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Slavje Pogačarja na domači dirki
Tadej Pogačar je zmagovalec kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je šla tudi skozi
njegov domači Klanec pri Komendi. Potrdil je odlično pripravljenost pred
Dirko po Franciji, ki se bo začela 1. julija.
Maja Bertoncelj
Kamnik – Tadej Pogačar
(UAE Team Emirates) je
skupni zmagovalec »slovenske pentlje« postal drugič.
Zaznamovali so jo tudi navijači. Od srede do nedelje so
se množično zbrali ob trasi.
Bilo jih je največ v zgodovini dirke.
Ta je v soboto, v predzadnji
etapi, zavila tudi na Gorenjsko. Po oceni organizatorjev je bilo ob cestah samo ta
dan osemdeset tisoč gledalcev. To je bila kraljevska etapa s ciljem na Veliki planini.
Tam sta bila prva kolesarja,
ki sta zaznamovala letošnjo
dirko. Poleg Pogačarja je to

še njegov klubski kolega Poljak Rafal Majka. Napadla
sta pet kilometrov do cilja in
bila vse do konca sama, ciljno črto pa prečkala s prijateljskim skupnim dvigom
rok. Po dogovoru je etapo dobil Majka, skupni zmagovalec dirke leta 2017. »Vzdušje
v Sloveniji je odlično. V Komendi skoraj nismo videli
drugega kot navijačev. Kolesarstvo je tukaj od leta 2017
zelo zraslo,« je ugotavljal Poljak, skupno tokrat drugi. Letos sta dobila kar štiri etape,
vsak po dve, zadnjo v Novem mestu Pogačar, potem
ko je bil v sprintu močnejši
od Podbličana Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).

»Za nas je to lep zaključek
dirke Po Sloveniji. Celotna
ekipa, pomemben del katere je bil tudi Jan Polanc, je
vse dni delovala odlično in z
dvignjeno glavo gremo lahko na Tour de France,« je bil
novega uspeha vesel kolesar
s Klanca pri Komendi, prvi
kolesar sveta. Tretji na dirki
je bil Domen Novak (Bahrain Victorius).
Pred slovenskimi kolesarji je državno prvenstvo. Pogačar na njem ne bo nastopil. Usmerjen je v Dirko po
Franciji. Podaja se v lov na
tretjo zaporedno skupno
zmago.
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Dirko Po Sloveniji sta zaznamovala klubska kolega Tadej Pogačar (desno) in Poljak Rafal
Majka. Skupaj sta zaključila tudi kraljevsko etapo s ciljem na Veliki planini, kjer je navijalo
več tisoč ljubiteljev kolesarstva. Etapo je dobil Majka, dirko pa Pogačar. / Foto: Maja Bertoncelj

Prenovljena podružnična šola

Pripravljeni na poletje

V petek so tudi uradno odprli prenovljeno podružnično šolo v Srednji vasi v Bohinju. Učenci so
navdušeni nad novo telovadnico, zunanjim igriščem, učilnico na prostem in računalnico.

Na Bledu se poleti nadejajo podobne turistične
sezone kot v predkoronskem letu 2019, ko so
ustvarili 1,1 milijona nočitev.
Maša Likosar

Marjana Ahačič
Srednja vas v Bohinju – »Ko
smo se pred 15 leti pogovarjali o tem projektu, v resnici nismo zares verjeli, da
bo kdaj uresničen,« je v petek, ko so tudi uradno odprli prenovljeno podružnično
šolo v Srednji vasi, iskreno
povedala Mojca Rozman,
ravnateljica Osnovne šole
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, nekoč tudi
sama učiteljica v Srednji
vasi.
»S tem, kar smo s prenovo pridobili, smo zares zelo
zadovoljni,« je poudarila.
3. stran

V prenovljeni telovadnici so trak prerezali Jožica Kašca, vodja podružnice, župan Bohinja
Jože Sodja in ravnateljica Mojca Rozman. / Foto: Marjana Ahačič

Bled – Letos poleti pričakujejo na Bledu, kjer so do konca aprila zabeležili že 121 tisoč nočitev, drugačno strukturo gostov kot pretekla leta.
»Več bo obiskovalcev, ki
bodo prišli z osebnim avtomobilom, avtodomom ali
javnim prevozom, manj pa
organiziranih skupin, ki
bodo pripotovale z letalom.
Še vedno ne bo toliko gostov
iz azijskih držav, so nas pa
spet odkrili Evropejci, » je na
novinarski konferenci povedala v. d. direktorice Javnega zavoda Turizma Bled Romana Purkart, ob tem pa poudarila, da so na poletno sezono dobro pripravljeni.
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Srečanje sosedov v
Vratih

Junaki postajajo
prijatelji

Zaskrbljeni oče ponuja
nagrado

Pri čebelarju Koklu v
Potočah

Šesto čezmejno srečanje sosedov
iz zgornjega dela Gorenjske, Kanalske doline v Italiji in Koroške je
bilo v soboto v Vratih, v dolini z
bogato zgodovino, v katero zdaj
končno pelje asfaltirana cesta.

Škofjeloški Tek štirih mostov je
postal tudi športni praznik otrok z
rakom, ki so ga poimenovali Tek junakov 3. nadstropja, saj so se vsi
zdravili ali se zdravijo na hematološko-onkološkem oddelku v tretjem
nadstropju.

Desetletna Julija Pogačar in njena
mati Melisa Smrekar iz Radomelj,
ki so ju nazadnje videli novembra
lani, naj bi se po sumu Julijinega
očeta Marka Pogačarja skrivali v
Španiji.

Čebelarsko društvo Fran Lakmayer
Preddvor je v sklopu občinskega
praznika v Preddvoru v soboto
pripravilo dan odprtih vrat. Društvo letos praznuje 120-letnico
obstoja.
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Pred kratkim je že zaživel projekt Vprašaj me, sem
domačin, v juliju in avgustu
bodo uvedli še dva brezplačna avtobusa. Eden bo vozil
po Bledu in bo imel dve izstopni mesti, od koder se bo
moč peš podati proti soteski
Vintgar v občini Gorje, drugi bo vozil na relaciji Bled–
Pokljuka. Pri podjetju Infrastruktura Bled so zagotovili
tudi parkirišče, ki bo namenjeno avtobusom in dnevnemu parkiranju avtodomov.
Za ves promet razen za domačine in goste kampa bodo
zaprli cesto od Pristave skozi Zako do železniške postaje Bled Jezero.

Danes, jutri in v četrtek bo
delno jasno. Kakšna popoldanska nevihta bo možna
vsak dan, najverjetnejše pa
bodo jutri. Vroče bo.

16/28°C
jutri: pretežno oblačno
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Spet gneča na
bencinskih servisih
Pred današnjimi podražitvami je na nekaterih
bencinskih servisih zmanjkalo goriva.
Aleš Senožetnik
Kranj – Današnji dvig cen
naftnih derivatov je v minulih dneh znova povzročil
precejšno zmedo na bencinskih servisih. Številni vozniki po vsej državi, tudi z območja Gorenjske, ki so želeli napolniti rezervoarje vozil,
so se v nedeljo zaman odpravili na bencinske servise, saj
je goriva marsikje zmanjkalo, po poročanju medijev so
nekatere servise celo zaprli. Med razlogi trgovci z naftnimi derivati navajajo povpraševanje, ki je v teh dneh
močno preseglo dolgoletno
dnevno povprečje, pa tudi
težave z dobavami goriva
na bencinske servise zaradi
gneče na cestah.

Nejevolja voznikov je
posledica odločitve vlade,
da sprejme novo uredbo o
oblikovanju cen določenih
naftnih derivatov, ki je v veljavo stopila danes in ki uvaja delno regulacijo cen goriv, zaradi česar so ta od danes dražja. Kot je prejšnjo
sredo na novinarski konferenci povedal premier dr.
Robert Golob, je bil ukrep
nujen, saj se je nafta v letu
in pol podražila za približno 75 odstotkov, maloprodajne cene pri nas pa temu
niso več sledile. Do včeraj
sta bili ceni 95-oktanskega
bencina in dizelskega goriva fiksirani pri 1,56 oz. 1,66
evra za liter. Kakšne so nove
cene, do zaključka redakcije še ni bilo znano, kot pa so

V zadnjih mesecih smo bili večkrat priča podobnim prizorom
pred bencinskimi servisi./ Foto: Primoz Pičulin (arhiv Gorenjskega glasa)
Stanje je povzročilo precej
nejevolje tudi med vozniki.
Nekateri so se na družbenih omrežjih spraševali tudi
o tem, ali trgovci to počnejo
namerno.

izračunali novinarji Časnika Finance, pa naj bi bilo za
liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,74 evra, liter dizla pa naj bi se povzpel
do 1,81 evra.

S povprečno plačo lahko kupimo več dobrin
Kranj – Ob dnevu državnosti so na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) pripravili pregled statističnih podatkov o stanju v Sloveniji od osamosvojitve dalje. Med drugim
ugotavljajo, da je v zadnjih letih stanje na trgu dela dobro,
inflacija je višja, BDP se povečuje, narašča pa tudi javni dolg.
Naredili so tudi primerjavo cen in plač, pri čemer opozarjajo,
da je primerjava nekoliko zahtevnejša, ker smo v tem obdobju
prešli iz dinarjev na uporabo bonov, nato tolarjev in nazadnje
evrov. Razliko v višini povprečne plače so zato ponazorili s
tem, koliko neke dobrine smo lahko s tem denarjem kupili v
letu 1991 in koliko danes. Leta 2021 smo tako v primerjavi s
1991 lahko kupili na primer 1.068 kg več belega sladkorja, 139
kg več kruha ali 19 več moških kavbojk.

www.gorenjskiglas.si
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Knjigo prejme JANEZ PINTAR iz Poljan.
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Srečanje sosedov v Vratih
Šesto čezmejno srečanje sosedov iz zgornjega dela Gorenjske, Kanalske doline v Italiji in Koroške je bilo
v soboto v Vratih, v dolini z bogato zgodovino, v katero zdaj končno pelje asfaltirana cesta.
Jože Košnjek
Vrata – Po Dobraču in Bistriški planini nad Ziljsko dolino je bilo letošnje, po vrsti
šesto čezmejno srečanje sosedov iz Kanalske doline v
Italiji, avstrijske Koroške in
Zgornjesavske doline v soboto v dolini Vrata pod Triglavom. Organizatorja sproščenega in poučnega druženja sta bila Sikult – zavod za
izobraževanje in interpretacijo naravne in kulturne
dediščine Podkoren in Slovenski planinski muzej iz
Mojstrane, ki ju vodita Mateja Cuznar Zadnik in Matjaž Podlipnik. Pri organizaciji so sodelovali turistično
društvo in planinsko društvo Dovje - Mojstrana, Kulturno-umetniško društvo
Jaka Rabič, Občina Kranjska Gora in Triglavski narodni park ter mojstranske in
dovške gospodinje. Čezmejna srečanja so vsa leta namreč tudi pokušina kulinaričnih posebnosti iz sodelujočih dežel. Iz Kanalske doline sodeluje pri organizaciji
Slovensko kulturno središče
Planika iz Ukev, na koroški
strani pa Slovensko planinsko društvo iz Celovca, Slovensko prosvetno društvo
Dobrač z Brnce in Slovensko
prosvetno društvo iz Ziljske
doline.
Stotnijo udeležencev so
nagovorili Matjaž Podlipnik
v imenu organizatorjev, podžupan Marko Kopač v imenu Občine Kranjska Gora,

Udeleženci srečanja pred Vurnikovo kapelico v Vratih / Foto: Jože Košnjek
Gregor Berce v imenu Planinskega društva Dovje
-Mojstrana, dr. Tit Potočnik
v imenu Triglavskega narodnega parka in Simon Triessnig iz Loč v imenu udeležencev iz Koroške. Program, v katerem so sodelovali pevci iz Mojstrane in
kvartet Dobniško jezero iz
Loč, Folklorna skupina Julijana s Hrušice in harmonikarja Jaka Kern in Kristjan
Cuznar, je povezovala Mateja Cuznar Zadnik. Jeseniški kaplan Tine Povirk pa je

pred Vurnikovo kapelico daroval sveto mašo.
Program srečanja je trajal
več kot štiri ure. O Triglavu
in dolini Vrata, o njuni slavni
preteklosti in sedanjosti sta
na prireditvenem prostoru
pred kapelico pripovedovala
nekdanja direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen
Benedičič in raziskovalec ter
opisovalec zgodovine teh
krajev France Voga z Dovjega. Med potjo v podnožje kilometer visoke in tudi do tri
kilometre široke Triglavske

severne stene z več kot sto
preplezanimi smermi je o
gori in njeni steni ter njenih
radostnih in žalostnih trenutkih pripovedovala kustosinja Slovenskega planinskega muzeja Neli Štular. Karkoli se je v zgodovini dogajalo z goro in dolino pod njo,
sta obe ostali trdno zasidrani
v zavesti slovenskega človeka
in spoštovani tudi zunaj domovine. Želja organizatorjev
je, da bi se prihodnjega srečanja udeležili tudi Slovenci
iz Rezije.

Tisoč štipendij za deficitarne poklice
Dijaki, ki bodo v prihodnjem šolskem letu vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega, strokovnega ali
poklicno-tehniškega izobraževanja, lahko do 23. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za
deficitarne poklice.
Mateja Rant
Kranj – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je že januarja objavil javni razpis za štipendije
za deficitarne poklice v vrednosti slabega 3,7 milijona
evrov. Sredstva zadostujejo
za tisoč štipendij po dobrih
107 evrov mesečno. Od ponedeljka dalje je že mogoče
oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice, po novem tudi v elektronski obliki.
Štipendijo za deficitarne
poklice lahko pridobijo dijaki prvih letnikov, ki so prvič
vpisani v srednje poklicno izobraževanje iz nabora

deficitarnih poklicev za šolsko leto 2022/2023 in bodo
s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, so pojasnili pri skladu. Z razpisom spodbujajo k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na
trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, s
čimer želijo zagotoviti ustrezno število mladih z znanji,
potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog, so poudarili pri
skladu. Štipendijo je mogoče pridobiti za 23 deficitarnih poklicev: kamnosek, mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek,

slaščičar, mesar, tapetnik,
mizar, zidar, tesar, kleparkrovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskarčrkoslikar, pečar-polagalec
keramičnih oblog, gozdar,

Sredstva zadostujejo za
tisoč štipendij po dobrih
107 evrov mesečno. Od
ponedeljka dalje je že
mogoče oddati vlogo.
dimnikar, steklar, tehnik steklarstva ter letos na novo izdelovalec kovinskih konstrukcij ter gastronomske in
hotelske storitve.
Vlogo lahko bodoči dijaki
oddajo priporočeno po pošti

ali osebno v vložišču sklada
ter letos tudi elektronsko na
portalu Moja eUprava, kjer
se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto: s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
smsPASS na mobilnem telefonu. Za mladoletne osebe
vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto. Če bo
vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, več, bodo
vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne ali nižje poklicne šole in glede na
višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem
razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v
zaključnem razredu nižjega
poklicnega izobraževanja.
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Pripravljeni na poletje

KOMENTAR
Urška Peternel

Slovo bazena Ukova

1. stran
Da bo Bled po dveh letih spet dobro obiskan, je
prepričan tudi blejski župan
Janez Fajfar. »Vsako sezono smo postavljeni pred večje izzive, ne le zaradi prometa, ki se zgosti do točke, ko je
težko obvladljiv, temveč tudi
zaradi sobivanja domačinov
s turisti, kar zahteva posebno mero potrpežljivosti,« je
dejal župan in dodal, da letos še več pozornosti namenjajo trajnostni mobilnosti,
obenem želijo zaščititi tudi
naravno in kulturno dediščino kraja. »Varujemo kakovost vode Blejskega jezera, ki se je v zadnjih dveh letih močno izboljšala,« je še
povedal. Direktor blejske občinske uprave Robert Klinar
je pojasnil, da so pripravili upravljavski načrt prometnih tokov, pri urejanju prometa pa pričakujejo tudi večje sodelovanje pristojnih državnih organov. Direktor
Infrastrukture Bled Janez

L

Novinarska konferenca pred začetkom glavne turistične sezone na Bledu / Foto: Gorazd Kavčič

Več kot sto dogodkov
V poletnih mesecih se bo
na Bledu zvrstilo več kot
sto prireditev in dogodkov,
ki jih pripravljata Zavod za
kulturo Bled in Javni zavod

Grajsko kopališče ob obali Blejskega jezera je prvo
kopališče v Sloveniji z okoljskim znakom Slovenia
Green Beach. Občina Bled pa je poleg Občine Gorje
postala prva prejemnica evropskega certifikata Zero
Waste Certified City.
Resman pa je poudaril, da
ljudi spodbujajo k odgovornemu obnašanju do javnih
površin.

Turizem Bled. Kot je dejal
direktor Zavoda za kulturo
Bled Matjaž Završnik, so
napore tokrat vložili zlasti

Letošnja novost na Bledu je tudi pet tematskih poti,
ki so nastale v okviru projekta DigiRikli, kjer so
digitalizirali dediščino Arnolda Riklija.
v bogatejši kulturni program, med letošnjimi novostmi pa poudaril lutkovne predstave za otroke. S 1.
julijem se začenja 27. Festival Bled, festivala Okarina letos ne bo. Konec julija bodo sledili tradicionalni
Blejski dnevi, ki bodo letos
posvečeni 60-letnici Festivala slovenska popevka. V
soboto, 23. julija, bo tradicionalno zažarelo Blejsko

jezero, ko bodo na njegovo gladino položili predvidoma 15.000 lučk v jajčnih
lupinah, ki jih že petdeset
let pripravlja domačin Andrej Vidic. Osrednji oder,
kjer se bodo zvrstili nastopi številnih priznanih glasbenikov, bo letos postavljen neposredno pod Festivalno dvorano, ki bo rezervno prizorišče v primeru slabega vremena.

Prenovljena šola v Srednji vasi
1. stran
Rozmanova je poudarila
izjemno vrednost, ki jo imajo v majhnih krajih podružnične šole. »Če omogočamo otrokom najboljše pogoje za učenje, je to največ,
kar lahko naredimo za skupnost.«
V okviru projekta so tako
obnovili in povečali telovadnico, zgradili dodatno zunanjo učilnico in garažo za
zaposlene, obnovili streho,

elektro in strojne inštalacije ter na podstrešju uredili novo računalnico. Ob šoli
so zgradili novo športno igrišče ter igrišče za najmlajše,
obenem pa tudi uredili spominski park pri poslovilnih
vežicah v neposredni bližini
šole. Vrednost celotne investicije je znašala več kot 750
tisoč evrov, od tega je občina
okoli 300 tisoč evrov pridobila iz sredstev, ki ji pripadajo po zakonu o Triglavskem
narodnem parku.

»Ponosni smo lahko na
nove pridobitve, ki so zgrajene po najnovejših standardih in bodo še dolgo služile
namenu,« je ob tem poudaril župan Bohinja Jože Sodja.
Podružnično šolo v Srednji vasi letos v štirih razredih obiskuje 53 učencev iz
štirih vasi, iz Stare Fužine,
Studora, Srednje vasi in Češnjice, imajo tudi en oddelek vrtca, v katerem je 22 otrok. Zanje skrbi šest učiteljic

in dve vzgojiteljici. Zaradi
obnovitvenih del so morali lani od septembra do decembra s poukom gostovati v nadomestnih prostorih:
dva razreda v matični šoli v
Bohinjski Bistrici, drugi pa v
centru TNP v Stari Fužini ter
v kulturnem domu. »Gostovanje je bilo prijetna izkušnja, povsod smo bili res lepo
sprejeti, a vendar smo se takoj, ko je bilo mogoče, vrnili
v domačo šolo,« pa pravi ravnateljica Mojca Rozman.

egendarno jeseniško kopališče Ukova je zaprlo
vrata. Odprtje bazena bi
pomenilo preveliko tveganje za
varnost kopalcev in zaposlenih,
so presodili na Zavodu za šport
Jesenice in Občini Jesenice ter
sprejeli odločitev, da kopališča
letos ne bodo odprli. Bazenska školjka je namreč močno
poškodovana, skozi razpoke
je iztekala velikanska količina
ogrete vode, obstaja celo potencialna nevarnost električnega
udara zaradi zastarele elektroinštalacije.
To je razžalostilo številne Jeseničane, med katerimi je kopališče z olimpijskim bazenom
in desetmetrskim skakalnim
stolpom imelo kar neke vrste
kultni status. Generacije Jeseničanov so poletja preživljala na Ukovi, številni otroci so
tam splavali, najstniki preskušali pogum na skakalnem stolpu. Legendarni so bili koncerti
ob bazenu, tekmovanja v skokih v vodo, akvatlonu, celonočni dobrodelni plavalni maratoni … Številni upokojenci so
dan začeli z jutranjim rekreacijskim plavanjem. Malokdo
to upa izreči naglas, a letošnje
zaprtje bržkone pomeni tudi
dokončno slovo bazena …
Po eni strani je odločitev racionalna: ne le zaradi dotrajanosti (bazen je bil zgrajen leta
1959), kopališču tudi močno
primanjkuje parkirnih mest,
poleg tega je obratovanje povsem nerentabilno, saj stroški močno presegajo prihodke;
samo lani je bazen posloval s

sto tisoč evri izgube. Zgolj najnujnejše popravilo bi stalo okrog dva milijona evrov, celovita
prenova z ureditvijo zimskega
bazena, kar bi omogočilo obratovanje vse leto, pa nekajkrat
toliko. Na Zavodu za šport Jesenice so sicer dali izdelati idejno zasnovo ureditve, Občina
Jesenice je z namenom širitve
pred leti odkupila tudi objekte
ob kopališču, načrtovali so prijavo na razpis za nepovratna
sredstva. A iz vsega tega očitno
zdaj ne bo nič ...
Nekdanji podžupan Miha
Rebolj (z županom Blažem
Račičem sta se kasneje politično razšla) je na Facebooku ogorčeno zapisal: »Politikanstvo, neučinkovito vodenje
ter nespoštovanje dogovorov so
vodili k prekinitvi že uspešno
začetega projekta. Zaradi vsega tega smo ne le uspeli zapraviti nepovratna sredstva, potrebna za obnovo, temveč se je
zgodilo tudi najhujše – zaprtje kopališča.« Ob tem so se
zvrstili številni komentarji,
tudi takšni, ki Rebolju očitajo, da je bil vrsto let podžupan
in bi lahko naredil kaj več, tudi
za bazen …
Na Občini Jesenice zdaj razmišljajo o drugih možnostih,
ena bi bila ureditev vodnih površin ob Savi pod Hrušico. A
pri tem gre za dolgoročno rešitev. Zato bi morali razmisliti
predvsem o tem, kje bodo poletja zdaj preživljali tisti jeseniški otroci, ki jim je bazen Ukova predstavljal edino »morje«,
ki ga vidijo med počitnicami ...
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Županov sprejem
za najboljše
Radovljiški župan Ciril Globočnik je sprejel
devetošolce, ki osnovno šolo zaključujejo z
najboljšim uspehom.
Marjana Ahačič
Radovljica – Radovljiški župan Ciril Globočnik je v sredo v Baročni dvorani Radovljiške graščine sprejel devetošolce treh osnovnih šol, ki
devetletko zaključujejo z najboljšim uspehom.
V tem šolskem letu je deveti razred osnovnih šol A. T.
Linharta Radovljica, F. S. Finžgarja Lesce, Staneta Žagarja Lipnica in A. Janše Radovljica obiskovalo skupaj 207
učenk in učencev. Med njimi
jih je 45 doseglo odličen uspeh v vseh razredih osnovne
šole oziroma povprečje vseh
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ocen najmanj 4,5: enajst z OŠ
Lesce, sedem z OŠ Lipnica in
27 z OŠ A. T. Linharta Radovljica.
Župan Ciril Globočnik jim
je čestital ter izročil knjižna
darila. V nagovoru je spomnil, da jih z odhodom v srednje šole čaka novo življenjsko obdobje in jim tudi na tej
poti zaželel veliko uspeha. Poudaril je, da občina Radovljica potrebuje ljudi z znanjem
in inovativnostjo, zato upa, da
bodo ostali in delali v domači občini. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da so v občini dobri
pogoji za osnovno- in srednješolsko izobraževanje.

Predstavili aktualne projekte
Radovljiški župan Ciril Globočnik in direktorica občinske uprave Alenka Langus sta predstavila aktualne
občinske naložbe. Globočnik je napovedal ponovno kandidaturo za župana Radovljice.
Marjana Ahačič
Radovljica – Radovljiški župan Ciril Globočnik in direktorica občinske uprave
Alenka Langus sta v četrtek na novinarski konferenci predstavila aktualne občinske naložbe in izvajanje
projektov participativnega
proračuna.
Med večjimi naložbami
v komunalno infrastrukturo v občini sta poudarila 3,3
milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega sistema in črpališč na
Spodnjem Lancovem z navezavo na obstoječo čistilno
napravo v Radovljici. Gre
za zadnji večji odsek v aglomeraciji Radovljica, dolg
skoraj šest kilometrov, ki
bo 335 prebivalcem naselja
Spodnje Lancovo omogočil
priključitev na ustrezen sistem odvajanja in čiščenja

odpadnih voda. Deloma bo
obnovljeno tudi vodovodno omrežje in urejene javne površine.
Kot je povedala direktorica občinske uprave Alenka Langus, je izvajalec grad-

med železniško postajo Lesce in uvozom h Gorenjki v dolžini 560 metrov. Dela bodo končana
do konca oktobra; preplastitev cestišča pa je predvidena že v septembru. Re-

Občina Radovljica v letošnjem letu obnavlja tudi
polkilometrski cestni odsek med železniško postajo
Lesce in uvozom h Gorenjki. Dela bodo končana do
konca oktobra, preplastitev cestišča pa je predvidena
že v septembru.
njo infrastrukturnih vodov
že končal, zdaj se začenja še
gradnja kratkega in zahtevnega odseka na Cesti svobode. Gradnja, ki se je začela
jeseni 2020, bo po načrtih
zaključena še to jesen.
Občina Radovljica v letošnjem letu obnavlja tudi cestni odsek Železniške ulice in Rožne doline v Lescah

konstrukcija obsega ureditev ceste v širini šest metrov z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom v širini 1,25 metra, izvennivojskim pločnikom v
širini 1,6 metra, ureditvijo
meteorne in fekalne kanalizacije, obnovo vodovoda
ter ureditvijo javne razsvetljave. Vrednost investicije

znaša približno 750 tisoč
evrov in je sofinancirana s
sredstvi Evropskega sklada
za regionalni razvoj v sklopu projekta ureditve kolesarskih povezav Radovljice
z zalednimi naselji.
Tudi rekonstrukcija radovljiškega kopališča poteka
po načrtih, prav v teh dneh
pa se začenja urejanje zunanjosti podružnične šole v
Begunjah.
Globočnik in Langusova
sta predstavila tudi izvedbo projektov, izglasovanih
v okviru participativnega
proračuna, in to obliko sodelovanja občanov v odločanju o manjših investicijah
na območju občine napovedala tudi za prihodnji proračun. Župan Globočnik je
ob tem napovedal, da bo na
jesenskih lokalnih volitvah
kandidiral še za četrti zaporedni mandat.

Krožišče bo končano do julija
Suzana P. Kovačič
Župan Radovljice Ciril Globočnik je učencem čestital in jim
zaželel vse dobro na nadaljnji poti. / Foto: Gorazd Kavčič

Rebalans in višji proračun
Maša Likosar
Bled – Blejski svetniki so
sprejeli prvi rebalans proračuna Občine Bled za leto
2022. Kot je pojasnil direktor občinske uprave Robert
Klinar, je razlog za njegov
sprejem usklajevanje vrednosti projektov Načrta razvojnih programov za letošnje leto z dejanskim stanjem. Z rebalansom proračuna so se prihodki zvišali
za slabih petsto tisoč evrov
in znašajo dobrega 14,5 milijona evrov, odhodki pa so
se zvišali za dobrih 280 tisoč evrov in znašajo dobrega 16,7 milijona evrov. Letos
je Občina Bled kandidirala
na več razpisih za sredstva

iz naslova izvajanja nacionalnega Načrta za okrevanje
in odpornost, in kot je dodal
Klinar, so bili na določenih
že uspešni. Na razpisu ministrstva za zdravje so pridobili 702 tisoč evrov nepovratnih sredstev za dograditev
Zdravstvenega doma Bled,
investicija bo sicer vredna
slabega 1,5 milijona evrov.
Nadejajo se še sredstev iz
razpisa ministrstva za kulturo za sofinanciranje projekta Mrakova domačija v skupni višini okoli milijon evrov
ter sredstva iz razpisa ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer pričakujejo dobrih dvesto tisoč
evrov za urejanje obale Blejskega jezera.

Urejanje infrastrukture v dolini Radovne
Radovna – Občina Kranjska Gora je prejela namenska sredstva
za območje Triglavskega narodnega parka. »Že lani smo začeli infrastrukturno urejanje Radovne, kjer smo dogovorjeni
še za odkup zemljišča za parkirišča od Pocarjeve domačije
proti Krmi ter na območju križišča med Psankom in kmetijo
Gogala, kar bo investicija v letu 2023. Letos bomo sredstva
porabili za gradnjo parkirišča na nekdanji železniški postaji v
Mojstrani, kjer bo največje parkirišče pred vstopom v dolino
Vrata,« je povedal župan Janez Hrovat.

Kranjska Gora – Državno regionalno cesto v občini Kranjska Gora je Direkcija RS za infrastrukturo iz jeseniške smeri do Kranjske
Gore že obnovila, kar je bil
tudi njihov načrt pred svetovnim nordijskim prvenstvom
v Planici 2023. »Trenutno sta
v gradnji krožišče v Kranjski
Gori pred policijo, ki bo končano do julija, in krožišče
v Podkorenu, ki naj bi bilo
končano do sredine avgusta
in kjer je predvidena še povezovalna cesta do poligona,
ki jo bo skupaj s pločniki financirala občina. Ta cesta bo
velikega pomena tudi za obe

Pred policijo v Kranjski Gori bo krožišče. / Foto: Nik Bertoncelj

S slovesnostjo odprli parkirišče
Rodine – Minuli četrtek so s
krajšo slovesnostjo namenu
predali parkirišče s 27 parkirnimi mesti na Rodinah,
ki je umeščeno v del tako
imenovanega Garklnovega
vrta. Vrt obdaja kamniti zid,
kar je posebnost tega območja, zato je bil ob gradnji ohranjen oziroma na novo postavljen. Parkirišče, katerega
gradnja je stekla 25. avgusta lani in je bila končana do
konca leta, je opremljeno z
namakalnim sistemom, ki
bo zagotavljal zalivanje trave na parkirnih mestih in na
novo zasajene tepke in jablane. Vrednost investicije je

bila ocenjena na dobrih 206
tisoč evrov, končna vrednost
projekta pa je več kot desetino nižja, in sicer 176 tisoč
evrov. Kot je pojasnil župan
Občine Žirovnica Leopold

Pogačar, bodo julija na parkirišču namestili še pitnik,
predvidoma septembra oziroma najkasneje oktobra pa
dokončali tudi gradnjo pločnika ob parkirišču.

veliki športni prireditvi, Pokal Vitranc in planiške skoke,« je pojasnil kranjskogorski župan Janez Hrovat in dodal, da bodo skupaj z OK Planica uredili še nekaj začasnih
parkirišč za namen svetovnega nordijskega prvenstva.
»Jeseni naj bi skupaj z državo
(čakamo na razpis ministrstva za infrastrukturo) v Gozdu - Martuljku uredili parkirišče nasproti hotela Špik ter
del ceste in pločnika do športnega igrišča. Preostali del
spodnjega dela Gozda - Martuljka iz skupnega razpisa bo
dograjen v letu 2023. Organizatorji prireditve bodo poskušali zagotoviti tudi čim
več javnih prevozov.«

Moj kraj, moj projekt
Bled – Občina Bled v proračunu za leto 2023 zagotavlja
sredstva za izvedbo participativnega proračuna Moj
kraj, moj projekt, in sicer v
skupni višini petdeset tisoč
evrov. Občanke in občane
vabijo, da predlagajo projekte, ki bi jih v svojem kraju
na zemljiščih v lasti Občine Bled oziroma s soglasji
lastnikov želeli uresničiti v
letu 2023. Občinska uprava
bo prejete predloge obravnavala, se do njih opredelila
in po preverbi izvedljivosti
posameznih predlogov izvedla glasovanje. Predloge
sprejemajo do 1. septembra
s spletno anketo in v sprejemni pisarni Občine Bled.
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Kmetija odprtih rok

Generacija »007«

Na ekološki kmetiji Vrh okusov v Zgornjih Gorjah, kjer med drugim pridelujejo maline, robide, aronijo,
zelišča in vrtnine, so predstavili novitete v okviru projekta Zelpod.

Naklo – Nakelski župan Ivan
Meglič je sprejel 19 učencev
Osnovne šole Naklo, ki so
vseh devet let izobraževanja
sklenili z izjemnim učnim
uspehom. Podelil jim je pri-

Maša Likosar

Maša Likosar
Zgornje Gorje – Ekološko
kmetijo Vrt okusov, ki je
vpeta v naravne terase med
Pokljuko in Bledom, je pred
petimi leti ustanovila Mateja Reš z družino, ko so se v
želji po lastni hiši z vrtom iz
Radovljice preselili v Zgornje Gorje. Hkrati s hišo so
kupili tudi kmetijsko zemljišče, ki danes predstavlja kompleksen sonaraven
»organizem«, ki služil kot
vir hrane za lastne potrebe,
prodajo in predelavo, hkrati
pa tudi kot izobraževalni poligon za lokalno skupnost in
širše. »Naša kmetija je kmetija odprtih rok, tu so dobrodošli vsi, ki bi se želeli kaj novega naučiti in se seznaniti
z naravnim sobivanjem,« je
pojasnila Mateja Reš in dodala, da so zapriseženi varstvu
narave. V celoti delujejo sonaravno, ekološko, po načelu čim manjšega časovnega
vložka, pri čemer so se najbolj izkazala permakulturna
načela z zastiranjem površin
namesto pletja.
Vrt okusov je tudi edina
kmetija na Gorenjskem, ki
je vključena v projekt Zelpod, kjer skušajo implementirati napredna znanja

Kmetija Vrt okusov Mateje Reš je vključena v projekt Zelpod, kjer skušajo kmetije z
ekosistemskimi rešitvami prilagoditi podnebnim spremembam. / Foto: Gorazd Kavčič
ekosistemskih rešitev kot
način prilagajanja podnebnim spremembam. »Z uvajanjem ekosistemskih rešitev bodo kmetije lažje sledile
podnebnim spremembam,
kot so dolgotrajna sušna obdobja, obdobja močnih padavin in nalivov ter toče,« je dejala Nataša Ferant z Inštituta
za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije, vodilnega partnerja projekta. Pri Reševih so že
uvedli nekatere ekosistemske rešitve, med drugim so
postavili gomilasto gredo, na
njivi ustvarili grebene in jih

posadili s sadikami sladkega
pelina, ki so ga kasneje poželi, ga destilirali in tako pridobili eterično olje in hidrolat.
V okviru projekta so del površine namenili za postavitev
naravnega zbiralnika vode, ki
bo služil za namakanje. Ana
Vovk z Inštituta za promocijo varstva okolja je ob tej priložnosti prikazala način postavitve vodnega zadrževalnika s podpornimi travnimi
muldami in možnosti naravnega tesnjenja dna za zadrževanje vode. Kot je povedala, so vodni zadrževalniki

pristop prilagajanja podnebnim spremembam, saj z njimi lahko zadržimo padavinsko vodo in jo ponovno uporabimo za potrebe samooskrbe.
Jožica Kapun Maršik iz
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije –Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota je predstavila še ekonomiko kmetije z uvajanjem
novih produktov, kjer je pojasnila, na kakšen način izboljšati ekonomiko na malih
kmetijah v času podnebnih
sprememb.

Slovesnosti ob dnevu državnosti
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Gorenjske je v petek pri nekdanjem mejnem
prehodu Rateče pripravilo prvo v nizu letošnjih slovesnosti ob dnevu državnosti in petindvajsetletnici
delovanja združenja.
Marjana Ahačič
Rateče – Slovesnost pri nekdanjem mejnem prehodu
Rateče je bila prva v nizu letošnjih tradicionalnih slovesnosti ob dnevu državnosti, ki jo je pripravilo zgornjegorenjsko območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. Zbrane je nagovori Andrej Žemva, v času osamosvajanja Slovenije komandir
enote obmejne postaje takratne milice v Ratečah.
»Pripadniki aktivnega sestava milice smo tukaj skupaj z rezervnim sestavom opravili svoje delo z odliko in z
največjo mero odgovornosti
in predanosti skupnemu cilju in s tem znatno prispevali k ugodnemu razpletu vojne
za Slovenijo. Seveda skupaj z
drugimi strukturami,« je v
nagovoru med drugim poudaril Žemva. »Vsi smo tako
znatno prispevali k temu,
da se je vojna tukaj končala z zmago in, kar je najpomembnejše, brez žrtev.«

V letošnji generaciji, letnik 2007, ki se je šaljivo poimenovala generacija 007,
šolanje zaključuje 56 učencev in je po besedah ravnatelja Milana Bohinca nekoliko manj številna, a izredno povezana, kar so potr-

Predsednik zgornjegorenjskega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Janez Koselj je osnovni šoli in občini izročil
spominski plaketi. Prevzela sta jih ravnatelj OŠ Josipa
Vandota Milan Rogelj in podžupan Občine Kranjska Gora
Bogdan Janša. / Foto: Marjana Ahačič
Kot je še poudaril, so bili
aktivni in rezervni miličniki
26. junija 1991 prvi in edini,
ki so se na mejnem prehodu Rateče uprli enotam JLA,
ko so po ukazu iz Beograda
skušale preprečiti zamenjavo tabel z dotedanjimi državnimi napisi in preprečiti

dvig naše, slovenske zastave. »Z brezpogojnim ukazom je bilo zahtevano, da
streljajo na nas, če pride do
zamenjave. Obkoljeni s 130
vojaki JLA, pripravljenimi
na strel, smo kljub temu izvršili ukaz nove, slovenske
oblasti in zamenjali tablo

ter dvignili slovensko zastavo na državni meji. To pa je
pomenilo, da tukaj od tedaj
ni bila več SFRJ, pač pa Republika Slovenija.«
Združenje je včeraj v Radovljici pripravilo slovesnost ob 25. obletnici ustanovitve te veteranske organizacije, konec tedna pa sledijo še tradicionalne spominske slovesnosti ob dnevu državnosti: v petek, 24.
junija, ob 16. uri na platoju
Karavanke na Hrušici in ob
18. uri pri osamosvojitveni
lipi v Radovljici. Istega dne
ob osmih zvečer pripravljajo tudi kresovanje na Suhrni na Jelovici. Na praznični dan, v soboto, 25. junija, bodo opoldne slovesnost
pripravili v Domu veteranov, kjer ima združenje sedež. Dan bodo začeli s tradicionalnimi veteranskimi
igrami.
V četrtek, 30 junija, pa
bodo zaznamovanje dneva
državnosti ob 13. uri pripravili še na Letališču Brnik.

Nakelski župan Ivan Meglič je sprejel učence, ki so vseh
devet let izobraževanja sklenili z izjemnim učnim uspehom.
/ Foto: Gorazd Kavčič

znanja, imenovana županova petica, knjigo Osamosvojitev: skoraj vse o poti k lastni
državi in slovensko zastavo.
Ob tem jim je čestital za izjemen uspeh ter jim v upanju, da so izbrali pravi srednješolski program, zaželel veliko zadovoljstva na poklicni poti. »Ponosni bodite
na svoje korenine in nikoli
ne pozabite domačega kraja,« je še poudaril.

dile tudi razredničarke Petra Peternel, Jasna Zupan
in Petra Korenjak Marčun.
»Ne pomnim generacije, ki
bi bila tako složna,« je dejala
Petra Korenjak Marčun. Jasna Zupan je ob tem še dodala, da so »odličnjaki« izkazali zanimanje za različna področja. »Dokazali so,
da cenijo znanje in jim pomeni vrednoto,« je poudarila.

Prerazporedili sredstva
Maša Likosar
Naklo – Nakelski svetniki so
na torkovi seji sprejeli sklep
o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi
načrta razvojnih programov
v letu 2022. Kot je pred sejo
pojasnil župan Ivan Meglič, so določeni projekti zaradi težav s pridobivanjem
dokumentacije zastali in v
letošnjem letu ne bodo realizirani, večji del teh investicij bo izveden v naslednjih letih. V proračunu Občine Naklo za leto 2022 so se

zato prerazporedila sredstva
v višini 464 tisoč evrov.
Sredstva so se zmanjšala za
izgradnjo infrastrukture v
poslovni coni Logar, rekonstrukcijo ceste Strahinj–Cegelnica in cesto na Okroglo,
infrastrukturo ob regionalni
cesti skozi občino Naklo ter
komunalno infrastrukturo
Glavna cesta–odcep Poličar.
Povečala pa so se za ureditev Pokopališke poti s parkiriščem, rekonstrukcijo ceste
Bistrica–Žeje in komunalno infrastrukturo Zadraga–
Duplje.

Občina Naklo praznuje
Naklo – Junija Občina Naklo v počastitev občinskega praznika organizira več dogodkov in prireditev, ki so se začele 16.
junija in se bodo zvrstile vse do 29. junija. Danes bo ob 20.
uri v Osnovni šoli Naklo potekala slavnostna akademija s
podelitvijo občinskih priznanj. V petek, 24. junija, pripravljajo še pohod Kriva jelka–Boštek, v Žejah bodo odprli galerijo
Markovec, v Graščini Duplje bo potekala delavnica domače
tradicionalne hrane, zvečer pa kresovanje na Primožovčevem
travniku v Naklem. V soboto, 25. junija, bodo organizirali kolesarjenje po občini Naklo, na ta dan bodo dupljanski gasilci
prevzeli gasilsko vozilo pred gasilskim domom v Dupljah. V
nedeljo, 26. junija, bo v Mladinskem športnem parku potekal
prvi nogometni turnir za otroke prvih razredov. Občina Naklo
ima sicer svoj praznik 29. junija, ta dan bo sveta maša v cerkvi
sv. Petra v Naklem.
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Dolgotrajno, a ne
Sizifovo delo
Okoli sto Kranjčanov je minuli konec tedna
pomagalo odstranjevati invazivne tujerodne
rastline z občinskih zemljišč.
Simon Šubic
Kranj – V petek in soboto je
v organizaciji Mestne občine Kranj (MOK) in kranjske
enote zavoda za varstvo narave na enajstih lokacijah potekalo odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
(ITV), ki se ga je udeležilo okoli sto občanov.
»ITV izpodrivajo domorodne rastline, kar lahko privede do velikih sprememb v
ekosistemu, v krajini in lahko se zgodi, da počasi izgubimo našo bogato biotsko pestrost. Nekatere vrste, kot sta ja-

Kot je še poudarila, ITV
povzročajo tudi precejšnjo
gospodarsko škodo, saj onemogočajo
pomlajevanje
gozdov, kar lahko privede do
tega, da bo obvodni svet na
območjih, kjer je japonski
dresnik zelo razširjen, ostal
brez lesnate vegetacije, kar
že resno skrbi tako gozdarje kot tudi vodarje, ki imajo
zato več dela s preprečevanjem erozije brežin in zagotavljanjem pretočnosti rek.
Čiščenje ITV je potekalo
na občinskih zemljiščih, a
kot je opozoril kranjski župan Matjaž Rakovec, ki se

Za vnos ITV v naravo je kriv človek. »Gre namreč
za nekdanje in tudi sedanje okrasne rastline, ki so
pobegnile z vrtov ali pa smo jih sami nevede vnesli v
naravo z odlaganjem zelenega obreza,« je pojasnila
Sonja Rozman.
ponski dresnik in orjaška zlata
rozga, so že tako razširjene, da
se bomo morali naučiti z njimi živeti, druge vrste, kot sta
lovorikovec in topinambur, pa
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je tudi sam lotil čiščenja, je
pomembno zavedanje, da
so invazivke razširjene tudi
na zasebnih zemljiščih in
naj jih zato lastniki odstra-

Še bližje pametnemu mestu
Mestna občina Kranj in T-2 sta sklenila pogodbo za vzpostavitev digitalne platforme. »Kranj bi radi
postavili na mesto vodilnih pametnih mest v Sloveniji,« pravi župan Matjaž Rakovec.
Simon Šubic
Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je s podpisom pogodbe z družbo T-2 za vzpostavitev digitalne platforme
naredila še korak bližje k digitalni preobrazbi mesta, h
kateri se bo še dodatno zavezala s skorajšnjim podpisom pogodbe v okviru misije Evropske unije stotih
podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.
Kot sta ob podpisu pogodbe
poudarila kranjski župan
Matjaž Rakovec in predsednik poslovodstva T-2 Jure
Valjavec, MOK s tem postaja prva v državi, ki uvaja digitalno platformo v najširšem obsegu. Podpisana
triletna pogodba je vredna
skoraj pol milijona evrov.
»Kranj je vodilno mesto
v Sloveniji prav zaradi podpisa te pogodbe,« je poudaril Rakovec. »Digitalna platforma bo omogočala podporo delovanju in upravljanju mesta. Bistveno je, da
se bodo zbirali in obdelovali
vsi ključni podatki, ki bodo
omogočali boljše življenje
v MOK, da bomo izboljšali
kvaliteto bivanja,« je dodal.
Kot je še dejal, bo v digitalno
platformo integriran tudi
uspešen pilotni projekt Pametna Mlaka, s katerim so
merili in prikazovali realne

Pogodbo med MOK in T-2 sta podpisala župan Matjaž Rakovec (desno) in predsednik
poslovodstva telekomunikacijske družbe Jure Valjavec. / Foto: Tina Dokl
podatke o prometu, hrupu,
onesnaženosti zraka, porabi električne energije ...
Valjavec je pojasnil, da je
digitalna platforma nastala
v podjetju T-2 in je plod slovenskega znanja. »Je enostavna, uporabniku prilagojena in prijazna, kar je
prvi pogoj za dobro uporabniško izkušnjo.« Po njegovih besedah je ključno, da
bo uporaba njihove platforme občanom izboljšala kvaliteto življenja in informiranost, občini pa omogočila

učinkovitejše poslovanje,
boljšo komunikacijo z občani, predvsem pa prepoznavanje potreb občanov in obiskovalcev mesta.
Kranj ima tudi priložnost,
da postane referenčni model za vzpostavitev pametnega mesta, na ta način pa
postane promotor in mentor pri vzpostavitvi pametnih mest ne samo v gorenjski regiji, ampak v vsej Sloveniji, je dejal.
Gašper Žerovnik, vodja oddelka za digitalne

transformacije v T-2, je razložil, da bo platforma povezala že obstoječe rešitve,
aplikacije v Kranju na enem
mestu in jih tako ustvarila
lahko dostopne za uporabnike, občini pa omogočila lažji pregled nad vsem.
»Pričakujem, da bodo prve
storitve na voljo v pol leta,«
je napovedal. Platforma
je zasnovana odprto, zato
pričakujejo, da bodo vanjo
vključene tudi rešitve oziroma storitve, ki trenutno
še ne obstajajo.

Prenovili še drugo igrišče
Simon Šubic

Odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v Kranju se je
udeležilo okoli sto prostovoljcev. / Foto: Tina Dokl
še niso toliko razširjene in jih
lahko v zgodnji fazi še uničimo, zato se splača vložiti nekaj
napora v njihovo odstranjevanje. Izkušnje govorijo, da gre
sicer za dolgotrajno delo, a še
zdaleč ne Sizifovo,« je pojasnila Sonja Rozman, vodja kranjske enote zavoda za naravno
dediščino.

njujejo. Ob tem je še poudaril, da je odstranjevanje ITV
dolgotrajen proces, zato bo
tovrstna akcija, ki so jo v takšnem obsegu organizirali prvič, najverjetneje postala tradicionalna. »Poskusili bomo vključiti še vrtce
in šole, da bo akcija postala
množičnejša.«

Kranj – Prejšnji teden so odprli obnovljeno zunanje košarkarsko igrišče ob Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju, na dogodku pa so se
mladi in vsi drugi ljubitelji
košarke lahko družili tudi s
slovenskim košarkarjem Jakom Blažičem. Za prenovo
igrišča, vredno 4500 evrov,
je namreč tako kot lani v Čirčah v okviru svojega projekta poskrbela Vesela košarka
Jaka Blažič.

Obnovljeno igrišče pri OŠ Jakoba Aljaža v Kranju / Foto: Simon Šubic

«Lani smo igrišče v Čirčah izbrali na podlagi spletnega glasovanja, letos pa
smo sami poiskali igrišče, ki
je bilo najbolj potrebno obnove, obenem pa bo Vesela
košarka na njem poleti imela brezplačne ure košarke 3
na 3,« je povedal Rok Klemenčič, vodja Vesele košarke Jaka Blažič. »Po odprtju
prvega obnovljenega igrišča
so bili odzivi zares lepi, zato
projekt nadaljujemo z željo,
da obnovimo čim več igrišč,« pa je dejal Jaka Blažič.

Na pokopališču nameščajo vrtljiva vrata
Iščejo prostovoljce za Prostofer
Kranj – Mestna občina Kranj želi okrepiti ekipo prostovoljnih voznikov, ki opravljajo brezplačne prevoze za starejše in
invalide v okviru projekta Prostofer. Do zdaj so sicer opravili
že skoraj 440 brezplačnih prevozov do zdravstvenega doma,
lekarne ali dnevnega centra za starejše. Zainteresirani naj pokličejo na telefonsko številko 04 2373 161 (Simona). Prostovoljni
voznik je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je
v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze
potrebujejo. Prevozi se izvajajo z e-vozilom, ki ga zagotavlja
občina.

Kranj – Komunala Kranj te dni izvaja gradbena dela na vhodu
na Mestno pokopališče Kranj pri nakupovalnem središču Supernova Qlandia. Kot so razložili, bodo odstranili dosedanja
nizka vrata in jih nadomestili z vrtljivimi. S tem posegom
želijo med drugim preprečiti tudi prehode čez mestno pokopališče s kolesi in mopedi, kar je sicer prepovedano, a do
njih vseeno pogosto prihaja. Poleg tega je vožnja s kolesi in
motornimi kolesi po pokopališču zelo moteče in nespoštljivo do obiskovalcev in pokojnikov, še poudarjajo v Komunali
Kranj, ki je upravljavec kranjskega pokopališča. V času del na
tem vhodu vstop ni možen, je pa na vseh drugih vstopnih
točkah – najbližja je pri toplarni.

Dosedanja nizka vrata bodo zamenjali z vrtljivimi. / Foto: Tina Dokl
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Junaki postajajo prijatelji
Škofjeloški Tek štirih mostov je postal tudi športni praznik otrok z rakom, ki so ga organizatorji
poimenovali Tek junakov 3. nadstropja, saj so se vsi zdravili ali se zdravijo na hematološko-onkološkem
oddelku v tretjem nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Letošnji škofjeloški tekaški praznik je bil
znova tudi priložnost za druženje vseh generacij. Dopoldne so tekli vrtčevski otroci,
popoldne šolarji, zvečer pa
tekači vseh starosti.
Vmes so loške ulice napolnili tudi junaki 3. nadstropja
Pediatrične klinike v Ljubljani. Gre za otroke, prave
borce, ki so v najbolj ranljivi starosti doživeli in preživeli boj življenja, pa tudi otroke, ki se trenutno spopadajo z rakom.
»Teklo je kar 82 mladih, cilj
prireditve pa je druženje. Med
seboj se spoznavajo družine,
mladi pa se srečujejo med seboj in z znanimi športniki. Že
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na prvem teku so Ločani otrokom pripravili čudovit sprejem, tako da smo tokrat res
želeli povezati celo mesto. Na
vseh osnovnih šolah so mladi izdelovali risbice, vrečke,
piškotke prijateljstva ..., naši
otroci pa so bili njihovi gostje.
Eden naših ciljev je namreč,
da se otroci privadijo tudi sodelovanja z drugačnimi,« je
v imenu organizatorjev iz Inštituta zlata pentljica povedala
Valerija Čarman.
»V Škofjo Loko sem prišla,
saj sem članica Inštituta zlata pentljica. S športom sem
se ukvarjala, dokler nisem
pred štirimi leti zbolela za
levkemijo, tekmovala sem
v hip hopu. Sedaj ne tekmujem več, vseeno pa se super
počutim in se rada družim

z vsemi,« je povedala zgovorna dvajsetlenica Korina
Korper iz Maribora.
»Kot ambasadorka Inštituta zlata pentljica sem z veseljem prišla na današnje
druženje in podprla junake
3. nadstropja. Nesmiselno
se mi zdi zatiskati oči, da te
bolezni ni med nami. Ti otroci, ki so nasmejani in imajo ogromno energije, nam
vedno dajo nove življenjske
lekcije. Tudi zato rada pridem v njihovo družbo, saj
nam kažejo, da je vse mogoče,« je povedala nekdanja biatlonka Tadeja Brankovič,
ki je tudi sama premagovala
raka. »Sedaj se dobro počutim, seveda pa ostajajo stranski učinki. Zagotovo življenje s to boleznijo nikoli ne

bo več enako, me je pa bolezen marsikaj naučila – in to
se mi zdi zelo pomembno,«
je dodala.
»Tek štirih mostov je eden
najpomembnejših dogodkov v našem mestu, druženje z junaki 3. nadstropja pa
mu daje prav posebno noto.
Lepo se počutim, ker so otroci veseli in nasmejani, ko
uživajo, da se družijo in slikajo z nami, športnicami in
športniki. Zato sem vesel, da
sem del dogodka,« je povedal kapetan naše rokometne
reprezentance Jure Dolenec, ki je bil le eden mnogih
športnikov, ki so tekli skupaj
z junaki 3. nadstropja in ki
so imeli med navijači kljub
opoldanski vročini veliko
podporo.

Uspešno na poti
Alenka Brun
Zgornja Bela – Preddvorski
župan Rok Roblek je konec tedna na terasi Gostilne Pr' Bizjak na Zgornji
Beli sprejel najuspešnejše
devetošolce OŠ Matije Valjavca Preddvor. Letos so
bili to Luka Ekar, Katja Tav-

sprejemu učencem namenil tudi nekaj spodbudnih
besed. Župan Roblek jim
je zaželel uspešno nadaljevanje izobraževalne poti in
v nagovoru poudaril, naj se
vedno zavedajo potenciala,
ki ga nosijo s seboj, ter naj
ga razvijajo. Pomemben pa

Pohvale preddvorskega župana za odličnost je letos
prejelo osem devetošolcev OŠ Matije Valjavca Preddvor, ki
zapuščajo osnovnošolske klopi. / Foto: Alenka Brun
čar, Katjuša Žumer, Lara
Bitežnik, Samo Fras, Ana
Križaj ter Luka in Miha Šlibar. Obiskovali so 9. a in
9. b. razred, prihajajo pa s
Srednje Bele, iz Tupalič in
Preddvora. Na sprejemu so
bili prisotni tudi njuni razredničarki Urška Delovec
in Mateja Rozman ter ravnatelj Jože Povšin, ki je ob

je tudi čas za stvari, ki jih veselijo izven njihove začrtane izobraževalne poti. Poleg pohvale za odličnost so
devetošolci od župana prejeli še dvoje knjižnih del:
Rožmanovo Lenčico Josipine Turnograjske in V ogledalu grajske zgodovine, ki
jo se spisala dddr. Mira Delavec Touhami.

Župan delil petice
Urška Peternel
Po središču Škofje Loke so v soboto tekli tudi junaki 3. nadstropja, ki so se jim pridružili številni športniki in športnice ter
tudi domači župan Tine Radinja. / Foto: Vilma Stanovnik

Prvi festival bombonov
Bliža se najslajši konec tedna v Preddvoru. Pripravili bodo prvi festival bombonov, ki so ga poimenovali
Štoflcfest.
Alenka Brun
Preddvor – Od petka, 24.,
do nedelje, 26. junija, bo na
grajskem vrtu gradu Dvor
v Preddvoru precej živahno. Potekal bo tudi prvi festival bombonov Štoflc, poimenovan po bombonih,
ki so jih nekoč izdelovali v
hiši na Laškem nad Bašljem
pri nekdanjem Domu Rade
Končar, nekoč v lasti veleposestnika Dolenca.
Sladki festival bo pospremilo tridnevno pestro obfestivalsko dogajanje. Vse tri
dni bodo potekali vodeni
ogledi gradu Dvor, v petek,
24. junija, zvečer pa začenjajo s koncerti. Ob 19. uri
boste na grajskem vrtu v Čarobni violini lahko prisluhnili Ingi Ulokini na violini,

Olgi Ulokini na klavirju, s
sopranom pa bo ljubitelje
tovrstne glasbe razveselila
Marina Igritskaya.
Sobota, 25. junij, bo namenjena Štoflcfestu. Ta bo
trajal od 11. do 17. ure. Zabave na festivalu za otroke
ne bo manjkalo. Pripravljajo družabne igre, ustvarjalne delavnice, ponudba različnih domačih in butičnih
bombonov ter sladic bo bogata – pa še vstopnine ni.
Piki Sulejmanovič boste lahko zaupali svoj obraz v poslikavo, mala šefa Janez in
Žan bosta poskrbela za čisto pravo izdelovalnico bombonov. Za Izletniški kviz bo
zadolžen Pagon šport, različne igre in delavnice pa
pripravljajo KD Preddvor,
TD Bašelj, FD Preddvor in

TD Kokra. Ljudska univerza Kranj bo obujala spomine na že skoraj pozabljene
družabne igre, Mestna knjižnica Kranj pa bo med drugim dodala odprtje knjigobežnice v grajskem vrtu.
In ob deseti obletnici Knjižnice Preddvor bosta ob 17.
uri najmlajše s predstavo
zabavala Mojca in Kaličopko. Za malce starejše bo
sledil Retrofest. Od 17.30
pa vse do 20. ure bo razveseljevala ABBAmania, potem pa na oder pod šotor
prihaja ABBA Mia Slovenia – ABBA tribute band. V
nedeljo, 26. junija, se vrača Petrov smn (ob 11. uri)
s ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov domače
obrti; ob 12. uri bo na sporedu polurna predstava za

otroke, vsem znana Kozlovska sodba v Višnji Gori;
sledile bodo cirkuške delavnice, mednarodni Ex tempore, kjer bodo nagradili
najboljše in podelili priznanja sodelujočim na že dvanajstem slikarskem druženju; istočasno pa bo v šotoru še Folklorni festival.
In za konec bodo ob 17. uri
na veliki oder stopili Čuki.
Piko na i pa bo dodal humorist Boštjan Meglič - Peška.
Torej, kot pravijo v Zavodu
za turizem Preddvor: »Lepo
vabljeni na prvi in edini festival bombonov v Sloveniji Štoflcfest, najslajši konec
tedna v Preddvoru.« Podroben program in več o vstopninah najdete na spletni povezavi https://www.smejmo.se/stoflcfest/.

Jesenice – Jeseniški župan
Blaž Račič je v Kolpernu
sprejel najboljše učence in
dijake jeseniških šol, ki so
v vseh letih osnovnošolskega oziroma srednješolskega
šolanja dosegli odličen uspeh. Takih je bilo letos skupaj 63. Župan jim je čestital
in jim izročil priznanja oziroma županove petice, v svojem nagovoru pa jim je zaželel še obilo uspehov in novih

izkušenj na njihovi nadaljnji
poti, hkrati pa izrazil upanje,
da se bodo z vsem tem znanjem in izkušnjami nekoč
vrnili na Jesenice. Učencem
in dijakom je v imenu vseh
ravnateljev čestitala tudi ravnateljica Gimnazije Jesenice Lidija Dornig, z glasbenim vložkom pa so sprejem popestrile klarinetistke
Glasbene šole Jesenice Ana
Račič, Katarina Žuber, Julia
Slak, Eva Džever in njihova
mentorica Monika Korbar.

Župan Blaž Račič je odličnim učencem in dijakom podaril
županove petice. / Foto: Katja Žvan
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Velika pridobitev
za Dašnico
V naselju Dašnica v Železnikih so veseli novega
pločnika in obnovljene komunalne infrastrukture.
Ana Šubic
Železniki – Minuli petek so
v naselju Dašnica v Železnikih uradno predali namenu novi pločnik ter obnovljeno cesto, kanalizacijo in
vodovod. Župan Anton Luznar je spomnil, da je gradnja
potekala v dveh fazah. Prvo
so izvedli leta 2018, ko so v
okviru 240 tisoč evrov vredne investicije s pločnikom
in drugo komunalno infrastrukturo opremili približno
160-metrski odsek, lani in v
prvih mesecih letošnjega
leta pa so z drugo fazo uredi-
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nekaj poškodb starega vodovoda, in ločitev kanalizacijskih vodov. Meteorna kanalizacija sedaj teče v vodotok
Dašnica, fekalna pa v čistilno napravo,« je razložil župan, ki je z rezanjem traku
simbolično predal namenu
na novo urejeni odsek, blagoslovil pa ga je železnikarski župnik Tine Skok.
Predsednik
Krajevne
skupnosti Železniki Janez Rakovec je izrazil zadovoljstvo, da je večji del Dašnice sedaj komunalno urejen. »Gre za eno naših največjih naselij, ki se stalno

Mednarodno odprto mesto
Minuli konec tedna so Škofjo Loko znova obiskali veleposlaniki ter predstavniki ambasad, akreditiranih
v Sloveniji, ki so vedno znova navdušeni nad lepotami mesta in prijaznostjo gostiteljev.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Junij, ko Škofja Loka praznuje občinski
praznik, je zadnja leta namenjen tudi druženju veleposlanic in veleposlanikov,
akreditiranih v naši državi.
Tudi letos je bilo tako, saj
Škofja Loka tudi v času koronavirusa in vojne v Evropi,
ostaja gostoljubno in mednarodno odprto mesto.
»Naša tradicija druženja
je bila le na kratko prekinjena, danes pa smo veseli, da
lahko zopet pozdravimo številne predstavnike ambasad, ki so akreditirane v naši
državi. Gotovo je naše mesto
eno izmed najbolj mednarodno aktivnih in vpetih v različna mednarodna sodelovanja. Tudi tovrstna srečanja
pomagajo pri sodelovanju
z našimi pobratenimi mesti, pri združenih evropskih
projektih in odpirajo številna vrata. Zato je takšne prijateljske vezi vredno ohranjati in graditi,« je ob druženju
poudaril škofjeloški župan
Tine Radinja. Gostje so si
nato z zanimanjem ogledali

Škofja Loka je gostoljubno in odprto mesto, kar cenijo tudi tuji veleposlaniki in predstavniki
ambasad. Na sliki so z Miho Ješetom in županom Tinetom Radinjo./ Foto: Vilma Stanovnik
mesto, med drugim tudi kapucinsko cerkev in cerkev
sv. Jakoba, ki je znana tudi
po zanimivih delih arhitekta Jožeta Plečnika.
»Predstavniki ambasad
se naših druženj radi udeležujejo, čeprav danes nismo
izbrali najboljšega dneva, saj
je res vroče, ambasadorji pa

imajo zvečer še sprejem pri
ameriških gostiteljih. Vseeno smo veseli obiska, še več
ambasadorjev pa pričakujemo ob bližnjem občinskem
prazniku,« je povedal Miha
Ješe, ki je bil v času svojega
županovanja tudi pobudnik
za takšna srečanja, sedaj
pa je na škofjeloški občini

pooblaščenec za mednarodno sodelovanje. »Prvo srečanje je bilo namenjeno
temu, da ambasadorji spoznajo Škofjo Loko, nato pa
smo se odločili, da se bomo
redno, sicer neformalno,
srečevali. Tako je letošnje
srečanje že enajsto,« je dodal Ješe.

Zaščita pred skalnimi podori
Na novo urejeni odsek je z rezanjem traku simbolično
predal namenu župan Anton Luznar.

Letos se bo nadaljevala sanacija strme brežine nad naseljem Na plavžu v Železnikih. Na občini upajo,
da bodo z okoljskim ministrstvom čim prej podpisali pogodbo o sofinanciranju.
Ana Šubic

li še približno dvesto metrov
dolg odsek, kar je stalo dobrih tristo tisoč evrov. Župan
je kot bistveno pridobitev
omenil novi pločnik, ki zagotavlja varnost najranljivejših udeležencev v prometu
– pešcev, obnovili pa so tudi
cesto in ob njej zgradili oporne zidove. »Seveda sta pomembni tudi zamenjava vodovoda, saj smo na tem odseku v preteklosti imeli kar

širi,« je dejal in dodal, da bo
pomembna pridobitev tudi
protipoplavna ureditev vodotoka Dašnica, ki jo izvaja
Direkcija RS za vode v sklopu projekta poplavne varnosti Železnikov.
Slovesnost, ki jo je povezovala Minca Rihtaršič, so
z nastopi obogatili plesalci Osnovne šole Železniki
pod vodstvom Tine Pintar
in mladi glasbeniki.

Nova številka Loških razgledov
Škofja Loka – V Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji
Loki bo jutri, v sredo, 22. junija, potekal zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka. Pred zborom bo urednica Marija Lebar
ob 19.30 predstavila vsebino nove številke Loških razgledov.
Sledila bo podelitev nagrad četrtega javnega natečaja Tole
moram povedat', ki je potekal pod geslom Pa dober tek! in se
je zaključil letos spomladi.

Proslava ob dnevu državnosti
Škofja Loka – V Škofji Loki bodo ta petek, 24. junija, na Trgu
pod gradom zaznamovali slovenski državni praznik dan državnosti. Slavnostna govornica bo Aleksandra Hoivik, poslanka
Zelenih Slovenije v osamosvojitveni skupščini 1990–1992.
Proslava se bo začela ob 20. uri, v kulturnem programu pa
bo nastopil Mestni pihalni orkester Škofja Loka s solistkami
Agato Štravs, Niko Jurčič in Hano Oblak. V primeru dežja bo
prireditev v Sokolskem domu.

Železniki – Potem ko so v
Železnikih lani izvedli prvo
fazo sanacije brežine nad
naseljem Na plavžu, kjer so
se vrsto let srečevali s proženjem kamnitega materiala,
predlani pa je prišlo do večjega sklanega podora, bo letos sledila druga faza sanacije, s katero bodo dodatno
zaščitili krajane na tem območju in zagotovili še varovanje regionalne ceste. Občina Železniki je že

konec februarja izbrala izvajalca; najugodnejši ponudnik je bil podjetje Eho projekt s partnerji, ki je izvedel
tudi prvo fazo sanacije. Občinski svetniki so na nedavni seji potrdili investicijski
program druge faze sanacije. »Čakamo, da z ministrstvom za okolje in prostor
podpišemo pogodbo sofinanciranju,« je povedal občinski svetovalec za komunalno dejavnost Rok Pintar.
Celotna investicija bo stala
predvidoma 571 tisoč evrov.

Na Občini predvidevajo, da
bo ministrstvo prispevalo
okoli 451 tisoč evrov, preostalo pa bodo financirali iz
občinskega proračuna. »Po
seji občinskega sveta smo
na ministrstvo poslali potrjen investicijski program,
ki je bil pogoj za odobritev
sredstev. Na njegovi podlagi naj bi pripravili pogodbo.
Upam, da čim prej,« je pristavil Pintar.
Medtem ko so v prvi fazi
sanacije brežine Na plavžu
poskrbeli za zaščito starega

Jubilejni Čipkarski dnevi
Ana Šubic
Železniki – V Železnikih
bodo od četrtka do nedelje
potekali 60. Čipkarski dnevi, ki jih prireja Turistično
društvo (TD) Železniki. Slovesno odprtje bo v četrtek ob
18. uri na dvorišču Muzeja Železniki. V galeriji muzeja si bo že možno ogledati
razstavo čipk domačih klekljaric z naslovom 60 rož za
60 Čipkarskih dni, od petka

dalje pa bo na ogled tudi razstava v kulturnem domu,
kjer bodo čipke razstavili
učenci Čipkarske šole Železniki, nekatere domače
mojstrice in zasavske klekljarice, videti pa bo možno
tudi kleklje iz različnih vrst
lesa ... Razstavi bosta po napovedih predsednika TD Tomaža Weiffenbacha znova
izjemni, odprti pa bosta od
petka do nedelje od 10. do
20. ure.

V petek ob 17. uri bo pred
plavžem otroška zabava Tovarna milnih mehurčkov, ob
20. uri bodo v lokalu na bazenu karaoke, v soboto ob 17.
uri pa bo v Nivci nogometna
tekma ledik : oženjeni.
Glavno dogajanje bo kot
običajno v nedeljo. »Pika
na i prazniku čipke bosta klekljarska ustvarjalnica za otroke in tekmovanje v klekljanju za odrasle
pred plavžem,« je povedal

mestnega jedra z izvedbo
spodnje linije ograj, in sicer štirih, v skupni dolžini
426 metrov, z drugo fazo
načrtujejo izvedbo preostalih podajno-lovilnih sistemov. Zgradili bodo še zgornje linije ograj, predvidene
so tri v skupni dolžini 180
metrov, je napovedal Pintar
ter dodal, da bodo s tem v celoti izvedli ukrepe varovanja
ožjega starega mestnega jedra Železnikov od objekta
Na plavžu 1 do nogometnega igrišča.

Weiffenbach. Kot je pojasnil, bodo za razliko od preteklih let v klekljanju tekmovali le odrasli, ne pa tudi otroci,
za katere so tokrat pripravili
ustvarjalnico, na kateri bodo
med 13.30 in 14.30 klekljali
rože. Sledil bo nastop domačih godbenikov in Harmonikarskega orkestra Železniki
ter nato ob 15. uri klekljarsko tekmovanje odraslih. Po
16. uri načrtujejo veselico z
Ansamblom Gregorja Kobala, sicer pa bo v Železnikih
pestro že dopoldne. Celoten
program je na spletni strani
TD Železniki.

Gorenjski glas
torek, 21. junija 2022

Ob dvestoletnici šolo »pomladili«
Na Sovodnju so minuli petek zaznamovali dvestoletnico šolstva v tamkajšnjih krajih. Ob tej priložnosti
so tudi uradno odprli energetsko sanirano šolsko stavbo na Sovodnju.
Mateja Rant
Sovodenj – Zgodovina šolstva na Sovodnju in okolici
se je začela pisati pred dvesto leti, ko je župnik Matija Čibej uredil zasilno šolo v novem župnišču v Novi Oselici
in enkrat na teden začel poučevati otroke. Zaradi bližine
rapalske meje so leta 1925 šolanje otrok prestavili na Sovodenj, kjer so gostovali po domovih in v sokolskem domu.
Leta 1937 so začeli graditi
novo šolsko stavbo, v kateri
se je pouk začel jeseni 1938.
leta. V letih 2019 in 2020 so
83 let staro stavbo temeljito energetsko obnovili – dobila je novo streho, okna in
nekaj vrat, poskrbeli so tudi
za toplotno izolacijo ter posodobili ogrevalni sistem in
električno napeljavo. Obnovili so še sanitarije in kuhinjo, v šolske prostore pa pripeljali dobro internetno povezavo, je zadovoljna vodja
Podružnične šole Sovodenj
Milka Burnik.
Nad častitljivo dobo, s katero se ponaša šolstvo na Sovodnju, je navdušen tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. »Tu se
pouk potekal že bistveno prej
kot v drugih krajih v naši občini.« Že v času gradnje šolske stavbe na Sovodnju pa je
bilo po njegovih besedah jasno, da gradijo na zelo nestabilnem terenu, in leta 2012
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Visok jubilej
tuhinjskih gasilcev
V Zgornjem Tuhinju z gasilci diha ves kraj, saj
praktično ni hiše, kjer ne bi imeli gasilca. Temu
primerno so v soboto, 11. junija, zaznamovali tudi
110-letnico PGD Zgornji Tuhinj.
Jasna Paladin
Zgornji Tuhinj – Športno
igrišče pri Podružnični šoli
Zgornji Tuhinj je bilo ta dan
napolnjeno do zadnjega kotička, krajani in obiskovalci pa so si najprej ogledali
slavnostno gasilsko parado,
v kateri so ob ritmih Mestne
godbe Kamnik in v družbi
praporščakov sodelovali domači gasilci in gostje iz dru-

Tuhinj Dejan Bajde, predstavniki gasilskih organizacij in drugi gostje. Nagovoril jih je predsednik PGD
Zgornji Tuhinj Matjaž Bajde, ki je poudaril, da gasilstvo v Zgornjem Tuhinju
živi in diha s krajem, kar
se kaže tudi pri raznolikem
članstvu, uspehih na tekmovanjih in ne nazadnje intervencijah. Zahvalil se je
vsem donatorjem in pod-

Na Sovodnju so minuli petek tudi uradno odprli energetsko sanirano šolsko stavbo (od leve
proti desni): Izidor Selak, Milan Čadež, Milka Burnik in predsednik KS Sovodenj Stanko
Bajt. / Foto: Tina Dokl
jim je obilo skrbi povzročil plaz, ki se je sprožil pod
šolo. Takrat so poskrbeli za
dolgoročno sanacijo terena
s pilotno steno, ki je z jeklenicami pritrjena v brežino, s
čimer so zavarovali tudi naselje nad šolo. V letih 2019
in 2020 so stavbo energetsko sanirali, za kar so pridobili dvesto tisoč evrov nepovratnih sredstev, še petsto tisoč evrov pa so zagotovili iz
občinskega proračuna, je pojasnil župan. Po besedah ravnatelja matične Osnovne
šole Ivana Tavčarja Gorenja
vas Izidorja Selaka so s sovodenjsko šolo tesno povezani,

prav tako je šola močno vpeta
v življenje lokalne skupnosti.
»Poznana je predvsem po delovanju njihovega dramskega krožka, ki nas vsako leto
razveseli z novo igro.« Poudaril je, da je šola v zadnjem
času tudi dobro opremljena,
kot darilo ob jubileju pa jim je
kljub temu podaril prenosni
računalnik – za »zlato rezervo«, je pojasnil. Šola po obnovi zunaj in znotraj deluje bolj
sveže, prijetno in vabljivo, je
sodobnejše podobe šolske
stavbe vesela Milka Burnik.
Na prireditvi so spomnili
še na nekaj drugih pomembnih obletnic, povezanih s

šolo na Sovodnju. Po odprtju v letu 1939 je bila Ljudska šola Sovodenj nekaj let
samostojen zavod za učence od 1. do 8. razreda. Leta
1954 so v višjih razredih
uvedli predmetni pouk, devet let kasneje pa so višje razrede ukinili in šolo priključili k OŠ Gorenja vas in kot podružnična šola deluje še danes. Leta 2001 so uvedli devetletko, dve leti kasneje pa
so stari šolski stavbi dodali
prizidek za dva oddelka vrtca. V letu 2009 so v prej neizkoriščeni mansardi uredili novo učilnico za 1. in 2. razred in druge prostore.

V društvu so ponosni na veterane. / Foto: Boštjan Podlogar
gih gasilskih društev Gasilske zveze Kamnik. Nato pa
je sledila še slavnostna prireditev, ki so se je udeležili
župan Matej Slapar, poslanec in tudi sam član društva
Matej Tonin, predsednik KS

pornikom, ki jim omogočajo tudi vedno posodobljen
vozni park.
Članom društva so za delo
in zasluge v društvu podelili
priznanja, sledila pa je še gasilska veselica.

Prvi vseslovenski festival ljubiteljske kulture
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je minulo soboto v Arboretumu Volčji Potok organiziral prvi vseslovenski festival ljubiteljske kulture.
Na osmih odrih se je predstavilo približno dva tisoč nastopajočih.
Jasna Paladin
Volčji Potok – V Arboretumu, ki je ne le eden naših
največjih parkov, ampak
tudi kulturni spomenik državnega pomena, so se v soboto na povabilo Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) oziroma njihovih več kot petdesetih območnih izpostav iz vse Slovenije na festivalu Dan JSKD –
Dober dan zbrali ljubitelji
kulture in kulturni ustvarjalci od blizu in daleč. Približno dva tisoč so jih organizatorji napovedali na sedmih
odrih, a glede na lepo vreme
in celodnevno dogajanje jih
je bilo zagotovo še več. Tudi
obiskovalcev, saj je bil vstop
v park ta dan prost.
Zamisel za vseslovenski festival, ki naj bi odslej
postal tradicionalen, se je

Predstavile so se tudi članice Društva kamniških mažoretk Veronika. / Foto: Jasna Paladin
porodila direktorju JSKD
Damjanu
Damjanoviču,
pri tem pa sta ga podprla
direktor Arboretuma Aleš
Ocepek in kamniški župan

Matej Slapar. »Seveda pa za
ta festival nismo zaslužni
le zaposleni na JSKD, ampak predvsem vi, ohranjevalci in nadaljevalci bogatih

izročil ljubiteljske kulture,
ki se boste danes predstavili v parku,« je kulturnike in obiskovalce nagovoril
vodja Območne izpostave

JSKD Kamnik Tone Ftičar,
Damjan Damjanovič pa ga
je dopolnil z besedami: »Z
ljubiteljsko kulturo se nas
v Sloveniji ukvarja več kot
110 tisoč, družimo se in bogatimo naše okolje. Dokler
naši otroci plešejo in pojejo, ima naša država prihodnost. Hvala vsem za sodelovanje in na dobrodošli
tudi prihodnje leto.«
Od 10. do 18. ure je potekal res razgiban program,
ki je predstavljal ljubiteljske dejavnosti in panoge
pa tudi slovensko kulinariko. Kulturniki so se obiskovalcem predstavljali na sedmih prizoriščih: na odru
pihalne godbe, vokalnem
odru, odru za gledališče in
lutke, 'posebnem odru', ki
je bil namenjen tamburašem, rogistom in harmonikarjem, plesnem odru,

odru za folklorne dejavnosti ter prizoriščih za literarno in likovno dejavnost.
Med nastopajočimi je bilo
tudi nekaj Gorenjcev: Društvo kamniških mažoretk
Veronika, Kulturno društvo
Priden možic iz Kamnika,
Lovski rogisti Bohinj, Otroška folklorna skupina Čbelce OŠ Antona Tomaža Linharta iz Radovljice, Folklorna skupina Kamnik in drugi.
Pod
pokroviteljstvom
predsednika republike Boruta Pahorja in pod sloganom Kjer dobrih ljudi kar
mrgoli so se predstavili tudi
vojaki, ribiči, reševalci in
gorski reševalci, planinci,
gasilci, čebelarji, lovci, celodnevno dogajanje pa je
bilo tudi dobrodelno, saj so
zbirali denar za otroke, obolele za rakom.

Kultura
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Zlata jabolka oddana
S podelitvijo festivalskih nagrad zlato jabolko se je v nedeljo zaključila druga edicija mednarodnega
igralskega festivala Kranj – Krafft. Zlata jablana je obrodila na Islandiji, v Iranu in na Goriškem.







 

Igor Kavčič
Kranj – Kranjsko mestno jedro je slab teden utripalo v
znamenju Kraffta, ki je zaobjel več kot trideset filmskih
dogodkov, celovečernih filmov, izbora kratkih plesnih,
dokumentarnih in študentskih igranih filmov, okroglih miz, mojstrskih tečajev,
delavnic ter obilo priložnosti
za druženje, mreženje in zabavo. Na festivalu so gostili
domače in tuje strokovnjake
s filmskega področja, kot so
britanski režiser Bill Anderson, hrvaški režiser Dalibor
Matanić, režiserka in scenaristka Barbara Zemljič, vodilna britanska koordinatorka intimnih prizorov Ita
O'Brien, kasting direktorica Yngvill Kolset Haga, hrvaška igralca Jelena Graovac
Lučev in Leon Lučev ter drugi. Premierno se je na festivalu predstavil program ReActing as a Star, ki so ga pripravili v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom.
Osrednji del festivalskega dogajanja je bil posvečen
tekmovalnemu filmskemu
programu, za nagrado zlato jabolko so se potegovale
igralke in igralci v devetih
celovečernih filmih. Igralske presežke je ocenjevala
tričlanska mednarodna žirija v sestavi Valentina Carnelutti, Marijana Brecelj in
Sebastian Cavazza in podelila tri nagrade: zlato jabolko grand prix (za najboljšo
glavno žensko ali moško vlogo oziroma za izjemen umetniški dosežek) in dve zlati jabolki za posebne igralske dosežke (za oblikovanje
vidnega, prepoznavnega in

Po zlato jabolko grand prix za glavno igralsko zasedbo filma Čudovita bitja je prišel član
igralske ekipe Viktor Benóný Benediktsson. / Foto: Tina Dokl
izvedbeno dovršenega igralskega presežka).
Nagrade zlata jabolka so
podelili v nedeljo na zaključni prireditvi v Letnem gledališču Khislstein. Zlato jabolko grand prix je prijela glavna igralska zasedba filma
Čudovita bitja režiserja Guðmundurja Arnarja Guðmundssona.
»Neverjetno živa prisotnost mladih igralcev pred
kamero nas že od prvega kadra kot udar strele posrka v
zgodbo in nam ne pusti dihati do samega konca filma.
Zasedbi uspe odigrati vloge na način, o katerem vsaka velika filmska zvezda lahko le sanja. Tako nadarjena
igralska zasedba si zasluži
priložnost za študij igre in
razvoj obetavne igralske kariere,« je v obrazložitev zapisala žirija, nagrado pa je prejel eden mladih igralcev Viktor Benóný Benediktsson,

ki je s solzami v očeh povedal, da si nagrade ne zasluži
le igralska ekipa, ampak vsi
ljudje, ki so pri ustvarjanju
filma vseskozi stali za njimi.
Zlato jabolko za posebne igralske dosežke sta prejela Radoš Bolčina za vlogo
v filmu Inventura in iranska igralka Pantea Panahiha za vlogo v filmu Pohodi
plin. »V detajle razčlenjena
vloga, v kateri se zrcali cela
paleta razpoloženj in čustev;
od otroške začudenosti, dvomov, strahu, jeze, preganjavice, olajšanja. Vedno znova je presenečen – skozi cel
film rahlo naiven. Igra je
pravilno dozirana, do konca izpeljana in je s tem tudi
največja podpora žanru tega
filma,« so misli žirije, ki je
Radošu Bolčini dodelila zlato jabolko, o najboljši igralki festivala pa med drugim:
»Nagrada za najboljšo igralko gre Pantei Panahiha za

njeno večplastno upodobitev vloge, ki se poklanja ne
samo materam v družinah,
temveč vsem ženskam – pravim stebrom – v družbi. Pantei graciozno uspeva prikrivati in hkrati nositi v sebi
bolečino in skrb skozi celoten film. Pokaže optimizem, humor, materinskost,
neposrednost ob skrbi za
družino in njeno nepredvidljivo usodo. Preseneti nas s
čustvenim prebojem – ki bi
sam po sebi bil dovolj za nagrado – ki razkrije tako njeno
igralsko kot tudi človeško
moč. Ko poje o svoji bolečini ob izgubi in nujnosti, da
se ne vda, se pred nami razlije čisto hvaležnost, ki jo čuti
do življenja.«
Festival Krafft se je zaključil s koncertom skupine Dan
D. Na odru so se jim pridružili slovenski igralci. Se vidimo prihodnje leto, na tretji
ediciji festivala Krafft.

Festival gledališča v Kropi
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Z današnjo predstavo Saše Pavček Na valovih v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana se bo
letošnja, deveta izvedba Festivala gledališča v Kropi prevesila v drugo polovico.
Igor Kavčič
Kropa – Letošnja, deveta izdaja Festivala je po preteklih
dveh sezonah omejitev zaradi epidemije spet tista prava.
Po predstavah Okusi Radolce pred tednom in črni komediji Izpoved mazohista
v nedeljo bo danes zvečer
ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma v Kropi 9. Festival gledališča (IX. Festum
Theatri) postregel z novo
odlično gledališko predstavo. S tragikomedijo Na valovih, ki je nastala po besedilu dramatičarke in igralke
Saše Pavček, v goste prihaja

ekipa Šentjakobskega gledališča iz Ljubljane. Predstava v humornem in provokativnem pogovoru med operno divo in novinarjem odpira vprašanja o odgovornosti umetnika v današnjem
svetu vojn, nasilja, ksenofobije in nacionalizma. Na
dan privrejo prikrite strasti,
strah, bes, maščevanje, sovraštvo in tudi hrepenenje po
empatiji.
V petek, 24. junija, ob 20.
uri sledi glasbeni del letošnjega festivala, ki je sestavljen iz uverture in najlepših arij iz Mozartove zadnje
in najuspešnejše opere Don

Giovanni. Posamezne osebe, ki nastopajo v operi, se
s pripovedovanjem zgodbe
predstavijo, zvočno pa zgodbo obarva glasba ustrezne
operne arije v izvedbi kvarteta: Luka Železnik (flavta),
Ana Julija Mlejnik (violina),
Nejc Mikolič (viola) in Tamara Gombač (violončelo).
Festival bo 1. julija ob 20.
uri prav tako v Kulturnem
domu tradicionalno zaključila Dramska skupina Čofta KD Kropa. Letos bodo
predstavili priredbo komedije srbskega dramatika Branislava Nušića Analfabet u
Krop. Večno aktualna tema

o vzvišenosti, nadvladi in
hkrati majhnosti bo postavljena v lokalno, kroparsko
okolje. Človeška neumnost
ne pozna meja.
»Trudimo se, da bi zadovoljili okuse kar najširšega
kroga ljubiteljev kulture in
umetnosti. Vsakdo bo našel
kaj zase,« je med drugim poudaril vodja festivala Anže
Habjan, ki je program sestavil skupaj z umetniškim
vodjem Rokom Andresom.
Obisk vseh prireditev je
brezplačen, največji podpornici festivala pa sta od vsega
začetka Občina Radovljica
in Krajevna skupnost Kropa.
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Kolesarska evforija na Veliki planini
Kolesarska dirka Po Sloveniji je v soboto zavila tudi na Gorenjsko. Zbralo se je rekordno število navijačev.
Maja Bertoncelj
Velika planina – Četrta, predzadnja etapa dirke Po Sloveniji je bila kraljevska z zaključnim vzponom na Veliko
planino. Na njem se je zbralo več tisoč gledalcev in večina jih je prišla s kolesi. To je
bilo posebno doživetje.

Kolesarski zastoj
Tudi sama sem se odločila
za to možnost. Startala sem
pod vasjo Črna pri Kamniku,
na poti proti Črnivcu. Ravno
takrat je mimo prišla karavana kolesarjev in v glavnini je
bil v ospredju prav Tadej Pogačar. Od tam so imeli do cilja še okrog eno uro, saj so s
Črnivca pot nadaljevali še do
Ljubnega ob Savinji, Luč in
naprej do Velike planine. Bil
je še čas za klepet s kolesarjem Jernejem iz Ljubljane,
ki ga je zapora ujela na istem
mestu. Zanimivo: med Ljubljano, Godičem in Domžalami je raznašal vabila za poroko. »Po naključju sem tukaj ravno v času dirke. Super
je, nisem vedel, da bom lahko v živo pogledal vsaj eno
etapo,« je dejal. Kot mladinec je kolesarstvo celo treniral v Rogu. Lahko bi zapisali,

da je prvo poročno darilo že
dobil: iz spremljevalnega vozila ekipe Euskaltel - Euskadi
so mu vrgli t. i. muzeto, nekakšno vrečko. »Denarja ni
notri, je pa energijska ploščica, da bom zmogel še do konca,« se je pošalil in se spustil
proti Kamniku, jaz pa sem se
začela vzpenjati proti Črnivcu. Tam sem bila kar nekoliko presenečena. Navijačev

s kolesi je bilo ogromno in
kakšnih sto, dvesto metrov
od odcepa proti Veliki planini smo morali peš, skorajda drug po drugem. Neverjetno! Do Kranjskega Raka
je bila zgoščena kolona, prehitevanje levo, desno. Na cestnih, gorskih, električnih
kolesih so bili od otrok do
starejših, vmes pa še pohodniki.

Kolesarski zastoj navijačev na Črnivcu proti Veliki planini
slabo uro pred ciljem etape / Foto: Jasna Paladin

Žar, planšar, navijači ...
Prava veselica je bila že na
Kranjskem Raku, dobra dva
kilometra pred ciljem. S kolesi in peš so se navijači še
naprej množično vzpenjali proti vrhu in zasedli mesta ob progi. Spodbujal jih je
tudi planšar. »Nisem pričakoval, da bo toliko ljudi, je pa
lepo,« je povedal Aljaž Romšak iz Kamnika, oblečen v
planšarja. Nekateri so prišli
že zgodaj, tudi Dejan Glavnik s Polzele, ki je s seboj pripeljal žar: »Prišel sem ob 11.
uri. Vse etape si ogledam.
Vzdušje je odlično.« Nekaj
pred prihodom kolesarjev sta
se na vrh pripeljala Rok in Lovro Faganel, slednji v dresu
UAE Team Emirates, v katerem vozi tudi Tadej Pogačar.
»Prikolesarila sva iz Komende, za kar sva potrebovala dve
uri in 17 minut. S Tadejem
smo skoraj sosedi. Sem njegov velik navijač. Je najboljši,« je bil navdušen nič kaj utrujen desetletni Lovro.
Gledalci so glasno spodbujali vse kolesarje, še posebej
Tadeja Pogačarja, najboljšega na svetu. In potem je sledil še spust v dolino – le nekaj manj prometen, kot je bil
vzpon.

Vaterpolski naslov v Kranj

Lovro in Rok Faganel sta skoraj soseda Tadeja Pogačarja in
njegova velika navijača. Na Veliko planino sta prikolesarila
od doma. / Foto: Maja Bertoncelj

Padla dva rekorda
Maja Bertoncelj

Vaterpolisti AVK Triglav so po štirih letih znova slovenski državni prvaki – že osemnajstič. V finalu so
bili boljši od Kamničanov.
Jože Marinček
Kranj – V finalu državnega prvenstva v vaterpolu so
bile dovolj tri tekme. Vse tri
so namreč dobili vaterpolisti
kranjskega Triglava. Na tretji
v soboto v Kranju so bili pred
domačimi navijači od VD
Calcit Waterpolo boljši s 15 :
12 (4 : 3, 4 : 3, 3 : 6, 4 : 0), odločila pa je zadnja četrtina.
To je bila sicer najmanjša
razlika. Prvo tekmo so dobili s 13 zadetki razlike, drugo
pa s štirimi. V letošnji sezoni so ostali brez poraza in po
štirih letih naslov članskega prvaka vrnili v Kranj. Na
zadnji tekmi je za triglavane
štiri zadetke dosegel Andraž
Pušavec, tri Jaša Kadivec in
Jaša Lah, dva Aleksander Paunović, po enega pa še Matic
Rahne, Nikola Rajlić in Juš
Vončina. Za Kamničane,
branilce naslova, sta bila štirikrat uspešna Martin Stele
in Ivan Gledec, Rok Bergant
je dosegel dva zadetka, Aleksander Cerar in Blaž Briški pa enega. »Zadnje tekme nismo odigrali dobro, a

Predzadnja etapa je bila za Tadeja Pogačarja posebna, saj je
zavila tudi v njegovo domačo občino Komenda. V centru se
je zbrala množica navijačev, igrala je tudi godba, sokrajana
pa so pričakali tudi na Klancu (na fotografiji). / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Tek štirih mostov v Škofji Loki je potekal
v deseti izvedbi. Prinesel je
nov rekord 10-kilometrske
proge.
Dolenjec Primož Kobe se
je približal 30 minutam. Nov
mejnik je 30 minut in 9 sekund. »Sem v formi in tokrat
sem to dokazal tudi na tekmi.
S starta je šlo zelo hitro. Začel
sem pametno in potem stopnjeval. Lepo sem razporedil
moči. Dalo bi se pod 30 minut, a danes za to nisem bil
spočit. Vzdušje je odlično in
zato se vračam in se še bom.
Tudi zaradi vzdušja sem

pripeljal svojo varovanko
Ano Štefulj iz Hrvaške. Lani
je bila balkanska prvakinja v
maratonu. Uspešno se vrača
po poškodbi,« je povedal Primož Kobe. Štefuljeva je zmagala s časom 34 minut in 55
sekund, kar je nov ženski rekord. »Nisem vedela, kaj pričakovati. Zares je bilo odlično. Uživala sem,« je dejala
Ana Štefulj iz Zagreba.
V moški konkurenci je bil
drugi Ben Szuhaj (30:57),
tretji kot najhitrejši Gorenjec Janez Mulej (31:55), v
ženski pa je bila druga Anja
Fink (35:30) in tretja gorenjska smučarska tekačica Neža
Žerjav (38:17).

Vaterpolisti Triglava so po pokalni lovoriki osvojili še naslov državnih prvakov. / Foto: Tina Dokl
na koncu šteje skupni rezultat, kjer pa smo bili boljši in
smo zasluženo osvojili naslov. Verjetno nas je zanesla prva visoka zmaga v tem
finalu. Čestitam fantom, da
so naslov po štirih letih vrnili
v Kranj,« je po zadnji finalni
tekmi povedel Krištof Štromajer, trener AVK Triglav,

trener VD Calcit Waterpolo Kamnik Aleš Komelj pa
je k temu dodal: »Glede na
to, kakšne pogoje smo imeli v Kamniku, in na poškodbe igralcev skozi celotno sezono, smo vse tekme odigrali v visokem ritmu. Igralce Triglava dobro poznam,
saj sem z njimi leta 2018

osvojili naslov prvaka.«
Kranjčani so pokal in medalje za osvojeni 18. naslov
državnih prvakov prejeli iz
rok predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije
Boštjana Tušarja. V letošnji
sezoni so bili najboljši tudi v
pokalu Slovenije. Obe lovoriki sta tako v Kranju.

Nova rekorderja proge na Teku štirih mostov v Škofji Loki
sta Primož Kobe in Ana Štefulj. / Foto: Tina Dokl
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Planinski izlet: Tuhobić (1109 m n. m.)

Razgled na Kvarner
Gorski kotar skriva cel niz zanimivih, manj znanih vrhov, s katerih se
zazremo v Jadransko morje ter na vrhove bližnje in daljne okolice.
Jelena Justin
Vse bolj se mi dozdeva, da
ljudje niti ne vedo točno, kje
je Gorski kotar in kaj vse obsega. Gorski kotar je del Primorsko-goranske županije,
ki se razteza od Reke pa do
Karlovca. Središče so Delnice. Ta del Hrvaške poetično imenujejo tudi »zeleno
srce«, in ko si enkrat tam, ti
je takoj jasno, zakaj. Obširni bukovi gozdovi, travnati
vrhovi, ki jih popestrijo skale, za katere imaš občutek,
da rastejo kar iz gozdnih tal.
Pokrajina nas nagradi z obilo naravnih znamenitosti, ki
so še precej avtentične, saj
tukaj o množičnem turizmu še ne moremo govoriti.
K sreči! V naslednjih nekaj

tednih se bomo povzpeli na
nekaj vrhov Gorskega kotarja.
Prvi bo Tuhobić, ki s svojo nadmorsko višino 1109 m
ni med najvišjimi, a je izjemen razglednik. Ni lepšega
kot sedeti na vrhu hriba in
se zazreti v Jadransko morje.
Da z Gorenjskega najhitreje pridemo do Gorskega kotarja, je najboljša izbira cesta
v smeri Ilirske Bistrice, mejnega prehoda Jelšane, nato
pa po avtocesti Reka–Zagreb
do izvoza Kikovica, kjer avtocesto zapustimo. Vožnjo
nadaljujemo po stari cesti Reka–Zagreb. Na prelazu
Gornje Jelenje, kjer desno
zavije stara cesta proti Crikvenici, mi nadaljujemo naravnost, v smeri Fužin, slaba

Prijetna pot skozi strnjen bukov gozd / Foto: Jelena Justin

dva kilometra, ko na desni strani zagledamo smerokaz Tuhobić. Zavijemo desno na makadamsko cesto,
ki ji sledimo kakšen kilometer, do razpotja poti in manjšega parkirišča. Smerokaz
za Tuhobić nas usmeri desno. Sledimo makadamski
cesti, ki se v spodnjem delu
strmo vzpone, nato pa preči
pobočje in nas ponovno pripelje na razpotje, kjer levo
navzdol vodi pot do Doma izviđača, mi pa nadaljujemo še
naravnost po kolovozni cesti.
Cesta je precej razrita in zavila bo levo. Kolovozu sledimo še nekaj časa, ko nas ta
pripelje na greben Tuhobića.
Od tukaj dalje smo na prijetni planinski poti, ki vodi skozi bukov gozd. Vzpenjamo

Pogled na Reški zaliv, severni del Krka in Učko v ozadju. / Foto: Jelena Justin
se po grebenu, ponekod malce strmeje, a le krajši odseki.
Ko dosežemo konec bukovega gozda, smo na križišču
poti. Levo gre pot do Doma
izviđača (tukaj bomo sestopili), desno oz. naravnost pa
pelje pot do vrha Tuhobića.
Tik pod vrhom se pot strmo
povzpne, nato pa po travnatem slemenu dosežemo sam
vrh, ki ga označuje geodetska

Površina otoka Krk je
405,22 kvadratnega kilometra in je drugi največji hrvaški otok. Do nedavnega je
veljal kot največji, vendar
so zadnja merjenja pokazala, da je Cres za približno pol
kvadratnega kilometra večji od njega. A med vsemi severnojadranskimi otoki se
mi zdi za kolesarjenje najboljši. Poleg velike površine
je tudi najširši otok, tako da
so lahko ceste po njem razvejane na vse konce. Večina
drugih otokov je ozka in po
njih vodi ena glavna cesta z
enega konca otoka na drugi.
Na Krku pa lahko kolesar izbira razne pentlje in tako se
zdi, da cest nikoli ne zmanjka. Čeprav ni preveč gorat
otok, smo že prvi dan spoznali, da so klanci na njem
lahko tudi precej »pokončni«. Kolesarjenje smo namreč začeli v Stari Baški, o

koder vodi samo ena cesta,
na kateri na približno petih
kilometrih premagaš dvesto metrov vzpona. Po vzponu je sledil spust proti Malinski in še vožnja po kolesarski stezi v mesto Krk, kjer
smo prvič prenočili. Drugi
dan smo se odpeljali proti
Malinski in že na vrhu prvega vzpona opazili stezo za
karting, ki je najbrž v poletnih mesecih precej zasedena. Ko smo bili mi tam, ni
bilo nikogar, zato smo lahko preizkusili vožnjo kolesi po zaviti stezi za karting.
Steza, polna zavojev, je pravi
poligona za vajo ravnotežja.
Po krajšem spustu smo zavili proti Solinam. V središču vasi Kras smo imeli krajšo pavzo. V vasi je bila manjša trgovina, kjer smo spoznali, kako velika cenovna
razlika je med turističnimi
in obrobnimi kraji. Mimo

prihodnjih opisov tudi obiskali.
Z vrha sestopimo do že
zgoraj omenjenega križišča,
kjer zavijemo proti Domu izviđaća. Pred nami je izjemno
strm sestop, ki ga v mokrem
močno odsvetujem. V tem
primeru je bolje, da sestopimo po poti vzpona. Prvi del
strmega sestopa nas pripelje
do ceste, kjer na drugi strani
nadaljujemo drugi del strmega sestopa. Spet dosežemo
cesto, kjer zavijemo levo. Sledimo markacijam, nato pa
zavijemo desno po kolovozu
navzdol do Doma izviđaća.
Ko dosežemo cesto, nadaljujemo desno približno dvesto
metrov. Dom je običajno odprt, je pa odvisno od dneva in
letnega časa.
Od doma se vrnemo po cesti, po kateri smo prišli. Ceste
do našega jeklenega konjička
je približno en kilometer.
Nadmorska višina: 1109 m
Višinska razlika: 250 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Greben proti vrhu Tuhobića / Foto: Jelena Justin</p>

Po kvarnerskih otokih, 2. del
Grega Flajnik

točka, na kateri je izpisano
ime vrha z nadmorsko višino. Tudi vpisna skrinjica z žigom se najde. Z vršnega grebena je čudovit razgled na
Reški zaliv, na Učko in vrhove Čičarije, na Kvarnerski zaliv, otoka Krk in Cres, na jezero Bajer, pokažejo se tudi Risnjak, Snježnik in tudi slovenski Snežnik. Vidi se tudi Viševica, ki jo bomo v enem od

Glasova Kolesarjenja

Ob poti proti Malinski samo se preskusili v vožnji po stezi
za karting. / Foto: Grega Flajnik
Dobrinja smo se spustili v
Soline, kjer smo lahko preizkusili učinek zdravilnega
blata, ki nastaja ob obali. Od
tu smo se po makadamski
poti, ki vodi ob obali, odpeljali v Šilo. Pot sicer ni vrisana v zemljevidih, a domačini in tisti, ki tu veliko letujejo, jo dobro poznajo. Za nas
je bila vožnja po makadamu

prava popestritev, saj smo
morali na nekaterih mestih
kolesa kar ročno prenesti na
drugo stran kamnite ograje.
Iz Šila je smo se po kratkem,
a strmem klancu povzpeli nazaj proti središču otoka
in nadaljevali pot do Vrbnika. To zgodovinsko in slikovito mestece je eno najstarejših mest na otoku Krk. Ker je

zgrajeno na 48 metrih visoki skali, je bolj malo prostora, zato so v mestu ozke ulice. Domačini se radi pohvalijo, da imajo najožjo ulico na svetu. Čeprav je mesto majhno, se v njem skriva
bogata zgodovina. Najbrž je
razlog to, da so v bližini imeli prvotni grad krški knezi
Frankopani, ki so se kot fevdalci pojavili že v 12. stoletju.
Potem so svoje posesti širili
tudi z otoka Krka. Z zvestim
služenjem nemškemu kralju Sigismundu so, podobno
kot grofje Celjski, pridobivali nova ozemlja in v prvi polovici 15. stoletja bili celo največji fevdalci na Hrvaškem.
S kolesi bi še se še kar vozili po ozkih ulicah Vrbnika,
če nas ne bi preganjal čas in
smo se morali odpeljati proti Punatu in od tam naprej v
Krk, kjer nas je čakala naša
barka in večerne aktivnosti.
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Kmetijstvo in gozdarstvo
Nadležna škodljivca še ne
ogrožata vitalnosti bukve
Na nekaterih območjih sta letos bukova drevesa močno napadla bukov rilčkar skakač in bukova listna
uš. Škodljivca ne ogrožata vitalnosti bukve.

Podaljšali rok za prijave na razpisa
Podaljšali rok za prijave na razpisa
Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je podaljšalo rok za prijavo na razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva in na razpis za
naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na izvajanje
nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Rok
je podaljšalo s 15. junija na 3. avgust, za to pa se je odločilo
zaradi izrednih razmer, ki jih na trgu gradbenih del in surovin zaznamujejo zamude pri pridobivanju ustrezne gradbene
oziroma tehnične dokumentacije.

Danes Dan krompirja
Cveto Zaplotnik
Kranj – Gozdarji Zavoda za
gozdove Slovenije so letos
na nekaterih območjih, zlasti na območju dolenjske, zasavske in savinjske regije,
opazili poškodbe bukovih
listov, ki so posledice napada bukovega rilčkarja skakača in bukove listne uši.
Kot navajajo v zavodu, se
posledice napada rilčkarja
skakača odražajo v rjavenju
in objedenosti listov. Namnožitev sicer ne ogroža vitalnosti bukve, bukve s poškodovanimi listi bodo že naslednje leto lahko spet normalno odgnale, lahko pa se
bodo poškodbe pojavljale še
nekaj zaporednih let. Zadnja namnožitev rilčkarja v
Sloveniji je bila v letih 2014
in 2015.

Bled: letos več poškodb
kot običajno
Na blejskem gozdnogospodarskem območju, kjer
imajo v lesni zalogi nekaj manj kot 24 odstotkov

Čeprav imata bukov rilčkar skakač in bukova listna
uš običajno majhen vpliv na odraslo drevje, se
vitalnost bukve pri nas in tudi širše v Evropi v zadnjih
desetletjih poslabšuje, na kar kaže povečevanje
osutosti krošenj dreves. »Vzroke za splošno hiranje
bukve še raziskujemo,« navaja dr. Andreja Kavčič z
Gozdarskega inštituta Slovenije.
Dr. Andreja Kavčič iz Gozdarskega inštituta Slovenije
na spletnem portalu Varstvo
gozdov Slovenije navaja,
da se bukov rilčkar skakač
v ugodnih razmerah lahko

Lahovče, Mengeš – Kmetijski inštitut Slovenije prireja danes,
v torek, Dan krompirja. Na poskusnem polju v Lahovčah bodo
predstavili selekcijski in poskusni nasad krompirja, nove sorte
in križance, program žlahtnjenja ter aktualne probleme pri pridelovanju krompirja letošnje letine, na ekološkem poskusnem
polju Jablje pa v okviru projekta Ecobreed ekološki program
žlahtnjenja, poskuse zatiranja koloradskega hrošča in ekološki
sortni poskus.

toliko namnoži, da poškoduje vse liste oziroma jih poškoduje toliko, da od njih ostanejo le listne žile; povzroči
pa lahko tudi prezgodnje odpadanje žira.
Sočasno
z
bukovim
rilčkarjem skakačem so se
letos na bukvah množično
pojavile tudi bukove listne
uši. Uši je možno prepoznati po belih volnatih prevlekah na spodnji strani listov.
Ker sesajo listni sok, se listi
zvijajo in sušijo. Tudi uši pa,
enako kot rilčkar skakač, ne
povzročajo večje oslabelosti
bukovih dreves.

bukve, so letos zaznali na
bukvah več poškodb bukovega rilčkarja skakača in
bukovih listnih uši kot običajno. Kot navaja gozdarka
načrtovalka Lucija Odar, v

Prispevek za promocijo mleka in mlečnih izdelkov

Luknjice v listu – značilna
poškodba bukovega
rilčkarja skakača

Luknjice v listu – značilna
poškodba bukovega
rilčkarja skakača

/ Foto: Lucija Odar, ZGS

/ Foto: Lucija Odar, ZGS

gozdovih zaradi tega ne izvajajo nobenih ukrepov, saj
rilčkar in uš ne povzročata
večje škode; povzročata pa
manjši prirastek napadenih
dreves.

bukovega rilčkarja skakača ne beležijo. »Obseg poškodb je trenutno majhen
in podoben obsegu v zadnjih letih. Poškodbe srednje
jakosti se pojavljajo le lokalno, bolj so opazne le na kakem mladju ali na posameznih nižjih bukovih vejah,«
ugotavlja dr. Jurij Rozman
iz kranjske območne enote
zavoda za gozdove in dodaja, da so na kranjskem območju močno namnožitev rilčkarja beležili v letih
2010, 2011 in 2013.

Kranj: podobno kot v
prejšnjih letih
Na kranjskem gozdnogospodarskem območju,
kjer je po podatkih iz desetletnega gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje Kranj
2021–2030 nekaj manj kot
četrtina bukve, letos večjih poškodb listov zaradi

Kranj – Janševa vlada je na eni zadnjih sej izdala uredbo o
obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih
izdelkov, ki ga bodo v obdobju 2023–2025 plačevali zavezanci iz sektorja mleka. Zavezanci bodo plačevali pol evra
na tisoč litrov mleka – polovico prispevka bo plačalo kmetijsko gospodarstvo in polovico kupec mleka. Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pred začetkom
obračunavanja prispevka navodila za plačevanje objavilo na
svoji spletni strani.

www.korotan-kranj.si

KOROTAN, D.O.O., KRANJ, STRUŽEVO 20, 4000 KRANJ

KMETIJSKA TRGOVINA –

krmila, žita, gnojila, škropiva, vse za vrt, domači izdelki,…

KMETIJSKA
MEHANIZACIJA -

traktorji Massey Ferguson,
čelni nakladalci Quicke,…

SERVIS IN
REZERVNI DELI
info@korotan-kranj.si, trgovina, tel.: 04 20 24 235,
mehanizacija in servis, tel.: 031 753 537, 031 375 278

CISTERNE ZA GNOJEVKO VAIA
VILA
POPRA
NOV
KARDA

Trgovina Klasje vam ponuja:
 rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
 traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
 novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,
Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,
Deutz, Hurlimann, Carraro,
 rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,
Lorem Ipsum Prevrednotovalni bojnka. / Foto: Ime Priimek
plugi (tuji proizvajalci),
 ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,
filtre, svetlobno opremo …,
 popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
 prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
 prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
 rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

Voklo 49, 4208 Šenčur

info: 041 208 568, 04 279 8000
euro-globtrade.si
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Cene gozdnih zemljišč
gozdnih zemljišč v državi
je lani znašala 0,61 evra za
kvadratni meter. Najvišja
cena je bila ne glede na realno kakovost in lesni potencial gozda na območju Obale,
Krasa in Goriških brd, kjer
je bilo povprečje 0,83 evra.
»Vzrok za to so na splošno
visoke cene zemljišč na Obali,« pojasnjujejo na geodetski upravi. Na koroškem in
savinjskem območju je bila
cena 0,71 evra, na gorenjskem in štajerskem območju 0,70 evra, najnižja (nekaj
več kot pol evra za kvadratni

Kranj – Geodetska uprava
je maja objavila poročilo o
slovenskem trgu nepremičnin za lansko leto, ki vsebuje tudi podatke o prodaji gozdnih zemljišč. Kot izhaja iz
poročila, je bilo lani v Sloveniji 3297 kupoprodaj, v katerih je lastnika zamenjalo
4552 hektarjev gozdnih zemljišč. Na Gorenjskem je
bilo sklenjenih 239 poslov
za prodajo oziroma nakup 471 hektarjev zemljišč.
Srednja cena prodanih

meter) pa je bila na severnoprimorskem in notranjskem območju, v Prekmurju ter v Posavskem hribovju
in Halozah.
Cene gozdnih zemljišč so
se lani na ravni države v primerjavi z letom prej znižale za tri odstotke, v primerjavi s »predkovidnim« letom 2019 pa so bile še vedno višje za šest odstotkov.
Znižanje cen na državni
ravni je bilo predvsem posledica občutnega padca cen
na Štajerskem, v Posavskem
hribovju, Halozah ter na

Gorenjski glas
torek, 21. junija 2022

Članek opozorilo
lastnikom psov

Po podatkih geodetske uprave je lani na Gorenjskem lastnika zamenjalo 471 hektarjev gozdnih
zemljišč po srednji ceni 0,70 evra za kvadratni meter. V zadnjih šestih letih so se cene zvišale za
štirinajst odstotkov.
Cveto Zaplotnik

info@g-glas.si

Članek na drevesu opozarja na škodo, ki jo pasji
iztrebki lahko povzročijo v kmetijski pridelavi.

dolenjskem in kočevskem
območju, na ostalih območjih pa so cene lani porasle
od dva do deset odstotkov.
Na Gorenjskem so predlani
v primerjavi z letom prej porasle za 12 odstotkov, lani pa
glede na predlani še za dva
odstotka. V primerjavi z letom 2015 so bile lani višje za
14 odstotkov.
Na cene gozdnih zemljišč
so vplivale tudi ujme, ki so
različno prizadele posamezna območja. Tržne cene poškodovanih gozdov pa so nižje od cen nepoškodovanih.

Cveto Zaplotnik
Bašelj – Eden od lastnikov kmetijskih zemljišč je
ob cesti med Mačami in
Bašljem obesil na drevo članek z naslovom Človek, a se ti
zdi to v redu?!, ki je bil objavljen v aprilski številki Zelene dežele, glasila Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije. Lastnik zemljišča s člankom opozarja lastnike psov

prebavnih motenj do abortusov ali celo pogina živali.
»Ravnanje lastnikov psov
je glede iztrebkov urejeno v
občinskih pravnih aktih. Ti
določajo, da je iztrebke treba
pobirati, določena je kazen.
A to velja le za javne površine, ki so v lasti ali v upravljanju občine. Drugače je na
podeželju, kjer se psi sprehajajo po kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven na-

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA
TERRIER 200

ALLMATIC SO400

ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600

329 €

ALLMATIC MAXIARTK

735 €

670 €

480 €
510 €

415 €
do 250 kg / 2,5 m

ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m

do 300 kg / 3 m

do 300 kg / 4,5 m

do 3,5 m

do 500 kg / 5 m

prodaja@kipkop.si / prodaja1@kipkop.si / prodaja2@kipkop.si / prodaja3@kipkop.si / prodaja4@kipkop.si

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA
JOYTECH AC 600

ALLMATIC MOVEO 600

BENINCA BULL 5M

BFT DEIMOS 400

349 €

279 €

309 €

229 €
do 650 kg

do 600 kg

do 500 kg

ALLMATIC BIG

ALLMATIC KALOS
TURBO

550 €

do 400 kg

430 €

do 2200 kg

do 600 kg

www.kipkopshop.si / www.kipkopshop.si / www.kipkopshop.si

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI
4 mm

5 mm

103 x 250 cm
123 x 250 cm
153 x 250 cm
200 x 250 cm

21 ,70 €
24 ,20 €
28 ,60 €
40 ,20 €

103 x 250 cm
123 x 250 cm
153 x 250 cm
200 x 250 cm

29 ,30
33 ,70
42 ,80
53 ,40

€
€
€
€

18 ,40 €
20 ,00 €
23 ,40 €
27 ,70 €

steber v. 100 cm
steber v. 125 cm
steber v. 150 cm
steber v. 200 cm

infoline: 040 974 470 / 030 479 955 / 030 464 480 / 030 360 630

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

KK Camilla slim

749 €
moč: 4,6 kW

KK Thelma

KK Susy slim

1149 €
moč: 7,5 kW

779 €
moč: 9,5 kW

TOBY Helena 8

Rade Končar TEP10

949 €
moč: 8 kW

TOBY Helena 12

1149 €
moč: 10 kW

SOLE Croatica 12

1099 €

SOLE Inserto vložek

1299 €

moč: 12 kW

moč: 12 kW

1149 €
moč: 9 kW

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE
NA ZALOGI PRI NAS
TUDI DIMNIŠKE CEVI,
ROZETE, KOLENA,
TESNILA, SPOJKE,
NOSILCI...

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

SEKCIJSKA DVIŽNA
GARAŽNA VRATA

ŽE OD
swiss made

TOBY H 15

1699 €
moč: 15 kW

TOBY H 20

TOBY H 24

1799 €

Članek na drevesu ob cesti med Mačami in Bašljem
opozarja lastnike psov na to, da so pasji iztrebki lahko vir
različnih bolezni pri govedu. / Foto: Cveto Zaplotnik
na težave, ki jim jih povzročajo s sprehajanjem psov po
kmetijskih zemljiščih, predvsem pa s tem, ko za svojimi
hišnimi ljubljenčki ne pobirajo iztrebkov.
Avtorica članka Tatjana
Vrbošek iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v članku navaja, da pasji iztrebki niso tako »nedolžni«, kot se zdi na prvi
pogled. Iztrebki so namreč
vir različnih bolezni, predvsem ikričavosti pri govedu. Posledice so od blagih

selja. Ta so večinoma v zasebni lasti, kjer občinski inšpektor nima pristojnosti,«
navaja Tatjana Vrbošek in
k temu dodaja še mnenje
pravnega svetovalca zbornice Gašperja Cerarja: »Na zasebnih površinah je tako pobiranje pasjih iztrebkov odvisno od vzgoje in kulturnega obnašanja posameznika,
saj v sodni praksi še ni primera odškodninske odgovornosti lastnika psa za škodo, ki je nastala zaradi pasjega iztrebka.«

1999 €

moč: 20 kW

moč: 24 kW

DVIŽNA ROLO NAVOJNA
GARAŽNA VRATA

799 €
SEKCIJSKA DVIŽNA
GARAŽNA VRATA Z
VGRAJENIM OSEBNIM
PREHODOM

www.dvizna-vrata.si

ŽE OD

1374 €

ŽE OD

799 €

PROIZVODNJA VSEH VRST GARAŽNIH VRAT NA ENEM MESTU
AKCIJA
Bela, srebrna in rjava
barva vrat za isto ceno!
VHODNA SIDE STEP
STRANSKA VRATA

ŽE OD

SEKCIJSKA DVIŽNA
INDUSTRIJSKA VRATA

685 €

www.dvizna-vrata.si

ŽE OD

1449 €

GOSPODARSKE OBJEKTE Z
ODPIRANJEM NA STRAN
OB STENO

ŽE OD

799 €

Na kmetijsko-gozdarski zbornici so skupaj z Zavodom
Seneno pripravili tablo, ki na hudomušen način poziva
sprehajalce psov k pobiranju iztrebkov. / Foto: arhiv KGZS

Gorenjski glas
torek, 21. junija 2022
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Drobnica v shemi Izbrana
kakovost – Slovenija

Podatki o travinju
Cveto Zaplotnik

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo specifikacijo za
meso drobnice (ovc in koz) in za izdelke iz mesa drobnice z označbo Izbrana
kakovost – Slovenija.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Vlogo za priznanje
označbe sta na ministrstvo
vložila Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije in Gospodarsko interesno združenje (GIZ) mesne industrije Slovenije, ki sta pripravila
specifikacijo v sodelovanju z
Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije.
Specifikacija
natančno
predpisuje za meso drobnice in mesne izdelke pogoje
reje, zdravstvenega varstva,
transporta, predelave in trženja. Z znakom Izbrana
kakovost je lahko označeno le meso živali, ki so rojene in zrejene v Sloveniji.
Drobnica mora biti na paši
najmanj 150 dni, številne

raziskave namreč dokazujejo, da ima meso pašnih živali
ugodnejšo maščobno kislinsko sestavo kot meso živali, ki so zrejene v hlevu. Čas
prevoza živali do klavnice ne
sme biti daljši od šest ur, s
tem se zmanjšujeta tudi tveganje za poškodbe in stres.

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila podatke o

predelave in trženja je zagotovljena sledljivost mesa in
izdelkov.
Rejci drobnice in predelovalci mesa drobnice morajo pred uporabo zaščitnega znaka Izbrana kakovost
pridobiti certifikat, neodvisna kontrolna organizacija

površinah, ki so na podlagi
prijave v letošnji zbirni vlogi
za kmetijska plačila prvič pridobile status OOTT – ohranjanje okoljsko občutljivega

trajnega travinja. Na kmetijah teh površin ne smejo
preorati ali jih spremeniti v
drugo kmetijsko ali nekmetijsko rabo. Podatke o površinah s statusom OOTT lahko pridobijo s pomočjo spletnega iskalnika.

NE SPREGLEJTE
KAMADO
ŽARI

Doslej so se v shemo Izbrana kakovost vključili
sektorji govejega, prašičjega in perutninskega mesa,
mesa drobnice ter mleka in sadja.
Uporaba antibiotikov v preventivne namene je prepovedana, dovoljena je le pri
zdravljenju posameznih živali, a še pri tem mora biti karenčna doba za petino daljša od predpisane. Z označevanjem v postopku prireje,
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VSI -12%

pa bo vsako leto ugotavljala
skladnost njihovih izdelkov
z zahtevami iz specifikacije.
Če so živali rojene, zrejene
in predelane na kmetiji, lahko uporabniki znaka Izbrana kakovost dodajo še označbo »kmečki«.

Vrtni center
V harmoniji z naravo
ŽE OD
139,99€

SUPER
AKCIJA

MOTORNE KOSE
RAMDA

VSE ZA VAŠ OKRASNI VRT

VODNI PROGRAM RAMDA

BATERIJSKE VRTNE
KOSILNICE RAMDA

RASTLINA MESECA
JUNIJA - GAZANIJA

VRTNO POHIŠTVO

eurogarden.eu
PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO
Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

V shemi Izbrana kakovost je odslej tudi drobnica. / Foto: Cveto Zaplotnik

Ljubljanske mlekarne
nagradile rejce
Kranj – Ljubljanske mlekarne so po dveletnem premoru spet pripravile tradicionalno srečanje z dobavitelji mleka, na katerem
je vodstvo družbe podelilo
nagrade največjim dobaviteljem mleka in nagrade za
najkakovostnejše mleko.
V zadnjem letu, to je od
začetka lanskega aprila do
konca letošnjega marca, so
jim največ mleka dobavili
Vinko Bogovič iz Leskovca
pri Krškem – 2,4 milijona litrov, Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu – 1,6
milijona litrov ter Romana
in Anton Koren iz Brestanice – 1,4 milijona litrov. V
kvotnem letu 2021/2022
so najkakovostnejše mleko
oddali v mlekarno Jožica

Tegelj z Iga, Janez Bregar
iz Velikega Gabra in Marko
Breznik iz Luč. Priznanje S
posluhom za jutri je za sodelovanje in osrednjo vlogo
pri promocijskem projektu
Mumetnost prejel Domen
Strel s Kmetije na Kalu.
«Naše temeljne usmeritve so jasne: kupovati v
Sloveniji pridelano mleko
od slovenskih dobaviteljev
ter cene mleka vzdrževati čim bolj konkurenčne,«
je zbranim na srečanju dejal direktor odkupa Anton
Jakljevič.Ljubljanske mlekarne so junija dvignile odkupno ceno mleka še za
dva centa, tako da zdaj za
liter mleka plačujejo skoraj
39 odstotkov več kot junija lani.

Strniščni dosevki Agrosaat

Za povečanje rodovitnosti tal, pridelavo krme in varovanje okolja
MNOGOCVETNA
LJULJKA

LGAN
KORUZA

NEPREZIMNA
MEŠANICA

MEŠANICE Z
MNOGOCVETNO
LJULJKO

PREZIMNI
IN NEPREZIMNI
DOSEVKI

Hunter

LG Emeleen

Agrosaat 11 VITA

Agrosaat 4
Agrosaat 6
Agrosaat 4 PLUS

Inkarnatka,
krmna ogrščica,
bela gorjušica,
oljna redkev,
meliorativna redkev,
facelija,
abesinska gizotija,
mnogocvetna
ljuljka, ...

Najboljši pridelek
in kakovost za
govedo

RWA Slovenija d. o. o.

(FAO 200)
Najzgodnejša LGAN
koruza za silažo

Nova neprezimna
mešanica za živa
njivska tla

Energija in surove
beljakovine za
govedorejce

Več informacij o ponudbi najdete v dobro založenih
trgovinah s semeni, na naši spletni strani www.agrosaat.si
ter pri svetovalni službi Agrosaat.
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V silovitem trčenju
umrla sopotnica
Simon Šubic
Podbrezje – V soboto opoldne je v silovitem trčenju
na gorenjski avtocesti pri
Podbrezjah umrla 74-letna
ženska. Do silovitega trčenja voznikov osebnih vozil je
prišlo na izvozu z avtoceste
za smer Tržič v Podtaboru.
Kot poroča policija, je 36-letni povzročitelj nesreče na
razcepu za smer Kranj/Jesenice zapeljal v napačno smer
na izvozni krak, ki je namenjen izključevanju prometa
z avtoceste proti Tržiču. Tam
je čelno trčil v osebni avtomobil, s katerim se je z nasprotne strani pravilno pripeljal

79-letni voznik. V vozilu
slednjega je 74-letna sopotnica utrpela tako hude telesne poškodbe, da je kljub takojšnjemu oživljanju drugih
udeležencev v prometu umrla na kraju prometne nesreče. Voznika sta se huje poškodovala, enega so v ljubljanski klinični center odpeljali s
helikopterjem, drugega pa z
reševalnim vozilom.
Policisti so za oba voznika
odredili strokovni pregled,
za avtomobil povzročitelja
pa tudi izvedeniški pregled.
Zoper povzročitelja poteka
tudi predkazenski postopek.
Zaradi nesreče je bil izvozni
krak zaprt več kot štiri ure.

Planinec umrl med
vzponom na Ratitovec
Simon Šubic
Železniki – V soboto popoldne je na poti na Ratitovec
omagal planinec. Gorski reševalci iz Škofje Loke so nezavestnega planinca oživljali do prihoda zdravnika dežurne ekipe na Brniku, ki pa
je lahko le še ugotovil, da je
planinec preminil. Okoliščine kažejo, da je umrl zaradi
zdravstvenih težav, so sporočili policisti.
V soboto so gorski reševalci pomagali še planincu, ki si
je pri sestopu z Vrtače poškodoval gleženj. S helikopterjem policije so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico.
Bohinjski gorski reševalci so
posredovali na pobočju Peči,
kjer sta se izgubila tuja planinca. Varno so ju spravili v
dolino. V soboto zvečer pa je

klic na pomoč do kamniških
gorskih reševalcev prispel s
poti čez Skok v Kamniško
Belo, kjer sta planinca obtičala zaradi prezahtevne poti.
Tudi njiju so varno pospremili v dolino.
Gorski reševalci so minuli konec tedna posredovali
še zaradi planinke, ki se je
poškodovala ob zdrsu na območju Debelega kamna pod
Rjavino, zaradi pohodnika,
ki se je poškodoval pri sestopu z Viševnika, in dveh zaplezanih planincev na poti
od Korošice proti Beli v občini Kamnik.
V gozdu v Zgornji Besnici pa si je pohodnica zlomila nogo. Na kraju so jo oskrbeli kranjski gorski reševalci in poklicni gasilci, ki so jo
prenesli v dolino do reševalnega vozila.

Po trčenju v ovinku odpeljal naprej
Kranj – Kranjski policisti so v soboto obravnavali nesrečo s
pobegom. Povzročitelj je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti
trčil v drugo vozilo, nakar ga je odbilo še v parkirani vozili. Po
nesreči se je odpeljal s kraja, a so ga policisti izsledili in ga
obravnavajo zaradi povzročitve prometne nesreče. Zoper njega so odredili tudi strokovni pregled zaradi suma vinjenosti.

Zaradi telefoniranja zadel peško
Škofja Loka – V Škofji Loki so policisti pred dnevi prejeli prijavo, da je voznik zaradi uporabe telefona med vožnjo povozil
peško. Voznika so obravnavali, zoper njega pa so uvedli prekrškovni postopek zaradi uporabe telefona med vožnjo. Kot
so še ugotovili policisti, v dogodku ni bil nihče poškodovan.

S traktorjem trčil v avto
Medvode – V soboto popoldne sta na Škofjeloški cesti v Medvodah trčila voznica osebnega vozila in traktorist. Slednji je po
ugotovitvah policistov nesrečo povzročil, saj se je nepravilno z
neprednostne ceste vključil na prednostno, po kateri je pripeljala voznica, in trčil v bok njenega vozila. V nesreči se je voznica lažje poškodovala. Povzročitelju so izdali plačilni nalog.

Padel z lestve

Gorenjski glas
torek, 21. junija 2022

simon.subic@g-glas.si

Možjanca – Na Možjanci je v nedeljo občan padel z lestve in si
poškodoval kolk. V reševanje so vključili helikopter Slovenske
vojske in poškodovanega odpeljali v ljubljanski klinični center.

Zaskrbljeni oče za pravo
informacijo ponuja nagrado
Desetletna Julija Pogačar in njena mati Melisa Smrekar iz Radomelj, ki so ju nazadnje videli novembra
lani, naj bi se po sumu Julijinega očeta Marka Pogačarja skrivali v Španiji ali pa v eni od komun verske
sekte po Evropi. Za informacijo, ki bi mu pomagala vrniti hčer, ponuja deset tisoč evrov nagrade.
Simon Šubic
Radomlje – Ljubljanska policijska uprava je pred dnevi
spet objavila obvestilo o iskanju matere in hčerke, 52-letne Melise Smrekar (prej Nataša Brumen) in 10-letne Julije Pogačar iz Radomelj. Pogrešani sta že od 3. novembra 2021, ko so ju nazadnje
videli na območju Kamnika,
od koder naj bi odšli na krajši dopust. Od tedaj o njiju ni
ne duha in sluha.
Policija, ki tava v temi,
znova prosi vse, ki bi karkoli
vedeli o pogrešanih, naj podatke sporočijo na najbližjo
policijsko postajo ali pokličejo na številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080
1200. Medtem pa Julijin oče
Marko Pogačar, ki domneva,
da se nekdanja partnerica s
hčerjo skriva v Španiji ali pa v
eni od komun sekte Lane Praner po Evropi, ponuja deset tisoč evrov nagrade za informacijo, ki bi jih pripeljala do Julije in omogočila, da jo varno
vrnejo domov. Tudi policija
sporoča, da obstaja možnost,
da sta Julija in Melisa v tujini
ali zunaj urbanih območij.
Marko
Pogačar
svojo zgodbo o pogrešani de
setletni hčerki Juliji (čez

Pogrešana Julija Pogačar
bo čez mesec dni dopolnila
enajst let. / Foto: PU Ljubljana

Melisa Smrekar naj bi bila
pripadnica verske sekte.

mesec dni jih bo dopolnila
enajst), nad katero ima polno skrbništvo, v kar devetih
jezikih in s številnimi fotografijami podrobno predstavlja na spletni strani findjulija.com. »Moja 10-letna hči Julija Pogačar je pogrešana že od 3. novembra
2021. Tisto sredo ob približno 17.30 sta z njeno mamo
Meliso Smrekar in zakoncema Luko in Anko Ule z

avtomobilom odšli neznano kam. Zakonca Ule sta se
od svojcev poslovila in rekla,
da odhajata v Španijo, kjer
bosta živela nekje v hribih, v
gozdu, v koči, kamor ne doseže noben signal. Omenila sta tudi, da bosta potovala
od tri do štiri dni. Iz navedenega sklepam, da so z avtom
odšli v Španijo do Huelve ali
Cadiza in od tam s trajektom
na Kanarske otoke. Zakonca

/ Foto: PU Ljubljana

Ule tekoče govorita špansko, zato je sum, da so nekje
v Španiji, upravičen,« pripoveduje obupani oče.
Melisa Smrekar je že vsaj
od leta 2013 v stiku z Lano
Praner, vodjo sekte Lana
Praner z Gospodi, nadaljuje Pogačar, ki verjame, da
Pranerjeva ve, kje je Julija,
ali pa ima možnost to izvedeti. »Sekta Lane Praner naj
bi po Evropi imela svoje komune, tako da obstaja možnost, da se pogrešani skrivajo v kakšni izmed njih. Lana
in njeni pripadniki so hudi
teoretiki zarot in verjamejo,
da nas hočejo bogati zasužnjiti, da je 5G signal nevaren, da nam s testiranji in
cepljenji proti covidu-19 v
telo vstavljajo čipe, da letala s t. i. chemtrails na nas
spuščajo strupe, in še bi
lahko našteval. Ker je Melisa Julijo redno jemala s seboj na delavnice Lane Praner in jo indoktrinirala z njihovimi nazori, je tudi Julija
verjela v vse našteto. Melisa
je prepričana, da je z begom
sebe in Julijo rešila pred gotovo smrtjo. Če prav razumem nazore njihove vere,
bodo po njih prišli vesoljci
in jih rešili,« opisuje Marko
Pogačar.

Hitrost letos vzela enajst življenj
Po Sloveniji znova poteka nacionalna preventivna akcija za umirjanje hitrosti v cestnem prometu.
Policisti bodo do nedelje izvajali tudi poostrene nadzore.
Simon Šubic
Kranj – Ta teden poteka druga letošnja nacionalna preventivna akcija Hitrost. Policisti v času akcije izvajajo poostrene nadzore predvsem na cestah, kjer se zaradi hitrosti pogosto dogajajo nesreče, v strnjenih naseljih ter v bližini vrtcev in šol.
Število prometnih nesreč
zaradi neprilagojene hitrosti se je letos zvišalo za 18
odstotkov. Smrtnih žrtev je
bilo enajst, kar je dobro tretjino manj kot lani, delež umrlih zaradi hitrosti med vsemi
umrlimi pa se je znižal z lanskih 46 na 31 odstotkov. Kar
pet letošnjih smrtnih prometnih nesreč so povzročili vozniki v starosti od 18 do 34 let,
ti vozniki pa so letos povzročili trikrat več nesreč zaradi
neprilagojene hitrosti kot vozniki nad 65 let.

Policisti bodo do nedelje meritve hitrosti izvajali na najbolj
izpostavljenih mestih. / Foto: Gorazd Kavčič
Neprilagojena hitrost je v
zadnjih devetih letih ostala ključen vzrok za smrtne
prometne nesreče. V tem

obdobju je zaradi nje življenje izgubilo 356 oseb,
kar pomeni sedem polnih
avtobusov. Še veliko več se

jih je hudo poškodovalo,
samo v zadnjih petih letih
kar 1382.
Rezultati
prikazovalnikov hitrosti Vi vozite, ki jih
je Agencija za varnost prometa v enoleten brezplačen
najem podelila 15 občinam,
kažejo, da vozniki še vedno krepko presegajo omejitve hitrosti. Na cestah, kjer
je omejitev 50 km/h, so zabeležili tudi hitrosti 134, 137
in 138 km/h, pri omejitvi
30 km/h pa tudi hitrost 97
km/h.
Agencija za varnost cestnega prometa poleti pripravlja tudi terensko akcijo.
V več občinah, med njimi
tudi v Kranju, bodo na dogovorjenih parkirnih mestih s
talnim napisom Najhitrejši
včasih ne pridejo na cilj voznike in mimoidoče opozarjali na posledice objestne in
tvegane vožnje.
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FESTIVAL SOSEDJE

PLESNI CIRKUS

Slovenija je letos gostila Mednarodni folklorni festival Sosedje 2022, ki ga je organizirala Zveza ljudskih
tradicijskih skupin Slovenije z lokalnimi skupnostmi in skupinami.

P

Po treh letih premora sta se Alja Shaar in Ines
Kočar na oder vrnili z novim projektom, predstavo
Cirkus. Okoli trideset nastopajočih je gledalcem
približalo bogato plesno tradicijo arabskih
narodov.

Maša Likosar

red 52 leti so se v
francoskem Confolensu sestali zastopniki desetih
evropskih držav z
namenom osnovati mednarodno folklorno organizacijo, ki bi z organiziranimi
festivali ohranjala in širila
tradicionalne oblike različnih ljudskih kultur. Tako se
je rodila mednarodna zveza organizacij folklornih festivalov in ljudske umetnosti CIOFF, v katero je danes
včlanjenih 110 nacionalnih
sekcij z več kot 250 mednarodnimi folklornimi festivali in akreditacijo pri
Unescu. Med njimi je tudi
Slovenija, ki je od leta 2005
dalje sodelovala v srečanju
sosedskih držav s Hrvaško,
Italijo in Avstrijo. Festival je
bil prvotno znan pod imenom Festival Alpe-Adria,
lani pa so se organizatorji dogovorili, da pritegnejo
k sodelovanju tudi Madžarsko in ga preimenujejo v festival Sosedje. Organizacijo

P

Alenka Brun

lesalki in koreografinji Alja
Shaar in Ines Kočar sta v sodelovanju z Arabskim
klubom v Sloveniji nedavno s svojimi učenkami gostovali na Bledu in v Med-

v epidemičnem obdobju,
ko so bili stiki, druženje pa
tudi ples omejeni. V obdobju, ko so sproščene pogovore ob kavi zamenjale skrbi,
ko nam je manjkalo predvsem smeha in zabave, pravita. Prav zato sta se odločili,
da letos s svojimi učenkami
z vseh vetrov in vseh starosti gledalcem ponudita spro-

Predstavili so se tudi člani Folklornega društva Šenčur. / Foto: Maša Likosar
prireditve zagotavlja vsako
leto druga od sodelujočih
držav. Letos je ta čast doletela slovensko nacionalno
sekcijo CIOFF s predsednico Janjo Ravnikar.
Na festivalu so sodelovali
ljudski plesalci iz Hrvaške,
Italije in Avstrije. Predstavili so se v Šenčurju, kjer so
se pridružili člani Folklornega društva Šenčur, na Bledu in v Bohinju, kjer so sodelovali člani KUD Triglav
Srednja vas in Kulturnega
društva Bohinj. Madžarska

Iz Avstrije je prišla celovška skupina Lindwurm. / Foto: Maša Likosar

letos ni mogla poslati svojega zastopnika zaradi državnih obveznosti.
Gostje iz Italije so bili člani goriške folklorne skupine
Santa Gorizia, ki je bila ustanovljena leta 1928. Posvetila
se je ohranjanju furlanskih
ljudskih plesov in nastopa v
originalnih nošah iz 19. stoletja. V Šenčurju so prikazali plese furlana, siet pas in roseana. Iz Avstrije je prišla celovška skupina Lindwurm, ki
je bila ustanovljena leta 1953.
Njihovi plesalci so prikazali,

kako dvorijo dekletom svojih sanj, ki pozorno ocenjujejo plesne spretnosti svojih
partnerjev. Na koncu plesalci želijo ugajati svojim izvoljenkam z znamenitim plesom schuhplattler. Člani hrvaškega folklornega ansambla Osijek 1862 so predstavili njihovo Baranjsko svatbo, ki predstavlja obilje narodnih običajev, povezanih
s petjem in plesom. Uvodnemu petju deklet je sledil
niz veselih svatovskih plesov, kot so kolovodžo, ranče,
sitne bole in jabučice. Ples in
petje je spremljal tamburaški orkester folklorne skupine.
V prvi polovici 19. stoletja
je bil v zahodni Evropi zelo
priljubljen ples šotiš, ki se
je pojavljal v različnih oblikah. Zaradi značilnih potrkov in ploskov so ga na
Kranjskem imenovali tudi
potowčka. Posamezne variante se med seboj razlikujejo v ritmu ploskanja, a tudi
v korakih polke in obratih.
Plese je v domačem kraju
predstavila skupina Folklornega društva Šenčur.

Plesalke so z rekviziti še dodatno popestrile nastope
/ Foto: Peter Košenina

vodah, in sicer s predstavo
trebušnega plesa Cirkus.
Občinstvo je lahko v obeh
dvoranah na odru spremljalo bogato plesno tradicijo
arabskih narodov, moderne fuzije – od romskih plesov do plesa ob pop uspešnicah. Plesalke so nastope
popestrile tudi številnimi
rekviziti, kot so krila, svečniki, palice.
Osmi skupni projekt omenjenih ustvarjalk je nastajal

Klovn Frane / Foto: Peter Košenina

ščen, pisan, nasmejan program. Glavno vlogo je imel
še vedno ples, začinili pa sta
ga s humorjem in norčijami.
Predstava je gostila tudi
dve plesni gostji: Ksenijo
Visket iz Maribora in Ireno Sertić - Shireen iz Zagreba. Vse skupaj pa je z dobro
mero humorja začinil tudi
klovn, pantomimik in igralec Frane Meden iz Hrvaške
– kot se za dober cirkus spodobi.
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ZAPLESALI SKOZI ČAS
Pod naslovom Ples skozi čas so v Prešernovem gledališču ob zaključku šolskega leta pripravili letni
nastop baletnega oddelka Glasbene šole (GŠ) Kranj.

O
S sodobnim plesom so navdušile učenke 5. razreda. / Foto:
arhiv GŠ Kranj

PESMI MLADIH
Prijateljice
Vsaka ima svojo
zgodbo,
obuta v svoje
čevlje
hodi svojo pot.

Vsaka ima svojo
prihodnost,
v pričakovanju
lepega
delijo se lepe misli.

Vsaka ima svojo
pesem,
v svojem ritmu
note
iščejo rime in spev.

Viktorija

Svet je okrogel zato, da ga lahko obkroža prijateljstvo. Imeti
dobre in iskrene prijatelje je veliko bogastvo. Meta
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VINO



HRANA



Mateja Rant

d Kremenčkovih prek grškega plesa,
baroka, klasicizma in romantike do »špic« in modernega plesa ... Na plesnem
sprehodu skozi čas so učenke in učenec baletnega oddelka GŠ Kranj predstavili razvoj
plesa do današnjih dni in navdušili povsem polno dvorano
Prešernovega gledališča.
Koreografijo za vse plesne
nastope so pripravile mentorice Daša Skrt, Tamara Polanc in Lara Ekar Grlj, ki so
skupaj z Mojco Zadnikar poskrbele tudi za kostume, s katerimi so prikazali, kako so se
krila skozi čas počasi dvigala vse do t. i. tutujev, pri katerih so lahko balerine pokazale
telo in česa vsega je zmožno,
je v razlagi med posameznimi
nastopi pojasnila ravnateljica
Petra Mohorčič. »Gib in s tem
ples se je pojavljal sprva kot
nekaj popolnoma primarnega, prvinskega in je bil način

DOGODIVŠČINE
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Letni nastop baletnega oddelka GŠ Kranj v Prešernovem gledališču / Foto: arhiv GŠ Kranj
spoznavanja sveta. Ploski, premiki, tleski ... so človeku omogočali izražanje, iz katerega
je šele kasneje nastala potreba po besednem sporazumevanju,« je napovedala nastop
učenk plesne pripravnice,
ki so zaplesale na temo Kremenčkovih. Sledile so starogrške plesalke, ki so ponazorile, kako je gib prerasel v ritual,
v formo, ki je služila kot sporazumevanje s svetom, ki ga človek ni znal popolnoma razložiti in razumeti. »Skozi čas je
gib iz golega spoznavanja in
nato ritualnega plesa prerasel
v določeno simbolično obliko,


ŽENSKE



v formo umetniškega izražanja in videnja sveta,« je ob plesu baročnih gospodičen pojasnila Petra Mohorčič in dodala, da so prav na baročnih dvorih nastali tudi prvi zametki
baleta. Okoli leta 1500 se je na
italijanskem dvoru razvil ples,
pri katerem so že vzpostavili določena pravila, Katarina
Medičejska pa ga je prinesla
tudi na francoski dvor. »Tam
so vpeljali baletne izraze, ki jih
uporabljamo še danes – plié,
relevé, battement tendu, port
de bras ...« Sara Frelih s solo
točko in učenke 1. razreda baleta so zaplesale na glasbo iz
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baleta Navihanke, ki je nastal
leta 1789 in velja za enega izmed prvih baletov. Nadaljnji
razvoj baleta so prikazali skozi točke na glasbo iz baletov
Giselle, Trnuljčica, Hrestač,
Labodje jezero, Paquita in
Coppélia. Tako so prišli vse do
sodobnega plesa, ki v nasprotju s klasičnim baletom, ki se
drži pravil izpred stoletij, odkriva novosti in širi poti, a drug
drugemu dajeta oporo, je poudarila Petra Mohorčič. S sodobnim plesom sta navdušili
učenki 6. razreda Nina Grubič Juhant in Neža Rakovec
ter učenke 5. razreda.

HRANA
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KOLODVORSKA TRŽNICA
Alenka Brun

V

sodelovanju z
Javnim zavodom Turizem
Bled in na pobudo Hotela
Triglav Bled bo hotel vsako tretjo nedeljo v mesecu gostil gastronomsko tržnico, na kateri se bodo
predstavljali ponudniki izdelkov, združenih pod kolektivno blagovno znamko
Blejski lokalni izbor. Pre-

miero je tržnica, ki so jo poimenovali Kolodvorska tržnica – hotel namreč stoji
v bližini blejske železniške
postaje – doživela v nedeljo. Kuharska ekipa hotelske Restavracije 1906 pod
vodstvom kuharskega mojstra Aleša Fendeta pa je in
bo v sklopu tržnice pripravljala jedilnik s tremi hodi, ki
bo sestavljen iz sestavin lokalnih ponudnikov udeleženih na tržnici.
Koncept Kolodvorske tržnice tako združuje obisk

Mladi sir in fermentirano jagodičevje, sorbet zeliščnega
čaja, olje mlade čebule / Foto: Alenka Brun

tržnice in možnost nakupa lokalnih izdelkov ter kulinarične užitke ob kosilu
Blejski lokalni izbor v idiličnem hotelu nad jezerom,
ki prepriča s svojim razgledom, gostoljubjem in izjemno kulinariko, o čemer
smo se tudi sami že večkrat
prepričali.
Meni so poimenovali Ajzenponarska rihta. Sestavljajo ga hladna predjed, glavna jed, sladica in pijača.
Okusni grižljaji predjedi so postavili visoka

pričakovanja za nadaljnje
krožnike. Predjed so sestavljali mladi sir in fermentirano jagodičevje, sorbet zeliščnega čaja, olje mlade čebule
ter črni kruh z orehi. Ko so se
okusi vseh elementov s krožnika v ustih premešali, so
– kot radi rečejo kulinarični
kritiki – povzročili eksplozijo okusov, pa naj se sliši še
tako zlajnano. In tudi vizualno je bila jed zelo všečna.
Pri glavni jedi je bila kraljica krožnika postrv oziroma njen file z zeliščno

Mousse temne čokolade, sorbet aronije in pese ter pena
borovničevega likerja / Foto: Alenka Brun

Kolodvorsko tržnico bo Hotel Triglav Bled gostil vsako tretjo
nedeljo v mesecu. / Foto: Alenka Brun
soljo, dodani so bili konopljini rezanci, krema koprive in česnov konfit. Za sladico pa so postregli mousse temne čokolade, sorbet
aronije in pese ter vse skupaj odeli v peno borovničevega likerja.
Pri pijači so obiskovalci tržnice lahko izbirali med jabolčnim in ribezovim vinom
s Kmetije Pr' Andreco, ki se
je s svojo ponudbo predstavila tudi na tržnici, ali pa
so se odločili za »varnejši« ledeni čaj iz Vrta okusov

Mateje Reš, tudi prisotne
na premieri tržnice. Poleg
omenjenih so na tržnici gostovali še Kmetija Pr' Obvak,
ki je znana predvsem po izdelkih iz aronije, Radolška
čokolada, ki je od začetka do
danes s svojimi pralineji in
okusi marsikoga zasvojila
ali ga spremenila v čokoholika, s stojnice radovljiških
Katjinih vrtov so se vabljivo
»smehljale« tudi sladke plavajoče jagode, Conditus pa
je poskrbel za ponudbo okusnih »kremšnit«.
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KAR CELIH TRISTO

Za pet evrov trije poskusni meti

Prejšnjo soboto dopoldne je središče Škofje Loke kar vrvelo od dogajanja, predvsem glasbenega. Vsem, ki so se
odpravili samo na sprehod ali kavo, pa je »šlo na roko«
tudi vreme. Med vsem tem vrvežem smo naleteli na simpatično fantovščino Gašperja Uršiča iz Zminca. Tema fantovščine je bila košarka in za nekaj evrov so mimoidoči
dobili možnost treh poskusnih metov, bodoči ženin pa je
koš vozil kar s seboj. Smeha ni manjkalo.

Za družino Oblak je ponovno prišlo leto, prepleteno z obletnicami. Boris Oblak je praznoval šestdeset
let, njegova soproga Tatjana jih še bo, njuni otroci pa bodo letos skupaj stari sto let. Zakonca sta ob
tem praznovala še štirideseto obletnico poroke.

Novorojenčki
V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 11
deklic in 22 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala
4440 gramov, najlažji pa deček z 2500 grami. Na Jesenicah se je rodilo 16 deklic in 12 dečkov. Tudi tu je bila
najtežja deklica s 4340 grami in prav tako najlažji deček
– tehtnica mu je pokazala 850 gramov.

Mladoporočenci

Za družino Oblak je ponovno prišlo leto, prepleteno z obletnicami.
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»Pomlad«
Vašo rubriko redno berem in ob
vaših nasvetih se kar pomirim.
Ta trenutek, ko vam pišem, sem
psihično čisto uničena in ne
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vem, do kdaj bom še zmogla.
S partnerjem sploh ne najdeva
skupnega jezika in sva sovražno
nastrojena. Svetovali ste mi, naj
se umaknem v svoj kotiček. To
naredim, ampak zmeraj ne gre.
V juliju bi šla s prijateljicami v
tujino, pa me zanima, ali mi bo
uspelo. Za odgovor in pozitivne
misli se lepo zahvaljujem.
Hvala vam za prijazne misli in
besede. Za zdaj ne vidim, da
bi s partnerjem šla narazen,
nujno pa morate zadihati in
se vsaj za nekaj časa umakniti
iz skupnega okolja. Ponovno
je moj nasvet enak: kadar je
sovražen, se umaknite. Izlet, ki ga načrtujete, je zato
več kot dobrodošel. Imeli se
boste čudovito in napolnili
boste baterije. Res je, zaradi
težav, ki se ne rešujejo, se
zgodijo razne bolezni. Na to
se večkrat spomnite in si vzemite čas samo zase oziroma
druženje s prijateljicami. Lepo
se imejte.
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so samo odraz njegovega nezadovoljstva nad življenjem in
niso povezani z vami osebno.
Enostavno ni sposoben biti
srečen in je po značaju vaše
popolno nasprotje. S svojim
ljubosumjem je dvigoval svoj
ego, vas pa poniževal. Tega,
da ne bosta več skupaj, bodite veseli. Ponudila se vam
je priložnost, da začne živeti
dostojno življenje. Zgrabite jo
z obema rokama in ne ozirajte
se nazaj. Drugo leto, če boste
le hoteli, se vam obeta služba.
Res je tako, vsak dan vzemite posebej in pojdite samo
naprej korak za korakom.
Naenkrat boste opazili, da
so se zgodile pozitivne spremembe. Mislim na vas in vam
želim vso srečo.
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bi se mi smilili, ker to vam ni
v nobeno pomoč, ampak
ob ponovnem spoznanju in
spraševanju, zakaj se dobrim
ljudem dogajajo slabe stvari.
Moralo bi namreč biti ravno
obratno. V tolažbo naj vam
bo, da sin živi zase. Spremenil se ne bo, saj mu takšen
način življenja odgovarja.
Zdravstvene težave pri hčerki
se bodo postopoma umirile.
Glede šolanja bo uspešna, in
kot vidim, si bo slej ko prej
ustvarila družino. Vaš mož
je imel vedno vse postlano,
saj ste kljub vsemu delu in
drugim bremenom nenehno
skrbeli zanj in njegove sorodnike. Seveda ste zaradi tega
pozabili nase. Njegovi očitki

programom, kar nekaj zabave in smeha pa je bilo na
račun najinih dobrih in slabih navad.« Ni manjkalo
plesa, prijetne družbe, klepeta. Na mizo je prispela
tudi slavnostna torta. »Mimogrede je minil 'en dober
šiht',« se zasmeje Oblakova, in ko so se gostje začeli odpravljati proti domu, so
bili enakega mnenja. »Dan,
ki smo ga preživeli skupaj,
je bil poln čustev, veselja,
dobre volje in neverjetne pozitivne energije, ki še danes
ostaja v srcih,« še pove.
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prijetnifantjeizŠkofjeLoke.«
Oblakova sta za praznovanje izbrala 21. maj. Tatjana
se spominja, da je bil čudovit, sončen in prijeten dan.
»Sprva je bilo v zraku nekaj
živčnosti, a ko so v gostilno
začeli prihajati prvi gostje je
trema začeli popuščati. Po
uvodnem klepetu sva s soprogom pripravila slikovno
prestavitev najinih življenj.
Vanjo sva vključila tudi vse
prisotne, kar je izzvalo nemalo smeha in spominov.
Po okusni hrani so nas presenetili prijatelji s svojim
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in nadaljuje: »Ker nam je
korona vzela toliko prijetnih praznovanj in druženj,
sva s soprogom prišla na
idejo, da bi po letih ponovno povabila družino, prijatelje in vse, ki so nama kakorkoli prekrižali življenjski poti. Na enem od zimskih potepanj po okolici sva
obiskala Gostilno Silva v Crngrobu in se hipoma odločila: rezervirala sva termin
v maju in povabila druščino. Priprave so stekle, razposlala sva 55 vabil, za glasbo pa je skrbel Trio eks,

TANJA ODGOVARJA

»Bolna hiša«
Moje življenje se mi zdi tako
prazno. Rada imam ljudi in ljudje imajo radi mene (vsaj tako se
mi zdi), mož pa je na to zelo
ljubosumen. Pravi, da ne zdrži
več. Motijo ga moje značajske
lastnosti in odzivi. Zanima me
tudi za sina in hčer. Vrtim se v
krogu. Nič nam ne manjka, a
sreča ne stanuje tukaj. Včasih
imam občutek, da je cela hiša
bolna. Radi se imamo, a nihče
ni dobro. Jasno mi je, da če vedno počnemo isto, ne more priti
do sprememb. Sesuta sem, ne
vem, kako naprej. Iščem službo.
Ukvarjam se s seboj. Poskušam
vzeti vsak dan posebej.
Ob branju vašega pisma mi
je bilo zelo hudo. Ne zato, ker

V soboto, 28. maja 2022, sta v Vopovljah zakonsko zvezo
sklenila Tjaša Zgonc in Nejc Skok. V soboto, 4. junija 2022,
sta se na Zgornji Beli poročila Barbara Pfeifer in Miha
Božič. V sredo, 8. junija 2022, sta v Radovljici zakonsko
zvezo sklenila Tatjana Opara in Slavko Šivic. V soboto, 11.
junija 2022, sta se v Kranjski Gori poročila Tajda Bizjak in
Uroš Gašperin, na Zgornjem Brniku Urška Ciuha in Božidar Bulat, v Radovljici Barbara Naglič in Gregor Banfi ter
Teja Noč in Primož Kalan, na Šobcu Jana Osolnik in Jan
Klemenčič, v Ribčevem Lazu v Bohinju Maida Dedović in
Adnan Varmaz ter Lidija Volf in Ryan Matthew Craig, na
Bledu Tina Zdovc in Jure Pogačnik, Urška Šalej in Nejc
Bertoncelj ter Maša Vovk in Tine Grmek.

9
7
4
6
1
3
8
5
2

akonca Oblak
sta oba Kranjčana. Spoznala
sta se leta 1980
v Iskri, zadnjih
trideset let pa sta (bila) zaposlena v računalniškem
podjetju Abakus plus, kjer
sta oba dočakala upokojitev,
čeprav se Boris še ni poslovil od podjetja. Ker uživa v
svojem delu, bo nadaljeval
za nedoločen čas, se pošali njegova soproga. Ona pa
nadvse uživa v obdelovanju
vrta pri hiši in njive na Javorniku, ob ročnih delih ter
druženjih z ustvarjalkami.
Prva tri leta skupnega življenja sta Oblakova preživela
na stari Planini pri Kranju,
sedaj živita v Bitnjah. Skupno pot jima lepšajo in bogatijo otroci Danaja, Dominik
in David ter trije vnuki: Juna,
Luka in Diego. Najstarejša
Danaja je samostojna podjetnica, ki živi v Ljubljani s svojim partnerjem Levom in otrokoma; sinova, ki sta se tudi
podala v podjetništvo, pa si
gnezdo spletata v rodni vasi.
In kako je prišlo do praznovanja skupnih tristo let?
»Boris je bil star šestdeset
let, jaz bom kmalu, v zakonu pa sva štirideset let – torej vsak po sto let. Seštevek
starosti otrok (39, 35 in 26
let) pa tudi skupaj znese sto.
In ko vse tri stotice sešteješ,
dobiš tristo,« razloži Tatjana
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Alenka Brun

9
2
8
6
5

6
1
7
9
4

4
3
5
1
8

5
4
3
2
9

8
9
6
3
7

1
7
2
5
6

7
8
1
4
3

3
6
9
7
2

2
5
4
8
1

20

TOREK, 21. JUNIJA 2022

NAGRADNA KRIŽANKA
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

148 strani, mere: 20 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.

27
EUR

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

Ocvrte zeliščne palčke

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 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
1. julija 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Hitre mini bagetke

Nasveti

Gorenjski glas
torek, 21. junija 2022
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Naša teta Francka
Milena Miklavčič

usode

Miha je bil zelo zanimiv
sogovornik. Skoraj večni študent računalništva, od mature naprej zaposlen na daljavo
pri eni od tujih firm. Je eden
tistih, ki živijo hitro, prehitro
pravzaprav.
Ko je beseda nanesla, kako
in kdaj je začel brati Usode,
mu je postalo nerodno. Potem pa je le povedal, da na
stranišču. Tam je bila škatla
s starimi časopisi, ki so bili
uradno namenjeni za zbiralce starega papirja, neuradno
pa so jih prebirali tudi tisti,
ki so tja prišli na veliko potrebo. »Pri opravilu sem sedel toliko časa, dokler zgodbe nisem prebral do konca,«
je nadaljeval med smehom.
»Ob Usodah sem odraščal
in s časom sem ugotovil, da
mi pomagajo razumeti ljudi,
ki so se mi sprva zdeli 'odštekani' in 'kar nekaj'. Med njimi je bila tudi dedkova sestra
Francka.«
Ko je bil Miha otrok, je ni
maral. Ženska se ni umivala in zmeraj, ko je prišla na
obisk, so ji odnesli hrano
ven, na stopnice, ker za mizo
ni bila dobrodošla.

»Mama se je nanjo ves
čas jezila. Francka je sicer
bolj malo govorila, bila pa je
trmasta kot sam vrag. Rada
je govorila v prispodobah. Na
glavi je imela ruto, pod njo pa
umazane lase, ki jih je spenjala v figo. Po žepih so se
ji valjali bomboni 505, kdaj
pa kdaj je kakšnega stisnila
v mojo pest. A ker so bili lepljivi, sem jih največkrat, sicer s težkim srcem, zabrisal
v smeti. Ded je bil do nje pokroviteljski. Rekel ji je 'naša
Francka', kadar ga je malo
popil, pa se je izdatno norčeval iz njene hribovske hoje
in škornjev, ki jih je imela na
nogah poleti in pozimi. Odraščal sem ob prepričanju,
da je ena tepka, nepismena,
malo zaostala. Vedel sem, da
je že vse življenje samska, da
se boji ljudi in da sovraži dotike. Ko je imela rojstni dan,
ji nismo smeli voščiti niti otroci. Bila pa je nekakšen nedeljski hišni inventar. Pri
nas se je ustavila po nedeljski
maši. Tako je imela izgovorjeno. V hiši nas je bilo deset, poleg deda še moji starši in mi, otroci. Ded je bil rojen leta 1926, ona je bila od
njega malo starejša. Ko sem
maturiral, je imela 94 let.
Njena koža je bila še zmeraj
zelo gladka, skoraj brez gub.
Mama ji je bila malo nevoščljiva, zato je rada pripomnila, da je takšna zato, ker je
samska in ni nikoli imela na
glavi nobenega 'dedca', ki bi
ji pil kri. Skratka – živela je
kot nuna, kar je po maminem prepričanju pripomoglo, da ji je življenje prizaneslo. Ko je umrla, se je naši družini, zlasti dedu, oddahnilo.
Nič več mučnih nedeljskih
obiskov, nič več poslušanja
njenega nesmiselnega nerganja. V času, ko sem s prijatelji 'bluzil' po Siciliji, so
pospravili po njeni hiši. Pojma nimam, kaj vse jim je uspelo skuriti, rešil sem le eno

škatlo, v kateri so bila njena pisma, stare fotografije,
razglednice, molitveniki, našel sem celo nekaj nemškega
medvojnega propagandnega
materiala, številne katekizme, sanjsko knjigo, koledarje, zapiske, svetinjice, podobice. Največjo dragocenost
pa so predstavljali trije šolski zvezki, popisani od prve
do zadnje strani. Bili so nekakšni dnevniki, saj je dnevno zapisovala vse od vremena do tega, kdo je umrl in na
kakšen način. O sebi je pisala
bolj malo. Vmes so bile tudi
reklame, kot denimo tista o
'djelovanju pitnoh liječenja
sa soli ljekovitog vrela.' Našel sem tudi letak trgovca A.
Šarabona iz Ljubljane z datumom 22. oktober 1928. Mimogrede: prodajal je kar 28
vrst kave, 13 vrst čajev, 9 vrst
namiznih olj, 25 vrst različnih dišavnic. Le ponudba
pralnih praškov in mil je bila
skromnejša. Ni mi tudi jasno, za kaj so potrebovali vsaj
20 vrst kafre. Preostanek poletja sem preživel med njenimi zapiski. Imela je zelo lepo
oblikovano pisavo. O tem, da
bi bila 'umsko zaostala', kot
je trdil ded, se iz njenega pisanja ni dalo razbrati. Še več:
meni se je zdela izjemno inteligentna, načitana in zanimiva ženska. Vprašanje, zakaj jo je ded poniževal in zaničeval, pa je bilo vedno bolj
prisotno. Kaj je vedel o njej,
pa je molčal? Eden od zvezkov je bil namenjen neki
Emi. Pisala ji je pisma, na
katera je potem kar sama odgovarjala. Moram reči, da so
me zelo prizadela. Kako je
bila teta osamljena! Večkrat
je omenjala, da se ljudje iz
nje norčujejo. Tej namišljeni Emi je pisala o svojih občutjih, predvsem pa o tem,
kaj se ji je ponoči sanjalo.
Razbral sem, da je bilo razlaganje sanj njeno glavno opravilo v samoti, sredi katere

Kruh s pestom iz bazilike
Erika Jesenko

Pesto iz bazilike navadno
mažemo na kruh, a za več
kot odličen dodatek se izkaže tudi, če ga vmešamo kar v
testo. Z doma pečenim kruhom nikakor ne moremo
zgrešiti. Včasih ga še hitreje »spravimo v promet« kot
potico, saj se ga nihče ne
brani.
Za pripravo kruha s
pestom potrebujemo: 1 kg
pšenične moke, 1 kocko
kvasa, 100 g pesta iz bazilike, 2 dl mleka, 3,5 dl vode, 1
žličko sladkorja, 1 poravnano žličko soli.
Kvas nadrobimo v skodelico, posujemo z žličko

sladkorja in zalijemo z mlačnim mlekom. Pustimo stati 15 minut, da kvas vzhaja.
Posebej v skledi zmešamo
pesto, sol in vodo. Moko presejemo in na sredini naredimo jamico, kamor vlijemo
vzhajan kvas. Prilijemo še
tekočino s pestom iz bazilike. Zamesimo v testo in mesimo 10 minut. Testo oblikujemo v kepo in ga postavimo v pomokano posodo ter
pokrijemo s čisto kuhinjsko krpo. Pustimo vzhajati 1 uro, da testo naraste na
dvojno količino. Vzhajano
testo še enkrat pregnetemo in iz njega oblikujemo

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Katja Dolenc

je živela. Vedel sem, da se je
moških bala, da so se ji dotiki gnusili, iz njenega pisanja
pa sem tudi razbral, zakaj. O
nekaterih stvareh je pisala le
skozi namige in prispodobe.
Recimo: 'Potem pa je prišel
tisti hudič in mahal z repom
odspredaj in ne odzadaj, kot
je pri zlobcih v navadi.' Zapisala je, kako jo je napičil na
kol in vrtel kot bi pekel zajca
nad ognjem. Večkrat je omenila, da je smrdel po 'masti
za usnje'. Enkrat sem pa le
vprašal mamo, če je bil kdo
v dedovi žlahti čevljar. Šele
čez nekaj časa se je spomnila, da je bil neki Miha! No, še
to: s tem posiljevalcem sva
imela enako ime. Sam sebi
sem se zagnusil! Imela je 16
let, ko so jo nekoč poslali na
Primorsko, k nekemu kmetu. Pri njem je tisto nagnusno reč pustila in se brez nje
vrnila nazaj domov. Je bila
noseča? Tej Emi je pisala
tudi o naši družini. Pri dedu
ni skoparila z grdimi besedami. Tudi moja mama ji ni
bila všeč. Zdela se ji je brezčutna, ohola in domišljava.
No, morda je včasih res delovala tako, a po srcu ni bila
slaba. Omenila je tudi mene,
češ da buljim vanjo in jo spravljam v zadrego. To je bilo
pa res. Če bi mi ne bilo nerodno, bi jo kdaj kaj vprašal, tako pa je nikoli nisem.
Napisala je tudi oporoko.
Za vsak molitvenik posebej
je omenila, komu ga podarja. Ko bi vedela, da bi pristali v smeteh, če jih ne bi rešil,
bi se obračala v grobu! Imela pa je prihranjenega nekaj denarja za pogreb in za
spomenik. Nikomur ni hotela ostati nič dolžna. Ali je
bila sploh kdaj srečna, ne
bom nikoli izvedel. Že zaradi te škatle z njeno zapuščino je ne bom nikoli pozabil. Žal mi je le, da mi je bilo
bolj malo mar zanjo, dokler
je bila še živa.«

Konec tedna bo konec šolskega leta in lahko kakšen dan preživimo v naravi skupaj s svojimi otroki, vnuki, morda pravnuki in
si privoščimo piknik. Potrebovali bomo odejo za piknik, nekaj
igrač ali športnih iger, pršilo proti klopom in kaj dobrega za
v košarico.

Puran na žaru z jogurtovo marinado in baziliko
Potrebujemo 4 žlice jogurta, 3 žlice paradižnikovega koncentrata,
žlico olivnega olja, 15 listov bazilike, 2 stroka česna, sol in 4 kose
purana.
Baziliko in česen na drobno narežemo. Iz jogurta, paradižnikovega koncentrata, olja, polovice bazilike, soli in česna naredimo marinado, s katero natremo kose purana. Mariniramo
jih vsaj dve uri ali kar čez noč. Nato meso popečemo na žaru
ter pustimo, da se ohladi. Naložimo ga v škatlo, potresemo
s preostalo baziliko in zapremo do uporabe.

Skuše v marinadi
Potrebujemo 4 sveže skuše (približno 1 kg), sol, česen, nekaj oliv,
kapre, poper, olivno olje, vinski kis in nekaj žlic belega vina.
Skuše očistimo in jih skuhamo ali popečemo na žaru. Ohlajene sfiliramo in odstranimo kosti, koščke pa shranimo v škatli,
ki jo bomo pokrili s pokrovom. Za marinado zrežemo česen,
olive in kapre ter jih na olju na hitro popražimo. Prilijemo pol
kozarca kisa, vino in prevremo. Ohlajeno omako prelijemo po
skušah, malo premešamo in zapremo škatlo. Jed je okusnejša,
če jo pripravimo en dan prej.

Pečena zelenjava v solati
Potrebujemo papriko, jajčevce, bučke, peteršilj, sol, kis in oljčno
olje po želji.
Zelenjavo očistimo, narežemo in jo popečemo na žaru. Pečeno preložimo v škatlo, jo posujemo s soljo, sesekljanim
česnom in peteršiljem, prelijemo z malo kisa in olja ter premešamo. Škatlo pokrijemo s pokrovom in shranimo do uporabe.

Hladna riževa solata
Potrebujemo skodelico riža, 2 mali pločevinki tune, kisle kumarice,
olive, koruzo iz pločevinke in fileje inčunov po želji.
V slanem kropu skuhamo riž. Odcedimo ga, stresemo v primerno skledo in vanj zamešamo tuno. Pustimo, da se ohladi,
nato dodamo na drobno narezane kumarice in olive ter malo
koruze. Po želji dodamo kuhan grah in nekaj narezanih filejev
inčunov, da bo pikantno. Damo v škatlo, pokrijemo in shranimo v hladilniku vsaj za 4 ure.

Jagodni maskarpone v kozarčkih
Potrebujemo 2 jajci, sladkor v prahu, 250 g maskarponeja, jagode,
maslene piškote in vaniljev sladkor.
Ločimo rumenjak in beljak. Rumenjak penasto umešamo z
obema vrstama sladkorja. Nato umešamo maskarpone. Posebej stepemo sneg in ga previdno primešamo. Jagode zmeljemo in po želji sladkamo. V primerne steklene kozarčke, ki jih
bomo zaprli s pokrovom, nadrobimo piškote in jih prelijemo z
delom jagodne kaše. Sledi plast kreme iz maskarponeja, nato
ponovno piškoti in jagodna kaša. Ponavljamo, da porabimo
vse. Po vrhu porazdelimo na kocke narezane jagode. Kozarčke
zapremo in jih do uporabe shranimo na hladnem.

Lahke

jedi

hlebček, ki ga položimo na
pekač, prekrit s peki papirjem. Vzhajamo še eno uro.
Pečemo v pečici, segreti na
220 °C, na spodnji rešetki
10 minut. Nato temperaturo znižamo na 180 °C in pečemo še 30 minut.
Nasvet: Preden postavimo kruh v pečico, po dnu
pečice polijemo pol skodelice vode ali položimo nekaj ledenih kock. Iz vode se
bo ustvarila para, ki bo poskrbela, da se bo kruh lažje dvignil, skorjica pa bo še
bolj hrustljava. Testo solimo manj kot običajno, saj
je slan že pesto.

ZANIMIVOSTI
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Slovesnost na sv. Joštu nad Kranjem

Sv. Jošt nad Kranjem – NSi – Krščanski demokrati MO Kranj na
predvečer dneva državnosti, 24. junija, ob 18. uri vabijo na Sv.
Jošt nad Kranjem, kjer bo po sveti maši za domovino kulturni
program s slavnostnim govornikom Aleksandrom Reberškom,
poslancem državnega zbora.

Pohod na Golico

Jesenice – V soboto bo Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice organizirala 13. Pohod na Golico.
Udeleženci bodo na pot krenili od 8. do 10. ure v Savskih
jamah. Pri koči na Golici bo ob 11. uri krajši program s pozdravnimi besedami predstavnikov Občine Jesenice in Planinskega
društva Jesenice. Pohod bo ob vsakem vremenu.

DRUŠTVO ROVTARJI – SMUČANJE IN KOLESARJENJE PO STAREM ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1 c, 4220 Škofja Loka

starodobnih kolesarjev
ŠKOFJA LOKA, 25. 6. 2022
Prièetek ob 10:30 uri

Čeprav letos mineva že šestdeset let, odkar so zapustili gimnazijske klopi, se redno srečujejo, ob
jubileju pa jih je pozdravil tudi škofjeloški župan Tine Radinja.

Škofja Loka – Medtem ko letošnji maturanti zaključujejo zadnje obveznosti, pa se
marsikje srečujejo nekdanji
maturantje. Prav posebno je
bilo letošnje srečanje škofjeloških maturantov, ki so
zrelostni izpit opravili pred
šestdesetimi leti, v Sokolskem domu pa jih je minuli petek pozdravil tudi loški
župan Tine Radinja.
»Temelj, ki ga predstavljata naša gimnazija in
tudi srednješolski center,
je res odličen in na tem že
vrsto let gradimo Škofjo
Loko kot mesto. Naše mesto je zelo kreativno, gospodarstvo je zdravo in s tem

ŠKOFJA LOKA

Vabimo vas na
15. Sreèanje

Še vedno ohranjajo prijateljstvo
Vilma Stanovnik

smuèanje in kolesarjenje po starem

Gorenjski glas
torek, 21. junija 2022

info@g-glas.si

lahko razvijamo naprej tudi
socialne in družbene sisteme, pri nas pa sta uspešna
tudi šport in kultura,« je
poudaril župan Radinja in
zbranim jubilantom čestital ob jubileju. »Res se mi
zdi navdihujoče, da se uspete srečevati dvakrat letno,
in želim vam še veliko lepih
druženj,« je še dodal župan.
Nekdanji maturantje so
bili veseli čestitk in spodbudnih besed župana, vsakega od njih pa je predstavil Boris Čajič. Kot je pojasnil, je danes od takratnih dvajsetih maturantov
živih še dvanajst sošolcev,
jubilejnega srečanja pa se
jih je udeležilo deset: Joža
Hostnik - Osolnik, Terezija

Mrak - Bertoncelj, Marija
Peternelj, Jelka Žumer - Vidic, Branko Bergant, Viktor
Bizjak, Janko Bračko, Marjan Rus, Boris Čajič in Anton Mesec.
»Spomini na naša gimnazijska leta so še vedno lepi,
čeprav se vseh podrobnosti
ne spomnim več. Vsa leta
sem bil v internatu v Škofji
Loki in bili smo res krasna
družba,« je povedal Anton
Mesec iz Rovt v Selški dolini, ki je nato študiral medicino. »Naj potrdim, da je bil
šolski program zelo dober.
Po gimnaziji sem moral opraviti sprejemne izpite in
naredil sem jih tako rekoč z
levo roko,« je tudi povedal
Anton Mesec, ki je bil nato

zdravnik nevrolog in redni
profesor na medicinski fakulteti. Čeprav se je preselil v Ljubljano, pa se rad vrača v Škofjo Loko, zlasti pa v
domače Rovte, kjer ima počitniško hišo. »Stara resnica, da nam upokojencem
zmanjkuje časa, velja tudi
zame, saj po malem delam
še na svojem strokovnem
področju, zanimam se za
tuje jezike, najraje pa hodim v naravo. Tako se pogosto vračam domov,« je
dodal Anton Mesec, ki se
rad udeležuje druženj s sošolci. »Vsi, ki smo pri moči,
radi hodimo na naša srečanja. Mislim, da bi jih kar pogrešal, če jih ne bi bilo,« je
še povedal Anton Mesec.

Ob 60. obletnici mature je jubilante sprejel župan Tine Radinja, v svojo družbo pa so povabili tudi sedanjega ravnatelja
škofjeloške gimnazije Jožeta Bogataja. / Foto: Tina Dokl

KINO SPORED

Praznične prireditve v občini Gorenja vas - Poljane

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 21. 6.
17.40, 20.30 JURSKI SVET: PREVLADA
15.30, 19.00 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D
15.40, 16.40, 17.50 KOZMOBLISK,
sinhro.
18.20, 20.00, 21.00 TOP GUN:
MAVERICK

18.45 ZADNJIČ VIDENA ŽIVA
15.50 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE,
sinhro.
20.45 DOKTOR STRANGE V MULTIVESOLJU NOROSTI
17.00 BARABE, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 22. junija
20.00 Simona Semenič: LEPE VIDE LEPO GORIJO (v dvorani PGK)

Gorenja vas – V Gorenji vasi bo v petek, 24. junija, ob 19. uri
sveta maša za domovino. Ob 20. uri bo na Trgu Ivana Regna
prireditev s kulturnim programom. V Poljanah bo v četrtek,
23. junija, ob 19. uri sveta maša, ob 20. uri bo ob Lipi samostojnosti v parku kulturni program s podelitvijo priznanj KS
Poljane in kresovanje. V soboto, 25. junija, bosta organizirana
pohod in kolesarjenje do vseh podružničnih cerkva poljanske
fare. Udeleženci se zberejo pred župnijsko cerkvijo v Poljanah,
pohodniki ob 6. uri, kolesarji pa ob 8. uri. V Novi Oselici bo
v petek, 24. junija, ob 19.30 sveta maša, po njej prireditev s
kulturnim programom. Na Trebiji bo v petek, 24. junija, ob
20. uri na športnem igrišču potekala prireditev s kulturnim
programom. Slavnostni govornik bo Valentin Kokalj, upokojeni ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. V Javorjah bo v
soboto, 25. junija, ob 8. uri sveta maša, po njej bo prireditev s
kulturnim programom, blagoslov slovenske zastave in pohod
Javorje–Žetina–Javorje s startom izpred Gostilne Blegoš.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
Torek
21. 6.

Sreda
22. 6.

Četrtek
23. 6.

Petek
24. 6.

Sobota
25. 6.

vzhod

zahod

21. 6. tor. Alojz

5.11

20.58

22. 6. sre. Ahac

5.11

20.58

17/31 °C

17/29°C

17/30 °C

18/32 °C

16/29 °C

23. 6. čet. Kresnica

5.11

20.58

Nedelja
26. 6.

Ponedeljek
27. 6.

Torek
28. 6.

Sreda
29. 6.

Četrtek
30. 6.

24. 6. pet. Janez

5.11

20.58

25. 6. sob. Hinko, dan državnosti

5.12

20.59

26. 6. ned. Stojan

5.12

20.59

27. 6. pon. Ema

5.13

20.59

16/30 °C

16/31 °C

15/26 °C

15/27 °C

15/27 °C

MALI OGLASI
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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.

čine Žirovnica Sebastijan Zupan in župnik Marko Senica. V
kulturnem programu bodo nastopili igralec Gledališča slepih
in slabovidnih Nasmeh Luka Pavlin, Folklorna skupina Bled
in vokalna skupina Gallina Kulturno-umetniškega društva
Gallina iz Ljubljane.

Občinska prireditev v Selcih
Selca – Občina Železniki in Kulturno društvo dr. Janez Ev. Krek
Selca vabita na občinsko prireditev ob dnevu državnosti Rad
živim v Sloveniji, ki bo v četrtek, 23. junija, ob 20. uri v Selcih
pred gasilskim domom. Slavnostni govornik bo Lojze Peterle,
glasbeni gost Aleksander Mežek.

PRIREDITVE

IZLET

Cesarjeva nova oblačila
Naklo – V okviru praznovanj občinskega praznika Občine Naklo bo v sredo, 22. junija, ob 17.30 v Krajevni knjižnici Naklo
potekala pravljična urica, kjer bo Jagoda Štilec povedala pravljico Cesarjeva nova oblačila. Sledila bo kreativna delavnica,
ki bo trajala do 18.30.

Slovesnost ob dnevu državnosti
Breznica – Kulturno društvo dr. France Prešeren v sodelovanju z Župnijo Breznica in Občino Žirovnica vabi na prireditev v počastitev dneva državnosti. V petek, 24. junija, bo
ob 18. uri v cerkvi Žalostne Matere Božje na Breznici sveta
maša za domovino, sledilo bo tradicionalno Srečanje pod
lipo ob cerkvi, kjer bosta zbrane nagovorila podžupan Ob-

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.
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VZREJNE ŽIVALI

MALI OGLASI

PRODAM

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

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001427

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!

10 dni starega bikca ČB, tel.:
031/387-440

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

MOTORNA VOZILA

Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi na planinski izlet Iz
Lepene do Krnskega jezera, ki bo v soboto, 2. julija. Odhod
posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred Mercator centra
Primskovo v Kranju. Prijave zbirajo do vključno srede, 29.
junija, pri vodnikih Nejcu Košniku (031 846 583, kosnikn@
gmail.com) in Luki Šveglju (068 168 257, lukasvegelj@gmail.
com).

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

STROJI IN ORODJA
PRODAM

22001558

Neki nov'ga

HOBI

Kranj – V sredo, 22. junija, se bo v Layerjevi hiši v Kranju
predstavil Vid Valič s svojo novo avtorsko predstavo Neki
nov'ga.

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

+ po

EUR

št ni n a

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

15
15
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

EUR

+ p o in a
štn

22001568

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

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

STORITVE
NUDIM

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM
PRIJAZNIM ljudem podarim 3 mucke,
stare 3 mesece, tel.: 031/274-837		

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

22001565

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
KOSILNICO Alko s pogonom, širina
grebena 88 cm, za visoko travo, tel.:
031/341-420
22001570

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

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

TRAKTOR na zadnji pogon, v manjši
okvari, tel.: 041/516-692
22001562

Nagrajenci križanke Turističnega društva Železniki z geslom ČIPKARSKI PRAZNIK V ŽELEZNIKIH, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 3. junija 2022, so: Darko Mulej
iz Lesc, Antonija Tolar iz Železnikov in Tanja Skumavc
iz Mojstrane. Izžrebanci prejmejo spominek Čipke dežele
Kranjske (trajnostna vrečka, podloga za miško in steklenička). Nagrajencem čestitamo.

KUPIM
TRAKTOR, lahko v okvari, tel.:
031/500-933
22001423
VRTAVKASTO brano, 2.5 m širine,
traktor in mulčar, tel.: 041/230-682
22001572

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
22001430
FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete, omete
fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč,, tel.: 041/557-871
22001428
SANACIJA dimnikov z nerjavečimi
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila,
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob,
tel.: 051/828-419
22001401
V času vaše odsotnosti poskrbim za vešega štirinožca. Sem ljubiteljica živali.
Špiljak Štefanija o.d.d., Planina 10,
Kranj, tel.: 040/756-409
22001573

ZASEBNI STIKI
IŠČEM žensko, staro od 65 - 70 let,
po možnosti od Kranja do Jesenic, tel.:
030/366-587
22001569

RAZNO
PRODAM
MANJŠO kosilnico in avto nosilec koles za na zadnja vrata, tel.: 041/364504
22001566

PRIDELKI
PRODAM
AJDO, naravno sušeno, tel.: 040/355865
22001557

Vas zanima, kako
se vnuki učijo
pomembnih
vrednot in
življenjskih
modrosti, ki jim
pomagajo, da v
času odraščanja
bolje razumejo
sebe in druge?
Vzemite v
roke Kuhinjske
prismodarije, v
njej boste našli
namige, ki jih je
vredno posnemati
ter tudi kuharske
recepte!

www.gorenjskiglas.si

Po dveh
razprodanih
delih planinskega
vodnika
Pozdravljene, gore
je Jelena Justin
najlepše vzpone
zbrala v tretji
knjigi. Vzpone je
razporedila od
nezahtevnih do
zelo zahtevnih, da
si bo vsak lahko
sam zase izbral
t.
najprimernejšo po

IŠČEMO čistilko za delo v Okrepčevalnici Pinki, lahko je tudi mlajša upokojenka. Sašo Krpič, s.p., C. Staneta
Žagarja 73, Kranj, tel.: 041/662-626

22001513

ODLIKOVANJA, značke, kovance,
luči, slike, ure... in razne druge stvari,
tel.: 068/173-293
22001541

22001563

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm

22001564

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in možna dostava, tel.: 041/455732
22001402

NUDIM

KUPIM

VRTALNO glavo na ključ, do 13 mm in
različna strojna povrtala, ugodno, tel.:
040/381-170

PREDSTAVE

BIKCA simentalca, starega 4 mesece,
tel.: 031/687-062		

ZAPOSLITVE (m/ž)

AVTOMOBILI

Iz Lepene do Krnskega jezera

22001571

Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite
na Gorenjskem glasu je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

17
EUR

+ po

št ni n a

ČEŠNJE kmetije Princ, hrustavke, izbrana kakovost, dnevno sveže nabrane, ugodno, tel.: 041/747-623
22001567

SAMONAKLADALKO Sip 17 m3, nov
reduktor in obnovljen pobiralni greben,
ugodno, tel.: 041/571-150
22001561

LOTO
Rezultati – žrebanje 19. junija 2022
4, 12, 13, 14, 17, 25, 33 in 29
Loto PLUS: 6, 8, 22, 34, 35, 36, 37 in 5
Joker 6: 659661
Sklad 22. 6. 2022 za Sedmico: 2.940.000 EUR
Sklad 22. 6. 2022 za Loto PLUS: 660.000 EUR
Sklad 22.6.2022 za Joker 6: 300.000 EUR
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Pri čebelarju Koklu v Potočah Športni plezalci
Čebelarsko društvo Fran Lakmayer Preddvor je v sklopu občinskega praznika v Preddvoru v soboto
pripravilo dan odprtih vrat. Društvo letos praznuje 120-letnico obstoja.
Alenka Brun
Potoče – Dan odprtih vrat je
potekal pri Čebelarstvu Kokl
v Potočah. Medtem ko je Tomaž Kokl obiskovalcem razlagal, kako se izdela satnica
in kakšna je njena funkcija,
ter jim s pomočjo prikaznega panja približal življenje čebel, nam je njegov oče Jožef
Kokl, ki je tudi predsednik
Čebelarskega društva Fran
Lakmayer Preddvor, skupaj
s čebelarko Marijo oziroma
Mimi Jelovčan iz Mač (ravno
tako članico društva), povedal, da so dan odprtih vrat že
gostili – dokler ni novi koronavirus ohromil družabnega
življenja.
Tokratnemu vabilu na dan
odprtih vrat so se odzvali številni občani, tudi čebelarji in
čebelarke iz sosednjih občin. Obiskovalci so izvedeli marsikaj koristnega o čebelarstvu, čebeljih pridelkih
in tudi o tem, kako čebele s
svojo aktivnostjo pomembno
vplivajo na človekovo zdravje. Prišlo je tudi nekaj otrok z
OŠ Matije Valjavca Preddvor.
Ti so namreč že lani dobili ustvarjalno nalogo: deščice za panjske končnice so

Kranj – Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) se je
lani poročilo 5916 parov, kar
je 702 oz. 13 odstotkov več
kot predlani. Sklenjenih je
bilo tudi 58 istospolnih partnerskih zvez. Lani se je poročilo v povprečju 16 parov na
dan. Največ parov se je poročilo 21. avgusta, kar 209. Avgust je bil tudi sicer mesec z
največ porokami (1030), sledili so julij (951), junij (892)
in september (870), najmanj

Rateče – Moči so v četrtek
združili Planinska zveza
Slovenije, generalni sponzor Prva in člani slovenske
reprezentance v športnem
plezanju – vse z namenom
pripomoči k ohranjanju neokrnjene narave dela Triglavskega narodnega parka in
s svojim zgledom vplivati

je naš pomemben partner
za treninge, saj ti v zadnjem
obdobju pogosto potekajo
na naravnih plezalnih stenah. Ker naša ekipa v prostem času prav v naravi najde
najkakovostnejšo sprostitev,
sta bila današnja rekreacija
in čiščenje planinskih poti v
Julijskih Alpah zares čudo-

Mimi Jelovčan in Jožef Kokl s panjskimi končnicami mladih ustvarjalcev / Foto: Alenka Brun
poslikali z različnimi motivi,
tudi tistimi iz čebelarskega
oziroma čebeljega življenja.
Na dnevu odprtih vrat jih je
predsednik društva pritrdil
na domači čebelnjak. Idejo je
dalo društvo, otroci pa so jo
udejanjili. Društvo je priskrbelo tudi deščice za panjske
končnice.
Preddvorski župan Rok
Roblek je izrazil zadovoljstvo, da se je odzvalo tako

lepo število ljudi, ter poudaril pomembnost dela čebelarjev ter pomen čebel za življenje ljudi.
Obiskovalci so lahko degustirali tudi več vrst medu.
Okus ljudi za med je različen, nam je pojasnil Kokl.
»Radi imajo akacijo, ki je
bolj nežnega, sladkega okusa. Eni imajo najraje gozdnega, spet drugim je bližje
kostanjev med. In smrekov

je precej priljubljen.« Dodal
pa je, da ljudem, ki želijo naenkrat kupiti več kilogramov
enakega medu, svetuje, naj
izberejo različne vrste – tako
lahko okušajo več vrst medu
in se posameznega okusa ne
naveličajo. Spomnil je še, da
so preddvorski čebelarji ponosni, ker so takoj za gasilci
najstarejše društvo v občini
in letos praznujejo že 120-letnico obstoja.

Lani več porok pa tudi razvez
Ana Šubic

čistili planinske poti

pa jih je bilo januarja (149).
Največ porok je še vedno na
soboto; lani se je na ta dan poročilo 59 odstotkov parov.
Ženini so bili stari povprečno 36,8 leta, neveste pa
34,3 leta. Za 89 odstotkov ženinov in prav toliko nevest
je bila to prva zakonska zveza, pri 82 odstotkih parov pa
za oba novoporočenca. Ženini, ki so se poročili prvič, so
bili stari povprečno 32,6 leta;
prvič poročene neveste pa
so bile povprečno stare 30,7
leta, je navedel Surs.

Večina zakonskih zvez se
sklene med državljani Slovenije; lani je bilo takšnih 4621
porok (78 odstotkov). Pri
1049 porokah (18 odstotkov)
sta bila ženin ali nevesta tujca,
najpogosteje iz BiH, pri 246
porokah (štirje odstotki) pa
sta bila oba prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom.
Lani je zelo poraslo tudi število ločitev. Po podatkih Sursa se je razvezalo 2322 parov,
kar je 548 oz. 31 odstotkov več
kot predlani. Na dan se je ločilo povprečno šest parov.

vremenska napoved
Danes, jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano
oblačnostjo. Kakšna popoldanska nevihta bo možna vsak dan,
najverjetnejše pa bodo jutri. Vroče bo.

Povprečna starost razvezanih
mož je bila 46,9 leta, razvezanih žena pa 44,1 leta. Njihove zakonske zveze so se v povprečju končale po 14,1 leta, 38
parov pa se je ločilo že v prvem
letu zakona. Med razvezanimi pari jih je bilo 47 odstotkov brez mladoletnih vzdrževanih otrok, pri preostalih pa
je bilo teh 1.999. Največ otrok, 59 odstotkov, je bilo ob
razvezi dodeljenih materam,
šest odstotkov očetom, slaba
tretjina otrok pa obema staršema.

Planinsko pot v dolini Tamar je čistila tudi olimpijska
prvakinja Janja Garnbret. / Foto: Andraž Purg
na mlajše generacije. Da bi
odstranili nekaj posledic letošnje zime in planinske poti
očistili in jih tako naredili še
varnejše za planince, so se
športni plezalci z Janjo Garnbret na čelu podali v dolino
Tamar. Odstranjevali so podrto drevje, žagali ruševje, ob
koncu del pod Jalovcem, Mojstrovko, Travnikom, Jalovško
škrbino, Goličico in Poncami pa so bili mladi športniki zelo zadovoljni. »Narava

vita izkušnja,« so se strinjali
Janja in ekipa najboljših slovenskih plezalk in plezalcev,
v kateri so bili tudi Luka Potočar, Mia Krampl in Anže Peharc. Delovne akcije so se razveselili tudi na Občini Kranjska Gora; udeležencem se je
za ozaveščanje in ohranjanje narave zahvalil podžupan
Bogdan Janša, v njej pa je sodeloval tudi direktor Javnega zavoda Triglavski narodni
park dr. Tit Potočnik.

Življenje je vedno dragoceno
Brezje – Po dveletnem premoru so Tiskovno društvo Ognjišče,
Slovanska karitas, skavti in člani malteškega viteškega reda v
sodelovanju z Marijinim svetiščem v soboto organizirali 54.
narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Pri
izvedbi srečanja vsa leta pomagajo prostovoljci. Letos jih je
bilo kar 77, sporoča Romarski urad z Brezij. Romarje, bilo jih je
več kot tri tisoč, je najprej nagovoril gvardijan frančiškanskega
samostana na Brezjah dr. Robert Bahčič, maševanje pa je vodil
celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. V pridigi je med drugim
dejal, da je vsako življenje dragoceno in da so nam lahko bolni
in invalid za vzgled potrpežljivosti in kreposti.

17/29 oC
17/29 oC

16/28 oC
16/27 oC

16/23 oC

18/28 C
o

18/29 oC

13/28 oC
20/27 oC
18/30 oC

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

TOREK

SREDA

ČETRTEK

14/25 C
o

20/32 oC

19/27 oC

15/30 °C 16/28 °C

16/29 °C

21/27 oC

Več kot tri tisoč bolnikov, invalidov, starejših in njihovih
spremljevalcev se je udeležilo sobotnega romanja na
Brezje. / Foto: Janez Kotar, Romarski urad Brezje

