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Kampi pokajo po šivih, turisti povsod
Na vrhuncu turistične sezone so tudi zgornjegorenjski kampi zasedeni do
zadnjega kotička. Gostov brez rezervacij ne sprejemajo več, kar je tudi eden
od razlogov za porast kampiranja na črno.
Marjana Ahačič
Bohinj, Bled – Občinske inšpekcijske službe zato poostreno nadzirajo dogajanje,
kršitelje opozarjajo pa tudi
kaznujejo. »Kampi so polni,
avtodome podnevi usmerjamo na običajna parkirišča,
ponoči pa na parkirišče na
Selišah,« je povedala Romana Purkart, direktorica Turizma Bled. Kot je pojasnila, večina gostov tudi v kampe vendarle pride s predhodno rezervacijo, da avtodomi
niso parkirani in šotori ne
postavljeni vsepovsod, pa poskrbijo občinski redarji.
Ti vsako noč izvajajo preventivne dejavnosti, v okviru

katerih celo delijo letake s pravili obnašanja, prejšnjo nedeljo pa so v okviru poostrenega
nadzora nad nedovoljenim
kampiranjem na območju
Bleda in Bohinja, v katerem
so sodelovali tudi blejski policisti, ugotovili kar 13 kršitev.
Več kršiteljev je med tistimi, ki pridejo z avtodomi,
tisti s šotori si za kampiranje
radi izberejo obale obeh jezer. Globa za kršitelje je tudi
do dvesto evrov na osebo.
Kot je povedal predsednik
Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger, je
z namenom, da obiskovalce že takoj ob vstopu v destinacijo seznanijo s stanjem

v kampih, občina postavila
informacijsko tablo, s katero obvešča, da so vsi kampi
v destinaciji polni.
»Če potencialni gostje pridejo dovolj zgodaj, je še mogoče dobiti kakšno prosto
mesto, popoldan pa je običajno vse polno; za kakšen
manjši šotor se sicer še najde prostor v kampu, za avtodom pa zagotovo ne. Takrat
se ljudje pač znajdejo po svoje.« V Bohinju so sicer pred
začetkom letošnje turistične
sezone uredili novo parkirišče za avtodome pod Kozjim hrbtom pod Koblo, je še
povedal Mencinger.
5. stran

Obvestilne table že na vhodu v Bohinj opozarjajo, da so kapacitete tamkajšnjih kampov
polne. / Foto: Tina Dokl

Nad sotočjem spet gošča in smrad
Na Lancovem opozarjajo, da se po nekaj letih na jezu nad sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke
spet nabira smrdeča plast nesnage.
Marjana Ahačič
Lancovo – »Ponovitev izpred
nekaj let ...« je ob fotografiji, posneti tik nad sotočjem
Save Bohinjke in Save Dolinke, v nedavni objavi na družbenih omrežjih žalostno zapisal Gregor Remec, predsednik Krajevne skupnosti
Lancovo. Na območju pred
Cajhnovim jezom se je namreč na površju Save Bohinjke tako kot pred štirimi
leti tudi letos nabrala debela,
trda plast smrdečega materiala. »V času epidemije teh težav kljub nizkim vodostajem
ni bilo, zdaj pa je še huje, kot
je bilo takrat,« opozarja.
6. stran

V Radovljici uredili park
za kosmate ljubljenčke
Ob atletskem parku pri OŠ A. T. Linharta
Radovljica so uredili in odprli park, v katerem
lastniki svojim psom lahko omogočijo prosto
gibanje brez povodca.
2. stran

Sotočje Save Bohinjke in Save Dolinke na Lancovem
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Ni večjega števila
odpovedi

Gorenjski župani
na dopustu

Suša pospešila
razvoj lubadarja

Pasja vročina in
skrb za živali

Številni letalski prevozniki po Evro
pi zaradi pomanjkanja kadra odpo
vedujejo lete. Na ljubljanskem
letališču za zdaj še ne beležijo več
jega števila odpovedi.

Kako so preživeli letošnji dopust
oziroma kakšne načrte še imajo za
preživljanje poletnega dopusta, je
z nami delilo nekaj županov go
renjskih občin.

Na kranjskem območju se je v
smrekovih gozdovih, ki so oslab
ljeni zaradi suše, namnožil luba
dar, glede na vremenske napovedi
pa so tudi obeti slabi.

Živali velike temperaturne obre
menitve občutijo veliko bolj kot
ljudje, saj se težje ohlajajo. Trenu
tne temperature jim ne ustrezajo,
pravi veterinarka Zlata Čop.

Danes bodo nastajale
krajevne plohe in nevihte.
Jutri in v četrtek bo
pretežno jasno in
postopno bolj vroče.
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24

15/29 °C
jutri: pretežno jasno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Ob preddvorskem jezeru Črnava
je ponovno živahno
Zavod za turizem Preddvor je na obali jezera Črnava pred mesecem dni odprl prijeten gostinski lokal, ob katerem je otroško
igrišče z lesenimi igrali, pod njim pa urejena jezerska obala.
Nadvse privlačni novi turistični točki so nadeli ime Park Bor.
Uradno odprtje parka z naslovom Na Črnavo na zabavo bo v
sredo, 17. avgusta, med 15. in 20. uro. Občinstvo bo zabaval DJ
Bastiano Balearič, za slastne burgerje bo skrbela ekipa Mangoop Burgers, potekale bodo tudi degustacije dobrot lokala
Park Bor in pa postrvi iz ribogojnice Bizjak – Ribce z Belce.
Dogodek nima vstopnine, več informacij pa najdete na spletni
strani www.visitpreddvor.si.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa, ki bosta pravilno odgovorila na nagradno vprašanje, bomo podarili bon v vrednosti 10 evrov, ki je unovčljiv v lokalu Parka Bor. Nagradno
vprašanje: Kako se imenuje novo turistično prizorišče ob
preddvorskem jezeru Črnava? Odgovore pošljite do torka, 9.
avgusta, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo prejme PRIMOŽ KEPIC z Visokega.

V Radovljici uredili park
za kosmate ljubljenčke
1. stran
Marjana Ahačič
Radovljica – Pasji park Radovljica je ograjena zelenica, ki meri 950 kvadratnih
metrov. Opremljen je s koši
za odpadke, klopjo in pitnikom ter odprt ves dan.

V Radovljici je
registriranih nekaj več
kot dva tisoč psov.
Ureditev parka je bila
izglasovana kot eden od projektov radovljiškega participativnega proračuna, predlagateljica pa je v obrazložitvi predloga poudarila,
da ima Radovljica sicer veliko zelenih površin, a da

Ni večjega števila odpovedi
Številni letalski prevozniki po Evropi zaradi pomanjkanja kadra odpovedujejo lete. Na ljubljanskem
letališču, ki ga upravlja Fraport Slovenija, za zdaj še ne beležijo večjega števila odpovedi.
Maša Likosar
Zgornji Brnik – Kot pojasnjujejo na Fraportu Slovenija, so na ljubljanskem letališču v vrhunec poletne sezone stopili dobro pripravljeni.
Za potrebe najbolj prometnega dela leta so začeli zaposlovati že konec lanskega
leta in uspelo jim je pridobiti vse kadre za nemoteno
odvijanje storitev zemeljske
oskrbe letal in potnikov.
»Zamude in odpovedi letov
se sicer v tem obdobju tudi
pri nas dogajajo, a kot posledica trenutnih razmer na
drugih letališčih, predvsem
večjih vozliščih. Ta se soočajo z zahtevnimi izzivi, saj ob
skokoviti rasti števila potnikov ne morejo zagotoviti zadostne delovne sile za sprejem in odpremo letal, potnikov ali prtljage. Tako so prevozniki primorani omejevati ponudbo sedežev na letalih in odpovedovati določen
odstotek letov,« so pojasnili.

Posamične odpovedi

Darilo

sprehajanje psov brez povodca ni varno, urejenih površin za prosto sprehajanje
in igranje psov pa doslej ni
bilo. Zato je predlagala ureditev ograjenega parka, ki
psom omogoča prosto gibanje brez povodca, hkrati pa
se zmanjšuje nevarnost, da
bi psi ogrožali druge pse in
ljudi.
V občini Radovljica je sicer registriranih nekaj več
kot dva tisoč psov. Občina
je za ureditev parka namenila skoraj 22 tisoč evrov,
kar je znesek, ki za sedem
tisoč evrov presega višino sredstev, zagotovljenih
s participativnim proračunom, zato je občina dodaten
denar zagotovila z rebalansom proračuna.

Koncert v Završnici z Janom Plestenjakom
Breznica – V petek, 5. avgusta, bodo v okviru festivala KašArt
v dolini Završnice gostili priznanega glasbenika Jana Plestenjaka. Na dogodku, imenovanem Koncert v Završnici, bo kot
predskupina nastopila skupina Maraaya. Koncert bo potekal
na prireditvenem prostoru in se bo začel ob 20. uri.

Gorenjski glas
torek, 2. avgusta 2022
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Zaradi opisanih razmer je
letenje na bruseljsko letališče Charleroi začasno ustavil prevoznik Wizz Air, in sicer za julij in avgust. Lete naj
bi vrnil v začetku septembra,
ko bodo spet na voljo dvakrat na teden. Nizkocenovnik z ljubljanskega letališča
leti tudi v London na letališče Luton, na tej povezavi
letenje opravlja normalno.
»Pri preostalem prometu ne

Na ljubljanskem letališču za zdaj še ne beležijo večjega števila odpovedi. / Foto: Gorazd Kavčič
beležimo večjega števila odpovedi letov, dogajajo se le
posamične,« so dodali. Zaradi enodnevne opozorilne
stavke letališkega osebja Lufthanse je prevoznik pretek-

Trenutno lahko potniki
z ljubljanskega letališča
letijo s petnajstimi
rednimi letalskimi
prevozniki neposredno
na sedemnajst destinacij.
lo sredo odpovedal skoraj vse
lete z letališč v Frankfurtu in
Münchnu. Tako je bilo odpovedanih tudi skupaj šest
letov na omenjeni destinaciji z ljubljanskega letališča.
»S strani prevoznika so bili
potniki učinkovito obveščeni, le peščica je potrebovala pomoč našega osebja na

letališču,« so povedali in še
dodali, da v primerih odpovedanih letov potnikom pomagajo pri ponovni rezervaciji leta, nastanitvi in informacijah o razlogih za odpoved, če so jim te znane. »Odločitev o odpovedi je izključno odločitev letalskega prevoznika, naše osebje pa naredi vse, da potniku pomaga
v tej neprijetni situaciji,« so
poudarili.

Več zamujene prtljage
V tem času na ljubljanskem letališču sprejmejo tudi več zamujene prihodne prtljage kot običajno,
a se pri njih ne kopiči, saj jo
uspejo sproti vračati lastnikom. »Povečano število zamujene prtljage je prav tako
posledica trenutnih razmer
na večjih letališčih po Evropi in svetu, kjer se soočajo s

pomanjkanjem osebja, tudi
v službah za oskrbo prtljage.
Podaljšuje se potreben čas,
da zamujena prtljaga doseže
svojega lastnika, saj do nas
navadno prispe z nekajdnevno, lahko tudi tedensko zamudo. V običajnih razmerah je zamujena prtljaga prispela s prvim naslednjim letom prevoznika,« so dejali. Odprema prtljage z njihovega letališča poteka nemoteno, saj imajo v službi
za oskrbo prtljage na voljo
zadostno število kadra. »Če
prtljaga s potnikom ne prispe na končno destinacijo,
je treba to prijaviti pri prevozniku, s katerim je bil let
opravljen. Za obravnavo teh
zahtevkov v imenu prevoznikov skrbi naša služba za
izgubljeno in najdeno prtljago v prostoru za prevzem prtljage,« so še povedali.

Priložnost za gorenjska podjetja
V Celovcu je bilo prvo čezmejno srečanje predstavnikov koroških in slovenskih podjetij v okviru novega
Interreg projekta Slovenija - Avstrija.
na izobraževalnih in socialnih inovacijah, na krožnem gospodarstvu, trajnostnem razvoju in sodelovanju med institucijami v
obeh državah. V preteklosti je bilo največ velikih projektov, kar je bilo za sodelujoče naporno, saj so morali

Jože Košnjek
Celovec – »Sredi oktobra bo
Evropska komisija objavila
novo finančno perspektivo
do leta 2027, ki bo obsegala različne projekte. V naši
čezmejni regiji so najbolj
znani projekti Interreg med
Slovenijo in Avstrijo, ki
združijo partnerje z avstrijske in slovenske strani,« je
povedala Vesna Hodnik Nikolić, direktorica Slovenske
gospodarske zveze v Celovcu, rojakinja iz Bohinja, ki
se je leta 2013 preselila na
Koroško. »Na tem področju
imamo že nekaj izkušenj. V
prejšnji finančni perspektivi so sodelovali tudi partnerji z Gorenjske, med njimi Območna obrtno podjetniška zbornica in podjetje
Nets iz Kraja.

Vesna Hodnik Nikolić,
direktorica Slovenske
gospodarske zbornice iz
Celovca / Foto: Jože Košnjek
Tudi v novi finančni perspektivi bodo na slovenski
in avstrijski strani sodelovali po trije partnerji. Projekti trajajo tri leta in so odlična priložnost, poudarek bo

partnerjev,« je povedala Hodnik Nikolićeva.
Prejšnji teden je bilo prvo
srečanje v Celovcu, na katerem so se seznanili s projektom. Z gorenjske strani se vključujejo Bohinjci, kranjska obrtno-podjetniška zbornica in razvoj-

Slovenska gospodarska zbornica iz Celovca je
predstavnike slovenske lesne in lesnopredelovalne
industrije 2. septembra povabila v Celovec, kjer bodo
najprej obiskali lesni razvojni center v Št. Vidu (St.
Veit), nato pa mednarodni celovški lesni sejem Les je
lep v Celovcu.
zagotoviti veliko svojega denarja. Tokratna perspektiva
daje prednost manjšim projektom, vrednim do 20.000
evrov, kar bo omogočalo sodelovanje večjemu številu

na agencija BSC iz Kranja.
Projekti so odprti in ponujajo številne priložnosti, če
je kdo zainteresiran, naj nas
poišče, je še povedala Vesna
Hodnik Nikolić.
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Gorenjski župani na dopustu
Kako so preživeli letošnji dopust oziroma kakšne načrte še imajo za preživljanje poletnega dopusta,
je z nami delilo nekaj županov gorenjskih občin.

Igor Kavčič

Prostovoljstvo

V

Mateja Rant
Kranj – Poletje je tudi čas dopustov, zato smo vprašanje
o letošnjih načrtih glede letnega dopusta naslovili tudi
na posamezne gorenjske župane. Nekateri so se že vrnili z dopusta oziroma smo
jih »ujeli« ravno na dopustu, drugi pa so nam zaupali, kam se bodo še odpravili.

Na pot trajnostno
Župan Občine Jesenice
Blaž Račič je letni dopust
skupaj z ženo letos preživel na potovanju po Nemčiji, Luksemburgu in Franciji. »Obiskala sva sorodnike in prijatelje ter ga sklenila v Parizu.« Čeprav sta kolesi, za razliko od zadnjih let,
pustila doma, sta tudi letos
potovala trajnostno – z vlakom, je pojasnil Račič. »Res
je, da je takšen način potovanja specifičen, a se mi zdi
pomembno, da ob energetski draginji in stopnjevanju klimatskih sprememb
spremenimo tudi svoje potovalne navade.« Med zanimivejšimi postanki je omenil mestece Lauf pri Nürnbergu, kjer sta se udeležila tradicionalne povorke po mestnih ulicah in v
živo spoznala bavarsko festivalsko tradicijo na Kunigundenfestu. »Eden od pomembnih ciljev potovanja
je bil obisk cerkve v Tübingenu v Nemčiji, v kateri je
trinajst let deloval Primož
Trubar, ki je Slovencem dal
prvo v slovenščini natisnjeno knjigo.« Vrhunec potovanja pa sta po njegovih besedah doživela v Longwyju,

KOMENTAR

Blaž Račič (levo) v Longwyju z ženo in Bernardom Thevenetom, zmagovalcem kolesarske
dirke Tour de France (Dirka po Franciji) leta 1975 / Foto: osebni arhiv
francoskem mestu ob meji z
Belgijo in Luksemburgom,
ki je gostil cilj šeste etape letošnje dirke Tour de France.
»Tam sva k etapni zmagi in
prevzemu rumene majice
vodilnega pospremila kolesarja Tadeja Pogačarja.«

Na dopustu tudi
dobrodelen
Družinski dopust župana Občine Gorje Petra Torkarja, ki je pomagal tudi pri
gašenju požara na Krasu, pa
je vsako leto namenjen obiskovanju republik nekdanje
Jugoslavije. »V osnovnošolskih letih sem bil tabornik
Pokljuškega odreda Gorje in
smo do leta 1999 prehodili
in spoznavali jugoslovanske

republike. Vezi, ki sem jih
kot mladinec spletel z vrstniki na taborjenjih po nekdanji 'jugi', so kljub posledicam vojnih grozot na Balkanu pristne in nepozabne.«
Kot ugotavlja, je pri njegovih
znancih na teh območjih še
vedno velika potreba po nekaterih osnovnih dobrinah,
zato vsako leto s sabo peljejo tudi zbrana oblačila, sanitetni materiali in zaščitno
opremo za gasilce, ki jo pri
nas namenijo že za odpis,
čeprav je še vedno uporabna.
»Dopustniški čas tako vsako
leto posvetimo tudi dobrodelnosti, pri čemer sta hči
Tara in žena Katjuša izjemni spremljevalki in pomočnici,« je poudaril Torkar. Po

desetih dneh, ki so jih letos
preživeli v Bosni n Hercegovini, so si nato za tri dni privoščili še odmor pod borovcem na otoku Pelješac.

Dopust bo združil z
delom
Župan Mestne občine
Kranj Matjaž Rakove letos
z ženo zasebno potuje po
ZDA, potovanje sta sklenila
v mestu Colorado Springs,
kjer se je posvetil tudi službenim obveznostim, saj je
Mestna občina Kranj podpisala pobratenje z drugim
največjim mestom ameriške zvezne države Kolorado.
»Mimogrede, preden se pojavijo kakšna ugibanja, žena
je stroške poti v celoti poravnala sama, prav tako sama
krijeva stroške zasebnega
dela obiska ZDA,« je morebitne zlonamerne pomisleke že vnaprej zavrnil Rakovec. V avgustu bosta z ženo
nekaj dni preživela še v njihovi počitniški hiši v Istri,
kjer se jima bodo pridružili
tudi otroci.

Od morja do hribov

Peter Torkar z ženo Katjušo in hčerko Taro (v sredini) ter njihovim psičkom Kalom v vasi
Lukomir, kjer se je čas ustavil pred sto leti in kjer zagotovo najdeš srečne ljudi, je k opisu
dodal Torkar. / Foto: osebni arhiv

»Hribi, veliko hribov! In
kolo in še kakšno jezero za
povrhu,« pa je glede načrtov za dopust odgovoril škofjeloški župan Tine Radinja.
Konec julija se je z družino
odpravil v Alpe, kjer bodo
preživeli del dopusta, v avgustu pa jih čaka še nekaj
dni pod platneno streho s taborniškimi prijatelji ob Nadiži. Župan Občine Gorenja
vas - Poljane pa je bila kratek:
»Naše življenje je dopust …
Teden dni morja in teden
dni v gorah je recept za energijo, dan do dva v tednu pa
na 'bicikel' za še več energije in sprostitve.«

5. členu Zakona o prostovoljstvu za prostovoljsko delo piše: Prostovoljsko delo je delo, ki ga
posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali
posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih
ali v splošno korist.
V Sloveniji je prostovoljstvo
ena izmed uveljavljenih oblik
delovanja in družbenega angažmaja državljanov na različnih področjih življenja, morda to v največjem obsegu velja
prav za gasilstvo. V državi je
ta čas 1341 prostovoljnih gasilskih društev, v katera je vključenih 165.000 članov, od tega
36.000 operativnih gasilcev. Pogled v zgodovino nam
pove, da ima prostovoljno gasilstvo na naših tleh že več kot
150-letno tradicijo. Podeželje je
prepleteno s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Če so nekoč
med gasilci sinovi nadaljevali tradicijo očetov in dedov, so
danes v društva vključene cele
družine, sorodstva, sosedje in
prijatelji. Gasilstvo je del narodovega značaja.
Kako pomemben del naše
družbe je gasilsko prostovoljstvo, se je pokazalo v preteklih dneh, ko je na Krasu
divjal požar velikih razsežnosti. Poleg poklicnih gasilcev,
enot vojske in policije ter gozdnih delavcev so bili pomembna moč v boju z ognjem tudi
prostovoljni gasilci iz celotne
države. Odzvali so se, ker so
bili ogroženi tamkajšnji prebivalci. Tako množičen odziv

je svetovni unikum. Trije prijatelji, ki so že leta vključeni v
prostovoljni gasilski društvi v
Smledniku in Virmašah, vsi
formalno ustrezajo zakonu z
začetka, prostovoljstvu pa sledijo tudi po svojih značajskih
in osebnostnih lastnostih. Nikoli ne vprašajo, kdaj, kje in
kako, ampak vedno – če le lahko – priskočijo na pomoč.
Ob akciji zbiranja donacij
in obljubi predsednika vlade,
da bo država finančno podprla angažma prostovoljnih gasilcev pri gašenju požara, so
se v javnosti in na družabnih
omrežjih razvneli komentarji o tem, kdaj, koliko, komu.
Kako se torej zahvaliti za njihov prispevek in kakšna je pri
tem vloga države? Pomembno
je, da ta ne posega v prostovoljstvo, ki je tako kot gasilstvo zgledno organizirano –
in tu politika nima kaj iskati.
Osnovna naloga države je, da
ustvarja spodbudno okolje, da
sistem prostovoljnega gasilstva
ostane in se še naprej nadgrajuje. Država naj odpravi prepreke, ki bi ovirale njihovo nemoteno delovanje, društva naj
razpolagajo s sodobno opremo,
urejen mora biti sistem nadomestil izostankov prostovoljcev z njihovih delovnih mest.
V tej smeri gre razumeti tudi
poplačilo nadomestil društvom, s katerimi naj bi država vedno priskočila na pomoč
ob kriznih razmerah. Prostovoljnim gasilcem je treba pustiti, da ostanejo skupnost. Kako
pomembna je ta, se je pokazalo pred dnevi.
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Prenovili baročno
Janezovčevo hišo
Damijan Janežič
Strahinj – V Strahinju stoji
Janezovčeva domačija. Posebej imenitna je v osnovi
tristo let stara hiša. Na lesenem stropu v hiši ima vrezano letnico 1722. Vida Weithauser Grašič je poveda-

dogradili v 19. stoletju, ko
sta bili naslikani tudi obe sliki. Podobi sv. Florijana in sv.
Martina je lani jeseni po starih predlogah na novo poslikala akademska slikarka Maša Bersan Mašuk. Letos spomladi so prepleskali še fasado, prebarvali og-

Janezovčeva hiša je ena najstarejših v okolici Naklega in
povečini ohranjena v izvirni podobi. / Foto: Damijan Janežič
la: »Po upokojitvi sem imela več časa za opazovanje domačije. Zadnji čas sem pogosto opazila letnico 1722,
ko so predniki hišo pozidali. Čutila sem dolžnost, da jo
prenovim in v dobrem stanju predam naslednikom.«
Zgodovina hiše še ni raziskana, zato domači domnevajo, da so jo v nadstropno
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rajo balkona in obnovili lesene dele napušča. Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija, je Grašičeva v Strahinj povabila p. Cirila Božiča, da je blagoslovil
obnovitvena dela. Ob koncu
se je zahvalila Občini Naklo
za denarno pomoč in mojstrom, ki so sodelovali pri
obnovitvenih delih.

Omejitev obiskov v jeseniški bolnišnici
Jesenice – Zaradi povečanja števila okužb v Splošni bolnišnici
Jesenice začasno niso dovoljeni obiski na internih in kirurških
oddelkih. Izjemoma so dovoljeni pri kritično bolnih, vendar izključno po predhodnem dogovoru s predstojnikom. Na ostalih
oddelkih so obiski dovoljeni, vendar so omejeni na eno zdravo
osebo maksimalno petnajst minut, so sporočili iz bolnišnice.

Obnova graščine v slepi ulici
Po skoraj štirih letih in vloženih 1,8 milijona evrov – obnova Ruardove graščine pa še zdaleč ni končana
– se je Občina Jesenice zdaj znašla v slepi ulici. Država je zavrnila vlogo za sofinanciranje v višini
1,6 milijona evrov.
Urška Peternel
Jesenice – Leta 2018 je Občina Jesenice začela obsežno prenovo Ruardove
graščine na Stari Savi. Stavba iz leta 1538, ki je kulturni spomenik državnega pomena, naj bi po prenovi postala osrednji objekt muzejskega območja, v njej naj bi
zaživel Slovenski železarski
muzej. Po prvotnih ocenah
naj bi celotna investicija stala 2,2 milijona evrov, a se je
že kmalu izkazalo, da bodo
potrebna bistveno večja vlaganja. Ko so se lotili del, so
namreč izvajalci naleteli na
kar nekaj presenečenj, med
drugim so se pokazale težave s statiko, potrebna je bila
zamenjava celotnega ostrešja, poleg tega so v notranjosti
odkrili nove poslikave, ki jih
je bilo treba zaščititi.

Žarišča lesne gobe
A največje negativno presenečenje je šele sledilo:
pred dvema letoma so ugotovili, da je celoten objekt
okužen z lesno gobo, ki je
ena najbolj nevarnih razkrojevalk lesa. Dela so na zahtevo strokovnjakov takoj zaustavili, samo odstranitev
lesne gobe in izvedba nosilnih konstrukcij pa naj bi
stala dodatnih 1,4 milijona
evrov.

Mrzel tuš z ministrstva
Na Občini Jesenice so
veliko upov vlagali v razpis načrta za okrevanje in

Ruardova graščina na Stari Savi: dela so zaustavljena ... / Foto: Nik Bertoncelj
odpornost, na katerem so se
nadejali 1,6 milijona evrov
sofinanciranja. A pred dnevi je sledil mrzel tuš: z ministrstva za kulturo je priš-

velikim vprašajem, pravijo
na Občini Jesenice, kjer so
doslej v prenovo vložili že
1,8 milijona evrov, v letošnjem proračunu pa zagoto-

O dilemah glede nadaljevanja obnove so več ur
govorili tudi na junijski seji občinskega sveta, kjer so
na koncu sicer sklenili, da naj se obnova nadaljuje,
vendar le, če uspejo pridobiti tudi finančna sredstva
države oziroma EU.
la negativna odločba, saj s
projektom niso dosegli zadostnega števila točk. Brez
pomoči države pa je nadaljevanje projekta zdaj pod

vili še dodatnih 1,4 milijona,
skupaj torej 3,2 milijona. Za
zaključek celotne sanacije bi
potrebovali še enkrat toliko
sredstev, a takšnega pritiska

proračun Občine Jesenice
več ne zmore, pravi župan
Blaž Račič.

Ogroženo delovanje
muzeja
Zato je na obisk že povabil novo ministrico za kulturo Asto Vrečko. Kot je poudaril, bi ustavitev investicije
ogrozila kulturni spomenik
državnega pomena. Ogroženo bi bilo delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice,
ki ima v Ruardovi graščini
tudi sedež, pa tudi vsi načrti, po katerih bi v prenovljenem objektu uredili Slovenski muzej železarstva.

Elan ima sončno elektrarno
Od nedavnega tudi družba Elan iz Begunj del elektrike pridobiva z lastno
sončno elektrarno. Podjetje je tako postalo stoodstotno gnano na elektriko
iz obnovljivih virov, hkrati pa so dosegli še naslednji zadani mejnik – delno
energetsko samooskrbnost.
Marjana Ahačič
Begunje – »Za Elan, ki že
zasleduje cilj dviga energetske učinkovitosti in znižanja toplogrednih izpustov
iz svoje osnovne dejavnosti,
je vzpostavitev elektrarne v
sklopu lastnih objektov logična strateška poteza,« pojasnjujejo odločitev za investicijo v sončno elektrarno.
Sončna elektrarna s skupno nazivno močjo 1 MW, kar
predstavlja zadostno količino za na primer oskrbo 160
gospodinjstev, letno proizvede 1.060 MWh energije.
Nameščena je v obliki 2.500
panelov v skupni površini
pet tisoč kvadratnih metrov.

Na letni ravni bo poskrbela
za povprečno 12 odstotkov
energetskih potreb družbe in bo tako pripomogla k
znižanju izpustov za skoraj

Na letni ravni bo
poskrbela za povprečno
12 odstotkov energetskih
potreb družbe in bo tako
pripomogla k znižanju
izpustov za skoraj petsto
ton letno.
petsto ton letno, še pojasnjujejo v Elanu. Ob tem dodajajo, da bo neodvisnost od fosilnih goriv z novo investicijo v sončno elektrarno na

letni ravni poskrbela za ponor izpustov ogljikovega dioksida v količini, kot bi ga sicer absorbiralo približno 15
tisoč dreves.
»Zadnja leta smo s predanim delom učvrstili svoj slogan 'Ročno izdelani v osrčju
slovenskih Alp' in z optimizacijo nabave poskrbeli, da
99 odstotkov vseh surovin
pridobimo iz Evropske unije. Lokalno znanje in vpetost v bližnje skupnosti smo
poglobili s projekti obnove
gorenjskih gozdov, s tem pa
neposredno poskrbeli za vir
lesa, ki bo v prihodnjih generacijah vgrajen v Elanove smuči. Kot izjemen dosežek štejemo dejstvo, da

Luka Bizjak in Leon Korošec iz Elana ter Blaž Šterk in Mohor Vrhovnik iz družbe Interenergo
na strehi ene od Elanovih proizvodnih hal ob slovesnem odprtju sončne elektrarne
/ Foto: arhiv družbe Elan

smo verigi trajnostnih sprememb uspeli priključiti še
področje energetske oskrbe,« poudarjajo v Elanu.

Pri postavitvi sončne elektrarne so sodelovali z mednarodno družbo Interenergo,
eno največjih energetskih

družbe v Sloveniji. Gre že
za njihov šesti skupni energetski projekt v smeri zelene
preobrazbe.
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Kampi pokajo po šivih,
turisti vsepovsod
»A to je le parkirišče, tako
da imajo tam možnost ostati kakšno noč, nato pa načeloma lahko poiščejo kamp.«
Za kakih petdeset avtodomov so prostori na voljo tudi
v Senožetih v Srednji vasi ter
postajališču za avtodome, ki
so ga uredili na železniški
postaji v Bohinjski Bistrici.

Polni že od konca junija
Bohinj je sicer na vrhuncu sezone tako kot Bled in
Kranjska Gora polno zaseden. »Kamp Danica je poln
že od konca junija; in prepričan sem, da je tako pri vseh,
ki se resno ukvarjajo s turizmom,« še pravi Mencinger.

V Bohinju sicer pričakujejo, da bo tako vse do zadnjega
tedna v avgustu. Kako bo septembra, pa je za zdaj še težko napovedovati, meni Mencinger in dodaja, da se zagatam s prenapolnjenostjo destinacije navkljub v Bohinju
poznajo napori, ki jih v zadnjih letih usmerjajo v urejanje prometnega režima. Zaradi usmerjanja obiskovalcev v uporabo javnega prevoza je prometna obremenjenost bistveno manjša, kot je
bila v preteklosti, pravi.

Največji kamp v
Zgornjesavski dolini
Do zadnjega kotička poln
je tudi kamp Špik v Gozdu

Nočitev s pogledom na Blejski otok so turisti, ki so šotore
postavili kar na obali jezera, tokrat drago plačali.
/ Foto: Medobčinski inšpektorat Bled, Bohinj, Železniki

Kranjska Gora – Pri Ruski
kapelici pod Vršičem je v
nedeljo potekal kratek pietetni dogodek, s katerim so
se spomnili umrlih ruskih

ujetnikov, ki jih je v prvi
svetovni vojni pri gradnji ceste zasul plaz. Organizator je bilo Društvo
Slovenija - Rusija, udeležili so se ga člani in prijatelji društva, nekateri

Nedeljska slovesnost pod Vršičem / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – V nedeljo so
v starem mestnem jedru
Radovljice spet pripravili Srečanje mest na Venerini poti s srednjeveško tr-

skupina Šaleška gospoda
iz Velenja, ki izvaja historične plese iz obdobja 15. in
16. stoletja, ter domačin Lucijan Černe s srednjeveškimi igrarijami, obiskovalci
pa so se lahko pomerili tudi

Za avtodome so v Bohinju letos na novo uredili tudi
parkirišče pod smučiščem Kobla. / Foto: Tina Dokl
- Martuljku, največji kamp v
Zgornjesavski dolini. Kot je
povedal vodja kampa Rado
Urevc, so bile številke ob
štetju obiskovalcev v juliju še enkrat višje kot v enakem obdobju lani, s tem, da
za višek sezone v dolini štejejo avgust, več kot v preteklih letih pa so imeli gostov
že v juniju.
»Dnevno v kamp torej lahko vzamemo le toliko gostov, kolikor jih kamp tisti dan zapusti. Posamezen
manjši šotor je sicer tudi popoldan včasih še mogoče stisniti v kakšen kot, za nenajavljen avto s prikolico ali avtodom pa v drugi polovici

Pri Ruski kapelici spoštljiv
spomin, in ne politika
Urška Peternel

Marjana Ahačič

predstavniki
gospodarstva, bivši predsednik države Milan Kučan, nekaj
deset ostalih obiskovalcev.
Med gosti ni bilo nobenega predstavnika slovenskega političnega vrha.

V privlačnem programu so navdušili člani Igralske skupine
Gašperja Lambergarja.

dneva zagotovo ni prostora,« je povedal.
Kljub temu da sta do roba
polna tudi oba večja kampa v
Radovljiški občini, kamp Šobec in River kamp Bled, pa
na območju te največjim gorenjskim turističnim središčem najbližje sosednje občine ne opažajo bistvenega povečanja kampiranja na črno.
»Stanje redno spremljamo
na terenu in ne ugotavljamo
večjih odstopanj od preteklih
let,« je povedal vodja medobčinskega redarstva in inšpektorata Tomaž Dolar.
Kot pravi, večino težav na
tem področju za zdaj lahko
rešujejo še z opozorili.

žnico obrtnikov in rokodelcev iz vse Slovenije. Tradicionalno tržnico, ki je
na Linhartov trg tudi tokrat privabila obilico domačinov in obiskovalcev od
drugod, je Turistično društvo Radovljica organiziralo že 27. leto zapored.
Na stojnicah je bil razstavljen in naprodaj pester izbor izdelkov znanih in priznanih rokodelcev, ki črpajo iz bogate zakladnice slovenskih obrti. V privlačnem
programu so sodelovali žonglerska skupina Čupakabra,
Igralska skupina Gašperja Lambergarja, gostujoča

na lokostrelskem turnirju.
S srednjeveškim dnevom
je Radovljica vključena v
mednarodni turistični projekt Venerina pot, katerega
namen je oživljanje spomina na pot, ki jo je v 13. stoletju prepotoval Ulrik Liechtensteinski. Popotovanje po
52 mestih sedanje Češke,
Avstrije, Italije in Slovenije je opisano v avtobiografski pesnitvi Ženska služba.
Ulrik je bil med potovanjem
namreč preoblečen v boginjo ljubezni Venero. Slavni vitez je nekaj časa preživel tudi na gradu Kamen pri
Begunjah.

Kot so poudarjali udeleženci, ni nobene povezave
med ohranjanjem spoštljivega spomina na umrle vojake in vojno v Ukrajini.

Sporočilo Društva
Slovenija - Rusija ob
letošnji slovesnosti:
»Za duše umrlih pod
plazom in proti vsem
vojnam, nasilju, uničenju
in okrutnosti, v katero
pelje slepo sovraštvo. Za
človečnost, strpnost in
modrost. Za mir.«
Dogodka se je udeležil
tudi kranjskogorski župan
Janez Hrovat, ki je dejal, da
je sicer z obiskom okleval, a
se nazadnje vendarle odločil počastiti spomin na fante, ki so izgubili življenja
ob gradnji ceste. V Kranjski
Gori so sicer že pred časom
izrazili željo, da bi slovesnost pri kapelici, ki je zadnja leta postala politično-sponzorski dogodek, vrnili Kranjskogorcem.
V soboto zvečer je v cerkvi
v Kranjski Gori potekala tudi
katoliška spominska maša,
drugih dogodkov pa ni bilo.

Najmlajši so bili posebno navdušeni nad lesenim
»ringelšpilom«, eno od duhovitih domislic Lucijana Černeta.

SKRBNIK/SKRBNICA
OKREPČEVALNICE
(Imbissstandbetreuer/in)

V naših PE Celovec/Klagenfurt in Beljak/Villach zaposlimo
SKRBNIKA OKREPČEVALNICE m/ž (Imbissstandbetreuer/
in). Obseg dela po dogovoru - 20, 30 ali 40 ur na teden.
Od vas pričakujemo, da vas veseli delo z živili, da ste motivirani, prijazni, urejeni in da radi delate z ljudmi. Pogoj
je osnovno znanje nemščine.

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

1. stran

Srednjeveški utrip
starega mesta

..
.

Nudimo vam:
zelo dobro plačo - višjo od kolektivne pogodbe
premije, če dosežete ustrezen promet
po potrebi pomoč naše delovne ekipe
Prosimo, javite se nam v nemščini na:
T: 0043 6474 20107
E: pr@hendlkoenig.at
ga. Judith Wochinz
www.hendlkoenig.at
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Kandidat Logar
obiskal Kranj
Maša Likosar
Kranj – Anže Logar, kandidat za predsednika Republike Slovenije, se je v soboto
mudil v Kranju, kjer je doživel dopoldanski utrip letošnjega festivala Kranfest.
Sprehodil se je skozi staro
mestno jedro, se ustavil ob
stojnicah, se srečal z ljudmi,
z njimi spregovoril o času,
ki prihaja, volitvah in lokalnih težavah. Pokusil je tudi
kulinarično ponudbo, na
razgledni točki pa si je ogledal, kako napreduje gradnja male hidroelektrarne na
Kokri. Obenem se je seznanil z bogato tovarniško zgodovino Kranja ter obiskali eno od trgovin, kjer – kot
je dejal Logar – v obliki socialnega podjetništva raste

druga priložnost za tiste, ki
prve niso imeli ali je niso
znali izkoristiti.
Kot je pojasnil, njegova
kampanja sledi motu: sodelujemo za prihodnost.
»Mislim, da je treba povezati vse pozitivne elemente v družbi, kajti s sodelovanjem bo Slovenija bistveno
hitreje napredovala,« je pojasnil Logar, ki se je zaobljubil, da bo v poletnem času
poskušal osvojiti čim več vrhov iz knjižice 30 vrhov Slovenije. Med drugim se je že
povzpel na Krvavec, na Gorenjskem pa je obiskal tudi
Bled in Naklo, kjer je gostoval na taboru skavtov, ter
Škofjo Loko, kjer je bil pri
enem od čebelarjev, ki se
ukvarjajo z ekološko pridelavo medu.

Predsedniški kandidat Anže Logar se je sprehodil skozi
staro mestno jedro Kranja, kjer se je tudi fotografiral s
podporniki. / Foto: Maša Likosar

Novi parkirni režim
na Zlatem polju
Od 1. avgusta dalje na Zlatem polju v podconi
C2-I velja režim kratkotrajnega parkiranja. Ob
delavnikih bo tako možno tam parkirati največ
eno uro, čas prihoda na parkirišče je treba
ustrezno označiti.
Maša Likosar
Kranj – Območje kratkotrajnega parkiranja je od 1. avgusta 2022 dalje tudi na Zlatem
polju v podconi C2-I (Gosposvetska ulica 3, Gradnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 11,
Ulica Franca Rozmana - Staneta 1, 2, 3, 4, 5 in 7 ter Levstikova ulica 1 in 3), in sicer ob
delavnikih med 7. in 18. uro,
medtem ko bo ob koncih tedna in praznikih parkiranje
še naprej neomejeno. Ker
gre za območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem, mora voznik obvezno
označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu s parkirno uro ali z zapisom časa
prihoda na listu, ki mora biti
dobro viden od zunaj na armaturni plošči. V tem primeru je parkiranje dovoljeno za
največ eno uro, nato je treba
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vozilo odpeljati. Le pri pravilni označitvi bodo medobčinski redarji lahko ugotovili, da
je parkiranje v skladu s pravili, sicer lahko skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa vozniku izrečejo
globo v višini štirideset evrov.
Režim kratkotrajnega parkiranja ne velja za imetnike
parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev, saj so
upravičeni do neomejenega parkiranja na tem območju. Na omenjenem območju je možno pridobiti parkirni abonma, kar ureja Komunala Kranj. Zainteresirani lahko vlogo za mesečni abonma pošljejo na elektronski naslov abonma@
komunala-kranj.si. Občinska taksa za parkiranje v
coni 2 znaša mesečno štirideset evrov z DDV oz. letno
štiristo evrov z DDV.

Nevšečnosti zaradi zapor cest
Gradnja komunalne infrastrukture na Prebačevem in v Voklem je v sklepni fazi, dela potekajo še na
zadnjih odsekih, sklenjena naj bi bila predvidoma do izvedbenega roka 30. avgusta. Prebivalci vasi
južnega dela šenčurske občine pa se zaradi zapor cest srečujejo z nevšečnostmi.
Maša Likosar
Voklo – Prebivalci vasi južnega dela občine Šenčur se
že dve leti srečujejo z občasnimi popolnimi in delnimi
zaporami cest zaradi gradnja komunalne infrastrukture na Prebačevem in v Voklem, a kot je pojasnil Matej Knific, predsednik Vaške
skupnosti Prebačevo, so bili
v času gradnje kljub vsem
nevšečnostim potrpežljivi.
»A le do trenutka, ko je izvajalec dobil dovoljenje, da zapre odsek ceste Voklo–Šenčur,« je poudaril Knific.

Namesto deset skoraj
trideset kilometrov
Lokalna cesta Šenčur–Voklo je v naselju Voklo od križišča pri cerkvi do konca Voklega v smeri Šenčurja zaradi rekonstrukcije odseka zaprta od 4. julija in bo predvidoma do 30. avgusta, obvoz pa poteka čez Prebačevo, Trboje, Vodice in Zbilje. Zapora je onemogočila
dostop po omenjeni lokalni
cesti do Šenčurja in Kranja.
»Na cesti Prebačevo–Kranj
je popolna zapora že nekaj
časa. Nova zapora pa za nas
pomeni, da iz Trboj, Prebačevega in Žerjavke do Kranja namesto deset minut in
deset kilometrov prevozimo
skoraj trideset kilometrov in
porabimo trideset minut,«
je pojasnil Knific, ki se mu
zdi nesprejemljivo zlasti to,
da ni bilo določenih intervencijskih poti, hkrati pa je
socialno šibkejšim in starejšim oviran obisk raznih
ustanov zaradi izpada avtobusne povezave. Prav tako
so prikrajšani dijaki in študenti, ki nimajo vozniškega
dovoljenja in za opravljanje

Zapora lokalne ceste Šenčur–Voklo prebivalcem vasi južnega dela šenčurske občine
onemogoča dostop do Šenčurja in Kranja. / Foto: Maša Likosar
študentskega dela v okoliških krajih ne morejo uporabiti javnega prevoza. Avtobus naj bi namreč ponovno začel voziti šele 1. septembra.
»Intervencijske poti sprva
niso bile označene, to je izvajalec uredil šele po obisku
medobčinske
inšpektorice,« je poudaril Knific in dodal: »Ker se bližamo izteku
pogodbenega roka, ki je 30.
avgusta, in upamo, da bodo
vsi odseki do tedaj popolnoma urejeni, bomo tudi to potrpeli, v prihodnje pa si nikakor ne želimo biti v podobnih situacijah.«

Odgovor občine na dopis
krajanov
Krajevna skupnost Trboje - Žerjavka je sredi julija na temo zapor sklicala
tudi zbor vaščanov, Občini
Šenčur pa so poslali dopis

s prošnjami, da se omogoči dostop do Šenčurja in
Kranja po krajši poti. Občina Šenčur je na dopis odgovorila: »V času gradnje
je treba vzpostaviti zaporo cest, ki jo postavlja izvajalec del na podlagi prido-

»Nova zapora pa za nas
pomeni, da iz Trboj,
Prebačevega in Žerjavke
do Kranja namesto
deset minut in deset
kilometrov prevozimo
skoraj trideset kilometrov
in porabimo trideset
minut ...«
bljenih dovoljenj za zaporo, ki se jih izdaja na podlagi predloženih elaboratov
zapor. Ves čas smo te zapore medsebojno usklajevali
z vsemi deležniki, posebno

pozornost smo namenili
šolskim prevozom. Z Darsom smo uskladili dovoljenje za začasno prevoznost
na AC-priključek, strošek
te zapore je bil skoraj dvajset tisoč evrov,« so zapisali
in še pojasnili, da je v Voklem odsek od cerkve v smeri Šenčurja zadnji nedokončani del, kjer je komunalne
vode še treba zgraditi. »Za
ta obseg del so vzpostavljene potrebne cestne zapore, dostop je urejen v smeri Voglje, skozi 'Kurjo vas'
do Šenčurja, za tovorni promet pa smo pridobili soglasje Darsa za vzpostavitev
začasnega dostopa preko
AC-priključka. Vzpostavljena je komunikacija z interventnimi službami, gasilci in reševalci, ki so potrdili
seznanjenost z zaporami in
odgovorno ukrepanje v primeru intervencij.«

Na sotočju spet gošča in smrad
1. stran
O stanju so obvestili občinsko redarstvo in inšpektorat, ki se je odzval s prijavo na okoljsko inšpekcijo.
Na okoljskem inšpektoratu
ugotavljajo le, da informacija, ki so jo prejeli o onesnaženju Save Bohinjke na Lancovem, nakazuje na to, da težava verjetno nastaja zaradi
trenutnega nizkega pretoka vode, povišanih temperatur vode ter verjetno povečane obremenitve z organskimi snovmi.
»Iz prijave in slikovne
priloge je razvidno, da se
plavje in površinska pena

nahajata pred rešetko na
začetku dotočnega kanala v
malo hidroelektrarno, zato
je bil opravljen vpogled v
Delno vodno dovoljenje, ki
ga ima za proizvodnjo električne energije BVI, d. o.
o. V njem imetniku vodne pravice ni naložena obveza odstranjevanja plavja,
temveč le zagotovitev ukrepov za preprečevanja škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin. Plavine so mineralni
delci, za kar pa v obravnavanem primeru ne gre. Glede
na te ugotovitve inšpektor
tega ne more obravnavati

in sankcionirati kot kršitev
obveznosti iz vodnega dovoljenja oziroma določil Zakona o vodah,« so pojasnili.

Čistilna naprava
brezhibna
Med domačini tudi letos
tako kot pred štirimi leti velja predvsem prepričanje, da
je glavni krivec za nastalo situacijo obremenjenost zgornjega toka reke s turizmom
in vse, kar ta prinaša s seboj.
A na Bledu tudi tokrat zagotavljajo, da njihova čistilna naprava deluje brezhibno. »Čistilno napravo redno pregledujemo, imamo

24-urni nadzor, v tem času
pa opravljamo poostrene analize na dnevni ravni,« so pojasnili v podjetju
WTE, ki skrbi za blejsko čistilno napravo.
So pa na kranjski enoti Zavoda RS za varstvo narave že pred leti opozorili,
da se poleti ob nizkih vodostajih pokažejo pomanjkljivosti upravljanja vod, ki so
obremenjene z odplakami,
odvzemom vode, manjšo
samočistilno sposobnostjo
zaradi utrjevanj in regulacij ter splošno manjšimi
pretoki zaradi klimatskih
sprememb.

Gorenjski glas
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Praznik žetve na Žirovskem vrhu
V soboto so na Žirovskem vrhu, natančneje na vrhu Selakovega griča, po dvoletnem premoru ponovno v polnem obsegu pripravili tradicionalni Praznik
žetve, s katerim ohranjajo dediščino tamkajšnjih krajev.
Maša Likosar
Žirovski vrh – Praznik žetve
je tradicionalna kulturno-etnografska prireditev, ki
jo Turistično društvo (TD)
Žirovski vrh že 25 let organizira zadnji konec tedna v
mesecu juliju. Njegova rdeča nit govori o žetvi, mlačvi,
čiščenju žita in drugih opravilih, ki so bila v preteklosti
del življenja njihovih prednikov, danes pa se zavest o
tem izgublja. Kot je pojasnila Lucija Kavčič, programska vodja prireditve, so tradicijo ohranjali tudi v času
epidemije. »Zadnji dve leti

smo prireditev pripravili v
manjšem, nekoliko bolj zaprtem obsegu za povabljene goste in člane društva. V
tem času smo posneli tudi
promocijski film na temo
žetve ter z njo povezanih opravil. Letos pa smo veseli, da
smo jo lahko ponovno pripravili v polnem obsegu, potekala pa je le en dan,« je dejala Kavčičeva.
V osrednjem etnološkem
delu so pot od zrna do kruha
skozi delo in zgodbe prikazali poznavalci navad in običajev na Žirovskem vrhu Olga
in Janez Šubic, Roman Oblak, Marko Oblak in Bogdan

Nastopili so člani folklorne skupine Zala. / Foto: Tina Dokl

Gantar. Opisali so pripravo
njive, način in čas sejanja,
prikazali pripravo na žetev,
med drugim tudi klepanje
in brušenje srpov, doživeto
opisali postopek žetve in pokazali izdelavo snopov. Razložili so postopek natovarjanja in prevoza do kozolca,
kjer se snopi obložijo, ter povedali, kako se snopi sušijo.
Ko so snopi posušeni, so primerni za mlatenje. Mlatili so
v štiri, pri tem pa skušali ohraniti enakomerno zaporedje udarcev. Sledilo je ročno
čiščenje s t. i. nežki in na nekoliko sodobnejši način s t. i.
vevcem. »Mlačve sem se naučila že kot otrok pri osmih
letih, pri tem sem se s cepom večkrat udarila po glavi, vse dokler se ga nisem naučila pravilno vrteti,« je povedala Olga Šubic, ki skupaj
z možem Janezom že vseh
25 let sodeluje v etnološkem
delu prireditve. V sklepnem
delu so predstavili še način
skladiščenja, postopek nošnje v mlin ter vračanje domov z moko. »Letos nismo
prikazali žetve v živo, saj je
bilo žito zaradi suše zrelo že
nekoliko prej,« je povedala
Kavčičeva; in še: »Nekoč je

in kantri skupina iz Rovt. V
večernem programu pa je
zbrane zabaval Ansambel
Firbci.

Dom nad Zalo

Janez in Olga Šubic v etnološkem delu prireditve sodelujeta
že vseh 25 let. / Foto: Tina Dokl
vsaka domačija v teh krajih
gojila žito, od pšenice, prosa, ajde do rži, danes pa ga je
zelo malo.«
Poleg etnološkega dela je
bilaprireditevtuditokratobogatena s kulturno-zabavnim

Baročno presenečenje na fasadi
Med sanacijo fasade gradu Dvor v Preddvoru so nepričakovano odkrili fresko.

Mamut bo stal ob
avtobusni postaji
Mamuta iz brona v naravni velikosti namerava
občina postaviti še letos, gradbena dela na glavni
avtobusni postaji pa so se že začela.

Alenka Brun
Preddvor – Konservator Matevž Remškar s kranjske
enote Zavoda za varovanje
kulturne dediščine, ki strokovno spremlja in nadzoruje obnovo gradu Dvor, je povedal, da gre za presenečenje, ki so se ga vseeno razveselili. S tem se strinjajo na
Občini Preddvor. Katja Pernuš z občine je poudarila, da
kljub odkritju freske sanacija fasade poteka po načrtih.
Predel, kjer sedaj potekajo
restavratorska dela, pa bodo
zaključili po navodilih strokovnih služb.
Remškar je razložil, da
je do odkritja freske prišlo med sondažnimi raziskavami ometov in beležev. Avtorstvo in točnejši datum nastanka freske še raziskujejo. Po besedah restavratorja Matevža Sterleta naj bi v
resnici šlo za dvojno odkritje. Zgornja stenska poslikava
(nad portalom oziroma glavnim vhodom v grad) prikazuje angelčke in predvidevajo, da je iz časa baroka; spodnja – desno od vhodnih vrat

programom, stojnicami in
ustvarjalnimi delavnicami,
poskrbljeno je bilo tudi za
kulinariko. Nastopili so člani Folklorne skupine Zala,
pevci Moške vokalne skupine Zala, Polanska dekleta

TD Žirovski vrh je letos
pristopil h gradnji novega
doma, imenovanega Dom
nad Zalo. »Po vrsti let je
dom prešel iz lastništva Študentske organizacije Slovenije na Občino Žiri. Z njo
je naše društvu sklenilo pogodbo o stavbni pravici za
šestdeset let z možnostjo
podaljšanja. Dobili smo pravico do upravljanja objekta
kot lastniki,« je povedal Štefan Bogataj, predsednik TD
Žirovski vrh. Dom bo namenjen zlasti delovanju in razvoju društva, s tem pa tudi
kulturi in ohranjanju ljudskega izročila. Vrednost investicije ocenjujejo na 150 tisoč evrov, pri čemer je Občina Žiri prispevala že pet tisoč evrov, Občina Gorenja
vas - Poljane pa 5400 evrov.
»Nekaj sredstev smo prihranili, veliko je bilo donacij
in prostovoljnih ur pri sami
gradnji,« je še povedal Bogataj v želji, da bi dom dokončali v dveh letih.

Jasna Paladin

Odkritje, zaradi katerega je grad Dvor v Preddvoru še zanimivejši / Foto: Gorazd Kavčič
so namreč odkrili še eno figuro – pa je še precej starejša.
»Predstavlja neko figuro,
pri kateri smo ugibali, da
gre morda za kakšnega popotnika.« Sterle je pokazal
na roko, kjer naj bi bili vidni

obrisi cule, morda mošnjička. »Premalo je berljivih podatkov, da bi lahko resnično določili, za katero figuro gre.«
Izvedeli smo še, da bo zgornja freska (nad portalom)

ostala odkrita, medtem ko
bodo drugo konservirali,
utrdili in zakrili. S tem jo
bodo tudi zaščitili za prihodnje rodove. Seveda jo bodo
dokumentirali, vzeli vzorce,
jih arhivirali in raziskali.

Kamnik – Občina Kamnik je
dolgo iskala primerno lokacijo za postavitev kipa mamuta v naravni velikosti,
kjer bi to edinstveno najdbo iz Nevelj na kar najboljši
način predstavili obiskovalcem. »Izkazalo se je, da je na
glavni avtobusni postaji ena
redkih lokacij, kjer je postavitev kipa mamuta v naravni
velikosti možno izvesti. To
zemljišče je v občinski lasti in je tudi lahko dostopno.
Soglasje za projekt smo prejeli od vseh soglasodajalcev –
od Zavoda za varstvo kulturne dediščine do Direkcije za
vode,« je povedal župan Matej Slapar in dodal, da so se
prva gradbena dela že začela. Prestaviti je bilo namreč
treba sto metrov vodovodnih
cevi, ki se ne smejo nahajati
pod kipom, hkrati pa so postavili še dva nova hidranta za
zagotavljanje požarne varnosti na tem območju.

V delu je tudi že odlitek iz
brona (original je iz gline in
drugih materialov pred leti
izdelal kipar Miha Kač iz Bistričice); za 131 tisoč evrov ga
bo izdelal Roman Kamšek z
Gore pri Komendi, ki je bil
najugodnejši izvajalec na
javnem razpisu. Drugi del
projekta pa zajema ureditev
manjšega parka, kamor bo
kip umeščen. A pri tem se je
nekoliko zataknilo. »Ponudba gradbincev za izvedbo,
ki smo jo prejeli, je dosegla 300 tisoč evrov. Ker tega
denarja v letošnjem proračunu nimamo, smo razpis
razveljavili in se odločili za
več faz. Za prvo fazo bomo
razpis ponovili. Verjamem,
da bo ponudba primerna in
bomo mamuta lahko postavili še letos. Preostali dve fazi
pa bosta sledili v nadaljevanju,« še pojasnjuje župan.
Za projekt je občina prejela tudi nepovratna sredstva
iz razpisa LAS Slovenije v
vrednosti 56 tisoč evrov.

Zanimivosti
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Gorski reševalci na
ogled v središču
A tokrat na razstavi, saj kamniški gorski reševalci
ob stoletnici svojega delovanja aktivnosti društva
predstavljajo na panojih na Glavnem trgu in na
Šutni.
Jasna Paladin
Kamnik – Ob stoletnici organiziranega gorskega reševanja na Kamniškem je Društvo GRS Kamnik v sodelovanju s Turistično informacijskim centrom Kamnik
postavilo panojsko razstavo
na prostem z naslovom Sto
let organiziranega gorskega
reševanja na Kamniškem.
Gorski reševalci svoje aktivnosti predstavljajo
na dvanajstih obojestranskih panojih, ki so postavljeni na Glavnem trgu in na
Šutni. Med drugim skozi

fotografije predstavijo svoje nove prostore, vaje letne
in zimske reševalne tehnike
ter drugih usposabljanj, denimo izvajanje prve pomoči in reševanje s helikopterjem, nekaj starih fotografij,
pa tudi statistiko, območje
reševanja, ki ga pokrivajo,
skupinsko fotografijo vseh
aktivnih reševalcev GRS Kamnik, nekaj fotografij samih intervencij, ne manjkajo pa niti napotki za varnejši
obisk gora, saj je ena od njihovih zelo pomembnih dejavnosti tudi vzgoja in informiranje planincev.

Nekaj panojev je postavljenih tudi pred cerkvijo na Šutni.
/ Foto: Jasna Paladin

Dan spomina na prve
žrtve pod Storžičem
Lom pod Storžičem – Pri
spomeniku požgane Verbičeve koče pod Storžičem bo
v nedeljo, 7. avgusta, ob 11.
uri spominska slovesnost s
polaganjem vencev. Letos
zaznamujejo 81. obletnico
ustanovitve Storžiškega bataljona, prvega na Slovenskem,
in žalostnega dogodka, izdajstva in posledično osmih
ubitih partizank in partizanov. Osrednja govornica bo
Andreja Katič, v kulturnem
programu bo nastopil Pihalni
orkester Tržič. Dan spomina
na prve žrtve pod Storžičem
organizira Združenje borcev
za vrednote NOB Tržič v sodelovanju z Občino Tržič,
Krajevno skupnostjo Lom
pod Storžičem, Občinskim
združenjem slovenskih častnikov Tržič, Območnim
združenjem veteranov vojne
za Slovenijo Tržič, Policijskim veteranskim društvom
Sever Gorenjska in Planinskim društvom Tržič. Že ob
osmi uri zjutraj bo tradicionalni pohod s parkirišča v
Grahovšah.

Življenje je čudovito darilo,
ki pa ga vsi ne čutimo v enaki meri. Tole je resničen zapis
o nekaj trenutkih življenja mojega prijatelja Tonija. V mladih letih sva živela zelo blizu,
med njegovo in mojo hišo je le
nekaj deset metrov, kar je pogojevalo najin odnos. Postala sva
prijatelja, ki sta dan za dnem
balinala na produ ob reki Sori.
Pred tovarno Celuloze so zgradili jez za potrebe elektrarne,
zato so nastajale ob velikih vodah sipine raznih oblik, ki so
bile kot nalašč za igranje z balinčki iz kamenja. Postala sva
prava strokovnjaka.
Leta hitro tečejo in jaz sem obiskoval osnovno šolo, vendar v
njej Tonija nisem našel. Mislil sem si, da je v drugi podružnični šoli v drugem kraju, saj
je stanoval v hiši, ki je spadala
pod podružnično šolo. Tako so
se najini vsakodnevni sestanki in pogovori nekako končali. Vse, kar sem o njem še slišal, je bilo to, da je zbolel za
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Poletna osvežitev v kornetu
Kako pestra je v vročih poletnih dneh ponudba sladoleda v Kranju
Neža Markelj
Kranj – Sladoledarska dejavnost je v vročih poletnih mesecih v polnem razmahu –
doma narejeni sladoled, industrijske lučke, generični
»ice cream« in butične kepice, narejene po vzoru italijanskega »gelata«, brez
meja pri izbiri teksture in
okusov. Poleti mnoge kavarne ne ostanejo le pri klasičnem sladoledu, temveč se
na njihovih menijih znajdejo tudi zmrznjene mešanice sadja in sladkorja, ki jih
poznamo pod imenom sorbeti, ledene osvežilne pijače,
sladoledne torte, točeni sladoledi in sladoledne rolice …
Ponudbi kar ni videti konca.

Od pečenih jabolk do
sivke
Tudi v Kranju nas s hladno
mlečno osvežitvijo pozdravijo v skoraj vsaki kavarni. Na
Brionih se v poletnih mesecih v vitrini zvrstijo bolj prefinjene mešanice okusov: cimet z malinami, temna čokolada s pomarančo, sladoled iz pečenih jabolk, lešnik
s pomarančo, grški jogurt z
medom in oreščki, okus saher torte in tudi sivkin sladoled, ki ga naredijo iz infuzije
sveže nabranih sivkinih cvetov. V slaščičarni in kavarni
Evropa sladoledne gurmane razvajajo s kar 16 različnimi okusi, ob tem pa dodajo, da se Kranjčani raje držimo klasike in naročamo že

PREJELI SMO

Moj Toni
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hujšo boleznijo in da je v bolnici. Umrli so mu starši in nato
še starejši brat.
Vrtinec življenja je mešal dogodke in Toni je iz pogovorov
in srečanj poniknil v neznano.
Po desetletjih sem občasno slišal, da je zaradi obolenja možganov tudi umrl.
In tako je minilo celih sedemdeset let (!), dokler mi ni pred
14 dnevi moj Toni ponovno
prišel na misel. No, sem si rekel, sedaj pa je čas, da razčistim, kakšna je resnica o njem.
Podal sem se na pot iskanja
zvez, ki pa so bile zaradi pomanjkanja informacij zelo
redke. Vendar mi je ena od
znank omenila, da obstaja
možnost, da je Toni še vedno
živ in je v zavodu za duševne
bolnike nekje na Štajerskem.
Mimo tega objekta v Slovenskih goricah sem se mnogokrat peljal in se mi niti malo
ni sanjalo, da bi v tem ogromnem kompleksu živel moj
pogrešani Toni.
Čas je naklonjen tehnologiji,
zato sem poiskal naslov zdravstvene ustanove in zamislite

Najmanj zahtevne stranke so otroci, saj ti vedno posežejo po vanilji, čokoladi ali piškotku.
/ Foto: Gorazd Kavčič

preizkušene okuse. Pri njih
se tako najhitreje izpraznijo
posode s sladoledom sadnega jogurta, vanilije, piškotka in čokolade, medtem ko
se za osvežitev z bolj eksotičnimi okusi odloči redkokateri gost.

Ženske so zahtevnejše
»Ženske so veliko zahtevnejše kot moški in dalj časa
izbirajo, medtem ko je moškim včasih popolnoma vseeno, s katerim okusom jim
postrežemo,« povejo v slaščičarni in kavarni Carniola in pripomnijo, da se v poletnih mesecih veliko bolje
prodajajo sadni okusi, kot

si, da sem v dveh urah dobil
prijazen odgovor, ki mi je sporočil, da je pri njih v »hospitalu« res moj Toni.
Takoj sem se odločil, da ga
obiščem. Zadeva pa le ni tako
preprosta, saj o njem nisem vedel tako rekoč nič. Naj kaj nesem, da se bova skupaj posladkala? Kaj naj mu rečem, da
sem se nanj spomnil po 70 letih? Te in druge misli mi niso
dale spati, pa sem si rekel: grem
– in kar bo, pa bo!
In tako sem se v nedeljo popoldne odpeljal v to prelepo štajersko deželo. Srce pa sem imel
težko, v glavi mi je brnelo, ponovno so prišle na dan različne misli in vprašanja. Kaj naj
ga vprašam? Kaj naj si mislim
o njegovi odsotnosti? Sem za
ignoranco kriv jaz?
Na dvorišču pred zavodom so
me pozdravili pacienti, ki živijo v svojem svetu. Za povrh
me je objela prijetna gospa v
zimskem plašču rekoč: »No, a
si vendarle prišel ... Tako težko sem te čakala.« Vsi ti trenutki so me še dodatno vznemirili. Ko sem se uspešno razšel s sprehajalci, sem našel pisarno, kjer so me pospremili v

na primer malina in jagoda,
veliko strank pa želi, da jim
sladoled postrežejo z zvrhanim kupčkom smetane. Najnezahtevnejše stranke so otroci, saj ti vedno posežejo po
vanilji, čokoladi ali piškotku,
v Evropi pa povedo, da je najmlajšim pri srcu predvsem
okus čokoladic kinder.

Banjice polnijo vsak dan
Koliko sladoleda pa prodajo količinsko? »Težko rečem, v vročih dneh zagotovo več kot sto kepic dnevno.
In če vemo, da je kepica težka skoraj 130 gramov, je to
več kot 13 litrov sladoleda
na dan,« povejo na Brionih,

stavbo, kjer je nastanjen moj
mladostni prijatelj.
Sestra se mi je prijazno nasmehnila in me vprašala, od
kod prihajam. Ko sem ji povedal, da sem od daleč, je postala še bolj prijazna in me opozorila, da Toni po kosilu leži
in počiva. No, ja, sem si mislil, ga bova že nekako prebudila. Medtem sva prišla do njegove sobe, v kateri so bili še drugi pacienti. V kotu je v postelji
ležal majhen človeček, ki ga je
sestra objela in mu prišepnila,
da je dobil obisk.
Ko sem ga ugledal, mi je v trenutku butnila na dan vsa
moja rana mladost, ki sem jo
preživel nekoč daleč, daleč nazaj. Takoj sem ga prepoznal,
čeprav je bil ob najinem slovesu star le sedem let.
Bil je moj Toni.
Zazrl sem se v njegove oči, ki
so me pozorno motrile, začel
sem z običajnim vprašanjem:
»Kako si, moj Toni?« Na obrazu, ki nima niti ene gubice, se izraz ni nič spremenil.
Ostal je tiho. Samo njegove oči so me gledale in strmele vame. Nakar sem mu rekel,
kdo sem, pa tudi po tem ni bilo

medtem ko je vitrina kavarne Evropa ob koncu dneva
po navadi popolnoma izpraznjena. Prav tako morajo banjice vsak dan znova polniti tudi v Rondo baru, vsak
teden pa med 14 različnih
okusov uvajajo tudi novosti. Ob tem dodajo, da so njihovi gosti najbolj navdušeni
nad okusi snickers, lešnik in
pistacija.
Pestra ponudba, ki se z
ulic starega mestnega jedra
razteza po obrobju, bo torej
zadostila še tako zahtevnim
sladkosnedom, hladna sladoledna osvežitev pa je najboljši recept za blažitev poletne vročine.

odziva. Sestra, ki je stala za
menoj, me je pocukala za rokav in mi nežno prišepnila:
»Gospod …, Toni ne govori in
se ne odziva na dogodke. Že
desetletja. Pustila vaju bom
sama, vi pa malo posedite ob
njem.« Tako sem tudi storil.
Nadaljnjih nekaj deset minut
je minilo v mojem samogovoru, ko sem mu skušal povedati, da mi je žal, da ga nisem
uspel videti že preje, čeprav
sem imel možnost. In tako je
ostalo do slovesa, ko me je še
vedno motril in opazoval moj
obraz. Ko sem se poslovil tudi
od sestre, sem imel občutek, da
je bilo tudi njej hudo pri srcu.
Rekla je samo še: »Lepo, da ste
ga prišli obiskat!«
Ne morem se spomniti, da bi
bil kdaj v življenju tako žalosten, kot sem bil pri zapuščanju Zavoda. Mislil sem si, kaj
vse sem v tem dolgem obdobju
videl, občutil in doživel, pa je
bilo Toniju odvzeto.
Kje je odgovor na to vprašanje?
Čez slab mesec dni sem izvedel, da se je Toni poslovil s tega
sveta.
F. Jurman, Ladja
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Festivalsko prizorišče iz starih predmetov
Kamnik bo v prihodnjih avgustovskih dneh znova v znamenju festivala Kamfest, ki bo enega od svojih odrov tudi letos postavil v Kreativni četrti Barutana
v nekdanji smodnišnici. Tam je v minulem tednu skupina mladih arhitektov in oblikovalcev ustvarjala festivalsko prizorišče in bodoči javni prostor, in to s
starimi industrijskimi elementi.
Jasna Paladin
Kamnik – Kamfest, ki bo letos potekal med 5. in 13. avgustom, bo imel v Kamniku tradicionalno več odrov
in prizorišč, med drugim že
tretje leto zapored tudi na
območju nekdanje smodnišnice, v okolici obrata ključavničarstva, ki je – odkar je
lani ta del območja odkupila
Občina Kamnik – poimenovano Kreativna četrt Barutana. Gre za skorajda propadajočo stavbo s pripadajočim
zemljiščem, eno od 102 na
območju nekdanje smodnišnice, ki pa vztrajno dobiva
novo vsebino, tudi po zaslugi mladih arhitektov in oblikovalcev, ki sodelujejo z Zavodom za kulturo Kamnik,
ki Kreativno četrt Barutana upravlja, Mladinskim
centrom Kotlovnica, Skupino Štajn in Kulturnim društvom Priden možic, ki je organizator festivala Kamfest.

Ustvarjajo javni prostor,
prijazen ljudem
Minuli teden je od ponedeljka do petka tam pod
mentorstvom neprofitnega urbanističnega studia

Prostorož potekala arhitekturna delavnica Urbana akademija 2022. »Naše delovanje temelji na preizkušanju
nekoliko drugačnega tipa

ga nabirali od leta 2004, ko
je bil naš studio ustanovljen,
smo želeli prenesti na mlajše generacije, ki jih zanima
tudi delo v majhnih in sre-

Že tretje leto je na delavnici sodeloval tudi Jan Šimnovec,
študent arhitekture iz Kamnika. / Foto: Jasna Paladin

V Okviru Urbane akademije 2022 so mladi odstranili del zidu nekdanje smodnišnice, ob
novem vhodu pa uredili prizorišče enega od odrov letošnjega Kamfesta. / Foto: Jasna Paladin

urbanizma, saj pogosto s hitrimi posegi skušamo narediti javni prostor bolj prijazen ljudem. Veliko razmišljamo tudi o okoljskih dejavnikih, predvsem pa o tem,
kako čim več ljudi povabiti v javni prostor in pokazati na druženje in druge rabe,
na katere so ljudje mogoče
že pozabili. Znanje, ki smo

da so mladi znova dobili priložnost, da projekte ustvarjajo aktivno – z lastnimi rokami, in to na območju industrijske dediščine, kar je
v slovenskem prostoru redka priložnost. Letos so tako
prizorišče na festivalsko dogajanje uredili že tretje leto.

dnje velikih mestih. Zato je
nastala Urbana akademija, s katero smo mlade kamniške arhitekte podprli že
leta 2020, in tako smo tudi
letos objavili poziv in zbrali ekipo študentov, ki te dni
aktivno dela v Kamniku,«
nam je povedala vodja projektov v studiu Prostorož
Zala Velkavrh, navdušena,

Ena od 102 stavb na območju nekdanje smodnišnice tudi po zaslugi mladih počasi, a
vztrajno postaja edinstvena Kreativna četrt Barutana. / Foto: Jasna Paladin

Del zidu so odstranili
Projekt je v Kamniku minuli teden združil skupino
šestnajst študentov različnih strok iz vse Slovenije, ki
so bivali v Samostanu Mekinje, čez dan pa pod mentorstvom arhitektov Vesne
Skubic, Jana Šimnovca,
Maše Cvetko in gradbenega
inženirja Urbana Kavke pilili ideje in ustvarjali festivalsko prizorišče in bodoči javni prostor. Primaren namen
njihovega delovanja namreč
je, da vse, kar naredijo, v samem prostoru tudi ostane,
in to tudi po zaključku festivala. »V sklopu delavnice smo odstranili del zidu,
ki je nekdanjo tovarno smodnika ločil od mesta, pri čemer smo obstoječe betonske
bloke uporabili za stopnice.
S tem prebojem smo naredili tudi fizično povezavo med

institucijami, ki so vse pomemben tvornik kulture in
kreativnosti v Kamniku: Domom kulture Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnica, KIKštarterjem in Kreativno četrtjo Barutana. Naša
vizija je, da so vsi ti objekti povezani in pomemben
del javnega življenja, Kamfest namreč še zdaleč ni edini uporabnik tega prostora.
Ker pa želimo delati z materiali, ki so na voljo na lokaciji, v tem primeru z elementi
industrijske dediščine, smo
za klopi, prostore za druženje in drugo urbano opremo
uporabili predmete in materiale, ki se nahajajo na sami
lokaciji, denimo dele opaža, stare cevi, kalupe,« nam
je povedal Urban Kavka, ki
je ekipo študentov vodil pri
urejanju prizorišča pri samem vhodu v Kreativno četrt Barutana.

Izjemen potencial
industrijske dediščine
Mladi arhitekti bodo s
Kreativno četrtjo Barutana sodelovali tudi v prihodnje, saj gre za edinstven primer dobre prakse sodelovanja med občino, kulturniki

in mladimi. Objekt je sicer
potreben temeljite prenove, h kateri bo morala pristopiti občina, a mladim idej
že v tej fazi ne manjka. »Pri
urejanju tega območja sodelujem že tretje leto in v tem
sem se po zaslugi svojega
mentorja Sinana Mihelčiča
– ki mi je znal odpreti oči,
da ima tudi mlad človek veliko moč pri urejanju prostora – zares našel. Prepričan
sem, da na ta način tudi posameznik lahko zelo veliko
naredi za lokalno skupnost,
in pomembno je, da se mladi tega zavedajo. Stavba nekdanjega ključavničarstva obsega šeststo kvadratnih metrov v pritličju in še enkrat
toliko podstrešja, ki je še
povsem neizdelano, zato je
možnosti za ustvarjanje tu
res ogromno. Pomembno
je tudi zavedanje, da gre za
enega zadnjih objektov industrijske dediščine na tem
območju, in prav je, da ga
zaščitimo. Potencial je zares velik,« pa nam je med
delovno akcijo povedal Jan
Šimnovec, študent arhitekture iz Kamnika, ponosen,
da takšni projekti potekajo v
njegovem domačem mestu.

Prometni znaki gorenjskega kolesarskega omrežja

Študentje opravljali preprosta priložnostna dela

Jesenice – Na Gorenjskem si zadnja leta prizadevajo za celosten razvoj kolesarstva in od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni
organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK). Eden
najpomembnejših rezultatov delovanja je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za preplet 640 kilometrov
državnih in lokalnih kolesarskih povezav v 24 gorenjskih in nekaterih sosednjih občinah. Glavni cilj projekta je na celotnem
omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje,
in kot je sporočila Nina Kobal z Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, ki koordinira projekt, bodo prometne znake začeli
postavljati prihodnji mesec. »Gorenjska je prva regija v državi,
ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično,
povezano ter enotno,« je poudarila. Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg ministrstva za infrastrukturo, Direkcije
za infrastrukturo, financirajo tudi sodelujoče občine.

Kranj – Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so pripravili pregled stanja na trgu študentskega dela v študijskem
(2020/21) oziroma koledarskem letu 2022. Kot ugotavljajo,
se je v primerjavi z letom prej, ko je bilo dela manj zaradi
epidemije, obseg študentskega dela v opravljenih delovnih
urah pričakovano povečal. V letu 2021 je študentsko delo
opravljalo 89.141 od skupno 156.548 vpisanih dijakov in študentov. Največ opravljenih ur je bilo na področju preprostih
priložnostnih del, sledi delo poslovnih sekretarjev, prodajalcev
in natakarjev. »Povečan obseg del za preprosta priložnostna
dela v preteklem letu gre pripisati t. i. koronskim delom, kot
sta preverjanje pogoja PCT ali razkuževanje, ki so jih v največji meri opravljali študenti,« so poudarili v ŠOS. Ob tem
so tudi navedli, da je lani povprečna urna postavka znašala
6,83 evra bruto.

Podoba prometnih znakov na kolesarskem omrežju
/ Foto: arhiv Ragorja
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Tudi diabetik je lahko vrhunski športnik
Sladkorna bolezen te ne definira, temveč to, kako z njo živiš, pravijo člani profesionalne kolesarske ekipe Team Novo Nordisk, ki so vsi sladkorni bolniki.
Za bolezen so izvedeli v otroških in najstniških letih, v kolesarjenju pa so našli najboljši način, kako spremeniti način razmišljanja oseb, ki živijo s
sladkorno boleznijo.
Simon Šubic

Zbirajo kilometre do Lune

Kranj – Na nedavni kolesarski dirki za 54. Veliko nagrado Kranja – Memorialu
Filipa Majcna je nastopila tudi profesionalna ekipa
Team Novo Nordisk. Ameriška ekipa, ki je leta 2019
nastopila že na Dirki po

Kolesarji ameriške ekipe
so v Kranju podprli tudi akcijo Zveze društev diabetikov Slovenije (ZDBS) #darujemkilometre, s katero
ozaveščajo o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu in hkrati spodbujajo k telesni aktivno-

Akcija zbiranja kilometrov poteka tudi na izbranih 15 pohodniških točkah
po Sloveniji, pa tudi na drugih pohodniških poteh, ki
jih opravite peš, s tekom ali
kolesom. »Kjerkoli se ljudje sprehajajo, kolesarijo ali
tečejo, naj se na koncu slikajo, pri objavi na družbe-

Kranjčani in Kranjčanke so k skupnemu cilju akcije #darujemkilometre prispevali 250
kilometrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi zmagovalec letošnje Velike nagrade Kranja Andrea Peron je sladkorni bolnik. / Foto: Gorazd Kavčič
Sloveniji, je posebnost ne
samo v kolesarskem, ampak v celotnem športu – vsi
člani ekipe imajo namreč
sladkorno bolezen tipa 1.
Poleg tekmovanja na najzahtevnejših kolesarskih
tekmovanjih po svetu je
zato njeno poslanstvo tudi
raziskati, kaj je mogoče doseči s sladkorno boleznijo,
motivirati osebe s sladkorno boleznijo in jih navdihniti, da sledijo svojim sanjam, so povedali.

sti, ki pripomore k celovitemu obvladovanju bolezni.
Na dirki je zato ZDBS postavila trenažerje, na katerih
so Kranjčani lahko kolesarili in tako zbirali kilometre.
Prek različnih športnih aktivnosti želijo namreč zbrati
384.400 kilometrov, kolikor
znaša razdalja od Zemlje do
Lune, je povedal predsednik
ZDBS Robert Gratton. Kranjčani so h končnemu cilju v
dveh dneh kolesarskega praznika dodali 250 kilometrov.

nih omrežjih pa fotografijo
označijo s ključnikom #darujemkilometre in pripišejo
število opravljenih kilometrov,« je pozval Gratton.

Zmaga za vse sladkorne
bolnike
»Akcijo smo sicer pred tremi leti začeli, ko je v Slovenijo prišla ekipa Novo Nordisk. Gre za profesionalne
kolesarje s sladkorno boleznijo tipa ena, kar pomeni,
da se zdravijo z inzulinom.

Menimo, da je to dokaz, da
se da s sladkorno boleznijo doseči vse,« je še pojasnil
Gratton.
To je v Kranju dokazal
tudi kolesar Novo Nordiska, Italijan Andrea Peron, ki je zmagovalec letošnje dirke. Bila je celo njegova prva zmaga na kolesarski dirki v desetih letih,
kar vozi za ameriško ekipo. »Končno zmagati je neverjetno. Fenomenalno. Ne
samo zame, ampak za vso
ekipo in vse po svetu, ki živijo s sladkorno boleznijo.
To je tudi zanje. Sladkorna bolezen te ne ovira, in če
to ni dokaz za to, potem ne
vem, kaj je,« je 33-letni kolesar dejal po zmagi. Sladkorno bolezen so mu diagnosticirali pri petnajstih letih, ko
je že tekmoval, nam je zaupal. »Mislim, da se zame od

Robert Gratton, predsednik Zveze društev diabetikov
Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič
tedaj ni nič spremenilo,« je
dodal. Tudi njegov moštveni kolega in rojak Filippo Ridolfo ugotavlja enako. Pri 21
letih je prvo leto v profesionalni ekipi. »Sladkorno bolezen so mi diagnosticirali
pri trinajstih letih. Na začetku mi je bilo hudo, saj nisem vedel, kako bo bolezen
vplivala na moje življenje. A
zdaj sem tu, v profesionalni
kolesarski ekipi. S sladkorno boleznijo si torej lahko
tudi vrhunski športnik, kar
je v Kranju najlepše dokazal
Andrea,« je dejal.

Opozorilni znak tudi
velika žeja

Vsi člani ameriške profesionalne ekipe Team Novo Nordisk imajo sladkorno bolezen tipa 1. / Foto: Gorazd Kavčič

Na svetu je sicer približno
540 milijonov oseb s sladkorno boleznijo, čez 25 let
naj bi jih bilo že več kot 740
milijonov, v Sloveniji pa jih
je danes več kot 200 tisoč,
je poudaril Gratton. »Da
imajo sladkorno bolezen,
pri nas ve 130 tisoč ljudi,
po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje pa je 90 tisoč takih,
ki tega ne vedo. Obstajajo
trije tipi sladkorne bolezni – tip 1, ki prevladuje pri

mladih, tip 2, ki prevladuje
pri starejših, manjši del pa
predstavlja nosečniški diabetes. Znaki so pri vseh tipih podobni: predvsem je to
velika žeja, ko spiješ na dan
šest, sedem ali še več litrov
tekočine. Opozorilni znak
je tudi prevelika teža, premalo gibanja, nenehna utrujenost, odsotnost energije. Mladi pogosto tudi hujšajo, čeprav veliko pojedo,«
je razložil. Če sumite na
bolezen, čim prej obiščite
zdravnika, svetuje Gratton,
saj so posledice nezdravljenja lahko zelo hude – od oslepitve, odpovedi ledvic in
kardiovaskularnih težav do
amputacije uda.
V primeru zgodnjega odkritja bolezni lahko s spremembo življenjskega sloga, torej s spremembo prehrane, z gibanjem in tudi s
spremembo pristopa do življenja, saj je stres zelo velik dejavnik, bolezen tudi
»pozdravite«, še poudarja
Gratton. »Vendar pa je treba tak način življenja vzdrževati. Takoj ko se pregrešite v enem od dejavnikov bolezni, se vam ta spet pojavi.«
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Malce smole, a vseeno zadovoljni
Na letošnji gasilski olimpijadi, ki je med 17. in 24. julijem potekala v Celju, so sodelovale tudi tri gorenjske ekipe. Članice B iz Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Žiri so v svoji kategoriji osvojile četrto mesto, mladinci PGD Mavčiče so bili šesti, mladinke PGD Zbilje pa trinajste.
Maša Likosar
Mavčiče – Kljub temu da se
gorenjske ekipe z gasilske
olimpijade Celje 2022, na
kateri je tekmovalo več kot
2600 udeležencev iz dvajsetih držav, niso vrnile z odličji prvih treh mest, so v domačih krajih zanje pripravili bučne sprejeme. Ob vrnitvi domov je žirovske gasilke,
ki so bile na gasilski olimpijadi prvič, čakala vrsta presenečenj. Do domačega gasilskega doma so se članice s
trenerjem odpeljale v tovornjaku domačega društva, ki
so mu gasilski tovariši zaželeli dobrodošlico z vodnim
slavolokom na mostu čez
Soro, ki pelje v Stare Žiri.
Olimpijsko ekipo je nato čakal še sprejem pred domačim gasilskim domom, na
katerem so jim čestitali tudi
predsednik Gasilske zveze

Škofja Loka Anton Beovič,
poveljnik gasilskega poveljstva Občine Žiri Sebastijan Pagon in podžupan
Jože Stanonik. Kot je v imenu vseh članic ekipe povedala predsednica in ena od
članic olimpijske ekipe Lili
Mlinar, so bile sprejema domačih navijačev gasilke izredno vesele. »Naredile smo
vse, kar smo mogle, za tretje mesto je zmanjkalo le 26
stotink. Imele smo malce

niti mentor Dušan Pečelin,
ki je dejal, da bodo o nastopu na olimpijadi čez dve leti
razmišljali na sestanku malce kasneje, saj jih zdaj čaka
zaslužen dopust.

Nepozabna izkušnja
Ekipa mladincev PGD
Mavčiče, ki je bil na olimpijadi prav tako prvič, je bila ena
redkih mešanih ekip, saj so
bile del ekipe tudi tri mladinke. »Obe olimpijski vaji smo

»Ne moremo pa pričakovati, da bodo gasilci pri teh
letih, otroci na olimpijadi so bili namreč stari med 12
in 16 let, sodelovali pri tako obsežnem požaru, kot je
bil požar na Krasu.«
smole, prisotna je bila trema, poleg tega je bila konkurenca zelo močna, a smo vseeno izredno zadovoljne z rezultatom,« je povedala Mlinarjeva. Veselja ni skrival

izvedli z osebnimi rekordi, kar je za nas velik dosežek. Ob tem smo imeli veliko podporo svojih navijačev,
ki so nas prišli podpret v Celje,« je povedal mentor Miha

Mladinke PGD Zbilje so se na gasilsko olimpijado vestno pripravljale zadnji dve leti.
/ Foto: arhiv PGD Zbilje

Sprejem tekmovalcev z gasilske olimpijade v Mavčičah. / Foto: Primož Pičulin
Stenovec, poleg njega so bili
mentorji še Aleš Bogataj,
Tomaž Šifrar in Luka Toni.
»Navdušeni smo bili že nad
samim dogodkom, izkušnja
je bila nepozabna, ničesar
nismo pričakovali, zato smo
tudi s končnim rezultatom
zelo zadovoljni. Naša ekipa
je osvojila tudi drugo mesto na zabavni lager olimpijadi, kjer so se otroci pomerili v 25 nalogah,« je dejal Stenovec, ob tem pa še dodal,
da so gasilska športna tekmovanja v prvi vrsti namenjena druženju mladih gasilcev. »Na tovrstne načine
v svoje vrste pridobimo mlade gasilce, ki jih kasneje izobrazimo v operativne gasilce. Na treningih in tekmovanjih dobijo določene izkušnje, disciplino, hitrosti,
spoznavajo orodje, delovanje društva in gasilstva nasploh. Ne moremo pa pričakovati, da bodo gasilci pri teh

Kosci, 5. del
Janez Kunšič
Morda najznačilnejše pa
tudi najtežje kmečko delo
je v mojih mladih letih bila
košnja. Spomin se mi vrača
v tista otroška leta, ko sem
bosonog koscem prinašal
vodo. Takrat so si ti žejo gasili večidel le s hladno studenčnico, kdaj morda še s
»hruševo vodo«, tj. nekakšnim kompotom iz suhega
sadja. Potem sem postal radoveden, kako to gre, pa sem
že sam vzel koso v roke. Komaj sem z ročicama dosegel oba ročaja pri kosišču in
sem zamahnil, kot sem videl
druge. Seveda mi ni šlo. V
pomoč mi je prišel stari oče.
Ko sem najprej sam prijel
za ročaja, mi je on stopil za
hrbet in preko mojih prijel
za ročaja s svojimi rokami.
In sva potem mahala oba,

otrok in starček. Pod koso so
padale trave in rože na senožeti. Taka šola se je večkrat
ponovila. Nad vsakim uspehom sem bil vesel in ponosen. Potem mi je birmanski
boter, ki je imel trgovino,
nekoč podaril majhno koso,
stari oče pa je napravil kosišče in lesen osovnik. Tako
sem bil že kar pravi »senosek«. Kajpak sem se poizkušal samo na lepem terenu, v
lepi travi, pa le dotlej, dokler se nisem utrudil. Vendar šola dela mojstra. Vedno bolj sem postajal vešč takega dela. Seveda pa še dolgo nisem mogel slediti odraslim kot enakovreden. Slednjič sem že toliko odrastel, da me je bogat sorodnik
vzel k sebi. Da bom za malega hlapca, da bom kaj malega postoril pri živini, jeseni na polju za pastirja in še

letih, otroci na olimpijadi so
bili namreč stari med 12 in
16 let, sodelovali pri tako obsežnem požaru, kot je bil
požar na Krasu, zato se mi
zdijo očitki, ki smo jih lahko zasledili v nekaterih medijih, da smo bili gasilci namesto na Krasu prisotni na
olimpijadi, popolnoma neupravičeni. Kljub olimpijadi
je bilo namreč dovolj operativnih gasilcev na terenu,« je
še poudaril.

Ekipa dihala kot eno
Mladinke PGD Zbilje so
se na gasilsko olimpijado
vestno pripravljale zadnji
dve leti, trenirale so praktično vsak dan. »Glede na
to, da smo bili pred tremi
leti olimpijski prvaki, smo
vedeli, v kaj se spuščamo.
Pripravljeni smo bili, da
ponovno stopimo na stopničke,« je povedal mentor
ekipe Matic Herceg, poleg

Utrinki
kaj. Pa da mi ne bo treba biti
lačen, kot sem doma tudi
kdaj bil. Tako nekako mi je
bilo obljubljeno pred odhodom od doma. Plaho sem se
poslovil od doma. Vse svoje stvari sem zložil v nahrbtnik in v popotno torbo. Še
bolj plaho sem potem prestopil prag pri novem gospodarju, na novem domu. Kar
takoj se mi je začel nov delavnik. Ubogati sem moral
gospodarja in gospodinjo,
pa še dva hlapca in dve dekli. Bil sem pač najmlajši pri
hiši. Ne rečem, da so mi nalagali najtežja dela, vendar
me brez dela niso marali videti. V tem sem dočakal tudi
čas košnje. Prvi in drugi hlapec sta jo urezala naprej, za
njima jaz in za menoj gospodar. Trudil sem se, da bi prvima sledil, kar pa mi je uspelo le za kratek čas. »Kako pa,

da ti ne odreže?« je vprašal
boter, ki mi je s koso metal
travo kar na pete. Nič nisem
odgovoril, le še bolj sem mahal in se trudil. Drobna siva
trava se je na peščeni zemlji
kar upogibala pod rezilom
kose. Nisem utegnil brusiti,
ko bi bilo potrebno, pa tudi
ko sem nabrusil, ni bilo veliko bolje. Slednjič sem moral priznati, da tako ne morem več. Boter je kosil naprej, jaz pa sem ostal zadnji in
sem zaostajal čedalje bolj …
Sam sem pač vedel za vzroke, ne vem pa, če so to vedeli
in priznali tudi moji tekmeci. Prvo in glavno je bilo pač
moja mladostna neizkušenost in nemoč. Koso in oslo
sem vzel pač tisto, kar so oni
pustili. Zase so gotovo vzeli
najboljše. Kose klepati sam
nisem znal in ne vem, koliko so se za to drugi potrudili.

njega je bila mentorica še
Ana Rokavec. Žal so imele
Zbiljke na tekmovanju malce nesreče z opremo. »Boli
nas, ker krivda za končni rezultat ni toliko na naši strani kot na strani opreme, a
nič zato, ekipa namreč ve,
da sodi višje. Ne nazadnje
pa rezultat ni tisto, česar se
bomo spominjali, temveč
so trenutki, ki smo jih doživeli na tako velikem dogodku, tisti, ki bodo za vselej ostali v spominu,« je poudaril Herceg. »Ekipa je res
dihala kot eno, bili smo izredno povezani, imeli smo
se odlično. Na koncu je žal
res ostal nekoliko grenak
priokus, a smo vseeno ponosni na to, kar smo naredili, saj smo dali res vse od
sebe,« je povedal Herceg in
še dodal, da si bodo po napornih pripravah in tekmovanju privoščili zaslužen
počitek.

iz mojih dni

Težko je povedati, kako silno sem se pri tem delu utrujal. Posebno ob sončni pripeki sem se kdaj komaj še
držal pokonci. Da bi smel
vsaj za tistih nekaj minut
iti v senco koso klepat! Ker
tega nisem bil vešč, se je namesto mene šel hladit eden
od hlapcev, jaz pa sem tačas kosil z njegovo koso. Kolikokrat sem se oziral v tisto smer, od koder naj bi kdo
prinesel malico. Pa nisem
bil toliko lačen, čakal sem le
v hrepenenju, da bi se vsaj
malo odpočil v senci. Minevala so leta. Rastel sem in se
krepil pa tudi košnje sem se
vse bolj privajal. Nisem več v
vrsti zaostajal. Kdaj sem celo
starejšim nagajivo malo vračal tisto, kar so mi nekoč posojali. Končno mi je celo uspelo kdaj starejšega hlapca z
redom preprosto prehiteti.

Pa sem kmalu spoznal, da
je to in podobno samo usluga že tako bogatemu gospodarju … Na večjih travnikih
smo kdaj kosili »v polža«. To
je način, ko se začne v sredini in nadaljuje v krogu okoli
začetne osi. Pri tem načinu
košnje pripada vsakemu sledečemu koscu veliko daljša
pot, red. V tem primeru pač
ni mogoče prednjega priganjati, še slediti mu je zelo
težko. Nekakšna nepisana
pravica koscev je bila opoldne po kosilu vsaj kakšno
uro poležati v senci. Kako
se je to prileglo. Žal pa se je
ta počitek pogosto skrajšal s
tem, da smo tudi moški morali iti pomagat grabljicam
seno obračat. To delo smo
tedaj opravljali le ročno, z
grabljami ali vilami.
(se nadaljuje)
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Crescendo najboljši na Siciliji
Absolutni zmagovalec letošnjega zborovskega festivala in tekmovanja InCanto Mediterraneo 2022 v mestu Milazzo na Siciliji je postal Mešani pevski zbor
Crescendo iz Škofje Loke pod vodstvom dirigenta Žige Kerta.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Zborovski festival in hkrati tudi tekmovanje InCanto Mediterraneo 2022, ki je sredi julija potekalo v mestu Milazzo na daljnem jugu Italije,
zagotovo velja za enega največjih mednarodnih uspehov škofjeloškega Mešanega pevskega zbora Crescendo. Dirgent Žiga Kert je zbor
na pot v tujino ponovno popeljal po treh letih, saj je mladim pevkam in pevcem prav
epidemija preprečila še kakšen nastop več na mednarodni sceni. »Vemo, da v času
korone zbori niso mogli delovati v polni moči. Tudi mi
smo morali vaditi praktično od začetka, sestaviti zbor,
uriti vokalno tehniko, na
novo izobraževati pevke in
pevce in na koncu zares vzdrževati motivacijo, da so ti hodili na vaje. Ni bilo lahko,« o
času pred festivalskimi nastopi pojasnjuje Žiga Kert.
V festivalskem programu so nastopili še zbori iz
Nemčije, Slovaške, Madžarske in Brazilije, v tekmovalnem delu pa zbori iz Slovaške, Madžarske in Slovenije.

Škofjeločani so na Siciliji navdušil tako s svojim
programom kot izvedbami. V prvem delu tekmovanja so se predstavili s skladbami Cantate Domino skladatelja Monteverdija, Psalm
43 skladatelja Mendelssohna, z gorenjsko ljudsko Kermu se dremlje, naj gre spat
– noviteto, ki jo je za zbor napisal skladatelj Tine Bec –, in
z Makedonsko humoresko
skladatelja Teodorja Skalovskega. V drugem tekmovalnem večeru je zbor predstavil še Patres, qui dormitis in
Hebron skladatelja J. Gallusa, sledila je skladba Zarja, ki
jo je po slovenskih ljudskih
motivih zapisal Damijan
Močnik, tu pa sta še skladbi
Gaudens gaudebo skladatelja Durighella in nazadnje še
Sagastipean španskega skladatelja J. Busta.
Škofjeloški zbor je s svojimi nastopi prepričal tekmovalno žirijo in dosegel izjemen rezultat. Crescendo je
postal absolutni zmagovalec tekmovanja, prejel je zlato priznanje za 92,88 točke,
Žiga Kert je prejel priznanje za najboljšega dirigenta
na tekmovanju, priznanje pa

Po treh letih spet popoln uspeh zbora Crescendo na mednarodni sceni / Foto: MePZ Crescendo
je šlo tudi zboru za najboljšo izvedbo skladbe italijanskega sodobnega skladatelja.
»Mednarodni uspeh in absolutna zmaga zbora na tem
tekmovanju za nas pomenita
veliko potrditev, potrditev, da
delamo dobro. Crescendo je v
preteklosti v Grčiji že zmagal
v kategoriji mešanih zborov s
prostim programom na tekmovanju, tokrat pa smo prvič
postali absolutni zmagovalci celotnega tekmovanja,« je

zadovoljen Kert, ki je s priznanjem za najboljšega dirigenta dobil tudi potrditev
lastnega dobrega dela. »Komentarji žirije so bili zelo pozitivni. V spominu mi je ostal
komentar predsednice komí Žesije Agnieszke Frankow
lazny iz Poljske, ki je dejala,
da zelo malokrat vidi glasbenike, ki dobesedno z glasbo
slikajo na platno. Kot je dejala, je v obeh večerih videla polno slik, vsaka skladba

je imela svojo sliko.« O dirigentu pa je zapisala: »Žiga,
ste čudovit glasbenik, ki z
glasbo slikate na papir.«
Absolutne zmage so bili
izjemno veseli tudi pevci,
saj je bila to najlepša nagrada za njihov trud. »V zboru
imam zelo srčne ljudi, ki se
trudijo vsak po svoje obarvati zbor. Veliko je tudi odrekanja, vendar mislim, da pevci
skozi glasbo tudi ogromno
pridobijo, ne le glasbenega

Mimoidoči, ki ne grejo mimo
V Atriju ZRC SAZU v Ljubljani je na ogled nekoliko nenavadna likovna razstava. Nenavaden je tudi avtor razstavljenih del, slikar iz
Radovljice Dragoljub Rakinić - Bobi, ki mimoidočim ponudi Blejski otok z dodatkom.
Igor Kavčič
Ljubljana – Da je Dragoljub
Rakinić - Bobi slikar, za katerega bi lahko dejali, da se
je samoiniciativno odločil
izbrati način likovnega delovanja, s katerim se komajda
dotika običajnih poti predstavljanja javnosti na razstavah, o avtorju del v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani zapiše umetnostni zgodovinar
in likovni kritik ddr. Damir
Globočnik. Slikar zapis potrdi z besedami: »To je moja
prva samostojna razstava. V
preteklosti sem svoja dela
že predstavil na skupinskih
razstavah še v nekdanji Jugoslaviji, udeležil sem se nekaj slikarskih ekstemporov,
prejel tudi kakšno nagrado, tokrat pa svoja dela prvič
predstavljam na samostojni
razstavi s konceptom.«

Dva slikarjeva ateljeja
Razstava z naslovom Mimoidoči je dvodelna. Rakinić na njej predstavlja dvanajst miniaturnih akvarelov
in osem potiskanih platen.

tuša narišem posameznike,
pare, družine, skupine mladih … To je njihov trenutek,
saj so nekaj minut v središču moje pozornosti. Moj namen je ustvariti povezavo,
da lahko doživijo delo slikarja in na neki način pozirajo, ne da bi to načrtovali,« pove slikar. »Eni so presenečeni, z drugimi se lahko pohecam, pogovorim, večini pa se zdi moj način nekaj posebnega in prepričan
sem, da jim dogodek ostane
v lepem spominu.«

Bled z obiskovalci

Dragoljub Rakinić - Bobi je eden tistih slikarjev, ki verjame tudi v slikarsko zgodbo.
/ Foto: Igor Kavčič

Dela so nastajala tako v domačem ateljeju kot »v živo«
v odprtem ustvarjalnem
okolju ob sprehajalni poti
ob Blejskem jezeru pod Vilo
Bled. Dragoljub doma naslika klasične blejske motive

otoka s cerkvico in jih prodaja mimoidočim sprehajalcem. Akvareli so si med seboj različni, enkrat v temnejših tonih, drugič popartistično živahnih barv, enkrat v le
nekaj stiliziranih potezah,

včasih v geometrijsko natančnih oblikah. Vsaka miniatura pa je dopolnjena z
avtorjevim krokijem. Umetnik namreč na zadnjo stran
v nekaj minutah nariše kupce. »V tehniki laviranega

Na razstavi nam slikar
tako predstavlja še izbor figuralnih motivov z zadnjih
strani akvarelov. »Krokije
običajno fotografiram, tiste, ki so se mi zdeli boljši,
pa sem v povečavi dal tudi
natisniti na slikarsko platno
in jih kot del razstave postavil na ogled,« pove Dragoljub Rakinić, ki ga v času od
pomladi in tja v jesen vsaj
polovico dneva lahko srečamo na stalnem mestu pod
Vilo Bled.

znanja, temveč tudi vrednote, samozavest in odgovornost do skupine. Zbor ni posameznik, ampak skupina,
ladja, ki mora pluti naprej
skupaj z vsemi na krovu,« je
še poudaril dirigent.
Crescendo je z zmago
dobil nov elan, nov zagon,
hkrati pa se njegovi glasovi
zavedajo, da zmaga ne pomeni tudi popolnosti. Njihova naloga v prihodnosti je
delati še bolje kot doslej.

Kot je k razstavi zapisal
Globočnik, prav povečave
pričajo o slikarjevi sposobnosti, da z nekaj bistvenimi
potezami zajame posameznikovo fiziognomijo. »Postopek do neke mere spominja na risanje portretnih
karikatur, s katerimi krokije Dragoljuba Rakinića povezuje tudi duhovit, optimističen pogled na skupine
blejskih sprehajalcev.« Tako
na slikah opazujemo gručo
otrok, kolesarsko družino,
zvedava prijatelja, moškega z ribo v naročju … Na sliki je vedno prisoten tudi on,
slikar, a zgolj ob robu kadra,
stiliziran v nekaj potezah.
Kot je povedal Dragoljub
Rakinić, v domačem ateljeju
ustvarja v različnih tehnikah
– tako olja, linolej in lesorez
uporablja za malo grafiko,
blizu mu je risba, v zadnjem
času pa so v središču njegove pozornosti tudi tihožitja.
Zadovoljen s tokratno postavitvijo v Ljubljani, razstava
bo na ogled še do 9. avgusta,
slikar poudarja, da gre tokrat
za njegovo likovno zgodbo,
povezano z Bledom. »Imam
vero in sem trden v tem, da
me slikanje izpolnjuje. Včasih je težko, a vendarle lepo.
Ko se zvečer vrnem z Bleda
domov, vem, da sem nekaj
ljudi osrečil. Takrat sem srečen tudi sam.«
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Šport in rekreacija

Košarkarji na Gorenjskem
Slovenska košarkarska reprezentanca je v Kranjski Gori zaključila uvodni teden priprav na septembrsko
evropsko prvenstvo v Nemčiji ter drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki jo čaka konec avgusta.
Vilma Stanovnik
Kranjska Gora – Prejšnji teden so člani naše košarkarske reprezentance večinoma
zaključili počitnice in se začeli pripravljati na nove pomembne preizkušnje. Prvi
del priprav so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića
začeli v Kranjski Gori, nato
pa jih priprave čakajo še v Laškem, Celju, Ljubljani in Carigradu.
»Najprej bomo poskrbeli za kakovostno fizično pripravljenost. Nato sledijo uigravanje, uvajanje igranih načel, vzpostavljanje kemije ter
postavljanje ekipne hierarhije. Skozi turnir v Carigradu
in nato na tekmah proti Srbiji in Hrvaški bomo že dvigovali formo za kvalifikacije
ter začetek prvenstva. Osnovna ideja je, da smo uspešni
na vsaki tekmi. Za to pa mora
vsak v ekipi in v štabu reprezentance poznati in opraviti
svojo nalogo,« je na začetku
priprav povedal Sekulić.
Do kvalifikacijske tekme
z Estonijo bo ekipa opravila 28 dni priprav, odigrali
pa bodo tudi šest pripravljalnih tekem. Prvi dve jih čakata že 4. in 6. avgusta, ko se
bodo v Celju pomerili z Nizozemsko in Črno goro. Na
turnirju v Carigradu se bodo
12. in 13. avgusta pomerili s

V slovenski izbrani vrsti, ki je minuli teden trenirala v Kranjski Gori, je tudi gorenjski
košarkar Jaka Blažič. / Foto: Gorazd Kavčič
Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta pa bo v Stožicah na Telemachovem spektaklu gostovala Srbija. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo v Celju
odigrali 20. avgusta, ko bodo
gostili Hrvaško.
Tik pred začetkom septembrskega
EuroBasketa
bodo reprezentance odigrale
še uvodni tekmi drugega dela
kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Naši se bodo
25. avgusta v Celju pomeril
z Estonijo ter 28. avgusta gostovali pri Nemčiji v Münchnu. Vsaka reprezentanca bo

tudi v drugem delu odigrala
šest tekem.
Naši se bodo nato odpravili
v Köln, kjer jih za uvod evropskega prvenstva 1. septembra
ob 17.15 čaka dvoboj z Litvo.
Po dnevu premora jih 3. septembra čaka obračun proti
Madžarski (20.30), dan kasneje, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa sledita še dvoboja z gostitelji Nemci (6. septembra ob 20.30) in Francozi
(7. septembra ob 17.15).

V prvem tednu priprav
so v Kranjski Gori trenirali Jaka Blažič, Klemen Prepelič, Saša Ciani, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec,
Zoran Dragić, Gregor Glas,
Gregor Hrovat, Robert Jurković, Jurij Macura, Edo
Murić, Aleksej Nikolić, Bine
Prepelič, Luka Rupnik, Žiga
Samar in Luka Ščuka. Vlatko Čančar, Goran Dragić in
Mike Tobey naj bi se reprezentanci pridružili ta četrtek, Luka Dončić pa bo v reprezentanco prišel pred turnirjem v Turčiji.

Športni plezalci iz Kranja v Koper
Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju se bo letos iz Kranja prestavila v Koper, namesto
v dvorani pa bo potekala na prostem. Vstopnice si navijači že lahko zagotovijo brezplačno.
Vilma Stanovnik
Kranj – Naša reprezentanca
v športnem plezanju sodi v
vrh tega športa, pred kratkim
pa je tudi Slovenija dobila infrastrukturo na najvišjem
nivoju. Plezalni center Koper – Plus Climbing se ponaša z novo zunanjo plezalno steno, ki bo z zdajšnjim
plezalnim centrom združevala discipline balvanskega,
hitrostnega in težavnostnega plezanja. »Odlično je, da
smo v Sloveniji dobili tako
dobro steno, saj smo v primerjavi z drugimi državami v velikem infrastrukturnem manku. Verjamem, da
bomo sedaj lahko tudi doma
naredili več kakovostnih treningov. Hkrati pa upam, da
je ta projekt spodbudil tudi
ostale občine v izgradnjo podobnih projektov, saj je plezanje v ogromnem porastu,
tako pri nas kot po vsem
svetu,« je povedal selektor

Plezalna stena v Kopru dobiva končno podobo. / Foto: Matej Planko
slovenske reprezentance v
športnem plezanju Gorazd
Hren.
Po 25 letih tradicije organizacije tekem v Kranju se
tako karavana letos seli na
Obalo. Nova plezalna stena
bo že te dni namenjena treningu reprezentance, 2. in 3.
septembra pa bo na njej tekma svetovnega pokala. »Po
večkratnih priporočilih in

opozorilih Mednarodne plezalne zveze, da stara plezalna stena v Kranju ni več primerna za tekmo svetovnega
pokala, smo lahko letos tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju končno
prestavili na novo lokacijo,
na novo zunanjo plezalno
steno v Koper. S tem se bo
nivo tekmovanja dvignil za
več stopničk. Poleg tega, da

bo nova plezalna stena ponudila najboljše pogoje tekmovalcem, bo v Kopru lahko tekmo spremljalo tudi veliko več gledalcev. Skupaj z
Mestno občino Koper pripravljamo dvodnevni plezalni program, ki bo namenjen
širši javnosti,« je pred prvo
tekmo na novem prizorišču
povedal vodja tekmovanja
Matej Planko.
Kot pojasnjujejo pri Planinski zvezi Slovenije, je novost letošnje tekme tudi način, kako lahko obiskovalci pridejo do brezplačnih
vstopnic. Na spletni strani navrhu.prva.si z osebnimi podatki izpolnijo spletni
obrazec in tako dobijo vstopnico.
Tisti, ki v promocijski akciji za brezplačne vstopnice
nočejo sodelovati, a si vseeno želijo najboljše plezalce
videti v živo, pa lahko vstopnico kupijo na prodajnih
mestih Eventima.

13

info@g-glas.si

Ločani z novimi
okrepitvami
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Potem ko so se
v škofjeloškem klubu že dogovorili, da bodo tudi v sezoni 2022/23 dres LTH Castingsa nosili Luka Grum,
Dominik Vršnik, Boris
Bošnjak, Rade Rodić, Matej Čibej in Nace Frelih, so
v minulih dneh sklenili sodelovanje še s tremi košarkarji, ki jim bodo pomagali
ohraniti na novo pridobljeni
prvoligaški status.
Tako se bo ekipi pridružil
Siniša Bilić, ki je zadnje tri
sezone prebil na Islandiji.
»Zelo sem vesel, da se bom
pridružil LTH Castingsu, ki
glede na zgodovino delovanja vsekakor spada med slovensko košarkarsko elito.
Od več igralcev sem slišal, da
klub deluje zelo korektno,

tako da komaj čakam začetek priprav,« je ob podpisu
povedal Bilić.
Nekaj dni za njim je zvestobo klubu podaljšal Tilen Jugovic, ki je še eden
od mladih košarkarjev, ki
so pretekli sezoni opozorili
nase s predstavami v dresu
LTH Castingsa in si prislužili vpoklic v slovensko reprezentanco do 20. leta starosti. »Kemija v ekipi je bila
zares izjemna. Verjamem,
da lahko enako dobro kemijo ustvarimo tudi v novi sezoni, ki pa bo za nas zagotovo zahtevnejša od lanske,«
je podpisu nove dveletne pogodbe povedal 20-letni branilec Jugovic.
V loško ekipo pa se po sedmih letih vrača tudi 33-letni
organizator igre Dejan Milašinović.

Mladi košarkar Tilen Jugovic ostaja član domače ekipe.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Triglav začel s porazom
Jože Marinček
Kranj – V Prvi ligi Telemach
so nogometaši konec tedna
odigrali tekme tretjega kroga. V petek so tekmo na gostovanju v Novi Gorici s povratniki v prvo ligo Gorico
odigrali nogometaši Kalcerja Radomlje. Bili so boljši in
so zmagali z 1 : 0, zadetek pa
je v 25. minuti dosegel Nedim Hadžić. V soboto so v
Domžalah igrali še nogometaši Domžal in ekipe CherryBox 24 Tabor Sežana, končala pa se je neodločeno z 1
: 1. Domačini so bili boljši
in so povedli že v 14. minuti, ko je zadel Slobodan Vuk.
Ko je kazalo, da bodo domačini slavili, pa so nogometaši

iz Sežane izenačili v 95. minuti. Po tretjem krogu vodi
Olimpija z devetimi točkami, Kalcer Radomlje je s sedmimi točkami drugi, Domžale pa so z dvema točkama
devete.
V drugi slovenski nogometni ligi so konec tedna
odigrali tekme prvega kroga. Roltek Dob je doma premagal Fužinarja Vzajemce s
3 : 1. Za 1 : 0 je v 24. minuti
zadel Žiga Avbelj, v 37. minuti je na 2 : 0 iz kazenskega strela povišal Nejc Leveč,
končnih 3 : 1 pa je v 77. minuti postavil Kristijan Šipek.
Triglav je gostoval pri Vitanestu Bilje. Domačini so bili
boljši in so Kranjčane premagali z 2 : 0.

V jeseniškem golu finski vratar

Jesenice – Hokejisti kluba SIJ Acroni Jesenice so včeraj uradno
začeli skupne treninge in priprave na novo sezono. Že na
prvem treningu pa se je ekipi pridružil še en novinec, mladi
napadalec Martin Bohinc. Prav tako imajo v moštvu novega vratarja. To je 26-letni Finec Antti Karjalainen. Gre za 188
centimetrov visokega vratarja, ki ima kljub mladosti obilo izkušenj in znanja. V svoji karieri je namreč že okusil igranje v
ligi prvakov, slovaški ligi, ligi Del2 in bil več sezon član klubov
v najmočnejši finski ligi, preizkusil pa se je tudi v ligi Mestis.

Rekreacija
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Planinski izlet: Triglav (2864 m n. m.)

Nacionalni simbol
Kje peljati nekoga, ki sicer ima izkušnje z visokogorjem, prvič na Triglav?
Pravzaprav nobena pot ni povsem enostavna, predvsem pa ni kratka. Tokrat
se bomo povzpeli s Pokljuke, sestopili pa v Vrata.
Jelena Justin
Triglav z Aljaževim stolpom je globoko zasidran v
srca Slovencev in želja vsaj
večine je, da bi stali na vrhu
naše najvišje gore in se zazrli
v svet pod seboj. Triglav je le
naša najvišja gora, ki je tudi
v svetu evropskih planincev visoko rangirana. Bodimo iskreni, nobena pot nanj
ni ravno enostavna. Najlažja pot na slovenskega očaka
je tista s Pokljuke, po drugi
strani je pa tudi res, da je to
najdaljša pot. Danes bomo
na Triglav šli s Pokljuke, sestopili bomo pa v Vrata.
Skozi Bled se zapeljemo
do Pokljuke. Mimo Mrzlega Studenca nadaljujemo
proti vojašnici na Rudnem

polju, kjer zavijemo desno
in po nekaj sto metrih parkiramo ob vznožju smučišča.
Pot na Triglav začnemo po
cesti, kjer na prvem ovinku zavije v gozdni breg stezica, ki nas pripelje na zgornjo cesto, kjer se tudi še da
parkirati. Sledimo makadamu in markacije nas ponovno usmerijo v gozd. Pot se
vije v okljukih dokaj strmo,
a le nekaj minut, nato se pot
skorajda položi, vmes tudi
rahlo spusti. Pot po Pokljuki
se kar vleče, na naši levi strani je planina Konjščica. Prečimo hudourniški potoček,
ko pot zavije desno, se strmo
vzpne in že smo na Jezercih,
pod Studorskim prevalom.
Povzpnemo se na preval, s
katerega se pot rahlo spusti,

Greben Malega Triglava. Pot, ki je v časih, ko še ni bila
varovana, predstavljala velik izziv. / Foto: Jelena Justin

nato pa preči pobočja Velikega Draškega vrha in Tosca. Po umetno narejeni široki polici prečimo del Tosca,
kjer je potrebna previdnost,
saj se gibljemo po teritoriju padajočega kamenja. Sledi ponoven rahel vzpon, kjer
se nam z leve strani pridruži pot iz doline Voje, in nato
lagoden sprehod do Vodnikovega doma. Od Vodnika nadaljujemo pod Vernarjem v smeri proti Triglavu, kjer se kmalu srečamo
s prvo jeklenico, zavarovanimi izklesanimi stopnicami in že smo na Konjskem
prevalu, kjer zavijemo levo
proti Domu Planika. Prečna pot se vzpenja precej strmo, hodimo po alpski puščavi. Ko dosežemo neizrazit greben, zavijemo desno.
Strmina se vnese, pot pa zavija levo proti Domu Planika. Nadaljujemo po desni
strani doma proti Triglavu.
Postopen vzpon nas pripelje
do skalnatega dela, ki zavije
v desno do gruščnatega dela,
kjer se približamo plezalnemu delu. Začnemo v izraziti
grapi, ki nas pripelje na lepo
razgledišče. Nato zavije v
levo, pred seboj opazujemo
ljudi, ki se vzpenjajo s Kredarice. Ponekod strm vzpon
nas pripelje do grebena Malega Triglava. Prečimo znani greben, ki je dandanes
odlično zavarovan. Zmerno se vzpenja, a tik pod vrhom nas čaka še zadnji strm

Vzpon proti Domu Planika / Foto: Jelena Justin

Zadnji metri pod vrhom naše domovine, ki jo krasi simbol slovenstva / Foto: Jelena Justin
vzpon. Tudi tukaj je pot odlično zavarovana. Nadaljujemo do vrha naše domovine.
Aljažev stolp na Triglavu je
bil postavljen leta 1895, ko je
župnik Jakob Aljaž kupil njegov vrh za pet goldinarjev. V
tistem času so tujci oblegali
slovensko ozemlje, osvajali
naše vrhove, zato je želel zaščititi tisto, kar je naše, in prehiteti tujce. Stolp je postal, po
mojem mnenju, edini simbol slovenstva, naše identitete na sončni strani Alp.
Z vrha Triglava sestopimo na Kredarico. V dolino

Po Kvarnerskih otokih – pismo gostje
Naša gostja Ana Miler je napisala lepo pismo s svojimi
vtisi o potovanju. Pismo v
celoti objavljamo.
Kolobarka, to je kombinacija kolesarjenja po otokih in
križarjenja med njimi. »Stanuješ« na ladji, po zajtrku sedeš na kolo na enem koncu
otoka, ves dan bolj ali manj
vrtiš pedale, raziskuješ otok,
morda se tudi osvežiš v morju, če je le dovolj toplo, in se
proti večeru vrneš na ladjo,
ki se je medtem premaknila na drugi konec otoka. Na
ladji te že čaka zaslužena večerja, ki po prevoženih kilometrih zanesljivo tekne. Po
večerji se družiš s »sotrpini«
in se že veseliš novih izzivov
prihodnjega dne.
V nedeljo (22. maja 2022)
smo se vrnili s šestdnevne
kolobarke z Gorenjskim glasom, tokrat smo kolesarili

po Kvarnerskih otokih. To
je bila moja druga kolobarka
in sem že vedela, kaj lahko
pričakujem. Bilo nas je štiriindvajset in bilo je, z eno
besedo, čudovito. Nekatere
udeležence sem že poznala s svoje prve kolobarke, z
drugimi smo se spoznali na
našem šestdnevnem potepu. Vsi so bili odlični in izkušeni kolesarji, tako da so
kilometri kar bežali pod kolesi. Noben klanec nam ni
bil prestrm, noben spust
prehiter, nobena pot preveč
kamnita, noben predlog odveč. Prekolesarili smo Krk,
Rab, del Paga, Mali in Veliki Lošinj ter zaključili svojo
avanturo na Cresu. Skupno
smo prevozili okoli 270 km
in pregonili 4500 višinskih
metrov. Res je večina udeležencev imela električna kolesa, a kdor misli, da na takem biciklu ni treba delati,

je v hudi zmoti. Res pa elektrika zelo pomaga v klance,
ki jih na kolesarjenju po otokih, kjer se vsaka cesta začne
ob morju, nikoli ne zmanjka. A šest kolesarjev je prav
herojsko pritiskalo na pedale brez električne pomoči in
niso prav nič zaostajali.
Imeli smo neverjetno srečo z vremenom. Vse dni je
sijalo sonce, a ni bilo prevroče, bilo je nekaj burje, a ni
bila premočna in nas ni ovirala. Morje je imelo spoštljivih 19 °C, morda kje tudi
manj, a za osvežitev nam je
bilo tudi to dovolj toplo. Skupaj smo preživeli šest čudovitih majskih dni in se razšli
kot prijatelji, z željo, da se
naše poti še kdaj križajo.
Vsega tega lepega pa ne
bi doživeli, če ne bi bilo vašega in sedaj tudi našega
Grega Flajnika in njegove neizmerne dobre volje,

energije, potrpežljivosti, organiziranosti, preudarnosti
in iznajdljivosti. Bil je vse:
voznik, vodnik, serviser, organizator poti, vsak dan je
dvigal kolesa na zgornjo palubo in jih zjutraj spravljal
spet na obalo, se dogovarjal
s kapitanom o ruti ... vedno
aktiven, a nikoli slabe volje,
vedno prijazen in ustrežljiv.
Kot da vse to ne bi bilo dovolj, je s svojim igranjem na
kitaro ali harmoniko in petjem poskrbel še za dobro voljo, da o večernem turnirju v
prstometu sploh ne bi izgubljala besed.
Kolobarka je bila moja dolgoletna želja, ki se mi je izpolnila na najlepši možni
način. Za vse doživeto se
vsem najlepše zahvaljujem
in se že veselim naslednjega
kolesarjenja z Gorenjskim
glasom.
Ana Miler, Bled

Vrata bomo sestopili po Tominškovi poti, ki se običajno bolj izbira za vzpon. Sestopamo po običajni poti, ki
pelje do poti Čez Prag, nekaj
minut pod znanim studenčkom pa nas razpotje usmeri desno. Na začetku hodimo
po izpostavljenih policah
Begunjskega vrha, ves čas
smo izpostavljeni padajočemu kamenju. Tominškova
pot je delno varovana, so pa
vmes tudi deli poti, kjer varoval ni in je treba malce poplezati. Jeklenice, manjše skobe, klini, predvsem pa velika

izpostavljenost poti, ki je v
dežju oz. mokrem nevarna
za zdrs. Zadnji del poti se
strmo spušča v dolino Vrata.
Pot, speljana čez številne korenine, je ponekod ojačana z
lesenimi deskami, narejene
so celo stopnice. Ko se strmina umiri, smo zunaj gozda,
na grušču, ki nas pripelje do
poti, ki vodi proti Aljaževemu domu v Vratih.
Nadmorska višina: 2864 m
Višinska razlika: 1864 m
Trajanje: 10 ur
Zahtevnost: 

Glasova Kolesarjenja

Ana Miler v eni najožjih ulic na svetu v kraju Vrbnik na
otoku Krk / Foto: Grega Flajnik
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Suša pospešila razvoj lubadarja
Na kranjskem gozdnogospodarskem območju se je v smrekovih gozdovih, ki so oslabljeni zaradi suše, močno namnožil lubadar, glede na vremenske
napovedi pa so tudi obeti za naprej slabi. V danih razmerah je neprecenljiva vloga lastnikov gozdov.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Kot pojasnjuje dr.
Jurij Rozman iz odseka za
ukrepe v gozdovih v kranjski območni enoti Zavoda
za gozdove Slovenije, letošnje leto izstopa po zelo visokih temperaturah zraka
in majhni količini padavin.
Posledica tega je izjemna

suša, ki traja že od zime naprej. Že januarja in februarja
ni bilo omembe vrednih padavin, brez dežja je bil praktično tudi ves marec. Sušno
in vroče vreme se je nadaljevalo tudi v naslednjih mesecih. Po podatkih Arsa je bila
junija temperatura zraka v
Sloveniji 3,7 stopinje Celzija
višja od povprečja v obdobju

V kranjski območni enoti zavoda za gozdove
opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost okolja,
zato pozivajo vse, da ne kurijo v naravi, ne puščajo
v naravi steklenih in podobnih predmetov, ki lahko
povzročijo vžig, ne mečejo cigaretnih ogorkov … Vse
tudi opozarjajo, da s psi in vpitjem ne vznemirjajo
gozdnih živali, ki tudi trpijo zaradi vremenskih
razmer, in da s svojo dejavnostjo ne ovirajo lastnikov
oziroma izvajalcev pri delih v gozdu.

1981–2010, kar uvršča letošnji junij med tri najtoplejše
od leta 1961; tudi padavin je
bilo manj od dolgoletnega
povprečja. Julij je zaznamoval izjemen vročinski val z
novimi temperaturnimi rekordi pri 39 stopinjah, tudi
padavin je bilo malo.

Drevesa so v stresu
»Drevesa so zaradi visokih
temperatur in suše v stresu,
so manj vitalna in zato tudi
manj odporna proti insektom in glivam. Za smreko
predstavlja največjo nevarnost namnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja,
za listavce pa bolezni (glive).
Visoke temperature vplivajo tudi na hitrejši razvoj žuželk, tako je na primer razvoj
ene generacije osmerozobega smrekovega lubadarja
pri 30 stopinjah Celzija še
enkrat hitrejši kot pri 20 stopinjah, kar pomeni dvakrat
manj dni oziroma namnožitev dvakrat več generacij. Za
njegov razvoj je temperatura
30 stopinj najbolj optimalna,« pravi dr. Jurij Rozman.

Julija močan napad
lubadarja

Visoke temperature so pospešile razvoj lubadarja.
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Nedavni veter je v okolici
Železnikov in Selc ter
deloma tudi v Poljanski
dolini podrl okoli pet
tisoč kubičnih metrov
drevja, v glavnem
smreke. Lastniki so
se sanacije na zelo
zahtevnem terenu že
lotili.

Na kranjskem gozdnogospodarskem
območju
so letos do 28. julija zaradi
podlubnikov označili za posek 13.344 kubičnih metrov
smreke, kar je bilo 123 odstotkov več glede na odkazilo v enakem lanskem obdobju. Zelo močan napad so beležili v juliju, ko so v obdobju od 1. do 28. julija označili
za posek 8466 kubičnih metrov lubadark. »Gre za izredno hitro, eksponentno rast,

Dr. Jurij Rozman / Foto: Cveto Zaplotnik
kakršni smo bili na primer
priča v letih 1998 in 2015,«
ugotavlja dr. Jurij Rozman
in dodaja, da so lastniki letos posekali in spravili iz
gozda že 7529 kubičnih metrov lubadark. Doslej so sa-

in Sorškem polju, veliko lubadarja pa je tudi na Jezerskem. Največji porast so
doslej zaznali v nižje ležečih gozdovih, temu običajno
v dveh do treh tednih sledi še
povišanje v višjih legah, tako

Martin Umek, vodja kranjske območne enote Zavoda
za gozdove Slovenije: »S pravočasnim odkrivanjem
lubadarja in spravilom napadenega drevja je podobno
kot z gašenjem požara: dokler gre za manjše žarišče,
se ga da še dokaj dobro obvladati, a ko se razplamti
in razširi, ga je zelo težko ustaviti. Lastniki morajo
poskrbeti za takojšen posek, saj s tem sebi in
svojim sosedom preprečujejo nadaljnjo okoljsko in
ekonomsko škodo.«
nirali vsa žarišča, ki so jim
ostala od lani, in vsa, ki so se
pojavila do konca junija, posek drevja na kasneje odkritih žariščih pa še poteka.

Največje povečanje
v Selški dolini
V primerjavi s preteklim
letom beležijo največje povečanje v Selški dolini, velik porast je na Kranjskem

da v kratkem pričakujejo težave na celotnem območju.
Suša je najhujša na prodnatih tleh Kranjskega in Sorškega polja, na prisojnih legah in na kamnitih tleh, kritična pa so predvsem območja, ki so jih v preteklosti prizadeli snegolom, vetrolom,
požari ter žarišča lubadarja.
Tudi obeti za naprej so
slabi. Smreka je v močnem

Lažje uveljavljanje višje sile v primeru toče
Kmetijska gospodarstva lahko odslej v primeru toče lažje uveljavljajo višjo silo pri ukrepih kmetijske politike.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Letos poleti je nekatera območja v Sloveniji že
prizadelo neurje s točo, ki
je povzročilo, da kmetijska
gospodarstva na teh območjih ne bodo mogla izpolniti vseh zahtev oziroma obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila v zbirni vlogi. Kmetijska
gospodarstva morajo v tem
primeru agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja sporočiti, da pri izpolnjevanju ukrepov kmetijske politike uveljavljajo višjo silo. Letos bodo višjo silo
lahko uveljavljala lažje kot
v preteklosti, saj jim tokrat

izjemoma ni treba priložiti
dokazil, kajti kot dokaz šteje
seznam prizadetih katastrskih občin, ki ga je na podlagi podatkov agencije za okolje (Arso) pripravila kmetijsko-gozdarska zbornica. Seznam je skupaj z Navodili za
uveljavljanje višje sile zaradi toče objavljen na spletni
strani agencije za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
V navodilih ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pojasnjuje, v katerih primerih mora kmetijsko gospodarstvo sporočiti primer višje sile za neposredna plačila, kmetijsko
okoljska in podnebna plačila (Kopop) ter za ekološko

Letos je toča padala že na številnih območjih v Sloveniji,
med drugim v okolici Škofje Loke in v delu Selške doline.
/ Foto: Cveto Zaplotnik

kmetovanje, dobrobit živali,
investicijske ukrepe in ukrepe, ki so namenjeni mladim prevzemnikom kmetij.

Kmetijsko
gospodarstvo
mora sporočiti višjo silo na
obrazcu Sporočanje višje
sile ali izjemnih okoliščin, ki

je dostopen na spletni strani
agencije, pri tem pa obrazcu
ni treba priložiti dokazil, razen za ukrepa Kopop in ekološko kmetovanje, ko je treba priložiti predpisane evidence.
Kmetijsko gospodarstvo
lahko uveljavlja višjo silo zaradi toče tudi za zemljišča, ki
ležijo zunaj katastrske občine s seznama, vendar mora v
tem primeru obrazcu priložiti tudi dodatna dokazila –
fotografije, zapisnik zavarovalnice, izjavo o ogledu škode in o oceni škode, ki jo izdela javna služba kmetijskega svetovanja, ter predpisane evidence za ukrepe Kopop in ekološko kmetovanje.

sušnem stresu, podlubniki
so se že močno namnožili,
glede na vremenske napovedi pa se bodo visoke temperature in suša še nadaljevale. »V nadaljevanju leta
lahko pričakujemo vedno
več žarišč in vedno večja žarišča, pričakujemo jih lahko povsod, od nižin do zgornje gozdne meje,« pravi dr.
Rozman.

Lastniki naj takoj
ukrepajo
V danih razmerah je
neprecenljiva vloga lastnikov gozdov. Za omejevanje širjenja podlubnikov je
najučinkovitejši ukrep hitro, pravočasno odkritje napadenega drevja in sanacija žarišč, to je posek, spravilo in odvoz napadenih sortimentov iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje podlubnikov (na žago z
lupilno linijo). Lastniki naj
redno, vsak teden, pregledajo svoje gozdove, o morebitnem odkritju žarišča lubadarja obvestijo revirnega
gozdarja in takoj, ne da čakajo na odločbo, začnejo sanitarno sečnjo.

Podaljšali rok za
oddajo vlog
Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je pri sedmih javnih razpisih
za naložbe v kmetijska gospodarstva ter v predelavo,
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov podaljšalo
rok za oddajo vloge. Za podaljšanje roka se je odločilo
zaradi junijske spremembe
pravilnika, ki je določila višje
priznane stroške za graditev
objektov. Pri vseh razpisih,
razen pri enem, je rok za
oddajo vloge podaljšalo vsaj
za en mesec. Pri razpisu za
naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev
na področju zaščite rejnih
živali ga je, na primer, podaljšalo s 3. avgusta na 5. september, pri razpisu za ureditev distribucijskih centrov in
zbirnih centrov za živali pa z
29. junija na 6. september.
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Ko je zabava preglasna

Varno s kolesom
V petek se je začela druga letošnja preventivna
akcija Varno s kolesom, ki bo trajala do četrtka.
Policija v tem obdobju izvaja poostren nadzor.
Maša Likosar
Kranj – Z aktivnostmi akcije želita Agencija za varnost
prometa in policija vplivati
na kolesarje in druge udeležence, da spoštujejo cestnoprometne predpise. Nadzor
je uperjen v ugotavljanje kršitev kolesarjev in drugih
udeležencev do kolesarjev.
Ob tem poudarjajo, da so
najpogostejši vzroki za prometne nesreče, v katerih so
udeleženi kolesarji, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in
nepravilna stran oziroma
smer vožnje. Tako kot voznike motornih vozil tudi kolesarje pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje in upoštevajo pravila glede smeri vožnje.
»Uporabljajo naj kolesarske

Gorenjski policisti so lani obravnavali 105 kršitev zaradi motenja miru in počitka, v prvi polovici
letošnjega leta pa 54. Globa za kaljenje nočnega miru in počitka sega do 208 evrov.

poti, če na njihovi poti obstajajo, saj so veliko varnejše.
Dogaja se, da kolesarji vozijo
po cestah, čeprav vzporedno
s cesto poteka še kolesarska
steza. Na njih pa je vse več voznikov e-skirojev, zato je pomembno, da so pozorni drug
na drugega,« so pojasnili.
Posebno opozorilo glede
varnosti kolesarjev gre tudi
voznikom motornih vozil,
ki so letošnje tri smrtne prometne nesreče kolesarjev
povzročili zaradi neprilagojene hitrosti, izsiljevanja prednosti in nepravilnega prehitevanja kolesarjev. Voznike
motornih vozil agencija in
policija še posebej opozarjata na pravilo, naj bo minimalna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev 1,5 metra,
kar naj dosledno upoštevajo.

Nesreča v soteski Vintgar
Maša Likosar
Podhom – V petek se je v soteski Vintgar obiskovalki na
lokaciji tik pred Žumrovimi
galerijami pripetila nesreča.
»Ponesrečenka je ob padanju kamenja iz dela nezavarovanega območja tik za varovalno ograjo, ki je nameščena nad podesti, utrpela poškodbe glave,« so pojasnili v
Turističnem društvu (TD)
Gorje, ki upravlja sotesko
Vintgar. Po njihovih navedbah so ponesrečenko starši in brat pospremili iz soteske, kjer so jo oskrbeli zaposleni v TD Gorje. Ponesrečenko je kasneje prevzela
ekipa nujne medicinske pomoči, odpeljali so jo v Zdravstveni dom Bled. »Žal se
zopet izkazuje, da nam kljub
vsem nameščanjem varovalnih ograj, mrež in drugega,

Gorenjski glas
torek, 2. avgusta 2022

simon.subic@g-glas.si

kar varuje obiskovalce, še
vedno ne uspe zagotavljati
stoodstotne varnosti,« so poudarili v TD Gorje, kjer dogodek obžalujejo.
V teh dneh sicer mineva leto dni, odkar je ena od
obiskovalk utrpela hude poškodbe glave, prav tako na
kraju in v okoliščinah, ki jih
ni bilo moč predvideti. »Med
obema dogodkoma se je v
soteski zvrstilo vsaj dvesto tisoč obiskovalcev, kar seveda
ne opravičuje dejstva, da bi
po njih letelo kamenje, vendarle oba primera kažeta,
kako nepredvidljiva je lahko
narava in da bo tudi v prihodnje treba še bolj premišljeno
vlagati v varovalne ukrepe,«
so še dejali in dodali, da tudi
zaradi varnosti obiskovalcev
soteska v času konic ne more
sprejeti vseh obiskovalcev,
ki si jo želijo ogledati.

Simon Šubic
Kranj – Pred kratkim smo v
Gorenjskem glasu lahko v
rubriki Pisma bralcev prebrali pismi o (pre)glasni nočni zabavi na Golf igrišču
Bled. Na Policijsko upravo
Kranj smo se zato obrnili z
vprašanji, kakšna pravila veljajo glede hrupa v nočnem
času.
Hrup in z njim povezane kršitve opredeljujeta Zakon o varstvu javnega reda
in miru (ZJRM-1) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Uredba ureja predvsem področje
hrupa, ki izhaja iz dejavnosti različnih subjektov, pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb
uredbe pa imajo inšpektorji za varstvo okolja. V pristojnosti policije je izvajanje ukrepov za prekrške po
8. členu Zakona o varstvu
javnega reda in miru, ki v
prvem odstavku pravi, da se
za prekršek kaznuje, kdor na
nedovoljen način med 22. in
6. uro moti mir in počitek
ljudi s hrupom, pri čemer
ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege.
Globa za ta prekršek znaša od 83 do 208 evrov. Po
drugem odstavku tega člena pa se za prekršek kaznuje, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali

TAKOJ ZAPOSLIMO
ELEKTRIČARJA (m/ž).

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.30
Začetek dela: takoj
Višina plače je odvisna od usposobljenosti in delovnih izkušenj. Mesečni osebni dohodek za električarja s
polnim delovnim časom znaša najmanj 2400 EUR bruto.
Prijave z življenjepisom pošljite na lv@diaplan.com
ali office@diaplan.com.

Diaplan Stahl - Holz, Bahnhofstrase 9, AT 9020 Celovec

Od kandidatov pričakujemo:
– izobrazbo ustrezne smeri in delovne izkušnje
– zanesljivost, samostojnost in odgovornost do dela
– vozniško dovoljenje B-kategorije, lastni prevoz na
delo (možnost skupnega prevoza iz Beljaka/Villacha
ali Podkloštra/Arnoldsteina)

počitek ljudi, kar ni posledica dovoljene dejavnosti. V
tem drugem primeru gre za
povzročanje hrupa ne glede
na dnevni čas, pri čemer je
pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma
počitku.
Glasna glasba je lahko tudi
posledica prireditev ali obratovanja gostinskih lokalov.
V takšnih primerih gre lahko za dovoljeno ali pa nedovoljeno obremenitev okolja
s hrupom, pojasnjuje policija. Ob javnih zbiranjih dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom

izdajajo krajevno pristojne
občine, v dovoljenjih pa se
opredelita jakost obremenitve in čas.
Zaradi glasne glasbe lahko občani pokličejo na interventno številko 113. »Pri
tem je treba opozoriti, da je
v pristojnosti policije izvajanje ukrepov za prekrške
po 8. členu ZJRM-1. Pristojnost za obravnavo drugih primerov prekomerne
obremenitve okolja s hrupom (prireditve ali obratovalni hrup lokalov, podjetij …) imajo občinska redarstva in inšpekcijske službe.

Če policisti ugotovijo kršitev s področja dela drugih
nadzornih organov, v obliki predloga za uvedbo postopka o prekršku ali poročila pristojne organe tudi
obvestijo,« je pojasnil Bojan Kos s Policijske uprave
Kranj.
Gorenjski policisti so lani
obravnavali skupno 105 kršitev javnega reda in miru,
največ (66) z uporabo akustičnega aparata, televizorja,
radijskega sprejemnika ali
glasbila. V prvem polletju
letos so obravnavali 54 tovrstnih kršitev.

Trgovanje z ljudmi v porastu
Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga zaznamujemo 30. julija, so na Slovenski karitas
opozorili na obstoj trgovine z ljudmi v Sloveniji in na zlorabe ranljivih, ki se dogajajo po svetu.
Maša Likosar

V podjetju Diaplan Stahl + Holz Innenausbau GmbH
iz Avstrije se ukvarjamo z opremljanjem športnih in
večnamenskih dvoran, zlasti za javne naročnike.

Zaradi glasne glasbe lahko občani pokličejo na interventno številko 113. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Po nekaterih ocenah je na svetu več kot štirideset milijonov ljudi, ki
so žrtve trgovine z ljudmi,
Mednarodna organizacija
dela pa ocenjuje, da je v prisilnem delu 24,9 milijona
ljudi. Kot najava Slovenska
karitas, je večina žrtev trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja in prisilnega dela, medtem ko je manjšina podvržena prisilnemu
kriminalu, prisilnim porokam, odvzemu organov in
prosjačenju. »Skoraj tretjina odkritih žrtev trgovine z
ljudmi so otroci, v poročilu UNODC 2020 navajajo,
da je na vsakih deset odkritih žrtev na svetu pet odraslih žensk in dve dekleti,« so
dodali.

Slovenska karitas je imela
v letihu 2021 in 2022 v oskrbi šest seb, ki so bile v večini primerov žrtve prisilne
prostitucije. Kot pojasnjujejo, trgovci z ljudmi lovijo marginalizirane in obubožane osebe, med njimi
tudi migrante in begunce,
ki so se v taki vlogi znašli
zaradi revščine, brezposelnosti, pomanjkanja priložnosti, izobrazbe, spolne diskriminacije, pomanjkanja
možnosti za zakonito migracijo, življenja v disfunkcionalnih družinah, nasilja
v družini ... »Večina naštetih vzrokov je v današnjem
času v porastu, vojna v Ukrajini pa je še dodatno doprinesla k nevarnostim izkoriščanja tudi v Evropi. Trenutne prisilne migracije posledično lahko pomenijo nove

priložnosti za izkoriščanje,
zato so ključnega pomena
budnost humanitarnih delavcev in vsakogar, ki je v stiku z begunci, ter učinkoviti sistemi, ki ljudem omogočajo hiter dostop do varne nastanitve in podpore za
dostojno preživetje,« so poudarili.
Generalna
skupščina
Združenih narodov je 30. julij razglasila za svetovni dan
boja proti trgovini z ljudmi,
ki vsako leto obravnava določeno temo, povezano s tem
zločinom. Tema letošnjega svetovnega dne je Uporaba in zloraba tehnologije.
Pozornost je usmerjena na
vlogo tehnologije kot orodja, ki lahko ovira ali pa omogoča trgovino z ljudmi. »Žal
tehnologija trgovcem z ljudmi ponuja številna orodja za

novačenje, izkoriščanje in
nadzorovanje žrtev. Njihovo
delovanje na internetu tako
postane hitrejše, stroškovno
ugodnejše in zagotavlja večjo anonimnost. Spletne platforme jim omogočajo, da na
široko oglašujejo storitve,
ki jih izvajajo žrtve,« so pojasnili. Trgovci z ljudmi na
družbenih medijih identificirajo, nagovarjajo in novačijo žrtve, vključno z mladoletniki. »Zato je pomembno,
da se starši s svojimi otroki
in mladostniki o teh pasteh,
ki jih ponuja tehnologija, pogovarjajo,« so dejali in dodali, da je ključni korak v prizadevanjih zmanjševanja trgovanja in reševanja žrtev iz
primeža trgovine z ljudmi
zmanjševanje povpraševanja po storitvah in izdelkih
izkoriščanih oseb.
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KRANFEST 2022

ŽIVAHNI PETKI

Letošnji Kranfest je trajal dva dneva. Ponudil je veliko glasbene, gledališke, modne in kulinarične zabave
za različne generacije. Deževna vremenska napoved obiskovalcev ni odgnala.

Ž

Alenka Brun

e v petek popoldne je staro mestno jedro
Kranja oživelo. Karavana
okusov, kjer so obiskovalci lahko našli vse od kave,
piva, limonade do raznovrstne hrane, se je ustavila na
Glavnem trgu. Na stojničarje in prodajalce sejma domače in umetnostne obrti
so naleteli na Poštni in Prešernovi ulici ter Maistrovem

trgu. Tudi melodije lajn so
zadonele po ulicah mestnega jedra, Čupakabra pa je s
svojim nastopom na Plečnikovih stopnicah poskrbela
za ognjena zaključka obeh
večerov. Tudi sobota je gostila karavano, stojničarje in
lajnarje.
Glasbenih poslastic na
tokratnem Kranfestu res ni
manjkalo, poskrbljeno je
bilo za zelo različne okuse.
Letno gledališče Khislstein
je v dveh dneh gostilo nastopa Siddharte in Nine Pušlar,
Panorama Stara pošta Vilija

V

Alenka Brun

petek so se ljubitelji glasbe in
slastnih grižljajev še zadnjič letos srečali v Parku Evropa v Kamniku. Kul
petek se sedaj seli v Slovenia Eco Resort.
Petkov je bil spet izjemno
dobro obiskan, pa tudi dež
mu je prizanesel.

Kul petku skrbela Domača
pivovarna pod Menino, Barut Brewing and Blending,
prisoten je bil tudi lukovški
Rokovnjač. Sodelovali so še
ponudniki pijače Berryshka
gin in BVG, Boris Golob. Za
okusne grižljajčke so poskrbeli Love2Bake z odličnimi picami z drožmi in svojo sladko uspešnico cimetovimi rolicami – prav tako z
drožmi; pa Kavarna M Caffe
sladicami, churrosi in drugi-

Siddharta je razprodala Letno gledališče Khislstein.
/ Foto: Primož Pičulin

Martin, Luka in Aljaž Novak / Foto: Alenka Brun

Ulice Kranja so preplavili tudi zvoki, ki so jih iz svojih glasbil
izvabljali lajnarji. / Foto: Primož Pičulin

Resnika in Rooftop House Party, TrainStation SubArt pa skupine Raggulation in Smetnaki ter S.A.R.S.
Tudi na trgu pred Prešernovim gledališčem je bilo dva
dneva živahno, ravno tako v
Terasa baru in na Pungertu. Pestro je bilo tudi dogajanje v Gostilni Stari Mayr.
Kranfest je poskrbel za obilico jugonostalgičnega roka,
nastopili so didžeji, na svoj
račun so prišli ljubitelji hip
hopa. Terasa bar je v soboto
gostil tudi Vagabunda, Cafe
Galerija Pungert zasedbo
Swingter, Trg pred Prešernovim gledališčem pa vse od
BQL in Budal ter Tila Čeha
in Petelinov do otroških
predstav, standup komedije Fantovščina, sobotno popoldne pa je bilo namenjeno
modi, glasbi in hrani. S svojima bratoma Martinom in
Aljažem ter tovornjačkom s
hrano se je v Kranju namreč
ustavil tudi zmagovalec priljubljene kulinarične oddaje
MasterChef Slovenija Luka

Novak. Kdor je želel, si je na
obešalniku Cats'n clothes
lahko kupil kakšen vintage
kos oblačila, vizažistka in
modna oblikovalka Lea Behek je poskrbela za mini preobrazbe, iz saksofona pa je
zvok izvabljala Neža Verdonik oziroma Neysah. Seveda
so del, ko je bilo treba kaj povedati, zaupali soorganizatorju Aydinu Huzejroviću.
Pomembno vlogo pri organizaciji dogodka »pod krošnjami« in v družbi Prešernovega kipa pa je odigrala tudi
Daša Zupan.
Med vsem tem dvodnevnim dogajanjem pa smo
v
pred gradom Khislstein 
soboto popoldne naleteli še
na živahno otroško zabavo z
milnimi mehurčki, ki je bila
napovedana že v dopoldanskem času, a so jo organizatorji Kranfesta ravno zaradi
napovedanega dežja prestavili na popoldanske ure. In
to je bilo tudi največ, kolikor
je slaba napoved zmotila letošnji Kranfest.

Zasedba Cowbilly's / Foto: Alenka Brun
Najdaljšo vrsto je imel
pred stojnico – pričakovano – David Kumer (Mango tree), obiskovalci pa so
smeje odgovarjali, da čakajo na »nudle«. Tajska hrana,
ki jo Kumer pripravlja, vedno požanje kopico odobravanja. Za pivo sta na tokratnem

mi priboljški, Bernarda Siljan z vaflji, Nada Bučar s
»šmornom« in Andrej Vukšinič z vaflji za s seboj. Za
glasbeno razpoloženje pa je
na zadnjem Kul petku v mestu skrbela skupina Cowbilly's – včasih smo jo poznali
pod imenom Mali oglasi.

Matjaž Letnar in Aleš Ogrinec (Barut Brewing and
Blending) / Foto: Alenka Brun

Tomaž Jeraj je pomagal pri stojnici s cesarskim pražencem.
/ Foto: Alenka Brun
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KLUB ZA MLADE PO SRCU
Klub mladih Šenčur so pred več kot desetletjem ustanovili z željo po vključevanju mladih v različne
interesne dejavnosti in jim na ta način omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa.

F

ebruarja letos
je vodenje Kluba mladih Šenčur
(KMŠ) prevzela
že tretja generacija, tokrat s predsednikom
Marcelom Nahtigalom na
čelu. Kot je pojasnil, je bilo
zadnji dve leti zaradi epidemije dogajanje okrnjeno, letos pa so ga obudili v velikem slogu. »Prvi
večji dogodek, ki smo ga
skupaj s Klubom študentov Kranj soorganizirali,
je bil obisk marčevskega
praznika smučarskih skokov v Planici,« je povedal
Nahtigal in nadaljeval: »V
času odraščanja na območju občine Šenčur se nam
je večkrat zdelo, da smo
primorani oditi v sosednje
kraje, da smo prišli do dogajanja, saj tu ni bilo ničesar podobnega, kar bi mlade združevalo. Ravno s tem
namenom, da mladim ponudimo več priložnosti za
druženje v naših krajih,

Maja so pripravili dan družabnih iger. / Foto: arhiv KMŠ

PESMI MLADIH
Poti
Kadar govori srce,
besede niso potrebne.
V tišini
hoditi po
prehojenih poteh,
iskati nove poti
po starih sledeh.

Kadar govori srce,
vse je brez smisla.
V modrosti
brezčasja
hoditi po poteh,
iskati vrednote
po starih sledeh.

Naučiti se novega
je res težko,
vse zabeleženo,
skrito v povojih
časa minljivosti.

Sonja

Vsak dan se lahko česa novega naučimo, pa čeprav hodimo po poti, po kateri je hodilo že mnogo ljudi. Vsak vidi in
čuti drugače. Želim nam samo lepih in ravnih poti. Meta

POTOVANJA



VINO



HRANA



Maša Likosar

DOGODIVŠČINE



MOŠKI

smo letos ponovno zagnali dejavnost, pri tem imamo veliko podporo šenčurske občine.«
V prvem polletju so izvedli že več kot deset dogodkov, tako športne, družabne, kulturne in izobraževalne narave. Aprila so organizirali izmenjevalnico oblačil, ki je bila po Nahtigalovih
besedah zelo dobro obiskana. »Smo posamezniki, ki
smo trajnostno in ekološko
usmerjeni, zato želimo to
zavest prenesti tudi v delovanje društva,« je dodal. Med
drugim so pripravili tudi delavnico Šalca izpod mojga
palca, Pub kviz in dan družabnih iger.
Poleti vsak torek v Športnem parku Šenčur pod njihovim okriljem poteka odbojka, s septembrom se
bodo prestavili v športno
dvorano v Voklem. Do konca poletnih počitnic načrtujejo še izvedbo odbojkarskega turnirja, minuli petek pa so pripravili košarkarski turnir, kjer so se pomerili v metanju trojk. Več
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Petkov košarkarski turnir v Vogljah / Foto: arhiv KMŠ
pozornosti bodo namenili
tudi izobraževalnim vsebinam, maja so tako pripravili delavnico o Evropski uniji in priložnostih za mlade.
»Prizadevamo si, da bi bili v
prihodnje vključeni v mednarodne izmenjave v okviru Evropske unije,« je dejal
Nahtigal.
KŠM si obeta tudi svoje prostore v Medgeneracijskem centru Šenčur, ki naj
bi vrata odprl predvidoma
septembra. »Več poudarka

POTOVANJA



VINO



bomo dali krepitvi članstva,
zavoljo tega, da lahko uspešno kandidiramo na razpisih.
Veseli bomo vsakega odziva
mladih, spodbujamo jih, naj
se obrnejo na nas in nam zaupajo svoje ideje, želje, aktivnosti, ki jih pogrešajo v
svojih krajih. Ne nazadnje
smo klub za mlade in mlade
po srcu, zato vabljeni vsi, da
se nam pridružite in skupaj
z nami oblikujete mladinsko dogajanje v občini Šenčur,« je sklenil.

HRANA
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SLOVENIJA V DRAČU

F

Alenka Brun

olklorno društvo
(FD) Bled je med
16. in 20. junijem
gostovalo na kulturnem festivalu v
Albaniji, ki nosi naslov Slovenija v Draču. Po besedah
Francija Pogačnika se je festivala udeležilo približno
640 članov folklornih skupin, godb, pevcev, mažoretk in godbenikov. Med

njimi je bilo kar nekaj gorenjskih predstavnikov, iz
FD Bled je bilo prisotnih
dvanajst članov. Kot ga je
v svojem zapisu za eno od
objav dopolnila Danica Vester, je program potekal pred
gledališčem v Sheshi Lirii,
niso manjkale niti povorke
po draških ulicah, slišalo se
je zborovsko petje, program
je gostila tudi konkatedrala
Svete Lucije. »Vzdušje, ki
je prisotno na teh festivalih,
je nepozabno, saj se z vseh

koncev sliši naša pesem,« je
še zapisala.
FD Bled se je predstavilo
s Plesom z metlo in Kitare
plešejo.
Tokrat, nadaljuje Pogačnik, niso prav veliko raziskovali. Spoznali so Drač
in Tirano, sicer pa so uživali na njihovih čudovitih plažah in v toplem morju, zvečer pa ob druženju zaključevali večere na terasi ali ob
bazenu hotela. »Ko se je že
malo shladilo. V Albaniji so
FD Bled v Draču / Foto: Franci Pogačnik

Mladi folklorniki iz Albanije / Foto: Franci Pogačnik

bile namreč visoke temperature, kakršnim smo bili priča pri nas v zadnjih dneh, že
v juniju.«
Albanija jih je presenetila. »Turistični del je zelo
razvit, tako kot pri nas, imajo šeststo kilometrov obale. Plaže so peščene, manjka jim infrastruktura, zaledje pa je še siromašno,« z vidika turista pove Pogačnik.
Vestrova v svojem zapisu
pravi: »Nam večinoma nepoznana in po krivici zapostavljena Albanija nas je presenetila s prijaznimi prebivalci in modernim videzom.

Veliko jih celo govori hrvaško. Prelepo obmorsko pristaniško mesto Drač vzdolž
peščene rajske obale je polno novih sijočih hotelov. Na
obali pod mikavnimi senčniki lahko poležavaš na ležalniku brez doplačila – luksuz. Med najpomembnejše znamenitosti sodijo mestno obzidje, imenovano Draški grad, ter stavbi mestne knjižnice in kulturnega centra z gledališčem. Ogledali smo si tudi
Tirano, eno najbolj vznemirljivih evropskih prestolnic, kajti v Albaniji v slogi

živijo katoličani, muslimani in pravoslavci. Za spomin smo v tamkajšnjih trgovinicah izpraznili zalogo njihovega konjaka Skenderbeg, ki je ime dobil po albanskem narodnem heroju,
ki je našo celino rešil pred
Turki. Polni prelepih vtisov
smo se vrnili domov.«
Pogačnik pa nam je še povedal, da so jim nazaj grede
odpovedali let in se nekateri člani skupine niso mogli
takoj vrniti domov ter so si
tako »na račun« letalskega
prevoznika Air Serbia ogledali še Beograd.
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Kamfest 2022 pred vrati
Kamniški Kamfest bo, kot se ob bližajoči 20-letnici spodobi, malo drugačen. Trajal bo od 5. do 13. avgusta, na njem
bodo nastopila znana in manj znana glasbena imena, ne
bo manjkalo delavnic, plesa, kulture in gledališča. Pripravili bodo tudi kino na prostem. Zabavali se bodo odrasli
in otroci. Letos se drugič v zgodovini festivala Kamfest
odpravlja na Duplico, to veliko in izjemno zanimivo kamniško krajevno skupnost. Tokrat kar za tri dni. Pod vodstvom znanega kamniškega ilustratorja in striparja Ivana
Mitrevskega bodo vsak dan pripravili striparske delavnice,
nastopali pa bodo tudi različni glasbeni in pripovedovalski
gostje. Vsako leto pa se sredi Kamnika v času Kamfesta
pojavijo čisto posebne stojnice in čisto posebni prodajalci.
Gre za sejem unikatnih izdelkov, ki vedno zelo popestri
festivalsko dogajanje. Z Nežo Drobnič Bogataj se boste
učili peti, nastopila bodomača godba, ponovno se bo teklo
s »feršterkerjem« na Mali grad, zadnji dan pa bodo na
Veliki planini s cirkuško skupino Čupakabra in Pleh bando
slavnostno odprli zanimive gugalnice ... Več o programu
Kamfesta pa na kamfest.org.

V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka so minuli četrtek pripravili poletni piknik, na njem
pa so za 103. rojstni dan voščili najstarejši sostanovalki Ani Nastran.
Vilma Stanovnik

A

Ana Nastran je skupaj z direktorico Silvo Košnjek in v družbi Lili Tolar ter sostanovalcev
zarezala v praznično torto. / Foto: Gorazd Kavčič
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»Pomlad«
Prosim, da pogledate za prihodnost dveh oseb. Zdravje, služba, varnost. Najlepše hvala za
dogovor.
Naslednjič, ko mi boste pisali, mi ob osebah, za katere
sprašujete, napišite, kaj so te
osebe v odnosu do vas, na
primer sin, hči, mož, vnuk ...
Za osebo, rojeno v mesecu
juniju, vam ni treba nič skrbeti. Težave pri zdravju se uredijo, za varnost je preskrbljeno.
Oseba, rojena v januarju, ima
prav kmalu videti zelo dobre
spremembe na poslovnem
področju. Varnost je in bo

»Obupana«
Samo vam lahko zaupam svojo bolečino, ki jo nosim s seboj.
Skrbi me za vse moje otroke, za
vse hčerke in sina.
Operacija pri starejši hčerki
bo in je bila uspešna, vsekakor bo imela otroka, najmanj
dva. Sem prepričana. Sin bo
nadaljeval šolanje, brez skrbi.
Ni ravno blesteče, ampak na
koncu bo vse uspešno zaključil. Druga hči bo kmalu
spoznala svojo ljubezen in se
odselila v svoj dom. Mlajša
hči ne bo več ponovila napake iz preteklosti in bo sedaj
večkrat premislila, preden se
bo odločila. Magisterij zaključi najkasneje v naslednjem
letu. Mož se ne bo spremenil,
to sedaj že dobro veste. Pustite ga pri miru in poskrbite
zase, kajti nihče drug ne bo.
Lepo vas pozdravljam in vam
želim vse dobro.

»Upanje«, »Sreča«
Zanima me, kako se bo izteklo, ker sem povzročila nesrečo
in škodo na drugem avtu. Vse
to me zelo skrbi. Kaj pa zdravje
in služba? Ali se hčerki uresniči
želja? Hvala.
Trenutek nepazljivost in
nesreča se hitro zgodi. Ne
smete se že za vnaprej toliko obremenjevati. Cena
škode ne bo tako zelo visoka
in boste zmogli plačati. Vsakemu se lahko zgodi, kar se
je vam. Ne smete si toliko
očitati. Moževe besede naj
gredo skozi drugo uho ven,
niso vredne, da si jih jemljete k srcu. Zdravje se vam bo
počasi popravilo, verjemite
in zaupajte. V službi boste
presenečeni, ko boste prejeli novico o napredovanju.
Z novim šefom se boste
dobro razumeli. To se zgodi
nekje na pomlad drugo leto.
Hčerki se bo želja uresničila,
saj ji vidim fantka in s tem
veliko veselje. Želim vam vse
lepo.

Mladoporočenci
Dne 22. julija 2022 sta na Bledu sklenila zakonsko zvezo
Ross Gareth Thomas in Santana Jay Marie Ventura, 23.
julija 2022 pa so se tam poročili: Oliver Anthony Lindop in
Eva Bremec, Matevž Polajnar in Nana Barborič Vesel ter
Bert Mark J Declercq in Nika Tilinger. Dne 22. julija 2022
sta se na Voglu poročila Benjamin John Knight-Gregson in
Rebecca Louise Smith. Dne 27. julija 2022 sta se v Škofji
Loki poročila Matej Štandeker in Urška Križnar, 30. julija
2022 pa so se poročili: Urban Krajnik in Viktorija Peternel
ter Gregor Oblak in Nastja Košir.
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boste vi in končno začeli živeti. V službi bo že na jesen
zapihal nov veter in bo za vas
veliko ugodnejši. Lepo vas
pozdravljam.

tudi v prihodnje. Morebitne
zdravstvene tegobe hitro minejo. Lepo se imejte.

se jih bliža stotici. Ana je
še vedno zelo samostojna,
obiskovalce pa rada postreže z domačim brinjevcem,
ki ga tudi sama popije za
zdravje,« je povedla Košnjekova.
Z dobrimi željami je na
praznovanje prišla Lili Tolar, ki je v imenu Občine Železniki in župana Antona
Luznarja Ani Megušar prinesla šopek in ji zaželela še
veliko lepih dni.»Vaši sokrajani se zavedamo, da vas
spremljata božji blagoslov
in angel varuh. Naj tako ostane še mnogo dni,« je povedla Tolarjeva.
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tanja.70@hotmail.com

me ujezi, ko mi pade 'kamba' in jo težko spravim nazaj ... Sicer pa sem zelo zadovoljna. Osebje v domu je
res prijazno, kar potrebujemo, naredijo za nas,« je še
povedla Nastranova, medtem ko je prejemala čestitke.
V imenu zaposlenih in stanovalcev ji je s šopkom cvetja čestitala direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek, s katero sta skupaj zarezali tudi v rojstnodnevno
torto.
»Trenutno je nad sto let
v našem domu stara le današnja slavljenka, nekaj pa
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sem ostala sama, nisem
imela moža in tudi otrok ne.
Imela pa sem veliko prijateljic in prijateljev in vsakemu
sem pomagala po svojih močeh,« je tudi povedla Ana, ki
je že nekaj let najstarejša stanovalka v Centru slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki.
»V domu se dobro počutim, le po domačih mi je včasih dolgčas. Na obisk pridejo
nečaki, ostali pa so že umrli. Ko sem bila mlada, je bilo
treba veliko delati, od molže do dela na polju. Sedaj pa
težko kaj delam, čeprav še
vedno rada pletem. Včasih

TANJA ODGOVARJA
»Letnik 64«, »Prihodnost«,
»Deteljica«
Hvala, ker nam odgovarjate na
vprašanja in nam pomagate.
Bojim se, da nikoli ne bo bolje.
Ne pri službi, financah, zdravju
ali pa v odnosu z možem. Kaj
menite, lahko pričakujem spremembe?
V tem času, ko ste čakali moj
odgovor, sem dobila tri vaša
pisma in vam odgovarjam kar
skupaj. Na dobre stvari v življenju je vedno treba dalj časa
čakati, slabe pa pridejo vedno
po svoje. Še pred koncem
tega leta se vam bo marsikaj
spremenilo, seveda na bolje.
Zdravstvene tegobe se vam
počasi umirjajo in prihajajo
v normalo. Glede moža se
boste odločili, da se ne boste
več obremenjevali, saj se ne
bo spremenil. Spremenili se

Novorojenčki
V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 34
novorojenčkov, med njimi je bilo 23 dečkov in 11 deklic.
Najlažja je bila deklica z 2490 grami, najtežja pa sta bila
dečka s 4320 grami. V jeseniški porodnišnici se je rodilo
20 novorojenčkov, med njimi je bilo 8 deklic in 12 dečkov.
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica
pokazala 4040, drugemu pa 2560 gramov.
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na Nastran iz
Železnikov je
v škofjeloškem
Centru slepih,
slabovidnih in
starejših od decembra leta
2015, prej pa je živela v svoji
hiši na Trnju v Železnikih.
Megušarjeva Ančka oziroma teta Ančka, kot jo kličejo sorodniki in prijatelji, je
103. rojstni dan, ki ga praznuje 30. julija, pričakala
dobro razpoložena. Sama je
prišla v park, kjer so zaposleni pripravili poletni piknik
za vse stanovalce.
»Zelo sem vesela, da sem
dočakala še en rojstni dan.
Najbolj me je razveselilo, ker
smo bili včeraj na Brezjah.
Zelo sem bila hvaležna nečaku Andreju in njegovi ženi,
ki sta me peljala. Bili smo v
cerkvi, kjer smo molili, nato
pa smo šli še na kosilo. Danes praznujemo še tukaj na
pikniku, v naslednjih dneh
pa pričakujem še nekaj obiskov. Vsem, ki me obiščejo
in skrbijo zame, sem zelo
hvaležna in zanje molim,« je
povedla Ana Nastran, ki ima
tudi recept za dolgo življenje. »Skrbeti moraš za to, da
nisi prehlajen in bolan, zato
moraš zdravo jesti. Jaz sem
pojedla veliko krompirja in
mleka ter vsega, kar smo pridelali doma. Ker sem morala dolgo skrbeti za mamo,
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NAGRADNA KRIŽANKA
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Avtorica vas
popelje v svet
sivke, rožmarina,
žajblja, lovora
in oljčnih listov.
Z navdušenjem
boste izdelovali
hidrolate,
pripravljali čaje,
kozmetiko,
izdelke za
aromaterapijo
in kuhali odlične
jedi z zelišči.
Presenetila vas
bo uporabnost
zelišč v prehrani
in negi domačih
živali ter hišnih
ljubljenčkov.

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
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.

2240
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka,
12. avgusta 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Nasveti

Gorenjski glas
torek, 2. avgusta 2022
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Življenje, eno samo trpljenje
Milena Miklavčič

usode

Mimi je preprosta ženska,
brez šol, z zelo slabo pokojnino. Z možem pazita na
vsak evro, ker drugače ne bi
mogla preživeti. Le sem in
tja si poleti kupi lubenico, ki
jo imata oba tako rada.
»V življenju sva doživela
marsikaj, pa bolj malo lepega. Zmeraj se naju je držala
smola,« pripoveduje, medtem ko mož v svojem gugalniku skrbno spremlja njene
besede.
»Smolo sva imela tudi z
otroki. Hčerka je bila v četrtem letniku gimnazije, ko so
se začele njene težave. Tudi
psihične. Napade utrujenosti in povišano temperaturo
je opravičevala z učenjem,
ki se je včasih zavleklo pozno v noč.
Za prvi maj smo se peljali
z vlakom k moževemu bratu. Dve uri vožnje, ves čas
ji je bilo slabo. Namesto da
bi šla s prijatelji na Lubnik,
sem jo zavila v odeje, da se je
grela na soncu na terasi. Bila
je bleda v obraz, njena koža
pa je bila hladna in potna.
To pa ni v redu, je zaskrbelo
svakinjo. V ponedeljek ni šla

v šolo, mož pa jo je za vsak
primer, da ji ne bi padla na
pamet kakšna neumnost,
kar sam peljal v zdravstven
dom. Tam so ji vzeli kri in
jo s pomirjajočimi besedami poslali domov. Zdravnik
je očeta poklical kar v službo,
doma takrat telefona še nismo imeli, in mu naročil, da
morata nujno priti še enkrat.
Čeprav se je njegova dopoldanska služba že končala, ju
je počakal. Hčerko sem spremljala tudi sama. Pogled na
zdravnikov obraz ni obetal
ničesar dobrega. Zašibile so
se mi noge, morala sem se
usesti.
Tega, kar je sledilo, se ne
spominjam rada. Diagnoza
levkemija je močno zaznamovala našo družino. Zaradi zdravil se je spremenila hčerkina zunanjost, izgubila je lase, postala je depresivna, kar prej nikoli ni bila.
Njeni sošolci so pisali maturo, ki se je je tako veselila,
ona pa je ležala v bolnišnici in čakala, kaj bo. Spominjam se, kako se je, ko je bila
še majhna, bala injekcije.
Zobozdravnik ji je vse prve
zobe poruval kar tako, brez
omrtvičenja. V bolnišnici so
postale običajen del njenega
vsakdana. Zdravniki ji niso
dali več kot pol leta življenja.
A se je po nekem čudežu rešila iz najhujšega. Okrevanje se je zavleklo na dve leti,
lasje, ki so ji začeli rasti, so
bili redki in zelo krhki. Vsake tri mesece, ko smo jo peljali na kontrolni pregled,
je vprašala zdravnico: 'Koliko mesecev mi preostane?'
In ona ji je odgovorila: 'Veseli se vsakega dne posebej!'
Postala je obsedena s čakanjem na smrt.
Ljudje, ki še niso imeli podobne izkušnje, se niti
ne zavedajo, kako je živeti z
nenehnim strahom. Kaj bo
jutri? Kaj bomo izvedeli na
naslednjem pregledu? Koliko mesecev bomo lahko še
skupaj? Hčerka se je vpisala

na fakulteto, a naporov ni
zmogla. O, kako je jokala, ko
mi je povedala, da ne zmore,
da je preveč utrujena, da se
ne more zbrati. Jokala sem z
njo, saj ji nisem znala pomagati. Potem je našla delo v
neki lekarni. Namesto da bi
kot farmacevtka, kar si je želela postati, izdajala zdravila,
je pospravljala. Še danes ne
vem, zakaj je mučila samo
sebe. Ni dovolila, da bi jo z
možem razvajala. Postajala
je vedno bolj odrezava in zadirčna. Vase zaprta. Za osmi
marec pa naju je presenetila z novico, da se bo preselila k nekemu moškemu. Bila
sem prepričana, da se šali.
Povedala nama je, da je ločen, da ima dve punčki. Seveda sem ji branila, a ni pomagalo. V jezi je pospravila
svoje stvari v nekaj škatel in
odšla. Edini, ki se je razveselil njenega odhoda, je bil sin
Vanek. 'Končno bomo zadihali!' mi je dejal. Med svojo
in njeno sobo je prebil zid in
vzidal vrata. Hčerkino sobo
je začel uporabljati za delavnico. Popravljal je televizorje in radie, pa je potreboval
prostor. Razumela sem njegove potrebe, vseeno je bilo
kruto, da je na tako brutalen
način hčerko izrinil iz stanovanja.
Vsake toliko čas je prišla
po pošto. Ni hotela vstopiti, prinesti sem ji jo morala
na vrata. Na moje vprašanje,
kako se ima, je zmeraj odgovorila, da zelo dobro. Ko je
ne bi poznala, bi ji še verjela!
Srce mi je krvavelo. V službi, doma, ponoči, kar naprej
sem razmišljala, kaj sva ji z
možem naredila hudega, da
se tako obnaša. A mi nič pametnega ni padlo v glavo.
Moški, s katerim je bila, jo
je menda imel zelo rad. Vsaj
tako so povedali ljudje. Govorili so tudi, da se hčerka
vse noči vozi z avtom naokoli, ker ne more spati. Vsi so
vedeli, kako jo je bilo strah
smrti. Čeprav so bili njeni

izvidi kar dobri, jim ni zaupala. Potem sta šla s tem
moškim narazen, ni več
zdržal, sem slišala. Preselila se je drugam, prodala je
skoraj nov avto, da je imela denar za stanarino. Prosila sem jo, naj pride domov,
pa ni hotela. Vprašala sem
zdravnika, zakaj je takšna,
pa mi ni znal odgovoriti. Čez
kakšni dve leti je pozvonila
pri vratih. Še preden sem ji
odprla, se je zgrudila. Rak se
je ponovil. Ni ji bilo več pomoči. Ga je res s svojo črnogledostjo priklicala sama?
Nikoli ne bomo izvedeli. Na
dan pogreba je omagal še
mož. Najprej so mislili, da je
infarkt, a so ga pozneje prepeljali na psihiatrijo. Zaradi
hudega artritisa so me predčasno upokojili. Prva pokojnina je znesla manj kot dvesto evrov.
Sin se je odločil, da bo živel
na veliki nogi, dokler ne pobere tudi njega. Največkrat
si je 'izposodil' še moj denar, vodil v stanovanje sebi
enake, da so potem skupaj
popivali, razbijali in uničevali vse, kar so le lahko. Policija je bila skoraj vsak večer
pri vratih. Nekoč so kar vdrli, ne da bi pozvonili. Sin je
v svojih prostorih skrival televizorje, radijske aparate,
gramofone in podobne. Veliko je bilo ukradenega. Ne
morem pomagati: ko so ga
odpeljali, se mi je oddahnilo.
Od takrat naprej sva z možem sama. Hčerka je umrla, sin pa na neki način tudi.
Kje blodi, ne veva, ker od
njega ni nobenega glasu.
Sem in tja dobiva kakšno
njegovo položnico s sodišča, pa jo zavrneva. Kosilo
nama prinesejo iz doma za
starejše, ker ne morem več
kuhati. Mož pa ne zna. Včasih ne spregovoriva po več
tednov. Vdala sem se v usodo. Bo pa vse poplačano na
drugem svetu, si rečem. In
se malo bolje počutim.«
(Konec)

Borovničeva galeta
Erika Jesenko

Enostavno krhko testo in
preprost borovničev nadev,
ki skupaj tvorita božansko galeto. S testom lahko
obložimo pekač za pite in
nanj nadevamo nadev ali
pa ga preprosto razvaljamo
v krog in nanj razporedimo
nadev ter samo zapognemo
robove.
Za pripravo borovničeve
galete potrebujemo: za testo: 250 g moke, polovico
pecilnega praška, 80 g mletega sladkorja, 1 jajce, 100 g
masla, ščep soli; za nadev:
350 g svežih borovnic, 2 vaniljeva sladkorja, 1 žlico sladkorja, lupinico ene naribane

limone, 2 žlici limoninega
soka, 20 g koruznega škroba, 1 jajce za premaz.

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Katja Dolenc
Poleti zelo prijajo tudi različne hladne kavne dobrote, ki malo
ohladijo, a tudi poživijo.

Kavna ledena krema
Za kremo potrebujemo 5 svežih rumenjakov, 125 g sladkorja, 3
žličke praška za instant kavo, 3 žlice kavnega likerja in 250 ml
sladke smetane. Za omako pa 2 pomaranči, po 2 žlici sladkorja,
pomarančne marmelade, pomarančnega in kavnega likerja ter
100 ml sladke smetane
Rumenjake in sladkor damo v kovinsko skledo, jo postavimo v
kozico s toplo vodo in stepemo v gostljato kremo. Primešamo
prašek za kavo in kavni liker ter pustimo, da se ohladi. Smetano
čvrsto stepemo in primešamo hladni kremi. Maso preložimo
v škatlast model in poravnamo. Postavimo ga v zamrzovalnik
za 3 do 4 ure. Medtem ožamemo pomaranči, sok pa zlijemo v
kozico. Dodamo sladkor, marmelado in pomarančni liker. Zavremo in gladko umešamo. Odstavimo in ohladimo. Smetano
in kavni liker napol stepemo. Sadno omako in kavno smetano
razdelimo na desertne krožnike in potegnemo z vilicami, da
dobimo marmornat vzorec. Ledeno kremo zvrnemo iz modela,
narežemo na rezine in ponudimo na omaki.

Kavni sladoled
Potrebujemo 6 g instant kave, rumenjak, 70 g sladkorja, 1 vaniljev
sladkor, 200 ml polnomastnega mleka in 150 ml sladke smetane.
Kavo raztopimo v žlici vroče vode in ohladimo. Rumenjak stepemo z obema vrstama sladkorja, prilijemo kavo, stepamo naprej
in postopoma prilivamo mleko. Smetano posebej stepemo, da
postane skoraj čvrsta. Primešamo jo mešanici z mlekom. Zmes
preložimo v ohlajeno posodo in damo v zamrzovalnik. Po pol
ure jo dobro premešamo, nato zamrznemo do konca. Preden
postrežemo, damo sladoled za pol ure v hladilnik.

Kavna granita
Za 4 osebe potrebujemo 6 skodelic močne črne kave, 6 žličk sladkorja in 6 žlic kavnega likerja.
Vročo kavo osladimo in pustimo, da se ohladi. Zlijemo jo v
plitvo, široko posodico in zamrzujemo 3 ure. Vsakih 30 minut
jo premešamo. Ko zamrzne, jo zdrobimo. Granito razdelimo v
kozarce in pokapamo s kavnim likerjem. Okrasimo s stepeno
smetano, oslajeno z vaniljevim sladkorjem in takoj ponudimo.

Ledena kava po grško
Potrebujemo 3 žličke praška za instantno ekspresno kavo, 3 žličke sladkorja, 0,5 žličke mletega cimeta in 200 ml vaniljevega
sladoleda.
Prašek za kavo, sladkor in cimet damo v vrček za mešanje (po
možnosti kovinski) in prilijemo 250 ml vrele vode. Zmešamo
in ohladimo. Vrček za 20 minut postavimo v zamrzovalnik.
Preden ponudimo ledeno kavo, razdelimo sladoled v 2 visoka
kozarca. Mrzlo kavo penasto stepemo z metlicama ročnega
mešalnika in zlijemo na sladoled. Ponudimo s slamico.

Navadna ledena kava
Potrebujemo 4 kepice kavnega sladoleda, 500 ml močne ohlajene
kave, 100 ml sladke smetane in čokoladne drobtinice.
V ohlajena kozarca razdelimo sladoled in ga prelijemo s kavo.
Po vrhu razdelimo stepeno smetano in potresemo s čokoladnimi drobtinicami.

Lahke

Priprava testa: Skupaj
zmešamo moko, pecilni prašek, sladkor in sol.

jedi

Dodamo na lističe narezano
maslo in jajce ter vse skupaj
zgnetemo v čvrsto testo. Testo zavijemo v folijo za živila in ga postavimo za pol ure
v hladilnik.
Priprava nadeva: Borovnice potresemo z vaniljevim
sladkorjem, sladkorjem in
limonino lupinico. Prelijemo z limoninim sokom in
potresemo še s koruznim
škrobom. Vse skupaj dobro
premešamo.
Sestavljanje pite: Testo
razvaljamo v en centimeter debel krog in ga preložimo na pekač, prekrit s papirjem za peko. Po celotni

površini ga prepikamo z vilicami. Po testu razporedimo borovničev nadev, tako
da pustimo približno tri
centimetre praznega roba.
Neobloženo testo zapognemo proti sredini kroga, da
z njim delno prekrijemo
nadev. Zapognjene robove
premažemo z razžvrkljanim jajcem. Galeto pečemo v pečici, segreti na 200
°C, 45 minut.
Nasvet: Galeta je dovolj
okusna že sama po sebi, a
najboljša je še topla, ki ji zraven postrežemo še kepico
vaniljevega sladoleda ali žlico stepene smetane.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
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Novo vozilo za patronažne sestre
Škofja Loka – Patronažne sestre v Škofji Loki so pred kratkim
dobile nov avto. Z njim bodo na zahtevnem strmem terenu
škofjeloškega hribovja lahko varno obiskovale paciente, ki
potrebujejo nego na domu. Patronaža Zdravstvenega doma
Škofja Loka namreč pokriva hribovit teren (Križna Gora, Sv.
Andrej, Kovski Vrh, Stirpnik, Gabrška Gora), ki je pogosto težko dostopen. Avto znamke Suzuki ima hibridni motor, izbrali
so ga na javnem razpisu, zanj pa so odšteli 15.500 evrov. Poleg
štirih Fiatovih vozil je to že drugi tak avto v »floti«.

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

PRIREDITVE
Spominska slovesnost
Radovljica – Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica
vabi v soboto, 6. avgusta, na spominsko slovesnost ob 81.
obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in prazniku Občine Radovljica. Spominska slovesnost s kulturnim programom bo ob 11. uri pri Partizanskem domu na Vodiški planini
(Jelovica). Slavnostni govornik bo Jakob Demšar, predsednik
KOZB Radovljica - Lesce.

kazipot@g-glas.si

Gorenjski glas
torek, 2. avgusta 2022

Športni ambasadorji
Kranjske Gore
Za promocijo Kranjske Gore skrbi tudi ekipa vrhunskih športnikov, v kateri so: Meta Hrovat, Bor
Pavlovčič, Vili Črv, hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice in po novem tudi Luka Kovačič.
Urška Peternel
Kranjska Gora – Na Turizmu Kranjska Gora so kot
eno od oblik promocije pred
tremi leti zasnovali projekt
Team Kranjska Gora, v sklopu katerega so sestavili ekipo ambasadorjev, v kateri so
vrhunski športniki, ki živijo
v občini Kranjska Gora.

Gozda - Martuljka Vili Črv.
Ambasador je bil tudi smučarski tekač Benjamin Črv,
ki pa je lani zaključil športno
kariero. Vsi so nastopali na
tekmovanjih najvišjega ranga, kot je svetovno prvenstvo
in svetovni pokal.
Na tekmovanjih so promovirali Kranjsko Goro,
tako da so nosili logotip

Logotip Kranjske Gore nosijo na športni opremi ter
tudi na izdelkih, ki jih uporabljajo v prostem času.
Ekipo sestavljajo: alpska smučarka iz Podkorena
Meta Hrovat, smučarski skakalec iz Mojstrane Bor Pavlovčič in smučarski tekač iz

Kranjske Gore na svoji opremi, in sicer Meta na čeladi in pokrivalih, Bor na smučeh, Benjamin in Vili pa na
bidonu okoli pasu. Pri svojih

KINO SPORED

Ambasadorka Kranjske Gore je tudi vrhunska smučarka
Meta Hrovat. / Foto: Gorazd Kavčič

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 2. 8.
16.00, 16.30, 18.30 MINIONI: GRUJEV
VZPON, sinhro.
15.30, 17.30 MINIONI: GRUJEV VZPON,
3D, sinhro.
20.50 SIROTA: PRVI UMOR
17.45, 21.00 THOR: LJUBEZEN IN GROM

19.30 THOR: LJUBEZEN IN GROM, 3D
20.15 ELVIS
18.00 JURSKI SVET: PREVLADA
18.15, 20.30 TOP GUN: MAVERICK
15.45 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE,
sinhro.
16.15 BARABE, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom FESTIVAL Z RAZGLEDOM, objavljene v časopisu Gorenjski
glas 19. julija 2022, so: 1. nagrado, dve vstopnici za koncerta Jureta Pokla Broken Circles z Majo Keuc - Amayo
in skupine Zhlehtet prejme Irena Žakelj iz Žirov, 2. nagrado, dve vstopnici za koncerta skupin Hamo & Tribute
2 Love in Kokosy, prejme Anica Lanišček iz Tržiča in 3.
nagrado, dve vstopnici za koncerta skupin Shining (Norveška) in Samuel Blues, prejme Tina Torkar z Jesenic.
Nagrajencem iskreno čestitamo.

Novi član Teama Kranjska Gora je vrhunski gorski tekač
Luka Kovačič. / Foto: Tina Dokl

B R E Z P L AČ N A O B J AVA

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: POLETNO BRANJE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 15.
julija 2022, so: Ana Kerovec z Golnika , ki prejme 1. nagrado (bon trgovine OBI v vrednosti 20 EUR), ter Alojz Hostnik iz Tržiča in Marija Porenta iz Škofje Loke, ki prejmeta
2. in 3. nagrado (knjiga Melanda). Čestitamo.

Povabljeni k solidarnosti!
Zbiramo šolske
potrebščine za
13.000 otrok v stiski.

www.karitas.si

S poslanim SMS sporočilom

ZVEZEK5 na 1919

boste darovali 5 EUR.
Prispevajo lahko uporabniki
Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2.

objavah na družbenih medijih so uporabljali ključnik
#teamkranjskagora, na objavah označili @kranjskagora in objavljali fotografije
s svojih treningov in dogodivščin v destinaciji Kranjska
Gora.
Izdelke z logotipom Kranjske Gore pa uporabljajo tudi
v prostem času, in sicer steklenice, rutke ter promocijska oblačila.
»Tekmovalci so bili Turizmu Kranjska Gora na voljo
tudi za snemanja, fotografiranja in intervjuje, skrbijo
pa tudi za arhiv fotografij za
uporabo na socialnih medijih. Na svojih socialnih medijih smo objavljali njihove vrhunske rezultate in napovednike tekem. Pripravili smo tudi sporočila za

javnost, kjer smo povzeli
njihove uspehe,« je povedal
direktor Turizma Kranjska
Gora Blaž Veber.
Tekmovalce so povabili
tudi na srečanje in zanje organizirali kanjoning, kjer so
se še dodatno spoznali med
seboj in se družili, o avanturi
pa je nastal tudi filmček.
Ekipi so se lani pridružili
še hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice, ki nosijo logotip Kranjske Gore na svojih dresih, napis se pojavlja
tudi na zaščitnih ograjah ob
igrišču in na panoju za intervjuje.
Letos pa so pridobili še
enega ambasadorja, to je
postal Luka Kovačič, vrhunski gorski tekač, rekorder
teka na planiško letalnico,
turni smučar ...

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

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
Torek
2. 8.
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3. 8.

Četrtek
4. 8.

Petek
5. 8.
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14/28 °C
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2. 8. tor. Alfonz
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3. 8. sre. Lidija
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20.29

4. 8. čet. Dominik
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6. 8. sob. Ljubo
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20.23

8. 8. pon. Miran

5.52

20.22

Mali oglasi, zahvale

MALI OGLASI
T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
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.

NEPREMIČNINE

MOTORNA KOLESA

IŠČEM

PRODAM

ZAPUŠČENO hišo z dvoriščem, vrtom
ali zapuščeno parcelo. V bližini naj bo
elektrika, tel.: 031/255-452		

VESPO Piaggio 50, 1990 – starodobnik, registrirana, cena 1.800 EUR, tel.:
041/640-314
22001840

BIKCA simentalca, starega 17 dni, tel.:
031/837-221
22001906

22001900

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM
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

GRADBENI
MATERIAL

KOKOŠI nesnice – več pasem za domačo rejo. Dostava v vse večje kraje. Kmetija Šraj, Uroš Šraj, Čadramska vas 19,
Poljčane, tel.: 031/751-675
22001887

PRODAM
SUH rezan les smreke in bora debeline
5 in 2,5 cm ter porolit opeko, 12 cm,
tel.: 041/481-588
22001875

TELICO simentalko, brejo 8,5 meseca, tel.: 04/57-23-129, 051/252829
22001902

STAVBNO POHIŠTVO

TELIČKO simentalko, staro 2,5 meseca, tel.: 04/57-23-129, 051/252829
22001903

TERMOTON leseno dvokrilno okno,
dim. 126 x 157, 2 kosa, cena 280
EUR za kos ali po dogovoru, tel.:
04/51-46-244, 031/545-085 22001882

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ODDAM

IŠČEMO čistilko in kuhinjsko pomočnico
v gostilni Rupa, Suzana Pangerc Kosar,
s.p., Sr. vas v Bohinju 87, tel.: 051/661388, pangercsuzana@gmail.com22001831

APARTMA v Umagu – Murine, lepo
urejen, lastno parkirišče, ugodno, tel.:
041/887-285
22001883

STORITVE

TURIZEM

NUDIM

HOBI
KUPIM
ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
22001847

UMETNINE, NAKIT

www.gorenjskiglas.si

Priljubljeni pisatelj
Ivan Sivec je knjigo
posvetil Sloveniji, ki
jo ima neizmerno
rad in ji želi vse
najboljše. Prebrali
boste zgodbe
o dveh mladih
zdravnikih, ki
povsod naletita
na ovire, o eni
od številnih
radijskih postaj
na naših tleh, o
pasjem prijatelju,
katerega družba je
velikokrat boljša
od človeške, o
zakoncih, ki se
jima šele v času
covida-19 odprejo
oči …

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

15
EUR

+ po

št ni n a

PRODAM
TAPISERIJE, unikati, različni motivi, velikosti – poletni popust!, tel.:
040/567-544
22001797

www.gorenjskiglas.si

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.

15
EUR

+ po

št ni n a

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila,
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob,
tel.: 051/828-419
22001783
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

EUR

+ po

št ni n a

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.

IZGUBLJENO,
NAJDENO

RAZNO

V bližini letališča Brnik se je našla mlada mucka. Kdor jo pogreša, naj pokliče
po tel.: 041/670-357
22001886

KAVČ, obleko in obutev, tel.: 040/393000		

PODARIM

22001899

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

2 otroška vozička (mareli), eden je
rdeče, drugi pa modre barve, cena po
dogovoru, tel.: 041/731-996		

V 85. letu življenja nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

Janez Ravnikar

22001901

OTROŠKO hišo iz plastike in leseno
drevesno hišo ter napihljiv grad, v. 132,
d. 132, g. 107, tel.: 041/374-201		
22001885

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
NAKLADALKO Sip 25 m3, cepilec drv,
bazen za mleko, 200-litrski prevozni,
300-litrski stabilni, tel.: 041/481-588

iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo njegovemu osebnemu zdravniku dr. Šubicu, sodelavcem
Centra slepih, slabovidnih in starejših iz Škofje Loke za pomoč na domu. Prav tako pa
se zahvaljujemo vsem, ki ste zadnja dva meseca skrbeli zanj v tem centru, mu lajšali
bolečine in bili prijazni tudi z nami, obiskovalci. Vsem se zahvaljujemo za izrečena in
poslana sožalja ter za lepo cvetje in sveče. Gospe Silvestri Brodnjakovi smo hvaležni za
občutene besede ob grobu, pevcem za lepo zapete pesmi, pa tudi gospodu, ki se je od
njega poslovil s Tišino na trobenti, podjetju Akris in Društvu upokojencev Škofja Loka.

22001874

Žalujoči vsi njegovi

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal,
hidravlično nakladanje, 15 kosov, tel.:
041/807-416
22001881
KUPIM

PRODAM

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a,
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 22001892

PRODAM

VZREJNE ŽIVALI
Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

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
22001894

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani

OTROŠKA OPREMA

TRAKTOR in traktorsko frezo, tel.:
041/285-944
22001905

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

Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.:
070/321-518
22001884

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in možna dostava, tel.: 041/455732
22001896

PRODAM

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001891
2 telički, simentalko in limuzin, stari 10
dni, tel.: 041/418-616
22001897
BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.:
031/446-519

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

OSMRTNICA

Od nas je za vedno odšel ljubi mož, oče, dedek, brat in stric

Franc Pavel Kemperle
Od njega se bomo poslovili v torek, 2. avgusta 2022, ob 16. uri na mestnem pokopališču
v Škofji Loki. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji mrliški vežici od 12. ure dalje.

22001898

BIKCA simentalca, starega 5,5 meseca, tel.: 04/57-23-129, 051/252829
22001904

LOTO
Rezultati – žrebanje
31. 7. 2022
4, 5, 11, 14, 19, 25, 29
in 2
Loto PLUS: 9, 23, 24, 26,
27, 30, 37 in 28
Lotko: 7 1 8 8 1 4
Sklad 3. 8. 2022 za
Sedmico:
3.580.000 EUR
Sklad 3. 8. 2022 za PLUS:
890.000 EUR
Sklad 3. 8. 2022 za Lotka:
300.000 EUR

Vsi njegovi

OSMRTNICA
V 99. letu starosti se je od nas tiho v družinskem krogu poslovil
dragi ata, tast in dedek

Stojan Potočnik
(Jarmov) iz Krope

V naših srcih bo ostal za vedno.

Žalujoči: sinova Lojz in Janez z družinama
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Pasja vročina in skrb za živali Kos, ki ni bil črn
Živali velike temperaturne obremenitve občutijo veliko bolj kot ljudje, saj se težje ohlajajo. Trenutne
temperature jim ne ustrezajo, zato je bistvenega pomena, da jim zagotovimo zadostno količino vode in
senco, pravi veterinarka Zlata Čop.

Ornitolog Boris Kozinc iz Hraš je v začetku
meseca v bližini športnega parka v Radovljici
opazil zanimivo ptico: kosa, ki pa ni bil običajne
črne barve, temveč črno-bel.

Nika Toporiš

Marjana Ahačič

Kranj – Poletno vročino in
hude toplotne obremenitev
še posebno občutijo naši hišni ljubljenčki. Ljudje iščemo različne načine, kako bi
se ohladili, medtem ko so živali popolnoma odvisne od
nas in zato je še zlasti pomembno, da lastniki poskrbijo za preventivne ukrepe,
ki temperaturno obremenitev vsaj malo omilijo.

Radovljica – Šlo je za delnega albina, ki ga je Kozinc, ki
ima z opazovanjem ptic dolgoletne in bogate izkušnje,
videl šele drugič v svojem
življenju, je povedal.

možnost boja za obstanek in
s tem dolgega življenja,« je
pojasnil.
Kot pravi, je sicer perje albino ptic običajno povsem belo in se največ pojavlja pri kosih, vranah in golobih. »Pri kosu v Radovlji-

Daljše sprehode
odsvetujejo
Zlata Čop, doktorica veterinarske medicine z Veterinarske klinike Lesce, poudarja: »Za živali smo odgovorni in dolžnost vsakega človeka je dobrobit njegovega ljubljenčka. Živali
velike temperaturne obremenitve občutijo veliko bolj
kot ljudje, saj se težje ohlajajo. Trenutne temperature
jim ne ustrezajo, zato je bistvenega pomena, da jim zagotovimo zadostno količino
vode in senco. Seveda zaradi
sušnega obdobja vodo iščejo

Živali velike temperaturne obremenitve občutijo veliko bolj kot ljudje, saj se težje ohlajajo.
/ Foto: Tina Dokl

tudi druge živali, zato jo lahko nastavimo za čebele, ptice, ježke, ki prav tako potrebujejo našo pomoč. Daljše sprehode s psi odsvetujemo, predvsem pri kratkogobčnih pasmah in starejših ljubljenčkih, saj se lažje pregrevajo, obenem pa

je temperatura asfalta še
enkrat višja kot temperatura zraka, kar na pasjih blazinicah pušča grozljive opekline. Priporočljivo je uživanje manj kalorične hrane, pogosto česanje in striženje dolgodlakih pasem
ter posebna skrb za živali z
belo dlako. Bele živali brez
pigmenta so namreč bolj izpostavljene UV žarkom, kar
vodi do vnetij kože in celo do
rakavih obolenj. Vsako leto

bojazen prevelike temperaturne obremenitve, zato
je ključno, da lastniki prepoznajo njene simptome.
Po besedah Čopove toplotni udar najlažje identificiramo po povišani temperaturi živali, pohitrenem dihanju z odprtim gobčkom, prekomernem slinjenju, bledih
dlesnih, oteženem ali onemogočenem gibanju ter slabosti. Živali, ki imajo znake
toplotnega udara, potrebu-

Daljše sprehode psov odsvetujejo, zlasti pri
kratkogobčnih pasmah in starejših ljubljenčkih, saj
se lažje pregrevajo, obenem pa je temperatura asfalta
še enkrat višja kot temperatura zraka, kar na pasjih
blazinicah pušča grozljive opekline.
znova pa je treba poudariti
tudi, da živali ne puščajmo v
avtomobilih, ki na soncu dosežejo visoke temperature,
kar največkrat vodi do toplotnega udara.«

Simptomi toplotnega
udara
Dr. Zlata Čop: »Za živali smo odgovorni in dolžnost vsakega
človeka je dobrobit njegovega ljubljenčka.« / Foto: Gorazd Kavčič

Kljub izvajanju vseh preventivnih ukrepov obstaja

vremenska napoved
Danes bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne
bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri in v četrtek bo
pretežno jasno in postopno bolj vroče.
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Pojasnil je, da je za pomanjkanje pigmenta, ki
daje barvo perju, koži, lasem ..., vzrok redka genska bolezen. »Da se ta motnja dejansko uresniči, mora
osebek podedovati dve kopiji okvarjenega gena – po enega od vsakega starša. Pri ljudeh se to zgodi le enkrat na
dvajset tisoč rojstev, pri živalih pa je to še velikokrat redkeje. Osebki s to boleznijo v naravnem okolju imajo namreč malo možnosti, da spolno dozorijo. Brez
naravne varovalne barve jih
plenilci veliko hitreje opazijo in uplenijo. Tudi njihov
vid je slabši in zelo vpliva na

ci je bilo zanimivo, da je odrasel osebek nosil hrano v
gnezdo, ki je bilo v košati
smreki. Samica ga je izbrala za partnerja kljub nenavadni obarvanosti. Te se pri
izbiri najbolj zanesejo prav
na obarvanost, ki je odraz
kondicije samca. Zanimalo me je, kakšni bodo mladiči. Glede na opisano genetiko je bilo izjemno malo
možnosti, da bi tudi mladiči imeli pomanjkanje melanina, ki normalno obarva perje. Po 14 dneh opazovanja in fotografiranja sem
opazil enega samega speljanega mladiča – povsem normalno obarvanega.«

Pomoč družini v težki preizkušnji
Medvode – Občina Medvode je priskočila na pomoč mladi
družini, ki jo je prizadela težka preizkušnja. V družini očeta,
dveh mladih fantkov in komaj mesec stare dojenčice je nenadoma umrla mati in tako so se znašli v izredno težki življenjski
situaciji. Skupaj s Centrom za socialno delo Medvode so že
zagotovili najnujnejše ukrepe, da bo družina lažje prebrodila
najtežje dni. Občina Medvode ob tem prosi tudi za finančno
pomoč družini. Sredstva lahko nakažete na račun SI56 0127
1010 0000 594 (podračun Občine Medvode), sklic: SI 00
110904, namen: družina Medvoška cesta.

Zapore cest in parkirišč v času Kamfesta
16/29 oC
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/ Foto: Boris Kozinc
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

jejo čimprejšnjo veterinarsko oskrbo, vendar lahko k
njihovi ohladitvi pripomoremo tudi sami. Treba jim
je znižati telesno temperaturo, kar lahko storimo s klimatiziranimi prostori, senco, mokrimi brisačami, nikakor pa živali ne polivamo
z mrzlo vodo, saj s tem naredimo več škode kot koristi.

Črno-beli kos je nosil hrano v gnezdo, od koder je kasneje
odletel en sam mladič, povsem normalno črno obarvan.

Kamnik – Kamnik bo v dneh med 5. in 13. avgustom v znamenju festivala Kamfest, ki pa prinaša tudi spremenjen prometni
režim. Popolna zapora bo v tem obdobju med 17. in 24. uro
veljala na cestah Šutna–Glavni trg (od pošte do Japljeve ulice), Maistrova ulica–Glavni trg–Medvedova ulica–Fužine (od
pošte do sodišča) in Fužine–Kik (pri Domu kulture Kamnik),
zaprta pa bodo tudi nekatera parkirišča, in sicer: parkirišče
pri Parku Evropa od 5. do 13. avgusta od 8. do 24. ure in parkirišče na Glavnem trgu (od TIC-a do Japljeve ulice) od 4. do
14. avgusta od 8. do 20. ure. Obvoz za stanovalce bo urejen.

