so letos prenovili vse sobe, kar je »dvignilo
nivo ponudbe in s tem kategorijo v 4* superior«. Hotel,
ki je bil zgrajen leta 2012, razpolaga z desetimi različnimi
sobami, recepcijo, lastno à la
carte restavracijo in barom

Topolino že odprt
ob koncih tedna
V lično urejeni hiški je mogoče dobiti vse
informacije o turistični ponudbi na destinaciji,
kupiti spominke, obiskovalci lahko tudi posedijo
in se okrepčajo.
Suzana P. Kovačič
Mojstrana – Pred prvim odcepom za Mojstrano je urejena vstopna točka v turistično območje Kranjska Gora,
kjer je v lično urejeni hiški
v času poletne turistične sezone mogoče dobiti vse informacije o turistični ponudbi na destinaciji, kupiti

spominke, obiskovalci lahko
tudi posedijo in se okrepčajo. 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 kolesarjenje po slikoviti kolesarski
stezi Zgornjesvaske doline.

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
donator in boter Janez Pavel Komel, od letos tudi častni občan Jesenic, ki je želel prispevati sredstva za otroke. Hitro sta našla skupni
jezik in s pomočjo donacije
ter prostovoljnega dela sodelavk centra so navadno pisarno preuredili v prijazno
sobo, opremljeno z igračami in družabnimi igrami, ki
so jo poimenovali Soba male
orke.
»Orke so prijazne in zelo
inteligentne živali, zato smo

izbrale takšno ime,« je pojasnila Bregarjeva in dodala, da je pri stikih pod nadzorom vselej prisotna socialna delavka.
Lani so izvedli 64 takšnih
stikov pod nadzorom, se pa
število iz leta v leto povečuje.
Ukrep izreče sodišče, ko prepozna ogroženost otroka.
Manjše slovesnosti ob odprtju se je udeležil tudi donator Janez Pavel Komel, ki
že vrsto let na različne načine 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 namene.
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.«

Prenovljeni butični hotel Skipass
ter parkirnimi mesti. V času
tekmovanj za svetovni pokal v hotelu redno biva tudi
vodstvo svetovne smučarske 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 naravo, užitek, velnes in zabavo.

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

12/24 oC
12/24 oC

11/25 oC

11/23 oC

11/24 oC

o

11/29 C

Od jutri na voljo digitalni boni

15/27 C
14/25 oC

NEDELJA

15/24 oC
15/26 oC
19/28 oC
19/29 oC

10/28 °C

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 Slovenia, 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.

13/25 oC

13/26 oC

Agencija RS za okolje, Urad za me teorologijo

10/25 °C 10/27 °C

Snemanje občinskih cest v Kranju

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, predstavniki 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.
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Prijazen sprejem v Topolinu / Foto: Nik Bertoncelj

Blejski vodni festival

vremenska napoved

PETEK

Gorenjski glas
torek, 14. junija 2022

info@g-glas.si

Ljubljana – Od jutri dalje bodo učencem zadnje triade osnovne 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.

