
Kranj – Smo na pragu nove
ga vročinskega vala. Vročina 
se bo od danes naprej stop
njevala in predvidoma vztra
jala vsaj do konca tedna, pa 
tudi potem verjetno ne bo 
bis tveno popustila, je napo
vedal meteorolog Branko 
Gregorčič z Agencije RS za 
okolje (Arso). »V tem tednu 
lahko po Sloveniji predvido
ma od srede do nedelje pri
čakujemo najvišje tempera
ture med 34 in 37 ali 38 stopi
njami Celzija, pri čemer za 
Gorenjsko bolj velja okoli 34 
stopinj.«

V vročih dneh se marsikdo hladi v vodi, tako kot otroci na fotografiji, ki smo jih v objektiv 
ujeli na reki Kokri. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Mladi na vojaškem taboru 
na Bohinjski Beli

V petek popoldan je v skupino planincev med vračanjem s Triglava na Mali 
Triglav vsaj trikrat udarila strela. V dveh primerih je šlo za direkten udar 
strele v človeka, v eno pohodnico pa naj bi strela udarila celo dvakrat.

Mojstrana – Na Triglavu se 
je minuli petek popoldan do
gajala prava drama. Nevihta 
je na vrhu očaka preseneti
la več manjših skupin pla
nincev, ki so se zato začele 
vračati proti Malemu Trigla
vu. Med potjo so se združili 
v večjo skupino, v katero je 
med 14.45 in 14.50 večkrat, 
po dostopnih informaci
jah vsaj trikrat, udarila stre
la. Pri tem se jih je osem
najst po škodovalo, dva huje. 
Slednja so kljub slabim vre
menskim razmeram še isti 
dan s helikopterjem slo
venske policije prepeljali v 
klinični center v Ljubljani, 

preostali pa so ob zdravni
škem nadzoru prenočili v 
domu na Kredarici. V jeseni
ško bolnišnico in ljubljanski 
klinični center so jih prepe
ljali na slednje jutro. Vsi so 
stabilni, smo izvedeli na no
vinarski konferenci po kon
čani reševalni akciji, v kate
ri je v dveh dneh sodelovalo 
več kot štirideset gorskih in 
drugih reševalcev.

»Na koncu je bil to zelo 
srečen dan. Skoraj neverjet
no je, da ni bil nihče mrtev,« 
je v soboto pred Sloven
skim planinskim muzejem 
v Mojstrani povedal načel
nik Gorske reševalne služ
be Mojstrana Iztok Arnol, ki 

je vodil reševalno akcijo na 
Triglavu. »Klic je do dežur
nega reševalca prišel v pe
tek ob 14.50. Informacije so 
bile zmedene, na začetku je 
bilo sporočilo o udaru strele 
in enem poškodovanem pla
nincu na Malem Triglavu. 
Ko smo se vključili v akcijo, 
so se poškodovanci kar mno
žili. Ko smo izvedeli, da je 
poškodovanih več, smo po
slali gor še dodatno ekipo, ki 
bi, če bi bila možnost, reše
vala klasično,« je opisal zače
tne trenutke reševalne akci
je, ki se je zaradi slabega vre
mena raztegnila na dva dni.

Podrobnosti reševalne akcije, ki je na Triglavu oziroma Kredarici potekala v petek popoldne 
in v soboto zjutraj, so predstavili (z leve): gorski reševalec-zdravnik Primož Trunk, pilot 
Letalske policijske enote Primož Škufca, vodja reševalne akcije Iztok Arnol, podpredsednik 
Gorske reševalne zveze Miha Primc in pilot Slovenske vojske Jernej Ramovš. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo pretežno jasno in vro-
če. Zvečer bodo nastajale 
posamezne vročinske  
nevihte.

jutri: pretežno jasno

16/32 °C

Simon Šubic

Strela vsaj trikrat udarila v planince

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vročina se bo od danes naprej stopnjevala in bo vztrajala predvidoma vsaj do konca tedna. Visoke 
temperature – poleg pomanjkanja padavin – sušne razmere še poslabšujejo.

Pred nami je nov vročinski val

AKTUALNO

Vse težje zagotavljajo 
zdravnika
V Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije so pred dnevi opozorili, 
da se vse več domov za starejše 
sooča z nezadostno zdravniško 
oskrbo stanovalcev.

3

GORENJSKA

Priseljenci so se učili 
tudi računalništva
Na Ljudski univerzi Jesenice so 
razvili program Digitalno-Lokalno, 
v sklopu katerega so se priseljenci 
dva meseca učili slovenščine in ra-
čunalništva.

4

ZANIMIVOSTI

Koruzni labirint tudi  
v Kranju
Obiskali smo koruzni labirint, ki so 
ga letos prvič postavili tudi v Kra-
nju. Prvi koruzni labirint je nastal 
na Štajerskem kot projekt aktivne-
ga preživljanja prostega časa.

10

ZANIMIVOSTI

Ob srečanju s kačo 
ostanimo mirni
Na Gorenjskem lahko najdemo 
šest vrst avtohtonih kač, med nji-
mi so najpogostejše smokulja, gad 
in modras. Slovenija pa je dom 
enajstim vrstam avtohtonih kač.

24
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Predstavitvenega dne Vojaškega tabora na vadišču 
Mačkovec pri Bohinjski Beli se je udeležil tudi 
obrambni minister Marjan Šarec, ki je nagovoril 
udeleženke in udeležence ter njihove svojce.

Na taboru je sodelovalo tudi 36 deklet. / Foto: Gorazd Kavčič
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Ljubljana – Najvišja dovolje-
na drobnoprodajna cena za 
električno energijo za go-
spodinjske odjemalce in za 
porabo v skupnih prosto-
rih večstanovanjskih stavb 
in skupnih prostorih v me-
šanih večstanovanjsko-po-
slovnih stavbah bo tako zna-
šala za višjo dnevno tarifno 
postavko 0,118 evra na kilo-
vatno uro, za nižjo dnevno 
tarifno postavko 0,082 evra 
na kilovatno uro in za eno-
tno dnevno tarifno postavko 
0,098 evra na kilovatno uro.

Najvišja dovoljena cena 
za električno energijo za od-
jemalce s priključno močjo 
enako ali manjšo od 43 ki-
lovatov, ki niso gospodinj-
ski odjemalci, znaša za viš-
jo dnevno tarifno postavko 
0,138 evra na kilovatno uro, 
za nižjo dnevno tarifno po-
stavko 0,099 evra na kilo-
vatno uro, za enotno dnevno 
tarifno postavko 0,124 evra 
na kilovatno uro.

Hkrati bo vlada v času ve-
ljave uredbe znižala davč-
no stopnjo davka na dodano 
vrednost na 9,5 odstotka in 
ohranila 50-odstotno zniža-
nje trošarin, v tem obdobju 
pa bo tudi za petdeset odstot-
kov znižan prispevek za ob-
novljive vire energije.

Koliko prihranka na 
gospodinjstvo

Po izračunih ministrstva 
za infrastrukturo bo tako 
za povprečnega gospodinj-
skega odjemalca, ki ima da-
nes cenejšo elektriko, to 

predstavljalo med 15 in 30 
odstotkov prihranka oz. od 
110 do 334 evrov prihranka 
na letni ravni, za tiste, ki so 
pri najdražjem dobavitelju 
pa do 56 odstotkov ali tisoč 
evrov prihranka na letnem 
nivoju. Za povprečnega ma-
lega poslovnega odjemalca 
bo regulacija ob upoštevanju 
trenutnih cen na letni ravni 

predstavljala od dva do 37 od-
stotkov prihranka oz. od 50 
do 1760 evrov. Za večstano-
vanjske stavbe, ki so danes 
pri največjem dobavitelju, 
ocenjujejo, da bodo nova do-
ločila predstavljala okoli 36 

odstotkov prihranka na le-
tnem nivoju glede na obja-
vljene tržne cene, kar pred-
stavlja okoli štiristo evrov 
prihranka.

Pričakujejo nadaljnjo rast 
cen elektrike

Z ukrepom vlada naslavlja 
energetsko draginjo, s kate-
ro se srečujemo v zadnjih 

mesecih. Cene električne 
energije na borzah so po po-
datkih ministrstva za infra-
strukturo že od oktobra viš-
je za okoli štiristo odstotkov 
v primerjavi s cenami iz prve 
polovice lanskega leta in 

dolgoletnimi povprečji. Tre-
nutno cene električne ener-
gije znašajo okoli štiristo 
evrov na megavatno uro, za-
radi potencialnih motenj pri 
oskrbi z zemeljskim plinom 
pa lahko pričakujemo na-
daljnjo rast cen zemeljskega 
plina, posledično pa tudi cen 
električne energije.

Še drugi ukrepi zaradi 
draginje

Gre za prvi paket ukrepov 
na področju električne ener-
gije, ki bi ga vlada lahko po 
potrebi tudi nadgradila, je 
prejšnji teden povedal mini-
ster za infrastrukturo Bojan 
Kumer. V naslednjih dneh 
pa bodo pripravili še ukrepe, 
ki bodo naslovili draginjo na 
področju cen plina, je še na-
povedal.

Aleš Senožetnik

Nova uredba se bo uporabljala eno leto, in sicer od prvega septembra dalje. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana, Kranj – Konec ju-
nija se je iztekla veljavnost 
turističnih (BON) in no-
vih bonov (BON21). Prve so 
upravičenci s stalnim bivali-
ščem v Sloveniji lahko izko-
ristili za turistične nastani-
tve, druge pa so lahko unov-
čili tudi v gostinskih loka-
lih, knjigarnah in papirni-
cah ter za druge aktivnosti 
na področju turizma, športa 
in kulture.

Podrobneje smo o tem, 
v kolikšni meri so bili boni 
unovčeni na območju go-
renjskih občin, že pisali, v 
minulih dneh pa je Finančna 

uprava postregla tudi z neka-
terimi drugimi zanimivimi 
statističnimi podatki o turi-
stičnih bonih.

Skupaj je bilo v približno 
dveh letih veljavnosti unov-
čenih za 301 milijon evrov 
turističnih bonov, kar pred-
stavlja 84,5 odstotka celotne 
vrednosti. Po letih je bilo za 
dobrih 128 milijonov bonov 
uporabljenih v letu 2020, za 
skoraj 130 milijonov evrov 
pa v lanskem letu. Za še do-
datnega 43,6 milijona evrov 
je bilo unovčenih letos.

V povprečju so gostje pri 
ponudnikih turističnih na-
mestitev dnevno unovči-
li za skoraj 405 tisoč evrov 

bonov. Največ bonov pa je 
bilo unovčenih prav na zad-
nji dan veljavnosti, 30. ju-
nija, in sicer za dobrega 2,8 
milijona evrov.

Delno ali v celoti je turi-
stični bon unovčilo 1,77 mi-
lijona upravičencev, pov-
prečna starost tistih, ki so 
unovčevali bone, pa znaša 
45,3 leta. Povprečna vred-
nost unovčenega bona zna-
ša 141,70 evra.

Največ, 1,13 milijona tu-
rističnih bonov oz. za dob-
rih 154 milijonov evrov bo-
nov, so gostje uporabili za 
namestitve v hotelih. Dob-
rih 315 tisoč oz. za 42,8 mi-
lijona evrov jih je bilo unov-
čenih v apartmajih, 155 tisoč 
oz. za 20 milijonov evrov v 
apartmajskih naseljih, pre-
ostanek pa v kampih, kjer je 
bilo unovčenih dobrih 129 
tisoč bonov, oz. v vrednosti 
12,7 milijona evrov.

Večina hotelov in apart-
majev, v katerih je bilo 
unovčenih največ bonov, je 
na Obali oz. v občinah s ter-
mami. Med hoteli jih je bilo 
največ unovčenih denimo v 
portoroškem Histrionu in 
Hotelu Sotelia v Podčetrtku, 
med apartmaji pa prednjači-
jo Vile Terme v Zrečah, Sali-
nera v Strunjanu in VIP Re-
sidence v Piranu. V kategori-
ji apartmajskih naselij se je 
najbolje odrezalo apartma-
jsko naselje Term Snovik.

Večino turističnih bonov so upravičenci unovčili v hotelih, povprečna 
vrednost unovčenega bona pa je znašala skoraj 142 evrov. Te in še nekatere 
zanimive statistične podatke so posredovali s Finančne uprave.

Aleš SenožetnikKranj – Iz Osnovnega zdravstva Gorenjske so sporočili, da je 
zaradi naraščanja okužb s koronavirusom od včeraj znova ob-
vezna uporaba maske v zdravstvenih domovih v Kranju, Škofji 
Loki, Tržiču, Radovljici, na Jesenicah in Bledu z vsemi podruž-
ničnimi ambulantami in zdravstvenimi postajami. Ukrep velja 
za zaposlene in obiskovalce, na kar bodo z obvestili opozarjali 
na vseh vstopnih mestih, na obveznost nošenja maske pa bo 
opozarjalo tudi osebje.

V zdravstvenih domovih spet obvezne maske
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Knjigo prejme FRANC SPRUK iz Stahovice.

V petek je začela veljati uredba o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne 
odjemalce. Uporabljati se bo začela 1. septembra in bo veljala do 31. avgusta prihodnje leto.

Ukrepi za cenejšo elektriko

Za bone največ v hotele

Več kot polovica 
vrednosti uporabljenih 
bonov je bila unovčena v 
hotelih.

Ukrep naj bi gospodinjstvom s cenejšo elektriko na 
letni ravni prihranil med 110 in 334 evrov, tistim, ki so 
danes pri najdražjem dobavitelju, pa do tisoč evrov.

Kot kaže, 40 stopinj Celzi-
ja v Sloveniji v tem tednu ne 
bomo dosegli, se bomo pa 
tej meji predvsem v soboto 
precej približali, je napove-
dal Branko Gregorčič ter do-
dal, da bo v četrtek nekoliko 
povečana verjetnost vročin-
skih neviht in nato še v dneh 
od nedelje naprej, kakšnega 
obilnejšega dežja pa še ved-
no ni na vidiku.

Vročinskih valov torej v 
tem poletju ne manjka. Že 
junij je bil eden od treh naj-
toplejših v zadnjih 60 letih, 
vročina pa se nadaljuje tudi 
v juliju, ki bo nadpovprečno 
vroč, pričakuje Gregorčič. 
Bo torej letošnje poletje eno 
toplejših v zgodovini meri-
tev? »Kakšno bo poletje kot 
celota, bo zelo odvisno od av-
gusta. Leta 2003 je bil avgust 
izjemno vroč. Kakšen bo le-
tos, še ni mogoče zaneslji-
vo napovedati, vse kaže, da 
bo vsaj nadpovprečen, ni pa 
nujno, da zelo vroč. Več o 
tem pa v prihodnjih tednih,« 
je odvrnil.

Suša vse hujša
»Žal se stanje suše v zad-

njih tednih poslabšuje,« 
ugotavlja agrometeorologi-
nja z Arsa Andreja Sušnik 
in dodaja, da poleg pomanj-
kanja padavin sušne raz-
mere poslabšujejo še viso-
ke temperature zraka, ki 
močno vplivajo tudi na vi-
soko stopnjo izhlapevanja. 
Po podatkih Arsovega Su-
šomera smo imeli v zad-
njem mesecu zelo toplo ob-
dobje, v večjem delu Slove-
nije je bilo med dve in tri sto-
pinje Celzija topleje kot obi-
čajno. »V delu zahodne Slo-
venije smo izmerili celo izje-
mno toplo obdobje, tempe-
raturni odkloni so bili okoli 
tri stopinje. Celo v zgornje-
savski regiji je bila običajno 
povprečna temperatura zra-
ka od sredine junija do sredi-
ne julija 15,9 stopinje, letos 

pa je bila 18,9. Na Kredarici 
je bilo celo 3,4 stopinje Celzi-
ja topleje kot v povprečju ob-
dobja 1981–2010,« je poja-
snila Sušnikova.

Glede na dolgoletno pov-
prečje so v večjem delu drža-
ve suhe padavinske razme-
re, zaradi lokalnih nalivov pa 
so manjša območja povsem 
normalnih razmer. Kazal-
nik padavin je najnižji v slo-
venski Istri, kjer je po podat-
kih Sušnikove padlo le okoli 
deset odstotkov padavin gle-
de na dolgoletno povprečje, v 
večjem delu Slovenije pa od 

40 do 70 odstotkov. Lokal-
no so padavine zelo neena-
komerno razporejene, razli-
ke v količini pa so lahko ve-
like že na manjšem obmo-
čju. »V sredini julija vladajo 
zmerno sušne razmere v po-
vršinskem sloju tal na Zgor-
njesavskem, v Beli krajini, 
Spodnjeposavskem, Koro-
škem in Podravskem, med-
tem ko so izjemno sušne raz-
mere prisotne na Gorenj-
skem, Notranjskem in Gori-
škem. Drugod beležimo izra-
zito sušne razmere,« je poja-
snila in dodala, da bo nov vro-
činski val stanje še poslabšal.

Vročina in suša se odra-
žata tudi na rastlinah. »Vre-
menske razmere stopnju-
jejo vročinski in sušni stres 
tako gojenih kot tudi negoje-
nih rastlin, kar se je odraža-
lo v uvelosti rastlin, moteni 
rasti in razvoju, rumenenju 
listja, v prisilnem dozoreva-
nju in ožigih. Lokalne pada-
vine so ponekod sicer za kra-
tek čas stres omilile,« je še 
pojasnila Sušnikova.

Pred nami je nov 
vročinski val
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Kot kaže, 40 stopinj 
Celzija v Sloveniji v tem 
tednu ne bomo dosegli, 
se bomo pa tej meji 
predvsem v soboto precej 
približali, je napovedal 
Branko Gregorčič.
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Kranj – »Stanovalcem, ki so 
zaradi pridruženih in kro-
ničnih obolenj ter starostne 
oslabelosti še posebno ran-
ljiva skupina, zato niso za-
gotovljene temeljne pravi-
ce zdravljenja iz osnovne-
ga zdravstvenega zavarova-
nja, ki jim sicer pripadajo 
po zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju,« so poudarili v 
Skupnosti socialnih zavo-
dov Slovenije. Ministrstvo 
za zdravje in Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije so zato pozvali, da ne-
mudoma pristopita k reše-
vanju problematike nezado-
stne zdravniške oskrbe sta-
rejših, ki bivajo v socialno-
varstvenih zavodih.

Po besedah sekretar-
ja Skupnosti socialnih za-
vodov Slovenije Denisa Sa-
hernika se s pomanjkanjem 
družinskih zdravnikov do-
movi za starejše soočajo že 
več let, a v zadnjem obdob-
ju se je stanje marsikje tako 
zaostrilo, da že lahko ogroža 
kakovost zdravstvene oskrbe 
in tudi zdravje stanovalcev. 
»Vse pogosteje prejemamo 
obvestila članov, da so zdra-
vstveni domovi zaradi ka-
drovskih težav še dodatno 
zmanjšali prisotnost zdrav-
nika v domu ali zavrnili izva-
janje programa splošne am-
bulante v socialnovarstve-
nem zavodu.« Tako se doga-
ja, da stanovalci ob prihodu 
v dom marsikje niso več ta-
koj zdravniško pregledani, 
zamujajo tudi drugi zdrav-
niški pregledi ter predpiso-
vanje receptov in napotnic. 
»Zaposleni so se zato pri 
skrbi za stanovalce vse po-
gosteje prisiljeni obračati na 
urgentne službe.« Za biva-
nje v domu se starejši pogos-
to odločajo prav zaradi zdra-
vstvenih težav, pri stanoval-
cih, ki so dlje časa brez do-
stopa do družinskega zdrav-
nika, pa se lahko kronič-
ne zdravstvene težave hit-
ro poslabšajo. »Zavedamo 
se, da je kronično pomanj-
kanje družinskih zdravni-
kov problem, ki ga občutijo 
številni prebivalci, ne zgolj 

stanovalci v domovih za sta-
rejše, vseeno pa menimo, da 
mora biti skrb za pravočas-
no in kakovostno zdravstve-
no obravnavo ranljivih sta-
rejših prednostna naloga,« 
je še dodal Sahernik.

Zdravnik prisoten zgolj 
enkrat na teden

S temi težavami se spopa-
dajo tudi v Domu upokojen-
cev Kranj. »Namesto štiri-
krat na teden je ta čas zdrav-
nik v domski ambulanti pri-
soten le enkrat na teden, saj 
nam zdravstveni dom zago-
tavlja le petino pripadajoče-
ga zdravnika. Zaradi tega 
imamo precej težav, a nam 
pomagajo vsaj tako, da lah-
ko pokličemo nujno me-
dinsko pomoč in urgentni 
zdravnik opravi vsaj najnuj-
nejšo oskrbo,« je pojasnila 
direktorica Nadja Gantar 
in dodala, da razumejo te-
žave s pomanjkanjem dru-
žinskih zdravnikov, a bi 
bilo po njenem prepriča-
nju kljub temu treba čim 
prej najti rešitev, saj gre v 
domovih za ranljivo popu-
lacijo. »Tudi naši zaposleni 
so v stiski, ker se nimajo s 
kom posvetovati, v stiski so 
stanovalci, ki pridejo v am-
bulanto, ker bi se radi pogo-
vorili z zdravnikom, pa so 
vrata zaprta; v stiski pa so 
tudi svojci, ki vse težje pri-
dobijo celovite informacije 

o zdravstvenem stanju svo-
jih bližnjih.« Redne ambu-
lante nimajo že približno 
leto dni, občasno je zdrav-
nik prisoten dva- ali trikrat 
na teden, zadnje tri mese-
ce pa kot omenjeno samo 
enkrat na teden, šele avgu-
sta naj bi bil spet dvakrat. 
»Tu se že zastavlja vpra-
šanje varne obravnave na-
ših stanovalcev,« opozar-
ja Nadja Gantar. Težava je 
tudi, ker nimajo osebne-
ga zdravnika, kar zagota-
vlja občutek varnosti, am-
pak vsakič pride kdo drug. 

Obenem zaradi tega stano-
valci, ki so jih sprejeli v pre-
teklih dveh mesecih, še ved-
no čakajo na prvo obravna-
vo, kar so prej zagotavljali v 
roku enega tedna. »Zato se 
zgodi, da novo sprejete prej 
pregleda urgentni zdrav-
nik.« Pojasnila je, da so se 
na občini odločili razpisa-
ti koncesijo za domskega 
zdravnika, a jo skrbi, če se 

bo ob splošnem pomanjka-
nju družinskih zdravnikov 
sploh kdo javil.

Tudi direktorica Centra 
slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka Silva Koš-
njek je opozorila na pomanj-
kanje zdravnikov na primar-
ni ravni, zaradi česar je še 
težje dobiti zdravnika, ki 
bi delal v domu za starejše. 
»Včasih imam občutek, kot 
da so naši stanovalci drugo-
razredni državljani.« Treba 
se je zavedati, je poudarila, 
da so zdravniki v domovih 
nujno potrebni, saj imajo 
številni stanovalci zdravstve-
ne težave. Zato se zaveda, da 
imajo v njihovem domu pri-
vilegij, da je pet dni v tednu 
prisoten domski zdravnik.

V Tržiču zdravnik ni 
problem

V Domu Petra Uzarja Tr-
žič prav tako za zdaj nima-
jo težav z zagotavljanjem 
zdravniške oskrbe, pravi sve-
tovalka za zdravstveno nego 
Katja Terseglav. »V naši am-
bulanti je zdravnik Blaž Lav-
tižar prisoten štirikrat na te-
den.« Opozorila pa je na veli-
ko pomanjkanje negovalne-
ga kadra, ki ga primanjku-
je tudi v drugih domovih za 
starejše. Z razpisi stalno iš-
čejo tako bolničarje negoval-
ce kot zdravstvene tehnike, 
pri čemer v kolektiv toplo va-
bijo tudi dijake in študente.

Mateja Rant

V Domu upokojencev Kranj je zdravnik prisoten zgolj enkrat na teden. / Foto: Gorazd Kavčič

G ore so bile še ne tako 
zelo dolgo nazaj kraj 
za izbrance. Vzbujale 

so strahospoštovanje, zaradi 
nedostopnosti pa so se vrhovi 
zdeli mnogo višji in bolj odda-
ljeni kot danes.

Zadnja leta se trend v števi-
lu obiskovalcev skokovito spre-
minja. Številne gozdne poti 
olajšajo dostope z avtomobi-
li, poceni oprema je dostop-
na vsakomur, idej za planin-
ske izlete pa ni več treba iskati 
v redki literaturi ali pri izku-
šenih gornikih, ampak nas 
družbena omrežja z njimi 
bombardirajo vsakodnevno.

Slovenske gore, v katere se 
vsako leto odpravi približno 
1,7 milijona pohodnikov, so 
množično obiskane tudi letos, 
čeprav vrhunec poletne pla-
ninske sezone šele prihaja.

Planinska zveza Sloveni-
je se zaveda svoje odgovorno-
sti in vestno izobražuje mar-
kaciste (čeprav je teh srčnih 
prostovoljcev vedno prema-
lo), da ti skrbijo za urejene in 
zato varne planinske poti, ter 
obvešča planince o vseh po-
membnih informacijah, ki jih 
potrebujejo za obisk gora. Pri-
ložnosti vse bolj razvijajočega 
se planinskega turizma spoz-
nava tudi država, ki zdaj tudi 
iz proračuna namenja denar 
za obnovo planinskih poti in 
energetsko sanacijo planin-
skih koč. Te postajajo vedno 
bolj udobne; nekatere ima-
jo celo apartmaje z ločenimi 
stranišči in celo tuši, kar pla-
ninska doživetja še poveča. Če 

smo bili nekdaj veseli, če smo 
v planinski koči lahko izbira-
li med joto in ričetom, so koče 
kljub oteženim dostopom in 
drugim specifikam marsikje 
prave visokogorske »gostilne«. 
Velika zasluga in zahvala za 
to gre oskrbnikom, ki planin-
cem skušajo zagotoviti ne le 
vse potrebne informacije, am-
pak tudi udobje in kulinarič-
na doživetja.

A roko na srce, posledi-
ca vsega tega je le še več pla-
nincev, pa ne le to – vse več je 
planincev, ki izbranim ciljem 
niso kos. To potrjuje tudi ža-
lostna statistika gorskih reše-
valcev, ki vsako leto poveča-
jo število svojih intervencij in 
posredujejo predvsem zaradi 
slabe pripravljenosti in opre-
mljenosti planincev pa tudi 
bolezni.

Da bo nekaj treba spremeni-
ti, se pristojni zavedajo, zato 
na Planinski zvezi Slovenije 
velike napore vlagajo v ozave-
ščanje planincev, pa tudi v ne-
katere inovativne projekte. Te 
dni so na izbranih lokacijah 
začeli šteti planince (kot na 
obremenjenih mostovih šteje-
jo vozila), podatki pa jim bodo 
povedali, kje in kdaj je obiska 
največ. Zaradi vse bolj oblega-
nih priljubljenih gorskih vrhov 
si prizadevajo tudi za preu-
smerjanje obiskovalcev. Vrho-
vi Slovenske planinske poti še 
zdaleč niso vse od naših gora.

Največja odgovornost pa je 
na nas, planincih, da se v gore 
odpravimo s trezno presojo in 
po pameti.

Oblegane gore
V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so pred dnevi opozorili, da se vse več domov za starejše sooča 
z nezadostno zdravniško oskrbo stanovalcev, saj so zdravstveni domovi drastično zmanjšali prisotnost 
družinskih zdravnikov ali celo zavrnili zagotavljanje domskega zdravnika.

Vse težje zagotavljajo zdravnika KOMENTAR
Jasna Paladin
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Kranj – Število okužb s covi-
dom-19 narašča tako v svetu 
kot tudi v Sloveniji, zato na 
NIJZ opozarjajo, da je zelo 
pomembno, da to širjenje 
omejimo.

Epidemiolog in predstoj-
nik centra za nalezljive bo-
lezni NIJZ Mario Fafangel je 
poudaril, da bi se cepiti mo-
rali vsi, še posebej pa starej-
ši od 60 let. Ob simptomih 
je pomembno testiranje, 
če smo bolni, pa moramo 

ostati doma. Fanagel pripo-
roča tudi nošenje maske v 
natrpanih zaprtih prostorih, 
zdravstvu in domovih za sta-
rejše občane. »Ne pozabimo 
na higieno, prezračevanje in 
aktivnosti na odprtem. Bo-
lezen moramo zdraviti, pri 

vsem skupaj pa je pomemb-
na tudi solidarnost in skrb 
za skupnost,« je poudaril 
Fafangel.

V državi je bilo po podat-
kih NIJZ včeraj nekaj več 
kot 19 tisoč aktivnih prime-
rov okužb.

Urška Peternel

Epidemiologi opozarjajo: ob simptomih se testirajte

Za bivanje v domu se 
starejši pogosto odločajo 
prav zaradi zdravstvenih 
težav, pri stanovalcih, 
ki so dlje časa brez 
dostopa do družinskega 
zdravnika, pa se lahko 
kronične zdravstvene 
težave hitro poslabšajo.
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Zaključek prazničnega leta
S slovesnostjo, ki so jo v soboto pripravili na vaškem trgu v Stari Fužini, so zaokrožili praznovanje 
štiridesete obletnice sprejetja zakona o ustanovitvi našega edinega narodnega parka ter šestdesete 
obletnice zavarovanja Doline Triglavskih jezer.

Stara Fužina – Obe obletni-
ci je Triglavski narodni park 
sicer praznoval lani, zaklju-
ček pa so zaradi epidemi-
je prestavili v letošnje leto. 
Direktor javnega zavoda 
TNP Tit Potočnik je v svo-
jem nagovoru na prireditvi, 
ki so jo v soboto pripravili 
na vaškem trgu v Stari Fu-
žini, poudaril pomen sode-
lovanja upravljavcev parka 
z vsemi deležniki. »Zaveda-
mo se, da samo sodelovanje 
prinese rezultate, h katerim 
stremimo, to je ohranjanje 
narave.«

Da življenje v naro-
dnem parku prinaša šte-
vilne omejitve, je opozoril 
predsednik sveta Krajev-
ne skupnosti Stara Fuži-
na - Studor Bojan Traven, 
a je poudaril tudi prednos-
ti. »Ljudje, ki živimo tukaj, 
in generacije pred nami 
smo ohranili to, kar danes 
imenujemo Triglavski na-
rodni park. Uspelo nam je 

ohraniti čudovito naravo, z 
njo skupaj živeti in jo glo-
boko čutiti,« je dejal.

Župan Občine Bohinj 
Jože Sodja je spomnil na vse 
izzive, s katerimi so se v pre-
teklosti srečevali Bohinjci, ki 
živijo v parku ali tik ob njem. 
Prepričan je, da so ob oble-
tnici pomembna predvsem 
dejanja, ki so se v vseh teh 
letih zgodila. »Vse smo us-
pešno prestali in v zadnjih 
letih nam je uspelo vzposta-
viti tesno sodelovanje med 
lokalno skupnostjo in jav-
nim zavodom TNP. Skupaj 
se lotevamo izzivov in sku-
paj načrtujemo prihodnost. 
To je nujno potrebno, saj 
obiskovalci k nam prihajajo 

predvsem zaradi čudovite 
narave in zaradi izjemnih 
ljudi, ki z njo sobivajo,« je 
povedal župan.

»V največje zadovoljstvo 
mi je spoznanje, da smo v 
zadnjih nekaj letih vzposta-
vili trdno zavezništvo na ce-
lotnem območju Triglavske-
ga narodnega parka, kar vodi 
v dobre zgodbe, ki se bodo 
dogajale v naslednjih de-
setletjih,« pa je dejal direk-
tor Turizma Bohinj Klemen 
Langus. »To zavezništvo je 
zagotovilo, da se bodo lahko 
lokalne skupnosti znotraj 
narodnega parka normalno 
razvijale. In da bomo ime-
li jasno in zavezujočo smer 
varovanja okolja našega 

edinega narodnega parka, 
hkrati pa bomo tudi nudili 
kakovostno doživljanje tega 
območja,« je dodal.

V znamenju praznovanj 
pomembnih obletnic bo 
tudi prihodnje leto, ko bodo 
v javnem zavodu TNP zaz-
namovali dvajset let, kar 
je Triglavski narodni park 
leta 2003 postal del Bios-
fernega območja Julijske 
Alpe, medvladnega progra-
ma Unesca, ki poudarja rav-
novesje med človekom in 
naravo. Leto za tem pa bodo 
praznovali še sto let od na-
stanka Alpskega varstve-
nega parka, ki je bil pred-
hodnik današnjega Trigla-
vskega narodnega parka.

Marjana Ahačič

Na trgu v Stari Fužini je bila na ogled posebej za to priložnost prirejena razstava Večna 
sprememba, ujeta v fotografski objektiv, s katero je Triglavski narodni park lani zaznamoval 
svoji obletnici.

Jesenice – Murisa Silić je 
doma iz Bosne. V Sloveni-
jo je prišla pred tremi leti, 
ker tu dela njen mož. Prid-
ružili sta se mu s hčerko. 
»Moja želja je, da bi v Slove-
niji obiskovala in dokonča-
la ekonomsko fakulteto,« v 
lepi slovenščini pravi Muri-
sa v kratkem filmčku, ki so 
ga pripravili na Ljudski uni-
verzi Jesenice. Murisa se je 
namreč pridružila skupini 
priseljenk, ki je obiskovala 
novi, pilotni izobraževalni 
program Digitalno-Lokalno, 
ki so ga razvili v okviru pro-
jekta Includ-EU. Ta je name-
njen pridobivanju jezikov-
nih in digitalnih veščin pri-
seljencev. Udeleženci – veči-
na med njimi žensk – so tako 
dobra dva meseca obiskovali 

tečaj slovenščine in tečaj ra-
čunalništva.

Prva vrata, na katera 
potrkajo

Kot je dejala direktori-
ca Ljudske univerze Jese-
nice Maja Radinović Haj-
dič, so vrata ljudske univer-
ze na Jesenicah prva vrata, 

na katera potrkajo priseljen-
ci. Zanje so oblikovali pro-
grame učenja slovenščine, 
različna druga izobraževa-
nja za odrasle in karierne-
ga svetovanja. V času pan-
demije pa se je pokazalo, 
da je pomembno, da se pri-
seljenci naučijo tudi digital-
nih veščin, ki bi jim lahko 

pomagale pri ohranjanju 
medsebojnih stikov in kre-
pitvi socialne mreže, obe-
nem pa pri uporabi različ-
nih javnih storitev, ki so na 
voljo na spletu.

»Program Digitalno-Lo-
kalno je namenjen tako uče-
nju slovenskega jezika kot 
digitalnih spretnosti, gre za 

kombinacijo obojega,« pravi 
Maja Radinović Hajdić.

»Za ta tečaj sem se odloči-
la, ker je brezplačen in zato, 
da se čim več naučim in to 
znanje uporabljam v življe-
nju. Všeč mi je tudi, da sem 
spoznala nove prijatelje, vsi 
si med seboj pomagamo,« 
pravi Murisa.

Nastal je tudi filmček
Kot ugotavljajo na ljudski 

univerzi, se je pokazalo, da 
so s programom ustrezno 
odgovorili na potrebe prise-
ljencev; za njihovo socialno 
vključenost namreč ni po-
membno le znanje sloven-
skega jezika, temveč tudi di-
gitalne spretnosti.

V sklopu programa so po-
sneli tudi filmček, ki je na-
menjen spodbujanju prise-
ljencev po vsej EU, naj krepi-
jo svoje digitalne zmožnosti.

Na Ljudski univerzi Jesenice so razvili program Digitalno-Lokalno, v sklopu katerega so se priseljenci učili slovenščine in računalništva.

Kranjska Gora – Na seji občinskega sveta v Kranjski Gori, ki 
je potekala prejšnji teden, so potrdili tudi sklep o podelitvi 
letošnjih občinskih priznanj. Priznanje Občine Kranjska Gora 
bodo prejeli: Društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora, 
Janez Zajšek in Brigita Pirc iz Mojstrane in Franc Potočnik iz 
Mojstrane. Kot je na seji povedal predsednik žirije za prizna-
nja Jože Dovžan, so prejeli sedem predlogov za priznanja, 
praviloma vsako leto podelijo največ tri. Niso pa prejeli no-
benega predloga za podelitev zlatega grba in naziva častni 
občan – občanka Občine Kranjska Gora. Župan Janez Hrovat 
bo priznanja podelil na slovesnosti ob občinskem prazniku, 
ki ga praznujejo 7. avgusta v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž 
leta 1895 postavil stolp na vrh Triglava.

Trije prejemniki priznanj Občine Kranjska Gora

Kranjska Gora – Komuna-
la Kranjska Gora je lani po-
slovala uspešno, je na zad-
nji seji kranjskogorskega 
občinskega sveta povedal 
njen direktor Blaž Knific. 
Ustvarili so 65 tisoč evrov 
presežka prihodkov nad 
odhodki, in to čeprav je na 
poslovanje v prvi polovi-
ci leta vplivala epidemija. 
Med drugim so bili prihod-
ki nižji zaradi manjšega 

odvoza odpadkov, kajti ve-
liko hotelov je bilo zaprtih. 
Ob tem je Knific poudaril, 
da so veliko pozornosti na-
menjali zagotavljanju ka-
kovostne pitne vode, tudi 
s sanacijo vodovodnega 
omrežja in zajetij. Poseb-
no so ponosni, da tako obi-
skovalcem kot domačinom 
omogočajo tudi pitje sveže 
pitne vode iz lesenih korit 
s tekočo vodo, ki stojijo na 
več lokacijah, tudi v središ-
ču Kranjske Gore.

Sveža pitna voda tudi iz 
vaških korit
Urška Peternel

Urška Peternel

Udeleženke programa Digitalno-Lokalno / Foto: posnetek zaslona

Priseljenci so se učili tudi računalništva

Murisa Silić / Foto: posnetek zaslona

Program je zaključilo 
dvajset udeležencev iz 
Bosne, Kosova, Srbije, 
Makedonije, Irana, 
Dominikanske republike, 
Turčije in Jordanije.

»Ljudje, ki živimo tukaj, 
in generacije pred 
nami smo ohranili to, 
kar danes imenujemo 
Triglavski narodni park. 
Uspelo nam je ohraniti 
čudovito naravo, z 
njo skupaj živeti in jo 
globoko čutiti.«

Eno od korit s svežo pitno vodo stoji tudi sredi Kranjske 
Gore. / Foto: Urška Peternel
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Bohinjska Bela – Tradicio-
nalni, že triindvajseti dvote-
denski Vojaški tabor Sloven-
ske vojske za študente in di-
jake je potekal na širšem ob-
močju Bohinjske Bele. Nje-
govi udeleženci so se sezna-
njali z vojaškim življenjem 
in s posameznimi področji 
dela v Slovenski vojski ter 
se usposabljali v terenskih 
razmerah – tokratne so bile 

zaznamovane predvsem z 
vročino.

Tabor mlade – tokrat je 
bilo vključenih 77 udeležen-
cev iz vse Slovenije, od tega 
36 deklet – bogati z znanjem 
in praktičnimi izkušnjami, 
pa tudi z mnogo organizacij-
skimi veščinami, ki pridejo 
prav v vsakdanjem življenju.

Skupaj preizkušajo meje 
fizičnih zmogljivosti, obe-
nem pa pridobivajo vred-
note medsebojne pomoči, 

sodelovanja, reda in discipli-
ne. Častniki se trudijo ude-
ležencem tabora predstaviti 
aktivnosti preživetja v nara-
vi, hkrati pa jih motivirajo, 
da s skupnimi močmi pride-
jo do zastavljenega cilja.

Na predstavitvenem dne-
vu je udeležence nagovoril 
Poveljnik Centra vojaških 
šol brigadir Peter Zakrajšek, 
letos pa so bili prvič med po-
vabljenimi tudi svojci in pri-
jatelji udeležencev.

Minister na obisku
Udeležence tabora je obi-

skal tudi minister za obram-
bo Marjan Šarec, ki si je ogle-
dal tabor ter dinamični pri-
kaz vojaškega znanja in ve-
ščin preživetja v naravi.

»Bodite ponosni na od-
ločitev, da ste tukaj, na to-
varištvo, sodelovanje in po-
moč drug drugemu. Bodite 
ponosni, da danes tukaj de-
lujete kot usklajena ekipa,« 
je nagovoril udeležence mi-
nister.

»Veseli me, da je za to-
vrstna usposabljanja veli-
ko zanimanja. Biti vojak je 
najprej častno dejanje, je 
poseben poklic, ne le poklic, 
je poslanstvo služiti domo-
vini,« je nadaljeval. »Dana-
šnja družba potrebuje tova-
rištvo, zavedati se moramo, 
da mir ni trajno pridoblje-
na vrednota. Prav Slovenska 

vojska je garancija, da bo 
Slovenija vedno branje-
na, da bo spoštovana v zve-
zi Nato in predvsem, da bo 

spoštovana v slovenski druž-
bi. Za to pa največ lahko na-
redimo sami,« je še dodal 
minister Šarec.

Samo Lesjak

Minister Šarec je v nagovoru udeležencem tabora poudaril napredek in znanje, ki so ga 
mladi pridobili v času usposabljanja na Mačkovcu. / Foto: Gorazd Kavčič

Kropa – Nekdaj so sredi ju-
lija na oknih kroparskih de-
klet cveteli gorenjski nagelj-
ni. Z njimi so dekleta okrasi-
la vigenjce, fantje pa so si jih 
zataknili v gumbnice ali za 
klobuke. In ker je čas sovpa-
dal z datumom blagoslova 
cerkve sv. Lenarta, po izroči-
lu naj bi se to zgodilo na god 
sv. Marjete, je bila maša in 
po maši sejem – ta lepi se-
jem ali nageljnov sejem. Kot 
je zapisal Joža Bertoncelj v 
Kroparskih zgodbah: Na ta 
lep smn je blo in bo golant!

Žlahtna tradicija se v Kropi 
znova obuja – tokratno pra-
znovanje godu svete Marjete 
se je začelo z nedeljsko mašo 
v cerkvi sv. Lenarta, nadalje-
valo pa v prešernem vzdušju 
s sejmom izdelkov mojstrov 
domačih obrti, kovanjem v 
vigenjcu ter prikazom nek-
danjega kovaškega življenja. 
Kroparski vigenjc Vice je na-
mreč pri nas edina ohranje-
na kovačnica za ročno kova-
nje žebljev z avtentično oh-
ranjeno zunanjo podobo in 

kovaško opremo v notranjo-
sti, ki predstavlja neprecen-
ljivo tehnično dediščino go-
renjskih žebljarskih krajev. 
Vsi obiskovalci semnja, tako 
domačini kot mnogi turisti, 
so se okrepčali tudi s kova-
ško malico, druženje pod 
lipo ob vigenjcu pa sklenili v 
popoldanskih urah ob mno-
gih domačih kulinaričnih 

dobrotah, kot so denimo ro-
žičevi štrukeljci.

Kot je dejala Metka Kav-
čič, predsednica Turistične-
ga društva Kropa, ki je prip-
ravilo praznovanje, je nek-
daj na Gorenjskem velja-
lo, da so bila žegnanja in se-
menj predvsem priložnost za 
srečevanje fantov in deklet 
ter za izkazovanje njihove 

medsebojne naklonjenosti, 
dandanes pa so tovrstna pra-
znovanja izjemno pomemb-
na v luči ohranjanja tradicije, 
obujanja bogate kroparske 
kulturne dediščine, obenem 
pa gre za druženje in pove-
zovanje domačinov vseh ge-
neracij in aktiven turistični 
utrip, ki v kraj pritegne mar-
sikaterega popotnika.

V Kropi so to nedeljo z obujanjem tradicionalnega nageljnovega semnja ter druženjem praznovali god 
svete Marjete.

Samo Lesjak

Obiskovalci Marjetinega semnja so si lahko v vigenjcu ogledali umetnost ročnega kovanja 
žebljev. / Foto: Tina Dokl

Ta lepi sejem, ta nageljnov semenj

Vojaška vadba za prihodnost: mladi udeleženci tabora so 
pogumno preizkušali meje svojih zmogljivosti in nabirali 
znanje ter izkušnje. / Foto: Gorazd Kavčič

Predstavitvenega dne Vojaškega tabora na vadišču Mačkovec pri Bohinjski Beli se je udeležil tudi obrambni minister Marjan Šarec, ki je nagovoril 
udeleženke in udeležence ter njihove svojce.

Mladi na vojaškem taboru na Bohinjski Beli

Za preglasno zasebno zaba-
vo na Golf igrišču Bled (Royal 
Bled Golf) v soboto, 9. 7. 2022, 
ki je presegla vse meje dopustne-
ga NISO IMELI DOVOLJE-
NJA PRISTOJNE UPRAV-
NE ENOTE JESENICE.

V Gorenjskem glasu je bilo 
15. 7. 2022 v rubriki Prejeli smo 
objavljeno moje pisanje, v ka-
terem sem kot predsednik Tu-
rističnega društva Lesce, ki je 
lastnik kampa Šobec, ostro kri-
tiziral ravnanje odgovornih iz 
Golf igrišče Bled, ki so organi-
zirali zasebno zabavo s preg-
lasno moderno glasbo, katere 
nizki basovski toni so se raz-
legali kilometre naokoli in so 
vzeli spanec prebivalcem in tu-
ristom. Zasebna zabava je tra-
jala od večera do naslednjega 
jutra, skoraj celo noč. Potem 
ko so bili organizatorji zabave 
naslednje jutro opozorjeni na 
neprimernost takega ravna-
nja, so se izgovorili, da so za 
zabavo do poznih jutranjih ur 
imeli dovoljenje Upravne eno-
te Jesenice. Izkazalo se je, da to 
o dovoljenju ni bilo res. Uprav-
na enota Jesenice za dogodek 
ni izdala nobenega dovoljenja.

Ni zanemarljivo, da na 
korektno opozorilno pismo 

direktor podjetja Šobec, d. o. 
o., ki upravlja uspešen in naj-
večji kamp v državi, naslovlje-
no na vodstvo golfskega igrišča, 
kot »sosed« igrišča ni dobil od-
govora. Po direktorjevi telefon-
ski intervenciji je dobil le ustni, 
očitno neresnični izgovor, da 
so imeli dovoljenje pristojnih.

Za vsakogar, ki se ukvarja s 
turizmom in želi, da bi to delal 
v sožitju s prebivalci iz okolja, 
bi moralo biti več kot razum-
ljivo, da se ne more tako obna-
šati, pa če ima birokratsko do-
voljenje ali ne. Sedaj, ko se ve, 
da dovoljenja za neprimerno 
in celonočno preglasno zaseb-
no zabavo niso imeli in da so o 
dovoljenju lagali, si še bolj kri-
tično lahko izoblikujemo mne-
nje o tem, kako si organizatorji 
nočnega hrupa razlagajo svo-
je pravice in njihovo vlogo v tu-
ristični ponudbi enega najbolj 
razvitih turističnih območij v 
državi. Lahko bi razumeli tudi 
tako, da si mislijo: »Kaj nam 
pa morejo!« Če tako mislijo, je 
možen samo en odgovor: »Ne, 
ne bomo vam dovolili!«

Zlatko Kavčič,  
predsednik Turističnega 

društva Lesce

Tudi velikim in bogatim ne sme biti 
dovoljeno vse – drugič! 

Skupaj preizkušajo meje 
fizičnih zmogljivosti, 
obenem pa pridobivajo 
vrednote medsebojne 
pomoči, sodelovanja, 
reda in discipline.

Prikazali so tudi uporabo vojaških vozil. / Foto: Gorazd Kavčič

PREJELI SMO
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Podbrezje – Pred Katrušni-
kovo domačijo sredi klanca, 
ki se takoj za bistriškim mo-
stom dvigne v spodnji del 
Podbrezij, ob stoletni kapeli-
ci mlaj s cvetom marjetice in 
napisom Marjeta 100 opo-
zarja, da je v hiši praznik. In 
to velik in ne tako pogost pra-
znik. Mama Metka Pintar je 
v sredo, 13. julija, praznovala 
stoti rojstni dan! Na predve-
čer stotega rojstnega dneva 
so najstarejšo krajanko s po-
doknico presenetili sosed-
je in mnogi drugi Podbreža-
ni. Slavljenki je zapel ženski 
pevski zbor kmečkih žena s 
kranjskega območja Regina, 
slavljenko pa sta z izbranimi 
besedami nagovorila doma-
čina Milan Debeljak in Sta-
ne Mihelič. V soboto je v 
podbreški cerkvi v čast slav-
ljenki potekala sveta maša, 
ki jo je daroval domači žu-
pnik Miha Lavrinec.

Slavljenko so v sredo, 
na njen stoti rojstni dan, 

obiskali tudi župan Občine 
Naklo Ivan Meglič in pred-
stavniki Društva upokojen-
cev Naklo Jože Kajin, Miša 

Čimžar, Vikica Radjenovič 
in Magda Slapar. Stoletnica 
Metka je bila vesela obiska 
in voščil. Delovala je vedro, 

sproščeno, mladostno. Kot 
da ne bi dopolnila stoletni-
ce. Hčerka Marjana in sino-
va Janez in Lojze so poveda-
li, da v življenju še ni bila v 
bolnišnici in da je epidemijo 
ter cepljenje preživela brez 
posledic. Rada ima domače, 
preproste jedi. Le zadnje dni 
je bila v skrbeh, kako bo mi-
nilo njeno praznovanje.

Katrušnikova mama je 
bila rojena na Kubovi ozi-
roma Grašičevi domači-
ji v Podbrezjah. Skrb za 
bratranca njene mame in 
njegovo ženo, ki sta osta-
la sama – en sin je padel v 
partizanih, drugi – duhov-
nik pa se je odšel v Ameriko 
–, jo je leta 1950 pripeljala h 
Katrušniku, kjer je skrbela 
za osamljena sorodnika in 
na tej domačiji tudi ostala. 
Na poroki sestre Francke z 
Jožetom Pintarjem z Bleda 
je spoznala ženinovega bra-
ta Lojzeta in se z njim po-
ročila. Tako je nastala dvoj-
na »žlahta«. Mož ji je umrl 
leta 1987.

Slavljenka Metka Pintar na stoti rojstni dan / Foto: Jože Košnjek

Bohinjska Bela – Domače tu-
ristično društvo vsako leto 
sejem organizira na nede-
ljo okoli 20. julija, ko goduje 
farna zavetnica sv. Marjeta. 
Že v soboto je tako v Kultur-
nem domu potekal spomin-
ski večer s projekcijo filma 
Ljubezen po kranjsko, ki je 
bil posnet po knjigi pokojne-
ga sokrajana, pisatelja Jane-
za Zupana. Prijeten filmski 
večer je gledalce nostalgično 
popeljal v neke druge čase. 
Za organizacijo je poskrbel 
Tomaž Bregant, za tehnično 
izvedbo pa Matjaž Resman.

Nedeljski program se je 
začel z jutranjo mašo v farni 
cerkvi sv. Marjete, nadaljeval 
pa v večernih urah v vaškem 
jedru na prostem. V razgi-
banem programu, ki sta ga 
povezovala Marija Strgar in 
Alojz Ropret, so nastopili ot-
roci domačega vrtca in šole, 
domačinka Dragica Ropret 
Žumer je izvedla kamišibaj, 
edinstveno obliko pripovedo-
vanja zgodb ob slikah, nav-
dušili pa so tudi inštrumen-
talno-vokalna skupina KD 
Podnart ter Duo Senta in Ro-
bert. Društvo žena in deklet 
na vasi je pripravilo kulina-
rične dobrote, predvsem raz-
lične potice, postregle pa so 
tudi okusno obaro.

Kot je dejala predsednica 
turističnega društva Franc-
ka Gregorc, sodelovanje 
prav vseh društev v krajev-
ni skupnosti, tudi z društvi 
iz drugih krajev, pripomo-
re k ohranjanju za krajane 
pomembne tradicije kultur-
nega in družabnega življe-
nja na Bohinjski Beli. Na le-
seni ograji od vaškega jedra 
do šole pa bo vse poletje na 
ogled tudi razstava fotogra-
fij kulturne dediščine Bo-
hinjske Bele, na kateri obi-
skovalci lahko pridobijo in-
formacije o bogati dediščini 
tega edinstvenega kraja.

V vaškem jedru Bohinjske Bele je potekal tradicionalni Marjetin semenj s ponudbo domače obrti 
in kulturno-zabavnim programom.

Samo Lesjak

Bled – Kot je pojasnil Du-
šan Dimnik, zunanji sode-
lavec Prirodoslovnega mu-
zeja Slovenije, ki štorklje 
obročka že vrsto let, so bili 
letos po štirje mladiči štor-
kelj v Lahovčah, Cerkljah in 

Komendi, po dva pa v Tene-
tišah in na Olševku. V Škofji 
Loki, Preddvoru in na Mla-
ki, kjer so že vrsto let gnez-
da, se žal niso razveselili 
mladičev.

Na Bledu, kjer so štorklje 
letos zgradile novo gnezdo, 
so bili trije mladiči, a sta dva 
padla iz gnezda, eden od 
njiju je poginil, drugi je bil 
odpeljan v azil za prostoži-
veče živali na Muti, tretjega 
je Dimnik v gnezdu obroč-
kal pred kratkim. Na Muto 

sta bila odpeljala tudi dva 
obročkana mladiča iz Šu-
tne, katerih starši so izgini-
li in ju več dni niso hranili. 
Štirim mladičem, ki so od-
raščali v gnezdu na strehi 
osnovne šole v Predosljah, 
pa žal usoda ni bila naklo-
njena.

Poleg Bleda so letos 
štorklje zgradile še dve novi 
gnezdi na Gorenjskem, in 
sicer v Radovljici, kjer ni 
bilo mladičev, in v Domža-
lah, kjer je Dimnik načrto-
val obročkanje v preteklem 
tednu, a meni, da je že pre-
pozno, saj so mladiči najver-
jetneje že poleteli. »Na Go-
renjskem, kjer je vsako leto 
več gnezd, je približno sto 
štorkelj, od tega ima nekje 
od deset do petnajst parov 
štorkelj mladiče,« je pove-
dal Dimnik in še dodal, da 
so gnezdo postavili tudi na 
osnovni šoli v Žabnici, kjer 
bodo dogajanje podobno kot 
v Predosljah spremljali s ka-
mero.

Maša Likosar

Kranjska Gora – Storitev pomoč na domu bo v občini Kranjska 
Gora od 1. avgusta naprej nekoliko dražja. Ob delovnih dneh 
bo cena ure pomoči višja za štiri odstotke in bo znašala 21,63 
evra, od tega bo subvencija Občine Kranjska Gora znašala 
17,98 evra, cena za uporabnike pa bo 3,64 evra. Subvencija 
Občine Kranjska Gora znaša 83,20 odstotka in je med najviš-
jimi v državi.

V Kranjski Gori dražja pomoč na domu

Jože Košnjek

Marjetin semenj na Bohinjski Beli je povezal vse generacije, zlasti najmlajši so uživali v 
kamišibaju. / Foto: Tina Dokl

Dušan Dimnik med obročkanjem mlade štorklje na Bledu  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Prejšnjo sredo je prestopila prag stoletnice Metka Pintar, Katrušnikova mama iz Podbrezij. Življenje ji je 
namenilo najlepše darilo: zdravje.

Sto let Katrušnikove mameLetos dvajset 
mladičev štorkelj

Marjetin semenj na Bohinjski BeliNa Gorenjskem, kjer je 
vsako leto več gnezd, je 
približno sto štorkelj.

Ptice obročkajo v gnezdu kot mladiče, in sicer z namenom 
pridobivanja podatkov o načinu življenja ptic ter 
proučevanja ptičjih selitev. / Foto: Nik Bertoncelj

Pripravili so tudi razstavo fotografij Kulturna dediščina 
Bohinjske Bele. / Foto: Tina Dokl
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Tržič – Ajda Stina Turek in 
Vid Jamnik tvorita precej ne-
navaden duet – pevka in vi-
brafonist, oba diplomanta 
prestižne bostonske univer-
ze Berklee College of Music, 
ki slovi kot ena najboljših 
šol džeza, roka in popularne 
glasbe na svetu, sta glasbe-
ni par, ki ga še ne poznamo. 
Ljubezen do džeza in sloven-
ske popevke je mlada glasbe-
nika združevala še dolgo po 
diplomi in ju spodbudila, da 
sta letos izdala album Rajska 
ptica, ki je nastal v sodelova-
nju s tretjim programom 
Radia Slovenija.

Četrti glasbeni večer v tr-
žiškem muzeju je bil tako 
ovit v preplet džezovskih 
standardov, kantavtorskih 
skladb in priredb iz zlatega 
obdobja slovenske popevke. 
Lahko bi rekli, da je album 
ne le poklon Eldi Viler in nje-
ni Rajski ptici, temveč celot-
nemu obdobju slovenske 
popevke.

Pester glasbeni program 
sta Ajda in Vid začela ob 
spremljavi Roberta Jukiča 
na kontrabasu s skladbo z 

naslovom Svet, ki jo je Ajda 
napisala na svetovni dan 
miru. Trio je nato občinstvo 
ponesel v vesele ritme sam-
be, in sicer s skladbo Sam-
ba na srčni noti, za katero 
je besedilo napisal Ajdin 
oče Matjaž Turek. Na odru 
se jim je pri četrti skladbi 
pridružil še Tomaž Gajst na 
trobenti in kvartet je občin-
stvo popeljal v zasanjane 
melodije starih slovenskih 

popevk in kantavtorskih 
skladb ter nas večkrat pre-
senetil z odločnimi, sinko-
piranimi ritmi džeza, kjer 

sta Ajda in Vid navdušila 
z mojstrsko improvizacijo 
in napolnila dvorano z mla-
dostno energijo. Skladbe 

so si sledile ena za drugo – 
Kostanjev drevored, V me-
lodiji večnega dueta, Raj-
ska ptica, V Ljubljano, Bar-
ve ljubezni in Jutro. Vsa-
ko od njih pa je zaokrožil 
glasen aplavz, ki je kvartet 
priklical na oder tudi po že 
zaključenem programu in 
dal potrdilo mladima glas-
benikoma, da so slovenska 
srca široko odprta za njuno 
glasbeno ustvarjanje.

Na glasbenem večeru v Tržiškem muzeju / Foto: Neža Markelj

Cerklje na Gorenjskem – Vse 
navzoče je pozdravil župan 
Občine Cerklje na Gorenj-
skem Franc Čebulj in po-
hvalil uspešno sodelovanje 

društva DU Cerklje s pro-
gramom Starejši za starej-
še Prostofer. Predsednica 
DU Cerklje Marta Hočevar 
je predstavila aktivnosti, ki 
so jih imeli v preteklih dveh 
letih.

Lani je društvo praznovalo 
70-letnico delovanja. Slove-
snost so morali zaradi ome-
jitev, ki jih je narekoval co-
vid-19, odpovedati in mese-
ca oktobra lani so pripravili 
samo slavnostno sejo članov 

upravnega in nadzornega 
odbora, na kateri so posa-
meznikom podelili prizna-
nja Zveze društev upokojen-
cev Slovenije za njihovo pri-
zadevno delo, društvo pa je 
od zveze ob jubileju prejelo 
posebno plaketo.

Društvo danes šteje 791 
članov, svojo dejavnost so 
precej razširili. Članom 
ponujajo raznolike dejav-
nosti, lahko balinajo, igra-
jo namizni tenis, kolesari-
jo, hodijo na pohode, plani-
narijo, se ukvarjajo z ročni-
mi deli, telovadijo in pleše-
jo, delujejo v kulturni sek-
ciji ter hodijo na izlete in 
letovanja. Posebno mes-
to ima v društvu program 
Starejši za starejše, kjer 
je uspešno zaživel še pro-
jekt Prostofer, ki je rezultat 
dobrega sodelovanja z Ob-
čino Cerklje. Prostovoljke 
obiskujejo starejše člane in 
jim nudijo pogovor in po-
moč. Opravili so 516 obi-
skov, pomoč nudili 54 sta-
rejšim z druženjem, pre-
vozi, dostavo iz trgovine in 
druge podobne pomoči.

Vse aktivnosti imajo zapi-
sane v rdeči zloženki, ki so jo 
člani dobili na začetku letoš-
njega leta.

Društvo upokojencev (DU) Cerklje je Pod Jenkovo lipo v Dvorjah pripravilo 
29. tradicionalni piknik za svoje člane in hkrati tudi občni zbor društva. 
Zbralo se je dvesto petdeset članov.

Janez Kuhar

Brezje pri Tržiču – S parado, 
veselico in prevzemom no-
vega gasilskega vozila so v 
PGD Brezje pri Tržiču pred 
kratkim praznovali 70-letni-
co delovanja. »Zgodba na-
šega društva se je začela 27. 
aprila leta 1951, ko je bil spre-
jet sklep o ustanovitvi PGD 
Sveta Neža. Člani PGD Brez-
je so prvič uradno nastopi-
li avgusta 1952 na prosla-
vi ob 70-letnici ustanovitve 
PGD Begunje. Leta 1956 
se je društvo preimenova-
lo v PGD Brezje pri Tržiču, 
kar je bila posledica preime-
novanja vasi. V istem letu je 
bil razvit prvi društveni pra-
por,« je pojasnil predsednik 
PGD Brezje pri Tržiču Gre-
ga Pungaršek. Društvo ima 
danes več kot dvesto podpor-
nih članov in nad sto vpisa-
nih članov, od tega trideset 
operativnih gasilcev, kar je 

za tako majhen kraj zavidlji-
va številka, je poudaril.

Ob jubileju so prevze-
li manjše gasilsko vozilo z 
vodo GVV-1. Vozilo, ki lah-
ko sprejme sedem članov, 

ima rezervoar za tisoč li-
trov vode, visokotlačno čr-
palko in motorno brizgal-
no. »Prej smo imeli manj-
še vozilo, ki je bilo preobre-
menjeno in premajhno, saj 
smo morali motorno briz-
galno peljati zraven s priko-
lico,« je razložil Pungaršek. 
Vozilo je vključno z nadgra-
dnjo in opremo stalo 174 ti-
soč evrov, od tega je sedem-
deset odstotkov oziroma 122 
tisoč evrov prispevala Obči-
na Tržič, 52 tisoč evrov pa je 
zbral PGD, ki so mu z do-
nacijami pomagali tudi Ga-
silska zveza Tržič, Agrar-
na skupnost Brezje in Viso-
če ter številni krajani. Poleg 
tega po Pungarškovih bese-
dah dobro sodelujejo s kra-
jevno skupnostjo, k jim po-
maga pri organizaciji do-
godkov.

Kot je napovedal, bodo v 
kratkem kupili tudi novo 
brizgalno črpalko, nato pa 

jih čaka še nakup gasilskega 
vozila za prevoz moštva, saj 
intervencije pogosto terjajo 
več kot sedem gasilcev, koli-
kor jih lahko peljejo z novim 
vozilom GVV-1.

Ana Šubic

Kamna Gorica, Radovljica – Sredi meseca je župan Ciril 
Globočnik podpisal pogodbo za gradnjo kanalizacije in vo-
dovoda v Kamni Gorici. Več kot milijon in pol evrov vreden 
projekt se začenja avgusta, zaključek pa je predviden za 
prihodnjo jesen. Naložba obsega prvo od dveh faz izgradnje 
komunalne infrastrukture, in sicer izgradnjo primarnega vo-
dovodnega omrežja v dolžini 1.366 metrov in slab kilometer 
dolgega kanalizacijskega omrežja. Na trasah vseh vodov 
bodo urejene tudi ceste oziroma javne površine, meteorna 
kanalizacija in cestna razsvetljava. Izvajalec, podjetje CBE, 
d. o. o., je bil izbran na podlagi javnega razpisa. Vrednost 
pogodbenih del znaša 1,5 milijona evrov, končana bodo do 
septembra prihodnje leto. Občina je projekt prijavila tudi na 
dva razpisa ministrstva za okolje za sofinanciranje investicij. 
Za gradnjo vodovoda je že prejela odločbo o sofinanciranju 
v višini 214 tisoč evrov, odločitve o sofinanciranju gradnje 
kanalizacije pa še ni. Druga faza izgradnje komunalne in-
frastrukture za preostali del naselja je načrtovana po letu 
2023, so še pojasnili.

V Kamni Gorici se začenja gradnja kanalizacije

Neža Markelj

Piknik upokojencev: zbralo se je dvesto petdeset članov, ki so si zavetje pred vročim 
soncem poiskali pod prostornima šotoroma. / Foto: Janez Kuhar

Novo vozilo lahko sprejme sedem članov in ima rezervoar 
za tisoč litrov vode. / Foto: arhiv Občine Tržič

Četrti Glasbeni večer v Tržiškem muzeju sta oblikovala Ajda Stina Turek in Vid Jamnik, pevka in 
vibrafonist, oba diplomanta prestižne bostonske univerze Berklee College of Music.

Glas in vibrafon – 
zanimivi glasbeni par

Ob jubileju novo 
gasilsko vozilo

Piknik Pod Jenkovo lipo

Letos sta izdala album 
Rajska ptica.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Brezje pri 
Tržiču je ob sedemdesetletnici delovanja prevzelo 
novo gasilsko vozilo.
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Osnovna šola Železniki že leta sodeluje s podjetji v občini, saj se vsi zavedajo, da se uspešen kader 
začne spodbujati in razvijati že v osnovni šoli.

Železniki – Osnovna šola 
(OŠ) Železniki že vrsto let 
sodeluje z lokalnimi podje-
tji, saj se, kot poudarjata pro-
fesorici Monika Čemažar in 
Sabina Peternel, tako zapos-
leni v šoli kot v podjetjih dob-
ro zavedajo, da so otroci bo-
doči nosilci aktivnosti v do-
mačih podjetjih in uspešne-
ga razvoja občine.

Učenci navdušeni nad 
praktičnim delom

Sodelovanje so vzposta-
vili že pred vstopom v de-
vetletno izobraževanje, ko je 
Alples podprl lesarski kro-
žek, Domel pa leto kasne-
je kovinarski in elektro kro-
žek. »Zaposleni v teh podje-
tjih so nam pomagali s stro-
kovnimi nasveti ter nas os-
krbeli z materialom in orod-
jem za ustvarjanje izdelkov. 
Navdušenje nad praktičnim 
delom je k interesnim dejav-
nostim privabilo vsako leto 
več učencev in učenk,« se 
spominja Čemažarjeva. Z 
uvedbo devetletke so krož-
ke zamenjali obvezni izbir-
ni predmeti. Ob finančni 
in strokovni podpori ome-
njenih podjetij tako izvaja-
jo izbirna predmeta obde-
lava gradiv – les ter obdela-
va gradiv – kovine in elektro-
tehnika.

V iztekajočem se šol-
skem letu so pri elektro-
tehniki devetošolci izdela-
li maketo plavža, osvetljeno 

z LED-diodami, ki so ji do-
dali še urni mehanizem. 
»Ogrodje plavža so izdelali iz 
vezane plošče, ki jo je podaril 
Alples, streho pa so iz ume-
tne snovi s tehnologijo 3D-ti-
skanja izdelali v Domelu. Za 
lažje spoznavanje 3D-tiska-
nja in modeliranja smo se 
povezali tudi z dijakom Sre-
dnje tehniške šole Šolskega 
centra Kranj,« je razložila 
Monika Čemažar. Že v šol-
skem letu 2018/2019 so za-
čeli tudi izvajanje izbirnih 
predmetov robotika v tehni-
ki in elektronika z robotiko. 
Praktično izvedbo izbirnih 

predmetov je z nakupom di-
daktičnih zbirk Lego Min-
dstorms omogočil Domel. 
Letos so devetošolci v okviru 
predmeta v Domelovi eno-
ti na Trati spoznali oddelek 
za avtomatizacijo in digita-
lizacijo proizvodnje, nato 
pa so izdelali raziskovalno 
nalogo Robotsko ločevanje 
in predelava smeti, je poja-
snila Sabina Peternel. Vese-
li so tudi sodelovanja s pod-
jetjem Lotrič Meroslovje, ki 
jim je podarilo osem meril-
nikov ogljikovega dioksida 
in merilnik radona, ki so na-
meščeni v podružničnih šo-
lah Selca in Sorica ter v OŠ 
Železniki.

Vsako leto v februarju, 
ko se devetošolci odločajo 
za nadaljnje izobraževanje, 
v šoli organizirajo tehniški 
dan, na katerem sodeluje-
jo tudi predstavniki Alplesa, 
Nika in Domela, da predsta-
vijo podjetja, nabor poklicev, 
ki jih potrebujejo, in mož-
nosti štipendiranja.

Na šoli se soočajo s 
prostorsko stisko

Kot pravita profesorici, 
imajo v OŠ Železniki še ve-
liko idej za nove izzive in 
raziskovanja. Veseli so, da 
bodo septembra v central-
ni šoli dobili dodatne pro-
store, ki jih je občina izde-
lala v mansardi, posledično 
pa se bo sprostil tudi prostor 
v zahodnem delu šole, kjer 
v novem šolskem letu na-
črtujejo prenovo in poveča-
vo prostorov za pouk tehni-
ških predmetov in delavni-
ce. Ta sedaj meri le 15 kva-
dratnih metrov, zato ni več 

mogoče postaviti vseh pot-
rebnih strojev za sodobno 
učenje tehnike, slediti mo-
derni tehnologiji in zagota-
vljati varnost pri delu, saj de-
lavnico istočasno uporablja 
20 in več učencev, sta opo-
zorili sogovornici. Na njiho-
vo prostorsko stisko so se od-
zvali tudi v Domelu, kjer so 
jim svetovali pri načrtovanju 
preureditve teh prostorov.

Učencev bo še več
Po navedbah Čemažarje-

ve v šoli cenijo vsako nak-
lonjenost občine, ki jim po-
maga blažiti prostorsko sti-
sko in slediti sodobnim na-
činom poučevanja. Eno od 
možnih rešitev je nakazal 
tudi Domel, ki je na pobudo 
šole pripravljen odstopiti del 
sosednjega zemljišča, kar bi 
občini omogočilo širjenje 
vrtčevskih in šolskih prosto-
rov. V šoli si želijo, da se do-
govor med občino in Dome-
lom začne čim prej načrto-
vati in uresničevati, saj de-
mografska slika v šolskem 
letu 2023/24 kaže na pove-
čanje števila učencev OŠ Že-
lezniki.

»Uspešen kader se začne 
spodbujati, usmerjati in raz-
vijati že v osnovni šoli, zato 
se zahvaljujemo podjetjem 
za strokovno in finančno 
pomoč. Tudi v prihodnje že-
limo ohraniti dobro sodelo-
vanje, saj z možnostjo vpog-
leda v podjetje učenci dobijo 
širok spekter pri izbiri pok-
lica, kasneje pa možnost za-
poslitve v domači občini,« 
sta še poudarili profesorici 
Monika Čemažar in Sabina 
Peternel.

Ana Šubic

Učenci, ki so izdelali raziskovalno nalogo Robotsko ločevanje in predelava smeti

Pri elektrotehniki so učenci izdelali maketo plavža, 
osvetljeno z LED-diodami.

Železniki – V galeriji Muze-
ja Železniki so v petek odpr-
li fotografsko razstavo doma-
čina Jerneja Hudolina z nas-
lovom Zapisovanje čutenj. 
»Nikoli se nisem imel za fo-
tografa. Vse življenje pa že 
fotografsko beležim podo-

be, vtise, čutenja … To je v 
meni, dodatno me je v to pro-
filiral tudi poklic,« je pojas-
nil Hudolin, po poklicu arhi-
tekt, ki je zadnja leta general-
ni direktor Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je. »Zame je fotografija bele-
ženje tega, kar vidim in skozi 
to hkrati čutim. Ko zagledam 
nekaj, kar je po fotografsko 

motiv, je zame to tako močna 
impresija, da si jo želim shra-
niti za vedno. Od tu tudi na-
slov razstave Zapisovanje ču-
tenj,« je pojasnil avtor.

Gre za njegovo prvo foto-
grafsko razstavo. Iz arhiva 
več tisoč fotografij je naredil 
izbor petstotih, ki ga je nato s 
kolegom fotografskim moj-

strom Aleksandrom Čufar-
jem skrčil nekaj več kot šti-
rideset, ki so na ogled v mu-
zejski galeriji.

Razstava, ki bo odprta do 
16. avgusta, prikazuje fo-
tografije, ki jih je Hudolin 
ustvaril na službenih poteh, 
potovanjih in v gorah, po-
gosto pa so povezane s člo-
veško figuro.

Ana Šubic

Stara Oselica – Ob pokopališču v Stari Oselici Občina Gorenja 
vas - Poljane ta čas ureja 19 dodatnih parkirišč. Uredili so nasip 
ter izdelali spodnji ustroj in oporni zid, do konca avgusta pa 
bodo poskrbeli še za zgornji ustroj parkirišča, je pojasnil Igor 
Kržišnik z Občine Gorenja vas - Poljane. »Prihodnje leto bomo 
parkirišče še asfaltirali, saj moramo zaradi gradnje na nasipu 
počakati, da se zemljišče ustali.« Naložba v nova parkirišča je 
skupaj vredna 60 tisoč evrov, pri čemer bodo za letos izvedena 
dela namenili okrog 40 tisoč evrov, je še pojasnil Kržišnik.

Nova parkirišča ob pokopališču

V Škofji Loki cepljenje proti 
klopnemu meningitisu

Škofja Loka – V Zdravstve-
nem domu Škofja Loka da-
nes izvajajo samoplačniško 
cepljenje proti klopnemu 
meningitisu (KME). Ceplje-
nje bodo ponovili še prihod-
nja ponedeljek in torek, 25. 

in 26. julija. Na cepljenje se 
je treba naročiti. Za polno 
cepljenje proti KME so nuj-
ni trije odmerki, strošek vsa-
kega pa je 25 evrov za otro-
ke in 26 evrov za odrasle. Za-
želeno je plačilo s kartico, so 
sporočili iz Zdravstvenega 
doma Škofja Loka.

Simon Šubic

Razvoj uspešnega kadra se 
začne že v osnovni šoli

Na fotografijah 
zapisana čutenja

V galeriji Muzeja Železniki je na ogled fotografska razstava 
domačina Jerneja Hudolina. / Foto: Ana Šubic

Dolenja vas – Združenje borcev za vrednote NOB Škofja 
Loka vabi na slovesnost v spomin na ustanovitev Prešernove 
brigade, na slovenski odpor in žrtve okupatorja, ki bo pod 
naslovom Pomni, dolina! potekala v soboto, 23. julija, ob 11. 
uri pri spomeniku talcev v Dolenji vasi. Slavnostni govornik 
bo Aljaž Verhovnik, generalni sekretar Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Slovenije. V kulturnem programu bodo 
nastopili člani Kulturno umetniškega društva France Koblar 
Železniki, Harmonikarski orkester Železniki in Tone Habjan s 
spremljevalcem. V soboto bodo organizirali tudi šesti pohod 
Po poteh Prešernove brigade.

Spominska slovesnost v Dolenji vasi
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V Suhadolah še precej neznank
Dokončne rešitve o načinu zapiranja odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah še vedno ni, rok za 
zaprtje pa poteče oktobra letos.

Komenda – Potem ko je Ob-
čini Komenda sprva že gro-
zilo zaprtje odlagališča v 
Suhadolah z odvozom od-
padkov, kar bi po oceni sta-
lo dobrih deset milijonov 
evrov, pa je pred časom ven-
darle prevladala za občino 
neprimerno cenejša mož-
nost, da odlagališče zapre-
jo s prekritjem. Spomladi je 
bilo že izdano okoljevarstve-
no dovoljenje za ta način za-
piranja, ki predvideva tudi 
desetletni monitoring, a sta 
se podjetji, ki sta lastnika ze-
mljišč na območju, pritožili, 
ministrstvo pa je aprila pri-
tožbama ugodilo, odpravilo 
okoljevarstveno dovoljenje 
in zadevo vrnilo v odločanje 
prvostopenjskim organom.

Kot je na junijski seji po-
vedala direktorica komen-
dske občinske uprave Maj-
da Ravnikar, je Občina Ko-
menda maja z inšpektora-
ta za okolje in prostor pre-
jela nov sklep o založitvi 
sredstev v višini dobrega 6,5 
milijona evrov do 10. junija. 
»Sredstev nismo nakazali, 
ker jih nimamo, za zdaj pa 
do ponovne blokade občin-
skega proračuna ni prišlo,« 

je svetnikom pojasnila Rav-
nikarjeva. Občina je zoper 
sklep vložila pritožbo, ki si-
cer ne zadrži izvršitve, ter 
vložila vlogo za polletno po-
daljšanje roka za založitev 
sredstev.

Kot so nam konec prej-
šnjega tedna pojasnili na mi-
nistrstvu za okolje in pros-
tor, o izdaji okoljevarstvene-
ga dovoljenja še ni bilo odlo-
čeno, postopek je še v teku. 
»Ministrstvo si v okviru ve-
ljavne zakonodaje prizade-
va upoštevati vlogo uprav-
ljavca odlagališča in zahteve 
stranskih udeležencev, zara-
di česar je potrebnih še ne-
kaj dodatnih usklajevalnih 
sestankov, s ciljem, da bo iz-
dano okoljevarstveno dovo-
ljenje zagotavljalo varovanje 
okolja, zlasti zaradi vplivov 

zaprtega odlagališča na pod-
zemne vode ter na tveganja 
za zdravje ljudi,« so pojas-
nili.

Prav tako še ni bilo odlo-
čeno o pritožbi občine zo-
per novi sklep o založitvi 
sredstev. Odločitev naj bi 
bila sprejeta predvidoma do 
konca tega meseca. So pa na 
ministrstvu pojasnili, da se 
6,5 milijona evrov nanaša 
na kritje stroškov upravne 
izvršbe za izvršitev ureditve-
ne odločbe, torej za odstrani-
tev, prevoz in predelavo od-
padkov po klasifikacijskih 
številkah. Znesek je določen 
glede na oceno stroškov za 
izvedbo izvršbe, sklep o de-
janskih stroških pa bo prip-
ravljen in izdan po opravlje-
ni izvršbi. Ob tem na mi-
nistrstvu dodajajo, da je bil 

del sredstev za kritje stro-
škov upravne izvršbe za iz-
vršitev ureditvene odločbe, 
in sicer dobrega 2,8 milijo-
na evrov, že izterjan. Zadr-
žana finančna sredstva se 
bodo uporabila le v namene 
izvrševanja upravne izvršbe 
odstranitve odpadkov.

O vlogi občine za po-
daljšanje roka za založitev 
sredstev pa so na ministr-
stvu dejali, da inšpektorat o 
zadevi še ni odločil, zato tudi 
še ni bil sprožen postopek iz-
terjave obveznosti pri davč-
nem organu.

Vprašanje edinega odla-
gališča inertnih odpadkov v 
državi, ki še ni zaprto, tako 
še ostaja nerešeno. Časa pa 
zmanjkuje, saj se je država 
zavezala, da bo odlagališča 
sanirala do oktobra letos.

Aleš Senožetnik

O usodi odlagališča inertnih odpadkov v Suhadolah še ni odločeno. / Foto: Aleš Senožetnik

Zgornje Jezersko – Markaci-
sti so obnovili eno najzah-
tevnejših poti v Kamniško-
Savinjskih Alpah – pot na 
Koroško Rinko, ki je na ob-
novo čakala več let. Denar za 
zahtevno akcijo je bil zago-
tovljen lansko leto, ko je bila 
pot izbrana v akciji Naj pla-
ninska pot 2021, s katero Za-
varovalnica Triglav v sklopu 
projekta Očistimo naše gore 
in v sodelovanju s Planinsko 
zvezo Slovenije (PZS) ozave-
šča o pomenu prostovoljne-
ga dela markacistov ter pod-
pira njihova prizadevanja za 
varnost slovenskih planin-
skih poti. A zaradi neugod-
nih vremenskih razmer je 

bilo na nekatera vzdrževal-
na dela treba počakati vse do 
letošnje planinske sezone.

»Planinska pot, ki je pri-
merna le za izkušene ter 
dobro opremljene planince, 

je končno obnovljena in po-
novno odprta. Zamenja-
ne so jeklenice in klini, 
pot je na novo označena. V 
krušljivem delu smo poiska-
li in uredili 'obvoz' v trdnej-
ši skali. Vse izkušene pla-
nince zato vabimo, da se iz 
Kranjske koče na Ledinah 
ponovno povzpnejo na Ko-
roško Rinko, od koder je ču-
dovit razgled. V gorah nad 
Jezerskim, kamor sodi tudi 
Koroška Rinka, prav goto-
vo očara prvobitni in div-
ji svet, kamor ne zahaja ve-
liko planincev,« na obnov-
ljeno pot v Grintovcih vabi 
Miha Marenče, predstavnik 
Planinskega društva Kranj. 
V društvu opozarjajo, da je 
pot sicer lepa, a tudi zelo 

zahtevna, zato od planincev 
zahteva ustrezno pripravlje-
nost, saj se kmalu po zlož-
nem začetku po klinih in 
jeklenicah vzpne čez strma 
severna pobočja. Planinci, 
ki se bodo podali nanjo, naj 
zato ne pozabijo na osnov-
no opremo za visokogorje: 
visoke ali polvisoke čevlje z 
dobrim podplatom, čelado, 
plezalni pas, samovarovalni 
komplet in rokavice.

V sklopu obnove so mar-
kacisti PD Kranj opravili 
osnovna vzdrževalna dela 
s čiščenjem in označeva-
njem poti, medtem ko je 
tehnična skupina marka-
cistov PZS na izjemno iz-
postavljenem terenu dotra-
jana varovala zamenjala z 
novimi ter tako poskrbe-
la, da je pot znova odprta 
vsem, ki se želijo odpravi-
ti v visokogorje.

Zelo zahtevna planinska pot, ki s Kranjske koče na Ledinah vodi na Koroško Rinko, je bila nekaj let 
zaprta, v okviru akcije Naj planinska pot pa so jo markacisti Planinskega društva Kranj in tehnična ekipa 
markacistov Planinske zveze Slovenije nedavno obnovili.

Kamniška Bistrica – T. i. Špremova pot, ki vodi z Dolške škrbine 
na Grintovec, je zaradi skalnega podora do nadaljnjega zaprta. 
Alternativne smeri vzpona na Grintovec in Kočno so z Jezer-
skega Češka koča na Spodnjih Ravneh–Dolška Škrbina–Zgornji 
Dolci–Grintovec, Češka koča na Spodnjih Ravneh–Mlinarsko 
sedlo–Cojzova koča na Kokrskem sedlu–Grintovec, iz Kamniške 
Bistrice Kokrsko sedlo–Zgornji Dolci–Dolška škrbina–Jezerska 
Kočna in Kokrsko sedlo–Kokrska Kočna–Jezerska Kočna, iz Ko-
kre pa Spodnji Dolci–Zgornji Dolci–Dolška škrbina–Jezerska 
Kočna ali Kokra–Spodnji Dolci–Kokrska Kočna–Jezerska Kočna.

Zaprta pot med Grintovcem in Dolško škrbino

Kamnik – Občina Kamnik v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine še vedno izvaja nujno sanacijo pobočja 
na Malem gradu, potrebno zaradi porušitve dela zidu, zato 
je tudi parkirišče pri Kavarni Veronika še zaprto. Dela bodo 
zaključena do konca julija.

Dela na malograjskem hribu še potekajo

Jasna Paladin

Obnovljena planinska pot na Koroško Rinko je lepa, a tudi 
zelo zahtevna. / Foto: Gregor Eržen

Pot na Koroško Rinko znova odprta

Zahtevno akcijo so izpeljali markacisti Planinskega društva 
Kranj in tehnična ekipa markacistov Planinske zveze 
Slovenije. / Foto: Gregor Eržen

Občina je z inšpektorata 
prejela nov sklep o 
založitvi 6,5 milijona 
evrov, a za zdaj do 
ponovne blokade 
proračuna ni prišlo.

Na pobočju Malega gradu je potrebna gradnja novega 
opornega zidu. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Izvajalci Direkcije RS za vode v sodelovanju z Ob-
čino Kamnik nadaljujejo izvedbo protipoplavnih ukrepov na 
strugi Kamniške Bistrice med Godičem in Kamnikom. Te dni 
izvajajo gradnjo osmega in devetega protipoplavnega pragu 
v strugi. Vrednost investicije je ocenjena na 400 tisoč evrov.

Protipoplavna sanacija Kamniške Bistrice

Dela za večjo poplavno varnost ob Kamniški Bistrici se 
nadaljujejo tudi letošnje poletje. / Foto: Jasna Paladin
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Kranj – Letošnje poletje si 
lahko tudi Kranjčani (in se-
veda tudi drugi) popestri-
jo z obiskom koruznega la-

birinta, ki so ga postavili na 
Zlatem polju za vrtnim cen-
trom Kalia. Gre za zabav-
no–poučni tematski park na 
pet hektarjev velikem koru-
znem polju. »Labirint mora 
biti dovolj velik, da se v njem 
lahko tudi izgubiš, kar je 
glavni cilj vsakega labirin-
ta,« pravi Nataša Drozg, vod-
ja projekta pri mariborskem 
zavodu V naravo, v katerem 
spodbujajo preživljanje pro-
stega časa v naravi. Labirint 
bo odprt predvidoma do sre-
dine septembra, ko bo koru-
za dozorela in jo bodo poželi.

Prvi koruzni labirint je 
nastal v Mariboru pred peti-
mi leti kot projekt Dan brez 
tablice in pametnega telefo-
na, s katerim so otroke pa 
tudi odrasle, ki imamo ena-
ko težavo, vabili, da se dogo-
divščin lotijo v naravi, in ne 
doma za računalnikom ali 
pa v nakupovalnih središčih. 

»Projekt je zelo uspel in je v 
naslednjih letih zelo zaživel. 
Letos smo od 9. julija prvič 
tudi v Kranju in moram reči, 
da je bil dosedanji odziv zelo 
dober. Obiskovalci so zelo 

navdušeni, saj gre za nekaj 
novega na tem koncu Slove-
nije,« pove Drozgova. Naj-
pogostejši obiskovalci so se-
veda družine.

Dvanajst postaj znanih, 
tri skrite

V kranjskem labirintu je 
petnajst postaj, po katerih se 
obiskovalci lahko orientira-
jo z zemljevidom, cilj pa je 
poiskati čim več teh postaj. 
Lokacije dvanajstih postaj so 
na zemljevidu označene, tri 
pa so skrite za dodaten izziv. 
»Vsaka postaja ima vsebi-
no, nekatere so poučne, dru-
ge pa zabavne – od miselnih 
iger in ugank do nalog spret-
nosti. Naloge se po težavnos-
ti razlikujejo, vsekakor pa 
niso zelo preproste, tako da 
niso za čisto majhne otroke. 
Prvič zato, ker je treba veli-
ko prehoditi – poti je za sko-
raj štiri kilometre, drugič pa 

so tudi naloge zahtevne, kar 
običajno v družinah z otro-
ki različnih starosti rešijo 
tako, da mlajši iščejo posta-
je, večji otroci ali starši pa re-
šujejo naloge. Naša filozo-

fija namreč je, da se mora-
jo imeti dobro v labirintu 
tudi starši,« pravi Drozgo-
va. Povprečen čas, ki ga dru-
žina porabi v koruznem la-
birintu, je sicer ura in pol. 
»Vse je odvisno od časa, ki 
ga imajo obiskovalci na raz-
polago za prehoditi labirint. 
Nekateri vztrajajo na posta-
jah, dokler naloge ne rešijo, 
drugi, ki se jim bolj mudi, 
hitro obupajo.«

Bistvo labirinta je 
izgubljanje

Kot pravi Drozgova, je la-
birint zabaven predvsem 
zato, ker se med iskanjem 
postaj v njem lahko tudi 'iz-
gubiš'. Pa se je kdo v prek-
letih petih letih že tudi za-
res izgubil? »Med obisko-
valci takega primera še nis-
mo imeli. Včasih sicer pri-
de do manjše panike, am-
pak nič hujšega. Sicer pa 

nas ob takih trenutkih lah-
ko pokličejo po telefonu, da 
jim pomagamo. Iskanje tudi 
ni tako zahtevno, saj se sliši-
jo glasovi,« odgovarja. Se pa 
je zato že povsem zares iz-
gubil snemalec med snema-
njem prispevka za televizijo. 
»Nekaj časa je snemal med 
vzvratno hojo. Ko se je usta-
vil, pa ni znal več oceniti, ko-
liko poti je prehodil. A smo 
ga našli, tako kot smo prvo 
leto našli tudi delavca, ki je 
kosil poti v labirintu. Vztraj-
no je trdil, da ne potrebuje 
zemljevida, na koncu pa nas 
je poklical, da se je izgubil. 
Ko smo prišli do njega, je bil 
peš in ni znal povedati, kje 
je pustil svoj mali traktor, 
tako da smo morali poiskati 
še vozilo.«

Nekajkrat na sezono 
odprejo tudi nočni labirint, 
kar je še posebej zanimiva 
dogodivščina. Obiskovalci si 
svetijo z naglavnimi lučka-
mi, v labirintu pa jih priča-
kajo tudi nenapovedani go-
sti, da jim hojo po labirintu 
še dodatno popestrijo.

Labirint s čebeljo 
tematiko

Koruzni labirint so letos 
znova postavili tudi v Mari-
boru, načrtujejo pa ga še v 
Šentrupertu. Lani so ga na 
primer odprli tudi na Men-
geškem polju. »Koruzni la-
birint je vsako leto na dru-
gem mestu, saj koruza kolo-
bari, z njo pa tudi mi,« raz-
loži sogovornica. Vsako leto 
pa menjajo tudi oblike labi-
rintov in vsebine postaj. Pri 
načrtovanju oblik sodeluje-
jo s fakulteto za arhitektu-
ro. Labirint v Kranju ima če-
beljo tematiko v počastitev 

kranjske čebele. »Poleg tega 
se Kranj letos poteguje tudi 
za naziv čebelam prijazno 
mesto,« pojasnjuje Drozgo-
va.

Koruzni labirinti so se si-
cer najprej pojavili v ZDA. 
»Tudi v Sloveniji so imeli že 
pred leti manjši koruzni la-
birint. Te ideje smo nekako 
združili in dogodivščino iz-
gubljanja po labirintu pove-
zali še s poučnimi vsebina-
mi. Na slednje so tudi naj-
boljši odzivi, starši so prese-
nečeni, koliko otroci in tudi 
sami odnesejo od obiska la-
birinta,« še pove Drozgova.

Simon Šubic

Koruzni labirint v Kranju ima čebeljo tematiko. / Foto: Arhiv Zavoda V naravo

Koruzni labirint je najbolj privlačen za družine. / Foto: Tina Dokl

Obiskali smo koruzni labirint, ki so ga letos prvič postavili tudi v Kranju. Prvi koruzni labirint je nastal 
pred petimi leti na Štajerskem kot projekt aktivnega preživljanja prostega časa v naravi.

Koruzni labirint tudi v Kranju

Nataša Drozg, vodja projekta Koruzni labirint / Foto: Tina Dokl Koruzni labirint v Kranju so postavili za vrtnim centrom Kalia na Zlatem polju. / Foto: Tina Dokl

Uro in pol povprečno porabijo obiskovalci, da prehodijo 
celoten labirint. / Foto: Tina Dokl
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Uvod in otroštvo, 1. del

Kot otrok sem nekoč med 
starimi papirji našel karto 
(razglednico), ki jo je moj 
rajni oče pisal z bojišča prve 
svetovne vojne. Spominjam 
se, da je slika predstavljala 
avstrijskega vojaka na straži 
v strelskem jarku, na drugi 
polovici pa mašnika pred ol-
tarjem. Zraven je bilo v ver-
zih tiskano: »Eno mašo bom 
plačala, da se bo za sina bra-
la. Mašnik bode mašo bral, 
ko bo sin na straži stal.« Bolj 
kot slika pa mi je bilo zanimi-
vo tisto, kar je bilo pisano na 
drugi strani z očetovo roko. 
Da je zdrav, da na dopust še 
ne more upati, pa še kratke 
vesti o nekaterih poznanih, s 
katerimi so bili skupaj. Prav 
lahko si predstavljam, kaj je 
ta kartica pomenila dekletu 
– moji mami, pa tudi vsem 
drugim, ki so v tistih straš-
nih dneh trepetali za življe-
nje dragih v vojni vihri daleč 
od doma. Kako zelo mi je žal, 
da se je pozneje tista kartica 
izgubila. Ob spominu nanjo 

pa sem se zamislil … Tudi 
sam sem že marsikaj doži-
vel. Čeprav je od doživetij 
minulo že veliko let, so mi 
vsaj v glavnem še vedno os-
tali v spominu. Marsikaj, po-
sebno iz vojnih dni, pa sem 
tudi sproti zapisal in bom 
mogel sedaj samo prepisa-
ti. Sedaj, po tolikih letih, se 
mi zdi, da na mnoge stvari 
lahko gledam še popolnejše, 
da je ocena teh bolj jasna in 
bolj zrela. Ob podoživljanju 
prigod iz mojega življenja 
pa se mi je utrnila še ena mi-
sel. Morda bo komu od mo-
jih kdaj zanimivo tisto, kar 
je njihov oče doživljal v ča-
sih, ki so minili, ki jih ti ne 
pomnijo, pa so bili tako dru-
gačni od teh, ki jih doživlja-
mo sedaj. Morda se bo bral-
cu to ali ono zdelo nemogo-
če, neresnično … Pa se mi 
zato zdi potrebno, da že na 
začetku poudarim, da nič v 
tem pisanju ne bo izmišlje-
no. Vse napisano so resnič-
na dejstva, ljudem tistega 
časa razumljiva in tudi več 
ali manj znana. Če je morda 

kje drugje karkoli pisano, 
predavano ali prikazano 
drugače, je to zaradi določe-
nih idejnih ali drugačnih na-
menov in hotenj. Morda se 
bo v to branje kdo tudi resno 
zamislil in se iz tega celo kaj 
naučil …

Dragi hčerki Mariji  
v spomin, ata

Otroštvo
Kmalu po končani prvi 

svetovni vojni, proti koncu 
leta 1919 sem privekal na 
svet kot prvorojenec. Star-
ša nista bila več ravno mla-
da. V tistih časih se namreč 
ljudem v zakonski jarem 
ni tako mudilo … Nekatere 
stvari so mi ostale v spomi-
nu prav iz prvih življenjskih 
let. Morda jih je vredno reši-
ti pozabe? Čeprav fantek, ni-
sem nosil hlač, ampak kril-
ce. To je bilo vsepovsod splo-
šna praksa. Sicer ne vem, ali 
je bilo temu vzrok cenej-
še oblačilo ali pa praktična 
prednost zaradi tega, da se 
nič tistega, kar takim rado 
uhaja, ni nabiralo v hlačkah 

… Pred našo hišo je izviral 
studenec in po lesenem žle-
bu je voda iztekala v škaf ali v 
korito. Komaj sem znal sam 
hoditi, že sem čofotal po tej 
vodi, ki je bila kar strupeno 
mrzla. Pa me nič ni zeblo, 
čeprav sem bil ves moker in 
mi je iz nosa polzelo celo čez 
usta in brado. Tisto sem kdaj 
obrisal z rokavom, ki je zato 
na prizadetem mestu otrdel 
in se kar svetil v soncu. Ka-
dar sem bil le preveč uma-
zan, spredaj ali zadaj, so me 
dvignili pod tisti curek in no-
sek, roke ali ritka so bili vsaj 
za nekaj časa spet lepi čisti. 
Če sem se ob tem na vsa usta 
drl, to pač ni nikogar motilo. 
Taka »knajpanja« je največ-
krat opravljala stara mama, 
ker je moja mama imela pol-
ne roke dela v kuhinji, hlevu, 
na polju in vrtu. Danes vem, 
da mi to škodilo ni! Za hišo je 
tekel potok. V normalnih po-
gojih je bila voda čisto plitva. 
Komaj je pomladi v senci 
pobralo sneg, že smo vaška 
otročad bosi čofotali po grab-
nu. Po cvetni nedelji ali vsaj 

po veliki noči, ko je voda že 
bila »žegnana« pa so vanjo 
že upali tudi tisti, ki so sicer 
veljali za »crklivčke«. Gra-
ben je bil tudi vaško sme-
tišče. Otroci smo tam naš-
li marsikaj zanimivega, kot 
npr. košček barvnega stekla, 
svetleče gumbe, različne 
škatlice itd. Razbito steklo je 
kdaj tudi komu na nogi zare-
zalo globoko rano. Potem je 
pač bilo malo joka, toda ar-
nika je opravila svoje in dru-
gi dan je navadno družba že 
spet bila popolna. Kadar pa 
je več dni zapored deževa-
lo, je potok zelo narasel in 
je odraslim vzbujal spošto-
vanje, otrokom pa strah. Ob 
takih prilikah je voda graben 
pomila, smeti pa odnesla ne-
kam proti Črnemu morju 
… Kajpak smo kdaj okusili 
tudi, kako »šiba mašo poje«. 
To je bilo po naši presoji se-
veda največkrat po krivici – 
nezasluženo. V tem sem že 
malo odrastel, dobil prvega 
in drugega bratca. Seveda se 
je tema godilo približno tako 
kot meni. Le prepočasi sta 

odraščala in predolgo je tra-
jalo, da sta se mogla pridru-
žiti mojim pustolovščinam 
zunaj doma. Prvo, česar se 
spominjam, je bila dirka ok-
rog Krnice, ko sem vprežen 
v koreto s pletenim košem 
oba naložil v koš. Potem so 
se pridružili še sosedovi s 
podobnimi vpregami in vas 
je doživljala pravcato divjo 
jago. Če sem v grabnu kdaj 
opazil kakšno ribo, je ta na-
vadno končala v ponvi na na-
šem ognjišču. Kuhar sem bil 
v takih primerih kar sam.

(Se nadaljuje)

Janez Kunšič

U t r i n k i  i z  m o j i h  d n i

Kranj – Slovenija sodi po 
številu udarov strel med 
najbolj izpostavljene v Evro-
pi, v povprečju pa beležimo 
od tri do štiri udare strel na 
kvadratni kilometer na leto, 
na najbolj izpostavljenih 
območjih celo od osem do 
deset. Pogoji za nastanek 
nevihtnih oblakov so pole-
ti najbolj ugodni v gorskem 
svetu, zato nas še zlasti v po-
poldanskih urah tam lahko 
hitro preseneti nevihta. Kaj 
storiti v tem primeru? Od-
govor smo poiskali na sple-
tni strani Planinske zveze 
Slovenije.

V hribe dovolj zgodaj
Strokovni sodelavec Pla-

ninske zveze Slovenije Ma-
tjaž Šerkezi pojasnjuje, da 
zaščite pred udarom stre-
le ni, oprimemo se lahko 
samo preventive. To pome-
ni, da se v gore odpravimo 

dovolj zgodaj, da smo v po-
poldanskem času, ko so po-
letne nevihte najpogostejše, 
že na varnem v dolini ali pla-
ninski koči. Če nas nevihta 
kljub vsemu ujame v go-
rah, je nujno, da sestopimo 

z grebenov in izpostavlje-
nih vrhov, sploh tam, kjer 
so jeklenice oz. predmeti 
iz železa ali pa je skala rde-
ča, saj je to znak, da vsebu-
je kovine. S sebe odstrani-
mo vse kovinske predme-
te in jih spravimo na var-
no mesto, stran od sebe, saj 
jih bomo po nevihti še ved-
no potrebovali. Šerkezi ob 
tem svetuje, da se usedemo 
na vrv ali hrbtno podlogo od 
nahrbtnika, noge spravimo 
v nahrbtnik in oblečemo za-
ščitna oblačila. »Biti mora-
mo čim nižji. Pazite tudi, če 
imate na glavi čelado in ima 
ta kovinske zakovice. V tem 
primeru je bolje, da jo sna-
memo z glave.«

Izogibati se izpostavljenih 
predmetov

Izogibati se je treba tudi 
osamelih, izpostavljenih 
predmetov (drevesa, vihar-
niki, žandarji ...) in paziti, da 
se sami ne izpostavimo. S te-

lesom se ne dotikamo sten, 
po katerih se lahko »spreho-
dijo« blodeči se tokovi stre-
le. Če smo v kotanji, jami, je 
najvarnejše mesto sredina 
jame oz. kotanje. Če smo na 
robu police, je dobro, da se 

pripnemo z vrvjo, ki naj od 
nas teče po tleh.

Izogibajmo se prostorov, 
kamor strele redno udarjajo, 
nadaljuje Šerkezi. Spozna-
mo jih po razklanih deblih 
dreves, razritih tleh, prek-
lanih skalah in rdečkastih 
kamninah. Vlažne grape in 
žlebovi, po katerih teče voda, 
so tudi zelo verjetna mes-
ta za udar strele. Najvarneje 
pred udarom strele je na me-
lišču, kjer čepimo ali sedimo 
na nahrbtniku. Če vseeno 
nadaljujemo sestopanje, naj 
bo razdalja med nami vsaj 
dvajset metrov.

Vedno preveriti 
vremensko napoved

Ko se poleti odpravljamo v 
gore, je zelo pomembno, da 
predhodno preverimo vre-
mensko napoved in jo upo-
števamo pri načrtovanju 
svojih aktivnosti v hribih ter 
naši opremi. Razvoj vreme-
na je treba spremljati tudi 
med samo turo; zgodnji do-
poldanski pojav kopastih 
oblakov je znanilec neviht. 
Če čutimo vlažnost ozračja 
oz. ne moremo videti daleč 
(zrak je moten), potem je to 
znak, da se vlažnost zraka 
povečuje, kar viša verjetnost 

nastanka neviht. Če se prip-
ravlja k nevihti, se umakne-
mo z izpostavljenih točk, po 
možnosti v zavetje, še svetu-
je Šerkezi in poudarja, da je v 
lepem vremenu in ugodnih 
razmerah vsak cilj v hribih 
laže dosegljiv.

Direktni udar strele 
pogosto smrten

Gorski reševalec in zdrav-
nik Iztok Tomazin je v svo-
jem prispevku za Planinski 
vestnik zapisal, da zaradi 
posledic udara strele na sve-
tu po ocenah umre okrog ti-
soč ljudi na leto, vendar pa 

se kar okrog 70 odstotkov 
udarov v človeka ne konča s 
smrtjo. Večina smrtnih pri-
merov je posledica takojšnje 
odpovedi delovanja srca in 
ožilja ter dihal.

Ob udaru strele pride do 
zelo kratkotrajnega impul-
za zelo močnega električ-
nega toka, mehanizmi po-
škodb pa so zato lahko raz-
lični. Direktni udar strele v 
človeka je pogosto smrten. 
Pogosteje se tokovi razširijo 
in udarijo v žrtev z drevesa 
ali kakega drugega objekta 
ali celo z druge osebe, ki sto-
ji v bližini – stranski udar. 
Do kontaktnih poškodb pri-
de, kadar se oseba dotika 
objekta ali predmeta, v ka-
terega je udarila strela di-
rektno ali v obliki stranskih 
tokov. Primer so jeklenice 
ali lestve na planinskih po-
teh (feratah). Ko strela uda-
ri v tla, se tok razprši. Če se 
dotikamo tal na dveh od iz-
vora toka različno oddalje-
nih točkah, pride do razli-
ke v napetosti in med toč-
kama lahko steče tok skozi 
telo. Tope poškodbe lahko 
nastanejo zaradi udarnega 
vala ob streli ali zaradi mi-
šičnih krčev, povzročenih 
z električnim tokom. Gor-
niki lahko po udaru strele 
tudi izgubijo ravnotežje in 
padejo med hojo ali pleza-
njem ter se posledično po-
škodujejo zaradi padca, je 
še zapisal.

Območje Slovenije je po številu udarov strel med najbolj izpostavljenimi v Evropi.  
/ Foto: arhiv GG/Robert Dolničar

Simon Šubic

Prvi preventivni ukrep za izognitev nevihti v gorah je, da se v hribe odpravimo zgodaj zjutraj. Pred odhodom preverimo vremensko napoved, razvoj vremena 
pa opazujemo tudi med samo turo.

Kaj storiti, če nas v gorah ujame nevihta

Iztok Tomazin o mitih in neresnicah o streli: »Ni res, 
da se je nevarno dotikati žrtve udara strele, da strela 
nikoli ne udari na isto mesto dvakrat in da strela vedno 
udari v najvišji objekt.«

Janez Kunšič (1919–
1994) iz Krnice, njegova 
družina je najprej živela 
v Bohinjski Bistrici 
in nato v Zasipu, je 
spomine napisal v 
začetku osemdesetih let, 
ko je kupil pisalni stroj. 
Spomine je posvetil svoji 
hčerki Mariji Jamnik, ki 
živi v Žabnici.
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V spomin vsem kristinam
V nedeljo je v Šmelovem vrtu v Kropi prvič »zasvetila« nova pesniška nagrada kresníce, ki so jo 
pripravili v gibanju Kultura – Natura Slovenija. Za pesniško zbirko Sled ognjenega svinčnika jo je prejela 
pesnica in vsestranska ustvarjalka Cvetka Bevc.

Kropa – Prijetno srečanje v 
Šmelovem vrtu v Kropi je v 
nedeljo zvečer minilo v zna-
menju nove poezije in spo-
mina na slovensko pesnico 
in učiteljico Kristino Šuler, 
rojeno 17. julija pred 166 
leti, ki je v tej hiši preživlja-
la otroška leta. Osrednji do-
godek in razlog pesniškega 
večera je bila podelitev nove 
pesniške nagrade kresníce. 
Ideja zanjo se je porodi-
la na lanskem pesniškem 

Kristininem večeru, ko so 
ob razumevanju lastnika 
Matjaža Hafnerja na tem 
vrtu odprli novo kulturno 
prizorišče.

V okviru gibanja Kultu-
ra – Natura Slovenija, ki ga 
vodi domačin in kulturni 
zanesenjak Slavko Mežek, 
so pripravili razpis za nove 
pesniške zbirke na temo 
Ženske (v) pesmi, na kate-
rega je do zaključka 25. de-
cembra (na obletnico Kri-
stinine smrti) prispelo kar 
18 novih, še neobjavljenih 

pesniških zbirk. Žirija v 
sestavi Ana Cecilia Prenz 
Kopušar, Vita Žerjal Pavlin, 
David Bandelj, Robert Titan 
Felix in Teja Goli je v bra-
nje prejela zelo raznovrsten 
nabor pesniških zbirk, s ka-
terimi so avtorice in avtorji 
kar najbolje skušali zaobje-
ti naslov razpisa. Na še en v 
pomenskem smislu nagra-
de zelo pomenljiv datum, 
8. marec, mednarodni dan 
žensk, je žirija objavila pet 
finalistov, katerih poezija je 
še posebej izstopala.

Kresníce poletele s 
Cvetko Bevc

Ob podeljevanju nagrade 
je na pesniški večer v Kropo 
vabila prav peterica nomini-
ranih avtorjev, štiri pesnice 
in pesnik, ki je pred števil-
nimi obiskovalci v polnem 
Šmelovem vrtu prebirala pe-
smi iz pesniških zbirk, pos-
lanih na razpis. Med finalis-
te so se namreč uvrstili: Ana 
Porenta z zbirko Slonim na 
ograji dvoma, Andraž Polič 
z zbirko Upesnjene, Cvet-
ka Bevc z zbirko pesmi Sled 
ognjenega svinčnika, Irena 
Pajnik Beguš ciklom Sone-
ti in balade ter Polona Ro-
dič z zbirko Iz prsti. Peterica 
izvrstnih avtorjev, od tistih s 
prepoznavnim pesniškim in 
tudi širšim literarnim opu-
som, s poklicno profesuro, 
pedagoškim delom, ustvar-
janjem glasbe, do študentke, 
ki se že uspešno pojavlja na 
nebu slovenske poezije, se 
je predstavila vsak s petimi 
pesmimi. Ob treh nomini-
ranih pesnicah sta odsotna 
avtorja nadomestili Tamara 
Merjasec in Ajda Tušar.

V pričakovanju prve pre-
jemnice oziroma prejemni-
ka nagrade kresníce smo si 
tako lahko prisotni prav ob 
njihovem branju mimo žiri-
je izbirali najljubšo avtorico 
oziroma avtorja. Ob glasbe-
ni napovedi, pianist Vid Me-
žek je posebej za to prilož-
nost napisal novo skladbo, 

je voditeljica programa 
Teja Goli v nadaljevanju na 
oder povabila prvo lavreat-
ko Cvetko Bevc in ji podelila 
skulpturo Kresníca (iz ciklu-
sa Bube, kresnice in ostala 
čudovita bitja) kiparke Sabe 
Skaberne. Da je z zbirko pe-
smi Sled ognjenega svinč-
nika premišljeno oblikovala 
svojevrsten žanr pesemske 
lirizirane biografije, in si-
cer pisateljice in publicistke 
Zofke Kveder (1878–1926), 
je v obrazložitev zapisala ži-
rija; da gre za poetiko, ki lah-
ko vključi širok krog bralcev. 
»V nagrajeni pesemski knji-
gi Sled ognjenega svinčni-
ka Cvetka Bevc bralcu odpi-
ra pogled na to slovensko po-
končno žensko – ustvarjalko 
in še pomembneje v njeno 
notranje doživljanje lastne 
moči, a tudi nemoči, ob ka-
teri ji je bilo – kot poudarja 
pesnica – v glavno oporo za-
vezništvo podobno mislečih 
žensk, feministk in lastna 
ustvarjalnost s ciljem pustiti 
»sled ognjenega svinčnika«.

»Zelo sem počaščena in 
hkrati vesela nagrade. Veli-
ko sem se ukvarjala z življe-
njem Zofke Kveder, ko sem 
pripravljala scenarij za do-
kumentarni film o njej, se-
veda sem vedela tudi za Kri-
stino Šuler, tako se mi je po-
rodila zamisel, da pesniško 
zbirko posvetim Zofki Kve-
der,« je povedala Cvetka 
Bevc in dodala: »Sam nate-
čaj je spodbuda za nas, pe-
snice, pesnike, da se za tre-
nutek ustavimo in razmis-
limo o življenju, delu Kri-
stine Šuler, ker se mi zdi, 
da je tudi vsem nam svetlila 
pot. Pesniki, pa naj nas ime-
nujejo, da smo večne živali 
otroštva, naj nas imenujejo, 
da smo podpihovalci ognja, 
ampak vedno in vselej skrbi-
mo za to, da slovenski jezik 
ne izgine.«

Njena pesniška zbirka naj 
bi izšla jeseni, v sklopu na-
grade pa bo Cvetka Bevc, ki 
je sicer doma v Murski So-
boti, teden dni bivala v rezi-
denci v Kropi.

Igor Kavčič

Prva dobitnica nagrade kresníce je pesnica in vsestranska 
ustvarjalka Cvetka Bevc. / Foto: Igor Kavčič

Tržič – Prva polovica julija je 
v Zavodu V-oglje že tradicio-
nalno rezervirana za Medna-
rodni simpozij umetniške 
keramike. Letos je v Vogljah 
v občini Šenčur potekal že 
sedemnajstič. Poleg doma-
čih in tujih mojstric in moj-
strov keramike, ki ustvarjajo 
na domu pobudnikov in vsa 
leta gonilnih sil simpozija 
Barbe Štembergar Zupan in 
Nika Zupana, v tem času v 
Muzeju občine Šenčur prip-
ravijo tudi predstavitve ude-
ležencev, ob tem pa tudi go-
stujoče razstave del umetni-
ške keramike iz preteklih let. 
Če so bile te v preteklih letih 
na ogled v Kranju in na Vrh-
niki, je tokrat vrhunska ke-
ramika na ogled v paviljonu 
NOB v Tržiču.

Na razstavi, ki bo na 
ogled do 10. avgusta, so 
tako predstavljena dela 28 
avtorjev iz 13 držav, ki so 
nastala na preteklih 16 sim-
pozijih. »Dela vsakoletnih 
gostov danes tvorijo svetov-
no priznano zbirko ume-
tniške keramike 21. stole-
tja, ki jo hranijo v Muzeju 
občine Šenčur. Občina si-
cer rada podpre simpozij, 
nastajajo pa prostorske te-
žave, kam umestiti vedno 
večjo in res bogato zbirko 
umetnin iz keramike,« s 
ponosom o zbirki pove pi-
sateljica in mojstrica kera-
mike Ifigenija Simonović, 
poleg Ivana Skubina in Ni-
kolaja Mašukova družabni-
ca Zavoda V-oglje. Simo-
novićeva je keramiko štu-
dirala v Londonu, med le-
toma 2017 in 2020 je bila 

predsednica slovenskega 
PEN, simpozij pa podpira 
in pri njem aktivno sodelu-
je že od vsega začetka.

V Paviljonu je tako obi-
skovalcem na ogled iz-
bor del velikih svetovnih 
imen umetniške keramike, 
ustvarjalcev, ki se ponašajo 
s profesurami na uglednih 
univerzah po svetu in dok-
torskimi nazivi s področja 
keramike. Na simpozij so 
prihajali umetniki iz tako 
rekoč vseh evropskih držav, 
Kitajske, Japonske, Sever-
ne Amerike, iz največjih 
svetovnih središč kerami-
ke, kamor sta bila v prete-
klih letih kot umetnika in 
poznavalca večkrat vablje-
na tudi Barba in Niko. »Pri 
izboru del za razstavo smo 
bili pozorni tudi na to, da so 
prikazane različne tehnike 

oblikovanja, dekoriranja in 
žganja gline. S tem še bolj 
pokažemo na kvaliteto in 
obseg te izjemne zbirke,« 
poudarja Ifigenija Simono-
vić in dodaja, da različni od-
ločevalci na državnem nivo-
ju simpoziju pogosto dela-
jo krivico s tem, ko trdijo, 
da gre za dogodek lokalne-
ga pomena. »Zbirka obsega 

več kot štiristo del, katerih 
posebnost je tudi, da so jih 
umetniki ustvarili na sim-
poziju v Sloveniji.«

O pomenu predstavljenih 
del so zgovorne tudi misli, 
ki jih je k razstavi zapisala 
Andreja Rauch. Med dru-
gim ugotavlja, da v svoja 
dela umetniki tkejo kulturo 
dela sveta, v katerem živijo, 

in s tem tudi lastne osebne 
zgodbe. »Zato v Paviljonu 
razstavljeno keramiko ime-
nujemo Svet gline – ker v 
sebi nosi znanja, izkušnje 
in pripovedi za ves svet. Ker 
izraža pripovedi umetnikov 
o svetu, ki ga živijo, v svetu, 
ki ga oblikujejo. In ker obe-
nem pomeni ves svet vsako-
mur, ki jo vzljubi.«

V Paviljonu NOB gostuje mednarodna razstava umetniške keramike Zavoda 
V-oglje z naslovom Svet gline. Predstavljena so dela osemindvajsetih 
avtorjev, ki so v preteklih letih ustvarjali na simpozijih v Vogljah.

Igor Kavčič

Udeleženci simpozija V-oglje na odprtju razstave umetniške keramike / Foto: arhiv Zavoda V-oglje

V svetu vrhunske keramike

Na čudovitem pesniškem večeru v Kropi (od leve): povezovalka programa Teja Goli, Laren 
Polič, brat nominiranega Andraža Poliča, katerega poezijo je brala Ajda Tušar, srce in duša 
prireditve Slavko Mežek, nominirane pesnice Ana Porenta, Cvetka Bevc (poezijo Polone 
Rodič je brala Tamara Merjasec) in Irena Pajnik Beguš / Foto: Igor Kavčič
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Domžale – Minuli konce te-
dna se je začelo državno no-
gometno prvenstvo za prvo-
ligaše. Že v petek so nogo-
metaši Kopra najprej pre-
magali CB24 Tabor Seža-
na z 2 : 1 (0 : 0), v sobotnih 
obračunih pa so na zelenice 
stopili tudi predstavniki Go-
renjske.

Tako so varovanci trenerja 
Simona Rožmana, ki se je iz 
Celja vrnil v Domžale, gosti-
li Celje. Na precej povpreč-
ni tekmi enakovrednih tek-
mecev golov ni bilo, ekipi pa 
sta tako na uvodu prvenstva 
ostali brez polnega izkupič-
ka. »Šlo je za gledljivo tek-
mo, dinamika je bila priso-
tna z obeh strani. Na trenut-
ke smo v igri pokazali žele-
ne vzorce. Vidi se, da je ekipa 

mlada, da imamo ogromno 
fantov, ki se prvič srečujejo 
s tem nivojem tekmovanja. 

Veseli dejstvo, da smo osta-
li nepremagani. Obramba je 
odigrala dobro in uspela za-
držati prvo ničlo,« je po tek-
mi povedal Simon Rožman.

Nogometaši Kalcerja iz 
Radomelj so gostovali pri 
Mariboru in ga premaga-
li s 3 : 0 (2 : 0). Že v enajsti 
minuti so presenetili občin-
stvo v Ljudskem vrtu in svojo 
prvo akcijo kronali z golom. 
Po ostrem prostem strelu 
Leona Severja z leve strani 
se je v kazenskem prostoru 
najbolje znašel Hrvat Mario 
Čuić, ki je izkoristil neodloč-
nost nizozemskega vratarja 

Menna Bergsena in po stre-
lu z glavo zadel za 0 : 1. V 35. 
minuti se je po globinski po-
daji Sandija Nuhanovića v 
kazenskem prostoru sijaj-
no znašel Luka Cerar in po-
višal na 0 : 2. Izbranci gostu-
jočega trenerja Nermina Ba-
šića so nato v 74. minuti po 
hitrem napadu Nuhanovića 
dokončno zapečatili usodo 
domačih nogometašev ter v 
Ljudskem vrtu osvojili vse 
tri točke.

Zasedba iz Radomelj bo že 
ta petek v Domžalah gostila 
Celje, Domžale pa bodo go-
stovale pri Muri.

Pomlajena ekipa Domžal znova nastopa pod vodstvom glavnega trenerja Simona 
Rožmana. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Trase so povezane v 
Gorenjsko kolesarsko mrežo 
in vključujejo zanimive de-
stinacije, ki jih lahko doseže 
povprečen rekreativni kole-
sar. Imenovali so jih po več-
jih krajih, ki jih posamezna 
trasa vključuje. Trase Kamni-
čanka, Ločanka, Ljubljančan-
ka, Blejčanka, Tržičanka in 
Jezerjanka so dolge okrog se-
demdeset kilometrov, vsa-
ka pa vsebuje tudi nekaj zna-
menitosti, kjer kolesarji lah-
ko počijejo, in vsaj en klanec.

Za predstavitev tras or-
ganizirajo sobotne kolesar-
ske dogodke, na katerih lah-
ko gostje od 10. do 12. ure na 
gradu Khislstein v grajski ka-
varni spijejo kavo in sodelu-
jejo v nagradni igri. Namen 
druženja je tudi, da se kole-
sarji med sabo spoznajo ne 
glede na to, od kod prihaja-
jo, v kateri klub so včlanjeni 
ali kako so pripravljeni. Tri 

sobotna srečanja so že orga-
nizirali, sledita še dve. Prva 
bo Ločanka, ki bo na sporedu 
23. julija, kot zadnja bo orga-
nizirana Blejčanka, ki bo po-
tekala 6. avgusta.

Kolesarsko tekmovanje 
L'Étape Slovenia

Eden od ciljev sobotnih 
prireditev je tudi promoci-
ja kolesarske preizkušnje z 
naslovom L'Étape Slovenia. 
Tovrstna tekmovanja pod 
blagovno znamko Dirke po 
Franciji potekajo v 25 drža-
vah po celem svetu. Letos jo 
bodo premierno organizira-
li tudi v Sloveniji. Prireditev 
bo 4. septembra in bo pote-
kala po dveh trasah. Krajši, 
70-kilometrski krog bo vodil 
skozi Komendo, kjer je svo-
jo kolesarsko pot začel Tadej 
Pogačar, trenutno najbolj-
ši kolesar na svetu. Na dalj-
ši, 145-kilometrski preizkuš-
nji bodo kolesarji prevozili 
še dodaten krog, ki je speljan 

skozi Podblico, kjer je bil ro-
jen Matej Mohorič, ambasa-
dor tega tekmovanja. S tem 
organizatorji želijo privabi-
ti več udeležencev iz tujine, 
saj tujce najbrž zanima, kje 
trenirajo naši kolesarski asi. 
Soorganizatorja dogodkov, 

rekreativno društvo Gre-
mo na kolo in Visit Kranj, se 
trudita na ta način povezati 
čim več kolesarskih navdu-
šencev. Več o dogodkih lah-
ko preberete na spletni stra-
ni L'Étape Slovenia by Tour 
de France.

Na sobotnih kolesarskih druženjih na gradu Khislstein spodbujajo druženje kolesarjev in jih vabijo, da 
prevozijo eno od šestih tras v okolici Kranja ter se prijavijo na kolesarsko prireditev L'Étape Slovenia.

Grega Flajnik

Kranj – Med 7. in 17. julijem 
so v mestu Birmingham 
v zvezni državi Alabama v 
ZDA potekale svetovne igre. 
Te predstavljajo najvišje 
športno tekmovanje za špor-

te, ki niso vključeni v pro-
gram olimpijskih iger. Pri-
merljive so s svetovnimi pr-
venstvi in so vsaka štiri leta 
organizirane pod okriljem 
International World Games 
Association (IWGA). Njihov 
glavni cilj je popularizirati 
te športe in nekateri kasne-
je postanejo tudi del olimpij-
skih iger.

Letos se je na tekmova-
nju predstavilo okoli 3.600 
tekmovalcev iz več kot sto 

držav, nastopili pa so v več 
kot trideset različnih špor-
tnih panogah. Na igrah so 
bili tudi predstavniki naše 
države, najbolje pa se je od-
rezala Maja Povšnar iz Kok-
re, ki je zlato kolajno osvojila 
v disciplini ju-jitsu ne-waza 

do 63 kg. Poleg aktualne sve-
tovne prvakinje Povšnarjeve 
se s svetovnih iger z odličji 
vračajo še Tim Toplak, ki si 
je v ju-jitsuju v borbah pribo-
ril bronasto kolajno, ritmič-
na gimnastičarka Ekaterina 
Vedeneeva, ki je bronasto 
odličje osvojila v kiju, špor-
tna plezalka Katja Debevec, 
ki je bila druga v balvanskem 
plezanju, in Lana Skušek, ki 
je bronasto odličje osvojila v 
težavnostnem plezanju.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Pri novem košarkarskem prvoligašu, ekipi LTH 
Castings, so prejšnji teden podpisali še dve pogodbi. Najprej 
je zvestobo klubu tudi v novi sezoni obljubil 20-letni branilec 
Matej Čibej, ki je tudi član naše mlade reprezentance. Kot so 
sporočili iz uprave kluba, pa bo za Ločane igral tudi 20-letni 
reprezentant Nace Frelih.

Kranj – Po 15. etapah kolesarske Dirke po Franciji je v vodstvu 
Danec Jonas Vingegaard. Na nedeljski preizkušnji je imel te-
žave zaradi padca, poleg tega pa je izgubil kar dva pomočnika, 
tudi Primoža Rogliča. Ta se je odločil, da odstopi zaradi posle-
dic poškodb, ki jih je dobil pri padcu v peti etapi. Vingegaard 
bo tako današnjo prvo etapo v Pirenejih začel s prednostjo 2 
minuti in 22 sekund pred Tadejem Pogačarjem. »Težko bo 
pridobiti čas nazaj, ampak boril se bom vsako etapo,« je po 
nedeljski etapi dejal Pogačar. V skupnem seštevku je po Rog-
ličevem odstopu drugi najboljši Slovenec zdaj Jan Tratnik na 
76. mestu, Matej Mohorič je 81., Luka Mezgec pa 107.

V Škofji Loki podpisujejo pogodbe

Pogačar v lovu na rumeno majico, Roglič odstopil

Kranj – Državno prvenstvo v 
odbojki na mivki bo že 21. za-
pored gostil Kranj. Začelo se 
bo ta četrtek, 21. julija, ob 9. 
uri s kvalifikacijami. Od 16. 
ure naprej pa vse do sobot-
nega večera bo potekal glav-
ni del turnirja, na katerem se 
bo za naslov državnih prva-
kov in prvakinj potegovalo 12 
ženskih in 12 moških ekip po 
sistemu dvojne eliminacije. 

Naslova prvakov bodo udele-
ženci skušali odvzeti dvojce-
ma Črt Bošnjak – Danijel Po-
keršnik in Tjaša Kotnik – Taj-
da Lovšin.

Prizorišče tekmovanja bo 
znova kranjski naravni amfi-
teater za odbojko na mivki – 
parkirišče Stara Sava, tekme 
pa bo možno spremljati tudi 
v spletnem prenosu. Gene-
ralni pokrovitelj dogodka je 
že tretje leto zapored Zava-
rovalnica Sava

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Na sobotnih srečanjih v gradu Khislstein se lahko 
udeleženci prijavijo na kolesarsko tekmovanje L'Étape 
Slovenia / Foto: Žiga Zupan/Sportida

Maja Povšnar je osvojila zlato medaljo. / Foto: arhiv OKS

V uvodnem krogu Prve lige Telemach so se nogometaši Domžal pomerili s Celjem in se na domačem 
igrišču morali zadovoljiti z delitvijo točk, ekipa Kalcerja iz Radomelj pa je v Mariboru ugnala državne prvake.

V Domžalah brez zadetkov Novo zlato odličje 
Maje Povšnar

Na mivki bo vroče

Kranjska kolesarska roža

Kljub nekaj priložnostim gledalci v Domžalah niso videli 
zadetka. / Foto: Gorazd Kavčič
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Po kvarnerskih otokih, 6. del

Iz zaliva Mandre smo zgo-
daj zjutraj odpluli proti Lo-
šinju. Plovba je hitro mini-
la, saj nam je barba Ive opi-
soval razne morske dogodi-
vščine. Izkrcali smo se v za-
livu blizu Čikata, od koder 
se zelo dobro vidi na mor-
je. Na ta del obale so dekleta 
iz mesta hodila gledat in ča-
kat (»čikat«) svoje mornar-
je, ki so se z jadrnicami vra-
čali z večdnevnih plovb. Si-
cer je otok Lošinj skoraj pov-
sem poraščen z bujnim ra-
stlinjem, saj je precej odda-
ljen od Velebita in zato burja 
ne zavira njegove rasti. Zara-
di ugodne klime so ga že leta 
1892 razglasili za naravno 
klimatsko zdravilišče. Zato 
so tu še v času Avstro-Ogr-
ske zgradili mondene zdra-
viliške stavbe, danes spreme-
njene v hotele. V bližini otoka 
biva okrog 180 delfinov, ki jih 
redno opazuje raziskovalna 

skupina, oglede delfinov pa 
ponujajo tudi turistom. Oto-
čani so morda še najbolj po-
nosni na antični bronasti 
kip Apoksiomena, ki so ga 
našli na morskem dnu med 
otočkom Vele Orjule in Lo-
šinjem. Kip predstavlja mla-
dega športnika v trenutku, ko 
je s svojega telesa čistil olje, 
prah in znoj po večjem tek-
movanju. Predvidevajo, da 
so kip z ladjo prevažali v za-
četku 1. stoletja. Med hudim 
neurjem so se mornarji zba-
li, da se bo njihova ladja po-
topila, zato so odvečni tovor 
odvrgli v morje, kjer je kip le-
žal do leta 1999.

Mi nismo zgubljali preveč 
časa v Lošinju, saj smo si že-
leli čim prej kolesariti proti 
našemu dnevnemu cilju. Po 
otoku vodi le ena cesta, in si-
cer mimo naselij Čunski, Sve-
ti Jakov in Nerezine. Speljana 
je pod hribom Osorščica, ki je 

s 588 metri nadmorske viši-
ne najvišji hrib Lošinja. Lo-
šinj je pri mestu Osor s sose-
dnjim in večjim otokom Cres 
povezan s premičnim mo-
stom, ki vodi čez enajst me-
trov širok kanal.

Mesto Osor je že od leta 
1976 povezano s kulturo. 
Poleti glavni trg preuredi-
jo v scenski prostor z boga-
to ponudbo kulturnih do-
gajanj, med katerimi je naj-
bolj znan festival Osorski 

glasbeni večeri. Tu so se 
pogosto zbirali in ustvarja-
li tudi znani hrvaški kipar-
ji, kot so Meštrović, Kršinić, 
Rosandić in drugi. V zahva-
lo so na aleji skulptur raz-
stavili nekaj svojih del, ki še 
danes krasijo mesto. Opazi-
li smo, da tu ni množičnega 
turizma, saj je bilo v meste-
cu le nekaj na videz prijet-
nih, a dragih restavracij. Iz 
Osorja smo se zopet po glav-
ni cesti za 150 višinskim me-
trov povzpeli do mesta Belej 
in nato zavili levo mimo me-
steca Stivan ter se po nekaj 
serpentinah spustili do Mar-
tinšćice. To je turistični kraj, 
ki je dobil ime po cerkvi sv. 
Martina s frančiškanskim 
samostanom. Pred samo-
stanom je parkirišče, na ka-
terem smo zvečer organizi-
rali turnir v prstometu. Kot 
da tisti dan še ne bi imel do-
volj aktivnosti.

Grega Flajnik

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Že cel mesec obiskuje-
mo Gorski kotar. Prejšnji 
teden smo obiskali Veli-
ki Risnjak, danes pa bomo 
obiskali Snježnik, slikovit, 
kamniti vrh, ki ga na južni 
strani obkrožajo strme tra-
ve, na vzhodni strani se nje-
gov greben nadaljuje proti 
Guslici, severna stran pa 
je precej prepadna in po-
raščena z nizkim grmičev-
jem. Ime je gora dobila po 
velikih količinah snega, ki 
kljub bližini morja tukaj 
lahko vztraja do pozne po-
mladi. Zanimivo je, da če 
Snježnik in Veliki Risnjak 
obiščemo pozimi, bo na 
Snježniku precej več snega. 

Torej, ima kar »ta pravo« 
ime. Vršni del Snježnika 
je tudi meja Nacionalnega 
parka Risnjak.

Po primorski avtocesti 
se zapeljemo do izvoza za 
Postojno, kjer nadaljuje-
mo mimo Ilirske Bistrice, 
prečkamo mejo na Jelša-
nah in nadaljujemo po av-
tocesti do izvoza Kikovica, 
tik pred cestninsko postajo. 
Nadaljujemo po stari ces-
ti Zagreb–Reka, ko nas ve-
lika tabla opozori, da mo-
ramo zaviti levo, na Pla-
tak. Do ogromnega parki-
rišča je približno deset kilo-
metrov vzpenjajoče se ces-
te, ki pozimi lahko povzro-
či kar nekaj težav. Platak je 
sicer reško smučišče, kraj 

preživljanja prostega časa 
številnih Rečanov.

Parkiramo na desni stra-
ni na koncu velikega parki-
rišča, tik pred ličnim loka-
lom. Cesta pelje naprej do 
Velikega doma Platak, mi 
pa hojo začnemo po desni 
makadamski cesti. Na dre-
vesu tudi opazimo smero-
kaz Snježnik. Gremo mimo 
smučišča in nadaljujemo 
po makadamski poti. Kma-
lu nas markacije usmerijo 
desno v bukov gozd, kjer se 
zmerno povzpnemo in do-
sežemo ta isto makadam-
sko cesto, t. i. Rimsko ces-
to. Sledimo ji v zmernem 
vzponu do razpotja: levo je 
Snježnik skozi Grlo, des-
no pa po grebenu. Naredili 

bomo krog, zato se bomo 
povzpeli po levi poti, sesto-
pili pa po grebenski. Zavije-
mo levo. Cesta se spremeni 
v kolovoz, s katerega se lepo 
pokaže naš vrh. Kolovoz 
preči njegovo južno, goz-
dnato pobočje. Obhodimo 

ga, ko steza zavije v desno 
in se strmo povzpne. Dose-
žemo neporaščeno pobočje 
Snježnika, od koder se lepo 
odpre pogled na zapuščen 
planinski dom pod Snježni-
kom. Pot zavije v desno in 
se v okljukih strmo povzpne 

do planinskega doma, ki je 
že leta dolgo zapuščen. Od 
doma nas do vrha ločita dve 
minuti vzpona čez skale.

Z vrha se odpre lep raz-
gled na Veliki Risnjak, na 
Kvarnerski zaliv, na Učko, 
na sosednjo Guslico. Ob čis-
tem ozračju imamo v ozad-
ju venček Julijskih Alp, Ka-
ravank in Kamniško-Savinj-
skih Alp; Triglav, Kočna in 
Grintavec so sploh izraziti.

Z vrha sestopimo po gre-
benu. Zgornji del je skalnat, 
kjer je potrebne kar nekaj pre-
vidnosti, saj moramo preple-
zati dva kratka skoka. Ko pri-
demo na travnat greben in na 
pobočje, se ta strmo spusti, 
doseže gozd, kjer je tudi str-
mo in običajno tudi mastno, 
kar je nevarno za zdrs. Gre-
benska pot nas pripelje direk-
tno na Rimsko cesto, po kate-
ri se vrnemo nazaj na izhodi-
šče, na Platak.
Nadmorska višina: 1506 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Sosednja Guslica, zadaj Snežnik na naši strani, povsem v ozadju pa Julijske Alpe s 
Triglavom / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Čudovita Rimska cesta / Foto: Jelena Justin Vzpon proti opuščenemu planinskemu domu / Foto: Jelena Justin

Postanek v mestu Stivan pred spustom v Martinščico 

Loči ju meja; naš je Snežnik, hrvaški je Snježnik. Obisk Gorskega kotarja in 
še enega v nizu čudovitih razglednikov na Jadransko morje.

Hrvaški soimenjak
Planinski izlet: Snježnik (1506 m n. m.)
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Kranj – Največ denarja, 15 
milijonov evrov, bo name-
nila za sofinanciranje kme-
tijskega reprodukcijskega 
materiala. Po podatkih dr-
žavnega statističnega ura-
da so se cene mineralnih 
gnojil od lanskega decem-
bra do letošnjega aprila zvi-
šale za 55 odstotkov, cene 
sredstev za varstvo rastlin 
za 12 odstotkov in cene se-
men za tri odstotke, teža-
ve pa so tudi z dobavo. Pri-
delovalni stroški so zara-
di tega močno porasli. Po 
oceni Kmetijskega inštitu-
ta Slovenije so tako stroški 
pridelave pšenice po zača-
snih podatkih letos znašali 
937 evrov na hektar, lani pa 
so bili 578 evrov; podobno 
povečanje pa je bilo tudi pri 
ostalih poljščinah. Vlada je 
zaradi visokih cen kmetij-
skega reprodukcijskega 
materiala že sprejela odlok 
o finančnem nadomestilu, 
do katerega bodo upravi-
čena kmetijska gospodar-
stva, ki so letos oddala zbir-
no vlogo za neposredna in 
druga kmetijska plačila in 

nimajo več kot 50 evrov dol-
ga davčnih in drugih javnih 
obveznosti. Če bodo uve-
ljavljala nadomestilo tudi 
za trajni travnik, je pogoj, 
da so imeli 1. februarja le-
tos na teh zemljiščih obtež-
bo najmanj 0,9 glave veli-
ke živine (GVŽ) na hektar. 
Država jim bo nadomesti-
lo izplačala v obliki pavša-
la, ki za površine trajnega 
travnika, travinja z razprše-
nimi neupravičenimi zna-
čilnostmi, ekstenzivnega 
sadovnjaka, trajnih rastlin 
na njivskih površinah, in-
tenzivnega sadovnjaka, ja-
god na njivi in ostalih traj-
nih nasadov znaša 31,73 
evra na hektar, za površi-
ne njive, začasnega travni-
ka, rastlinjaka, rastlinjaka s 
sadnimi rastlinami in kme-
tijskega zemljišča v pripra-
vi pa 63,46 evra. Najniž-
ji znesek nadomestila zna-
ša 50 evrov na upravičenca, 
navzgor je znesek omejen 
na 35 tisoč evrov. Agencija 
za kmetijske trge in razvoj 
podeželja bo upravičen-
cem poslala informativne 
odločbe najpozneje do 30. 
septembra.

Pomoč kmetijam s prirejo 
mleka

Evropska unija in sloven-
ska država bosta nekaj več 
kot 5,2 milijona evrov na-
menili za pomoč kmetom 
pri prireji mleka. Vlada je že 
sprejela odlok o zagotavlja-
nju izjemne izravnalne po-
moči. Po tem odloku bodo 
do pomoči upravičeni kme-
tje, ki imajo krave v kontroli 
prireje mleka ali so vključeni 

v enega od ukrepov: dobro-
bit živali, izvajanje kmetij-
ske prakse (zelena kompo-
nenta) in kmetijsko okolj-
ska in podnebna plačila (Ko-
pop). Po izračunih ministr-
stva bo do pomoči upraviče-
nih približno štiri tisoč kme-
tij, ki redijo skupno 85 tisoč 
krav molznic; podpora pa 
bo znašala okrog šestdeset 
evrov na kravo. Kmetijska 
gospodarstva bodo vlogo za 

dodelitev pomoči lahko od-
dala na agencijo za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
do 25. julija, denar pa naj bi 
predvidoma dobila do konca 
septembra.

Nadomestilo za 
podražitev goriva

Nekaj več kot 2,1 milijo-
na evrov bo vlada namenila 
kmetijskim gospodarstvom 
za blažitev stroškov, ki jih 

imajo zaradi visoke cene 
energentov. Po vladnem 
odloku bodo do finančnega 
nadomestila upravičena go-
spodarstva, ki so letos odda-
la zbirno vlogo in so bila lani 
upravičena do vračila troša-
rine za gorivo, porabljeno 
za pogon kmetijske in goz-
darske mehanizacije. Na-
domestilo znaša za površi-
ne njive, jagod na njivi, traj-
nih rastlin na njivskih po-
vršinah, rastlinjaka, rastli-
njaka s sadnimi rastlinami, 
trajnega travnika, eksten-
zivnega sadovnjaka, travi-
nja z razpršenimi neupravi-
čenimi značilnostmi, zača-
snega travinja in kmetijske-
ga zemljišča v pripravi 6,67 
evra na hektar, za površine 
intenzivnega sadovnjaka in 
ostalih trajnih nasadov pa 
14 evrov. Najnižji znesek 
dodeljenega nadomestila 
znaša 40 evrov na upravi-
čenca. Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja bo upravičencem, ki iz-
polnjujejo pogoje, na podla-
gi podatkov iz uradnih evi-
denc najkasneje do 30. sep-
tembra izdala informativno 
odločbo.

Cveto Zaplotnik

Kmetijska gospodarstva so upravičena do finančnega nadomestila za blažitev visokih cen 
goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. / Foto: Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica – Kako je 
Dušan, po rodu z Dolenj-
skega, zašel na Gorenjsko, 
natančneje – v Bohinj? Po 
končanem študiju zooteh-
nike na Biotehniški fakulte-
ti v Ljubljani je eno leto de-
lal v Emoni ribarstvo, pot-
lej pa se je javil na oglas za 
zaposlitev na delovno mes-
to kmetijskega pospeševal-
ca v Bohinju. Zaposlil se je 
v tedanji Gozdarski kme-
tijski zadrugi Srednja vas v 
Bohinju in si ob tem mislil, 

da bo v Bohinju ostal zača-
sno, le kakšno leto. Začasno 
delo se mu je razpotegnilo 
v devetintrideset let. »V Bo-
hinju sem se dobro vživel 
in tudi Bohinjci so me lepo 
sprejeli,« pravi Dušan, ki je 
bil najprej kmetijski pospe-
ševalec v zadrugi, nato sve-
tovalec (enako kot drugi 

gorenjski kmetijski sveto-
valci) v Kmetijskem zavodu 
Ljubljana, od nastanka kme-
tijsko-gozdarske zbornice 
leta 2001 pa je bil kmetijski 
svetovalec v Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj.

Potrebovali bi močno 
zadrugo

Kot pravi, se je v bohinj-
skem kmetijstvu v vsem tem 
obdobju veliko spremenilo. 
Številne manjše kmetije so 
opustile kmetovanje, pre-
ostale, ki še vztrajajo, obde-
lujejo več zemljišč in pove-
čujejo obseg kmetijske pri-
delave. Kmetije so se zače-
le profesionalno ukvarjati s 
prirejo mleka, velike napore 
so vložile v melioracije kme-
tijskih zemljišč, okrepilo se 
je planinsko pašništvo ... Ko 
Dušana vprašamo, kako vidi 
nadaljnji razvoj bohinjske-
ga kmetijstva, pravi, da bodo 
manjše kmetije še opušča-
le kmetovanje, a se bo trend 
ustavil – tudi zato, ker si ob-
čina prizadeva, da vasi ohra-
nijo kmečki značaj in kme-
tijske dejavnosti. Kmetij-
stvo se bo še bolj povezovalo 

s turizmom, okrepila se bo 
blagovna znamka Bohinj-
sko  ... »Ker v Bohinju pre-
vladujejo manjše kmetije, bi 
potrebovali močno kmetij-
sko zadrugo, ki bi tržila nji-
hove pridelke in izdelke,« 
meni Dušan.

Velik zagovornik 
tradicionalnega sirarstva

Dušan je velik zagovor-
nik tradicionalnega sirar-
stva na planinah in ekolo-
škega kmetovanja, na njego-
vo pobudo so v Bohinju prip-
ravili prvi tečaj ekološkega 

kmetovanja in ustanovili go-
renjsko združenje ekoloških 
kmetov. Organiziral in vodil 
je številne sirarske tečaje, 
ocenjuje, da se jih je v vseh 
teh letih udeležilo okrog sto 
ljudi, največ tečajev je bilo 
na planini Zajavornik. Bo-
hinjske planine dobro poz-
na, prehodil jih je po dol-
gem in počez. Zadovoljen je, 
ko vidi, da se je Bohinjska si-
rarska pot, ki povezuje kme-
tije in planine, kjer predelu-
jejo mleko v mlečne izdel-
ke, dobro prijela in je zlas-
ti v času poletne turistične 

sezone dobro obiskana. Po-
nosno tudi pove, da bo letos 
minilo petnajst let od začet-
kov bohinjske tržnice s po-
nudbo lokalnih pridelkov in 
izdelkov, za katero si je s so-
mišljeniki tudi zelo prizade-
val. Pravi, da je za svoje ide-
je in projekte imel podporo v 
službi, v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj, pa tudi 
na občini, kjer je bil šest man-
datov član občinskega sveta 
in ves ta čas tudi predsednik 
komisije za kmetijstvo.

Register bi bil osebna 
izkaznica planin

Tudi po upokojitvi ne bo 
povsem »presekal« s kme-
tijstvom: še naprej bo sode-
loval pri nekaterih projek-
tih in pri organiziranju si-
rarskih tečajev, predvsem 
pa si želi vzpostaviti enotni 
register skupnih pašnikov 
in pašnih planin na Gorenj-
skem. Register bi bil neka-
kšna osebna izkaznica pla-
nin, v njem bi za vsako plani-
no lahko našli podatke o paš-
ni površini, številu živine na 
paši, dejavnostih na planini, 
upravljavcu ...

Dušan Jović, ki je bil devetintrideset let kmetijski svetovalec v Bohinju, se je sedmega junija upokojil, a tudi kot upokojenec še ne 
bo presekal vezi s kmetijstvom, predvsem si bo prizadeval vzpostaviti register pašnih planin in skupnih pašnikov na Gorenjskem.

Cveto Zaplotnik

Dušan Jović / Foto: Cveto Zaplotnik

Želi vzpostaviti register pašnih planin

Vlada je zaradi rasti cen goriva, elektrike in kmetijskega reprodukcijskega materiala sprejela več ukrepov za brzdanje višjih stroškov v kmetijstvu, 
za katere bo namenila skupno 22,4 milijona evrov.

Pomoč kmetijam pri brzdanju stroškov

Kmetijskega svetovalca 
Dušana Jovića je po 
upokojitvi nadomestila 
Manca Stegnar.

Kranj – V letošnjem poletju so 
zaradi visokih temperatur in 
pomanjkanja padavin v stre-
su vse rastline, med njimi tudi 
gozdno drevje, opozarjajo v 
kranjski območni enoti Za-
voda za gozdove Slovenije in 
dodajajo, da so na takšne raz-
mere občutljive vse drevesne 
vrste, še posebej tiste s pli-
tvim koreninskim sistemom, 
zlasti smreka, ter drevje na ob-
močjih, ki so jih v preteklosti 
prizadeli vetrolom, snegolom, 
požar ali čezmerna razmno-
žitev lubadarja. Lastnike, ki 
imajo v svojih gozdovih tudi 
smreko, prosijo in pozivajo, 
da jih redno pregledujejo in 
da so še posebej pozorni na 
znake napada lubadarjev – 
rjavo črvino ob koreničniku, 
spreminjanje iglic v rdečkasto 
barvo, sušenje in odpadanje 
iglic, prekomerno izločanje 
smole v srednjem delu dre-
vesa  ... Ob pojavu takšnih 
znakov naj obvestijo revirnega 
gozdarja in takoj, ne da čakajo 
na izdajo odločbe, začnejo s 
posekom napadenih dreves 
in odvozom lesa iz gozda. 
Ker se lubadar v vročini razvija 
hitreje kot sicer, je hitro spra-
vilo pomembno za to, da se 
škoda ne povečuje. V zavodu 
tudi pozivajo lastnike gozdov 
in vse druge, da naj ne kurijo v 
naravi, saj je zaradi suše velika 
požarna ogroženost.

Lastniki naj redno 
pregledujejo gozdove
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»Kasneje je prišla infor-
macija, da je še več poškodo-
vanih, zato sem v reševanje 
vključil še dodatne sile iz po-
staj Kranjska Gora, ki je bila 
vključena že na začetku, Ra-
teče, Jesenice in Bohinj. Za-
čelo je deževati, tako da je 
bilo klasično reševanje pre-
nevarno za poškodovance in 
tudi za reševalce, zato smo z 
zdravnico ocenili, da je bo-
lje počakati. Na srečo se je 
kasneje izkazalo, da so lah-
ko najbolj poškodovana še v 
petek poslali v bolnišnično 

oskrbo. Ostale so s policij-
skim helikopterjem prepe-
ljali na Jesenice in v Ljublja-
no v soboto zjutraj, v dolino 
pa so s Kredarice prepeljali 
tudi vse reševalce,« je pove-
dal Arnol.

Sodelovala helikopterja 
vojske in policije

»V petek, ko so poškodo-
vane na Kredarici še oskr-
bovali, se je pojavila megla, 
tako da je bilo treba čakati 
in v zadnjem trenutku, pred 
nočjo, se je vreme toliko po-
pravilo, da so lahko z najbolj 

poškodovanima paciento-
ma odleteli v klinični cen-
ter,« je dodatno pojasnil pi-
lot Letalske policijske enote 
Primož Škufca. Tudi v sobo-
to zjutraj je morala posadka 
policijskega helikopterja na 
brniškem letališču počakati 
eno uro, da se je s Triglava 
umaknila nevihta, preden so 
lahko začeli prevažati ostale 
poškodovance in reševalce v 
dolino. »V petek je bilo vre-
me katastrofalno, v soboto 
malo manj. Na srečo imamo 
v policiji nove, tehnološke 
zelo napredne helikopterje, 

da smo zadevo precej varno 
izpeljali,« je še poudaril.

Za prevoz gorskih reševal-
cev na kraj množične nesre-
če pa so v petek aktivirali tudi 
helikopter Slovenske vojske, 
s katerim so sprva tri gorske 
reševalce pripeljali do Konj-
skega sedla, ki je bilo tik pod 
bazo oblakov. Kasneje so tja 
prepeljali še štiri reševalce, 
je razložil pilot Slovenske 
vojske Jernej Ramovš.

Udar strele planince 
razmetal po skalovju

Kot so sporočili s policije, 
je v vsaj dveh primerih šlo za 
direkten udar strele v člove-
ka, v eno pohodnico pa naj 
bi strela udarila celo dvak-
rat. Udari strele so pohod-
nike razmetali po skalovju, 
pri tem sta se dva huje poš-
kodovala, šestnajst pa lažje. 

Trije so za kratek čas obleža-
li nezavestni. Dva poškodo-
vana sta tujca, preostali pa 
slovenski državljani. Med 
udeleženci ni bilo otrok, so 
pa bili sami mladi, je razložil 
Arnol. Takoj po udaru strele 
so pohodniki, čeprav sta jih 
zajeli panika in zmeda, sami 
poklicali pomoč na 112. Pri 
sestopu so si med seboj po-
magali, da so prišli v bližino 
Kredarice, kjer so jim poma-
gali gorski reševalci pa tudi 
prisotni v domu na Kredari-
ci, je opisal. »Na tako mno-
žične akcije ni nihče priprav-
ljen. Najbrž smo kakšno na-
pako naredili, nobena pa ni 
bila usodna za kogarkoli,« je 
dodal.

Po besedah gorskega re-
ševalca-zdravnika Primoža 
Trunka so bili vsi poškodo-
vani na srečo toliko stabilni, 

da so lahko počakali na heli-
kopterski transport. Večina 
je imela prizadet živčni sis-
tem z izraženim mravljinče-
njem po različnih delih te-
lesa, nekaj je bilo tudi opek-
linskih ran, ki jih je povzro-
čil električni tok ob vstopu v 
telo in izstopu iz njega. Kot 
je še dejal, se sicer pri udaru 
strele najbolj bojijo motenj 
srčnega ritma, saj je tedaj 
pogosto potrebno tudi oži-
vljanje. Telesne poškodbe 
nastanejo tudi ob pišu stre-
le, ki planince pomeče nekaj 
metrov stran, je dodal.

V gore zgodaj zjutraj
Miha Primc, podpredse-

dnik Gorske reševalne zveze 
Slovenije, je vnovič opozoril 
na veliko previdnost pri obi-
sku gora. »V poletnem času 
je v popoldanskem času ve-
lika verjetnost neviht, tako 
da se odpravimo v gore do-
volj zgodaj, izbiramo poti, ki 
smo jim kos. S seboj imamo 
topla oblačila, kot se je poka-
zalo tudi tokrat, so se tem-
perature spustile do 4 sto-
pinj Celzija. Poskrbeti mo-
ramo tudi za zadostno koli-
čino vode in hrane,« je pou-
daril. Če pa vas že ujame ne-
vihta v gorah, je treba poiska-
ti zavetje ali se vsaj umakni-
ti z grebenov in od železja. 
Na izpostavljenih terenih se 
tudi izogibamo večji gruči 
ljudi, še svetujejo gorski re-
ševalci.

»Vreme je bilo katastrofalno. Na srečo imamo v policiji nove, tehnološke zelo napredne 
helikopterje, da smo zadevo precej varno izpeljali,« je dejal Primož Škufca iz Letalske 
policijske enote. / Foto: Gorazd Kavčič

Selca, Zminec – V Selški do-
lini je bilo najhuje na obmo-
čju od Selc do Praprotna, 
kjer so po navedbah kme-
tov uničena praktično vsa 
koruzna polja, precej ško-
de je tudi na vrtovih in sad-
ju, je dejal Matija Nastran, 
predsednik Prostovoljnega 

gasilskega društva (PGD) 
Selca. Skupno 19 gasilcev je 
bilo na terenu od 19. do 22. 
ure, imeli so dvanajst posre-
dovanj – od črpanja vode iz 
poplavljenih kleti, čiščenja 
propustov do odstranjevanja 
podrtih dreves in pokrivanja 
streh skupno šestih stano-
vanjskih in gospodarskih 
objektov. Eno streho so ob 

uporabi gasilske avtolestve 
dodatno pomagali prekriti v 
soboto.

Neurje s točo in vetrom je 
zajelo tudi območje Zmin-
ca, kjer so bile prav tako 
na terenu gasilske enote. 
Kot poročajo iz PGD Ško-
fja Loka, je močan veter 
polomil in podrl večje šte-
vilo dreves, ki so padla na 

pet stanovanjskih in tri go-
spodarske objekte ter dve 
osebni vozili. Gasilci, po-
leg škofjeloških še traški, 
so odstranili drevesa s ces-
tišč in objektov ter prekri-
li poškodovane strehe. Del 
sanacije streh so naslednje 
dopoldne izvedli ob pomoči 
avtolestve Gasilsko reševal-
ne službe Kranj.

V petek okoli 19. ure je Škofjeloško zajelo neurje z močnim vetrom in točo. Največ škode je povzročilo 
na območju Zminca ter od Selc do Praprotna v Selški dolini. Na delu je bilo več gasilskih enot.

Simon Šubic

Opustošeno koruzno polje v Selški dolini / Foto: Ana Šubic

Veter in toča povzročila škodo

Vodja reševalne akcije Iztok Arnol / Foto: Gorazd Kavčič

Strela vsaj trikrat udarila v planince

Kranj – Zaradi obsežnega požara na goriškem Krasu so v 
nedeljo aktivirali državni načrt za večje požare v naravnem 
okolju, zato so primorskim gasilcem na pomoč že v nedeljo, 
še bolj množično pa včeraj prišli tudi gasilci iz gorenjske re-
gije. Kot nam je s Krasa sporočil poveljnik gorenjske regije 
Tomaž Vilfan, se je tja odpravilo 172 gasilcev s 45 vozili iz 
devetih gasilskih zvez na Gorenjskem, med njimi so bili tudi 
poklicni gasilci iz Kranja in z Jesenic. »Prosili so za vsaj sto 
gasilcev, prišlo nas je 173, a na terenu nas ni prav nič preveč, 
saj držimo linijo v dolžini okoli treh kilometrov,« je včeraj še 
povedal Vilfan. Požar, ki se je po grobi oceni razširil na dobrih 
390 hektarjih, je včeraj dopoldne gasilo 425 gasilcev iz več 
gasilskih regij s 120 vozili, pomoč pa so imeli tudi iz zraka.

Gorenjski gasilci gasili na Krasu

Na Krasu je včeraj pomagalo gasiti tudi 172 gorenjskih 
gasilcev. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Na območju Zminca je podrlo in polomilo več dreves. / Foto: bralka

Kranj – S Policijske uprave Kranj so preklicali iskanje Igorja 
Sajovica iz Kranja, ki so ga pogrešali od 15. maja. V nedeljo so 
ga našli mrtvega. Na kraju ni bilo sumljivih okoliščin, policisti 
pa so odredili obdukcijo.

Pogrešanega Kranjčana našli mrtvega
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ŽIVI SVOJE SANJE

Zračna umetnica 
Tjaša Dobravec 
z Bohinjske Če-
šnjice, ki je leta 
2018 s plesnimi 

akrobacijami ob drogu pre-
pričljivo zmagala v šovu Slo-

venija ima talent, si je že od 
nekdaj želela nastopati v cir-
kusu. Želja se ji je uresniči-
la; simpatična 27-letnica ta 
čas blesti v enem od šovov 
slovitega kanadskega ume-
tniškega cirkusa Cirque du 
Soleil v Andori.

Tekle so solze
»Lahko rečem, da ži-

vim svoje sanje, za katere 
sem trdo delala celo življe-
nje,« pravi Tjaša. Po zma-
gi v šovu talentov je nada-
ljevala z napornimi treningi 

in se udeleževala mednaro-
dnih tekmovanj, kjer je do-
bila tudi nekaj nagrad. Tako 
so jo opazili tudi predstavni-
ki Cirque du Soleil. »Neke-
ga lepega sončnega dne sem 
prejela e-pošto, da si želijo 
mene v glavni vlogi. Bila sem 
presenečena in tekle so sol-
ze, saj so bile to moje sanje in 

vsekakor cilj! Ponosna sem, 
da sem lahko kot prva Slo-
venka vstopila v svet Cirque 
du Soleil.«

Po novo znanje v cirkuško 
šolo na Portugalskem

Za sodelovanje z omenje-
nim cirkusom se je Tjaša do-
govorila že predlani, a jim 
je nato epidemija prekrižala 
načrte. »Korona je vzela ve-
liko mojih projektov, zame 
najbolj pomemben pa se je 
zamaknil za dve leti,« je po-
jasnila Tjaša, ki pa je čas 

epidemije vseeno dobro iz-
koristila. S pomočjo denar-
ne nagrade, ki jo je dobila na 
šovu talentov, se je odpravila 
po nova znanja v šolo sodob-
nega cirkusa Inac na Portu-
galskem. »Lahko rečem, da 
je bil koronski premor, med 
katerim nismo nastopali, 
zame super, saj drugače ne 

bi imela časa za obiskovanje 
šole,« nam je zaupala.

Nastopajo petkrat na 
teden

Tjaša se trenutno povsem 
osredotoča na eno od glavnih 
vlog v šovu Cirque du Soleil z 
naslovom MUV, ki so ga pre-
mierno uprizorili v začetku 
julija in je ustvarjen izključ-
no za Andoro. »Od januarja 
do junija smo se na predstavo 
pripravljali s pomočjo videa, 
junija pa smo se odpravili v 
Andoro, kjer smo v 16 dneh 

postavili na oder celotni šov. 
Bil je velik izziv za nas, ar-
tiste, in direktorje. Vsak dan 
smo trenirali od desetih do-
poldan do enih zjutraj. Pro-
jekt MUV je eden največjih 
dogodkov v Andori, sodelo-
vanje te države s Cirque du 
Soleil je postalo tradicija.« 
Predstave, ki se bodo na pri-
zorišču v prestolnici Andore 
vrstile še do konca julija, so 
skoraj razprodane. »Nasto-
pamo petkrat na teden, vsa-
ko predstavo pa si ogleda pet 
tisoč ljudi. Nastopati na tako 
velikem odru ter prejeti to-
liko pohval in spoštovanja s 
strani obiskovalcev in direk-
torjev mi ogromno pomeni,« 
je zadovoljna Tjaša.

Šov MUV je glasbeno-cir-
kuški spektakel. »Predstava 
je zelo moderna in tudi so-
dobna. Govori o dveh različ-
nih svetovih – talnem in zrač-
nem, ki med seboj ne komu-
nicirata in živita popolnoma 
izolirano drug od drugega. 
Kasneje se preko komuni-
ciranja z glasbo in plesa po-
vežeta in postaneta eno,« je 
pojasnila Tjaša, ki igra vlogo 
Extrass, voditeljice zračnega 
sveta.

Odprlo se ji je veliko vrat
Zaupala nam je še, da ji je 

Andora všeč, ker je majhna 
in polna gorskih zakladov. 
»Ob nastopih nimam veliko 
časa in energije, da bi hodi-
la visoko v hribe, vsekakor pa 
imam načrt, da vsaj enkrat 
pobegnem na najvišji vrh.« 
Po koncu projekta se za kra-
tek čas vrača v Slovenijo, nje-
na nadaljnja pot pa je odvisna 
od kariere. »Odprlo se mi je 
veliko vrat in si bom vzela 
čas za premislek, katero pot 
izbrati,« je še povedala Tjaša.

Bohinjka Tjaša Dobravec je prva slovenska artistka, ki je dobila priložnost vstopiti v umetniški cirkus 
Cirque du Soleil. Ta čas nastopa v eni od glavnih vlog njihovega glasbeno-cirkuškega spektakla v Andori.

Ana Šubic

Tjaša Dobravec: »Ponosna sem, da sem lahko kot prva Slovenka vstopila v svet Cirque du 
Soleil.« / Foto: Jessone Morillon Sanz

Tjaša Dobravec v šovu navdušuje z zračnimi akrobacijami. 
Vsako predstavo si ogleda pet tisoč gledalcev. / Foto: Jessone 

Morillon Sanz

V petek se je v 
Škofji Loki za-
čela trinajsta iz-
vedba festivala, 
namenjenega 

počastitvi spomina na po-
kojnega profesorja matema-
tike Petra Hafnerja. Festi-
val, ki bo potekal do sobote, 
prinaša pestro glasbeno in 
drugo dogajanje, nekaj do-
godkov pa se bo zvrstilo 
tudi v Cerknem, Kamniku, 
Kranju in Železnikih. Orga-
nizator Tine Hafner, sicer 
sin pokojnega profesorja, je 
z dosedanjim potekom fe-
stivala zelo zadovoljen. Med 
drugim so izpeljali koncert 
zasedb Koala Voice in Ši-
rom, grafitarsko delavnico, 
Sprehod po loški kasarni, v 

škofjeloški Ostrigi so odpr-
li razstavo Zvoki in pogledi 
španske vizualne umetni-
ce Maríe Férez in razstavo 
avtorskih plakatov Marka 
Breclja Četrti Četrtki ...

V sklopu festivala se bodo 
zvrstili še mnogi drugi do-
godki. Hafner je posebej 
omenil delavnico Orkester 
za vsak dan in dogodek Ni-
mam in ne dam – razpra-
va o prihodnosti domačega 
klubovja v luči s(/S)vobode 
in draginje, ki bosta v četr-
tek v Ostrigi, petkovo mem-
orialno popoldne v škofjelo-
ški vojašnici in sobotni zak-
ljučni večer, ko bodo v Ostri-
gi nastopili beograjski Repe-
titor, ljubljanski Haiku Gar-
den, železnikarski Disdrug 
in makarski Zamišljeni li-
kovi i nepravda.

Ana Šubic

V Škofji Loki in še štirih drugih mestih te dni 
poteka festival In Memoriam prof. Peter Hafner.

HAFNERJEV MEMORIAL

Nastopila je tudi mednarodno priznana zasedba  
Širom. / Foto: María Férez
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Znotraj Rima leži 
najmanjša ne-
odvisna drža-
va na svetu Va-
tikanska mestna 

država, ki je uradno pre-
bivališče pape  ža in ozem-
lje Svetega sedeža. Tu stoji 
ena najpomembnejših rim-
skokatoliških cerkva na sve-
tu, bazilika svetega Petra. 
Cerkev na tem mestu stoji 
že od časa rimskega cesarja 
Konstantina Velikega, stara 
bazilika sv. Petra izvira iz 4. 

stoletja našega štetja, grad-
nja sedanje pa se je začela 
leta 1506 in bila sklenjena 
leta 1626. Po katoliški tra-
diciji je v baziliki pokopali-
šče svetega Petra, glavnega 
med Jezusovimi apostoli in 
tudi prvega rimskega škofa, 
čigar grob naj bi bil nepos-
redno pod visokim oltarjem 
bazilike.

V Vatikanu si je moč ogle-
dati Vatikanske muzeje, kjer 
je razstavljena zbirka ume-
tnin, med njimi tudi nekate-
ri najbolj znani kipi iz rim-
skega obdobja, zbirka sodob-
ne cerkvene umetnosti in 

najpomembnejše mojstro-
vine renesančne umetnosti. 
Zgodovina muzejev sega v 
leto 1506, ko so v vinogra-
du pri baziliki Marije Snež-
ne (Santa Maria Maggiore) v 
Rimu odkrili marmorni kip 
Laokoontova skupina. Zelo 
priporočljivo je, da si vsto-
pnice za ogled muzeja pris-
krbite pred samim obiskom, 
saj si s tem zagotovite pred-
nostni vstop in se tako izog-
nete dolgi čakalni vrsti. Pred 
muzejem vstopnice proda-
jajo tudi neuradni prodajal-
ci, ki ceno podvojijo ali po-
trojijo, zato se na njihova 

povabila ne odzivajte.
V okvir muzeja spada tudi 

Sikstinska kapela, kjer da-
nes poteka papeški konkla-
ve, proces, s katerim izbe-
rejo novega papeža. Sikstin-
ska kapela je znana zlasti po 
freskah na stropu, ki prika-
zujejo Mojzesovo življenje 
in življenje Jezusa Kristusa. 
Največ pozornosti pritegne 
freska Poslednja sodba, ki jo 
je naslikal renesančni ume-
tnik Michelangelo. Njego-
va umetnina je priznana kot 
najmogočnejše delo posa-
meznika v zgodovini zahod-
ne umetnosti.

UŽIVALI NA ODPRAVAH

Program MEPI je 
namenjen mladim 
od 14. do 25. leta 
starosti, sestavljajo 
pa ga štiri področ-

ja: prostovoljno delo, rekrea-
tivni šport, veščine in odpra-
ve. Udeleženci ga opravljajo 
na treh stopnjah – bronasti, 
srebrni in zlati. »Cilj progra-
ma je napredovanje vsakega 
posameznika po lastnih zmo-
žnostih, vsak tekmuje le sam 
s seboj,« sta pojasnila men-
torja programa na OŠ Matije 
Valjavca Preddvor Miha An-
doljšek in Petra Lesjak.

V njihovi šoli se je izziva lo-
tilo šest učencev: Gašper Ar-
než, Maša Likozar, Aljaž Pod-
peskar, Martin Premru, Žan 
Šenk in Katjuša Žumer. Po 
besedah njihovih mentorjev 
sta jim v spominu ostali zlas-
ti odpravi. »Najprej poskusna 
konec aprila med kapljicami 
dežja od Predoselj čez Štefa-
njo goro do Velesovega in kva-
lifikacijska v vročih poletnih 
razmerah v začetku junija od 

Pševega čez Podblico in Belo 
peč do Železnikov.« Na obeh 
odpravah so otovorjeni s tež-
kimi nahrbtniki vsak dan pre-
hodili dvanajst kilometrov. S 
sabo so nosili vso opremo za 
taborjenje, hrano, pijačo, ob-
leko in drugo, kar so potrebo-
vali na poti, saj mora biti od-
prava neodvisna in samoza-
dostna, sta razložila mentor-
ja. »Obe odpravi jim bosta 

ostali v trajnem spominu, saj 
so na poti uporabljali svoje 
znanje orientacije in načrto-
vanj, v taboru, kjer so preno-
čevali, pa postavili šotore, ig-
rali karte, nogomet, nabirali 
zelišča, iskali rogove, se učili 
za šolo, kuhali tople obroke, 
predvsem pa se neskončno 
zabavali.«

Miha Andoljšek in Petra 
Lesjak verjameta, da bodo 

učenci program nadaljeva-
li tudi v srednji šoli ter tako 
pridobili znanja in spret-
nosti, ki jim bodo koristi-
la v nadaljnjem življenju. 
Prepričana sta, da se bodo 
razvili v aktivne, iniciativne, 
vzdržljive in odgovorne od-
rasle ljudi, ki bodo predstav-
ljali pomemben del skup-
nosti, v kateri bodo živeli in 
delali.

V Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor je v letošnjem šolskem letu šest učencev devetega razreda 
sodelovalo v programu MEPI – mednarodnem priznanju za mlade.

Mateja Rant

Počitek na Svetem Mohorju med kvalifikacijsko odpravo / Foto: Petra Lesjak

Na ogled so tudi najbolj znani kipi iz rimskega obdobja. / 

Foto: Maša Likosar

V Vatikanskih muzejih si je moč ogledati najlepše svetovne 
umetniške mojstrovine. / Foto: Maša Likosar

NAJLEPŠE UMETNIŠKE MOJSTROVINE

Priprave na nočitev na Štefanji gori med poskusno  
odpravo / Foto: Miha Andoljšek

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Maša Likosar

Trg svetega Petra je obsežen trg neposredno pred baziliko 
svetega Petra. / Foto: Maša Likosar

Notranjost vatikanske bazilike sv. Petra / Foto: Maša Likosar

Zjutraj,
ko dan se začne,
si ob meni.

Nežno mi šepetaš:
želim ti lep dan.

Čez cel dan,
naj bo neurje
ali pa mirna plovba
preko vseh nevidnih meja.

Čutim tvoj obstoj.
Ne izgovarjam
tvojega imena,
ker preveč boli.

V mojih očeh
kdor jih pozna,
vidi tvoj odsev.

Zvečer,
ko dan se konča,
si ob meni.

Nežno mi šepetaš:
vse bo v redu.

Andreja

Spomin

PESMI MLADIH

Vsaka guba na obrazu je odsev spomina in poti, ki jo pre-
hodimo. Ljubezen, pesmi, spomini … so večni. Želim vam 
lepe, sončne, poletne dni.   Meta
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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MATURIRALI PRED POL STOLETJA

Obletnice ma-
ture vedno 
poskrbijo za 
obilo nostalgi-
je. Nič druga-

če ni bilo na tokratnem sre-
čanju, ko je okoli polovica 
tedanjih maturantov obuja-
la spomine na živahna gim-
nazijska leta, ki jih je zbrala 
Joži Rant Kostanjevac.

Konec šestdesetih so 
pred njihovimi radovedni-
mi očmi rasle novogradnje 
hitro razvijajočega se mes-
ta, ki je vsem pustil pečat. 
Že prvi šolski dan je glo-
bok vtis na vse naredila gi-
mnazijska neoklasicistična 
stavba, kjer so nato v nas-
lednjih letih v štirih oddel-
kih nabirali znanje. Niso si 
sicer mogli pomagati z da-
našnjo računalniško tehno-
logijo, so pa znanje vešče in 
z veliko mero samostojnosti 
črpali iz knjig in učbenikov, 
si sproti delali zapiske, dnev-
ne informacije pa pridobiva-
li predvsem z radijskih po-
staj. Stil oblačenja je bil ma-
lodane določen – mini krila 
in usnjeni škornji za dekle-
ta in klasično krojene hlače 
za fante. Poleg obiskov ope-
re in gledališča so ostali ne-
pozabni tudi športni dnevi, 
med drugim smučanje na 
Voglu, ter celodnevne eks-
kurzije, denimo raziskova-
nje lepot Prekmurja. Pravo 

soočenje z raznolikostjo po-
krajin, jezikov in kultur pa je 
predstavljal maturantski iz-
let po Jugoslaviji, ko so v de-
setih dneh prepotovali več 
kot tri tisoč kilometrov.

Nostalgijo po gimnazij-
skem obdobju pa so jim 
več kot uspešno pričarali 
tudi sedanji dijaki kranjske 
gimnazije pod vodstvom 

profesorice Nataše Kne, ki 
so jubilante s prefinjenim 
kulturno-umetniškim pro-
gramom popeljali v pre-
teklost. Prisoten je bil tudi 
del sedanjega profesorske-
ga zbora, marsikatero oko 
pa se je orosilo že ob nasto-
pu baritonista Nejca Urha, 
ki je ob klavirski spremljavi 
Lee Ažbe zapel gimnazijsko 

himno Gaudeamus igitur, 
gostom pa so pripravili tudi 
pesmi Rilkeja in Pavčka, 
del muzikala Cvetje v jese-
ni ter jih spomnili na najpo-
membnejše domače in sve-
tovne dogodke v letu njiho-
ve mature.

Vse je spoštljivo pozdra-
vil tudi ravnatelj gimnazi-
je Aljoša Brlogar, nekdanji 

Okrogli jubilej, petdeseto obletnico mature, so nekdanji dijaki zaznamovali s srečanjem v Gimnaziji Kranj, kjer so preživeli razgibana srednješolska leta.

Samo Lesjak

Srečanje maturantov v družbi podravnatelja Francija Rozmana na Gimnaziji Kranj, kjer so 
maturirali pred petdesetimi leti / Foto: Primož Pičulin

»Sonce«

Po mamini smrti se je zače-
la borba z bratom za premo-
ženje, ki traja že 8 let. Od tak-
rat dalje se brat z menoj po-
govarja le preko odvetnika, v 
tem času je z raznimi »zvi-
jačami« želel priti do nepre-
mičnin, tudi do tistih, ki so 
že od prej kupljene z mojim 
denarjem. Še večjo žalost, ki 
jo imam v srcu, pa povzroča 
moja prvorojena hči. Umak-
nila se je od cele družine. 
Vztraja in ne dopušča mi no-
benih stikov z vnukom. Zani-
ma me, kdaj se bo spremenila 
in zbudila.

Res se vas veliko obrača 
name, zato je pač tako, da je 
treba počakati. Vsi pa pride-
te na vrsto in nikogar ne iz-
pustim, saj se zavedam, da 

imamo težave vsi in je po-
moč dobrodošla. Hudo mi 
je bilo ob branju vaših be-
sed, saj si takega obnašanja 
od brata res ne zaslužite, še 
manj pa od hčerke. Kot vi-
dim, se v mesecu aprilu še 
ni dokončno rešilo na sodi-
šču, se pa je začelo obrača-
ti v pravo smer. Na koncu, 
v letu in pol, se reši na poš-
ten način, bodite brez skrbi. 
Ne smete popuščati in bodi-
te še naprej vztrajni pri svo-
ji odločitvi. Hčer pustite pri 
miru. Ne bo več dolgo, ko 
bo spoznala svojo napako, 
se prebudila in se bo prib-
ližala. Tudi vnuk pogreša 
vas. Verujte, zaupajte, kaj-
ti vse skupaj se bo obrnilo 
tako, da bo prav. Želim vam 
vse dobro.

»Metka«

Redno prebiram vašo rubri-
ko v Gorenjskem glasu in ver-
jamem v vaše sposobnosti.

Trenutno sem v čudni situ-
aciji. Lani sem pustila službo. 
Obremenjena pa sem tudi z 
odnosi v družini in kar ne naj-
dem miru. Zanima me, kako 
mi kaže in kdaj so večje mož-
nosti, da uspem? Vložili smo 
tožbo na sodišče. Kakšen raz-
plet vidite vi?

Odločitev, da ste pustili 
službo, je bila pravilna, tudi 
jaz bi vam enako svetovala. 
Na splošno veliko vlagate v 
odnose in normalno je, da 
ste prizadeti, kadar tega ne 
dobite v isti meri nazaj. Tudi 
za to porabite veliko energije 
in vas izčrpa. Malo se umak-
nite iz dogajanja, s tem ni 
nič narobe. Več časa si mo-
rate vzeti samo zase. Pravo 
službo vam vidim najkasne-
je do naslednjega meseca 
maja. Če bo že prej, bo samo 
prehodna. Tožbo na sodišču 
boste dobili, ne bo se pa še 

tako hitro rešilo. Hvala za 
vaše zaupanje. Lep pozdrav.

»Ogledalo«
Za seboj imam dve tež-

ki zvezi. Sedaj sem čisto na 
tleh, moja samopodoba je 
uničena po dveh takih zve-
zah, vsak dan jočem in ne 
znam več normalno živeti. 
Poskušam si dopovedati, da 
gre življenje naprej, a mi ni-
kakor ne uspe. Ali bom osta-
la sama ali pa bom kdaj sre-
čala pravega človeka, ki me 
bo spoštoval in me imel rad 
tako, kot sem? Vprašala bi 
vas še za sinova.

Razumem vas, za vami je 
težka pot. Ni enostavno ver-
jeti in upati. Ampak pred 
vami je nova pot, ravna, lepa 
in trdna. V enem letu bos-
te spoznali novo osebo in 
z njim ostanete do konca. 
Spoštoval vas bo in vas imel 
rad. Še veliko lepega vas 
čaka, čeprav sedaj to težko 
verjamete. Oba sinova bosta 
imela otroke in srečno dru-
žino. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

V kranjski porodnišnici so minuli teden zabeležili 24 po-
rodov, med novorojenčki je bil tokrat en par dvojčkov. 
Rodilo se je 12 deklic in 13 dečkov. Najlažji je bil deček s 
1830 grami, najtežja pa deklica, ki je tehtala 4160 gramov. 
Na Jesenicah so našteli 17 porodov, rodilo se je 9 dečkov in 
8 deklic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2450 gramov, 
najtežji pa deček, ki mu je tehtnica pokazala 4150 gramov.

Novorojenčki

Blue Diamond Events ter Zavod za turizem in kulturo 
Kranj vabita na Mednarodni folklorni festival, ki bo da-
nes, 19. julija, ob 20. uri pred Prešernovim gledališčem v 
Kranju. Nastopile bodo skupine iz Grčije, Italije (Sicilija), 
Poljske in Slovenije, ki bodo predstavile tradicionalne ple-
se svojih držav. Vstop bo prost.

Mednarodni folklorni festival v Kranju

ravnatelj ter priljubljeni pro-
fesor Franc Rozman pa je 
goste popeljal po prostorih 
šole, ki je v zadnjih desetle-
tjih dobila svežo, za tokratne 
obiskovalce v marsičem dru-
gačno podobo. Gimnazija 
Kranj je zaznamovala mno-
go rodov. Še vedno ostaja v 

koraku z izzivi sodobnosti, 
obenem pa skozi sožitje di-
jakov in profesorjev ohranja 
bogato tradicijo ter status ene 
najboljših izobraževalnih 
ustanov pri nas – tudi nekda-
nji maturanti so tako še ved-
no upravičeno ponosni, da 
so del njene zgodovine.

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite  
Alenki Brun po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005. Presenetite, razveselite, dodajte 
piko na i dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK, 19. JULIJA 2022

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in 
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 29. julija 2022, 
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah-
ko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1. 

Nagrade: 1. nagrada: 2  vstopnici za koncert Jure Pukl 
“Broken Circles” feat. Amaya – Maja Keuc in Zhlehtet; 
2. nagrada: 2  vstopnici za koncert Hamo & Tribute 2 
Love in Kokosy; 3. nagrada: 2 vstopnici za  koncert Shi-
ning (NOR) in Samuel Blues

Kulturno društvo Priden možic, Podlimbrskega pot 4, Kamnik
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Bojan je pri dobrih pet-
desetih letih postal vdovec. 
Zgodilo se je malodane čez 
noč: ženi so odkrili raka na 
trebušni slinavki. Po komaj 
petih mesecih so jo že poko-
pali.

»Znašel se na kolenih: 
imel sem prevozniško pod-
jetje, enkrat sem bil na poti v 
Rusijo, drugič v Skandinavi-
jo, na Iberski polotok. Kljub 
temu sva imela lep zakon, 
privoščila sva si crkljanje, 
zelo rada sva tudi plesala. V 
poletnem času, ko so bile ve-
selice, nama ni nobena ušla. 
Hčerki sta bili pridni, uspeš-
ni v šoli, ena je bila telovad-
ka, druga košarkarica.

Nekoč mi je starejša, Mo-
nika, rekla, da bi šla rada z 
menoj. Vesel sem bil njene 
družbe, saj je bila vožnja do 
Gdanska na severu Poljske 
od tam pa še v Vilno v Litvi 
in v Tartu v Estoniji, straš-
no dolga. Ko sva se ustavila 
na letališču v Katovicah, sva 
bila prešerne volje. Naroč-
nik tovora je bil že na poti, s 
hčerko sva imela dovolj časa, 
da stopiva v restavracijo na 
prigrizek. Objel sem jo čez 

ramena pa sva šla. Kar na-
enkrat pa za seboj zaslišiva 
moški glas, ki je v nemškem 
jeziku pokomentiral: 'Lepa 
si, lahko bi si dobila mlajše-
ga.' Hčerka, ki obvlada tri je-
zike, in to tekoče, se je obrni-
la in fantu, ki je sikal za na-
jinim hrbtom ter mu pove-
dala nekaj krepkih. A ga ni 
mogla odgnati. Takoj ko sva 
se usedla, se je nama pridru-
žil, beseda je dala besedo, že 
čez nekaj minut smo se ša-
lili na račun njegove zmote. 
Nismo še do konca pojed-
li, ko sta si že izmenjala na-
slove in telefonski. Kdo bi si 
mislil, da sta bila lahko že po 
eni uri tako 'zadeta'! Leo je 
bil doma iz okolice Nežider-
skega jezera, doma so ime-
li kmetijo in ogromne vinog-
rade. Komaj sva se vrnila do-
mov, že je pozvonil pri vra-
tih. Hčerka je bila presreč-
na, midva z ženo malo manj. 
Vse je kazalo, da bova hčer-
ko 'izgubila', še preden bo 
diplomirala. To se na srečo 
ni zgodilo. K Leu se je pre-
selila, ko žena še ni vede-
la za smrtonosno diagnozo. 
Vnuk se je rodil točno tri te-
dne pred ženino smrtjo. Ne 
bom pozabil njenega blaže-
nega nasmeha, ko smo ga ji 
položili v naročje.

Jezil sem se na usodo, ker 
nisem razumel, zakaj me je 
kaznovala. Kaj sem naredil 
narobe? Nikoli se nisva 'na 
smrt' sprla, zmeraj sva naš-
la kompromis, da sva lah-
ko zvečer pomirjena legla 
v posteljo in objeta zaspala. 
Poznala sva se še iz otroštva, 
iz mladostniških 'zafrkan-
cij' in nagajivosti se je po-
tem razvila res zelo lepa lju-
bezen.

Po njeni smrti sem bil ne-
kaj časa precej čuden. Pogre-
šal sem Moniko, da bi mi sta-
la ob strani. Z njo sem se bo-
lje razumel kot z Agato, ki je 
bila bolj mamina kot moja. 
Minevali so meseci, ko ni-
sem šel nikamor, ždel sem 

pred televizijo, tudi jokal 
sem, priznam. Monika me 
je vsak večer poklicala, ve-
sel sem bil, da me ni poza-
bila. Z Agato sva živela pod 
isto streho, a nekako nisva 
našla skupnega jezika. Mor-
da sem ji po tihem celo za-
meril, ker se mi je zdelo, da 
je na mamo prehitro pozabi-
la. Mirna, zelo prijazna ko-
šarkarica, ki je, če ni bila na 
igrišču, veliko časa preždela 
ob knjigah, se je spremenila 
v žurerko. Včasih je tudi po 
več dni ni bilo domov. Ko je 
prišlo poletje, se je preselila 
na Pag. Da bo tam delala, mi 
je rekla. V resnici pa je vse 
večere prebila na zabavah v 
Zrćah. Ne bom pozabil: 15. 
avgusta, ravno na praznik, 
se je pred hišo ustavi bel audi 
in iz njega so privlekli Aga-
to. Na smrt sem se ustrašil. 
Videti je bila kot mrtva: ble-
da, shujšana, njen pogled je 
bil odsoten. Bila je tudi zelo 
zanemarjena. Moški, ki je 
pozvonil pri vratih, mi je v 
hrvaščini dejal, naj poskr-
bim zanjo, da je noče imeti 
na vesti, ter odšel.

Še ta udarec! Naj izgubim 
še hčerko? V pol leta se je 
moje urejeno, lepo življenje 
postavilo na glavo. Ponovno 
sem se začel spraševati, ali 
se to morda dogaja zato, ker 
ne hodim v cerkev ...

Sam pri sebi sem se za-
obljubil, da grem na Brezje 
peš, če mi uspe rešiti Agato. 
S pomočjo osebnega zdrav-
nika sem jo poskušal prego-
voriti, da bi se začela zdravi-
ti. 'Saj nisem bolna!' je vztra-
jala. Vsako jutro sem odne-
sel v smetnjak nekaj stekle-
nic vodke, gina, viljamovke. 
Kadila je neke čudne cigare-
te, vonj po njih je bil težak in 
se ga ni dalo spraviti iz hiše 
niti s prezračevanjem. Prišel 
je oktober, začelo se je študij-
sko leto, ona ni šla nikamor. 
Mogoče sem res malo pre-
več sitnaril, tudi grozil sem 
ji, da bo 'že videla', naslednje 

jutro je ni bilo več. Pobrala 
je ves denar, ki sem ga hra-
nil doma, ukradla mi je kar-
tico in odšla. Preden sem to 
ugotovil, mi je že dodobra 
izpraznila račun. Minilo je 
nekaj mesecev, o njej pa ne 
duha ne sluha. Nisem vedel, 
naj njeno izginotje prijavim 
policiji ali ne. Posvetoval 
sem se s prijateljem odve-
tnikom, kaj naj storim. Vpri-
čo mene jo je našel na druž-
benih omrežjih. Zadnja ob-
java je bila z otoka Lanzaro-
te, kjer se je v neki ribiški va-
sici zaročila z domačinom. 
'Vse bo še v redu, počakaj, 
da pride k pameti,' me je po-
tolažil prijatelj. Vrnil sem 
se domov in čakal in čakal. 
Kdo ve, kaj bi bilo z menoj, 
če mi ravno v tistem času ne 
bi dva šoferja dala odpovedi. 
Ponovno sem moral sesti za 
volan, kar me je na neki na-
čin rešilo, da se mi ni zmeša-
lo od žalosti.

Minevali so meseci, Moni-
ka je rodila že drugega otro-
ka, o Agati pa ni bilo nobene-
ga glasu. Prijatelj mi je po-
magal, da sem usvojil nekaj 
osnovnih korakov o inter-
netu. Hčerki sem začel sle-
diti od daleč, če ji že od bli-
zu nisem mogel. Nekoč me 
je poklical neki Mariborčan. 
Povedal mi je, da je spoz-
nal mojo Agato. 'Prostitui-
ra se,' je še dodal. V njenem 
imenu me je prosil, naj pri-
dem ponjo. Pa sem šel. Ne 
morem vam povedati, v ka-
kšnem dreku je živela. Njen 
'zaročenec' jo je imel popol-
noma v oblasti. Trajalo je 
več mesecev, da smo jo lah-
ko 'ugrabili' in odpeljali na 
varno. Še dlje, da se je vrni-
la domov. Kaj se je tam do-
gajalo z njo, ne vem. Sploh 
zelo malo govori. V glavnem 
spi. Sedim ob njej in se spra-
šujem, ali sem jaz kriv. Ne 
najdem odgovora. Rad bi, da 
pride k sebi, da greva skupaj 
na Brezje.«

                                   (Konec)

Milena Miklavčič

Jedi z baziliko
Bazilika je ena izmed 

osnovnih začimb, ki jo naj-
demo v vsakem gospodinj-
stvu. Najbolj aromatična je 
sveža in sedaj, poleti, je njen 
čas, ko s svojimi mesnatimi 
listi krasi naše vrtove ali ok-
rasne lonce za začimbe.

Za pripravo bučkine juhe 
z baziliko potrebujemo: 1 
večjo bučko, 1 večji krompir, 
1 čebulo, 3 žlice sveže nase-
kljane bazilike, sol in poper, 
1 žlico olivnega olja.

Čebulo olupimo in na-
sekljamo, krompir olupi-
mo in narežemo na koc-
ke, bučko prav tako nare-
žemo na kocke. V poso-
di na žlici olja prepražimo 

čebulo in nato dodamo še 
bučko in krompir. Posoli-
mo in popramo, potrese-
mo z nasekljano svežo ba-
ziliko in zalijemo z vodo, 
do te mere, da je zelenja-
va v celoti pokrita. Posodo 

pokrijemo in kuhamo 20 
minut. Del vode odlijemo 
in prihranimo za kasneje. 
Vsebino v posodi zmešamo 
s paličnim mešalnikom in 
do želene gostote prilijemo 
vodo, ki smo jo prej odlili. 

Po potrebi še posolimo in 
popramo.

Za pripravo njokov z loso-
som in bazilikinim pestom 
potrebujemo: 0,5 kg njokov, 
1 srednje velik lososov file, 
3 žlice bazilikinega pesta, 1 

paradižnik, 1 žlico olivnega 
olja, sol in poper.

Lososov file operemo, osu-
šimo ter solimo in popramo. 
Pečemo ga na žlici olivnega 
olja, na vsaki strani 5 minut. 
Pečenega z vilicami razdro-
bimo. Njoke skuhamo v oso-
ljenem kropu in odcedimo. 
V posodi skupaj zmešamo 
odcejene njoke, bazilikin 
pesto, na kocke narezan pa-
radižnik in razdrobljenega 
lososa.

Nasvet: Recept za bazili-
kin pesto je že bil objavljen 
v Gorenjskem glasu. Če ste 
ga založili, ga lahko poišče-
te na spletni strani Gorenj-
skega glasa.

Erika Jesenko

Borovnice so verjetno najokusnejše zdravilo proti stresu. Bolj 
ko je naše življenje stresno, več bi jih morali pojesti. Imajo 
visokovredne biološke snovi, ki pomirjajo.

Sočno pecivo z borovnicami in hruškami
Potrebujemo 200 g borovnic, 6 zrelih hrušk, 3 jajca, 100 g slad-
korja, 70 g moke, 3 dl mleka in 50 g masla.
Jajca ubijemo v skledo, dodamo moko, sladkor in ščepec soli 
ter z metlicami mešalnika počasi in dolgo mešamo. Dodamo 
še mleko in 30 g masla. Zmešamo in pustimo stati. Pečico 
segrejemo na 180 °C. Hruške olupimo, jim odstranimo peclje 
in peščišče ter jih narežemo na kolobarje. Te naložimo na dno 
nepregorne posode, ki smo jo namazali s preostalim maslom. 
Po njih razdelimo očiščene, oprane in osušene borovnice. 
Pokrijemo s testom, poravnamo in damo za 45 minut v pečico. 
Ohlajeno pecivo narežemo in ponudimo.

Pokrita borovničeva krema
Potrebujemo 400 g borovnic, 2 jajci, 100 g medu, izpraskana 
semena 1 vaniljevega stroka, 300 g jogurta, 250 g skute, sok in 
drobno naribana lupina bio limone, 2–3 žlice nalistanih mandljev 
in lističe melise za okras.
Borovnice preberemo, operemo in odcedimo. Jajci ubijemo in 
rumenjaka ločimo od beljakov. Rumenjaka, polovico medu in 
vaniljeva semenca stepemo v gosto tekočo kremo. Primešamo 
ji jogurt in skuto. Dodamo še del limoninega soka in lupine ter 
nežno primešamo borovnice. Kremo preložimo v nepregorno 
porcelanasto skledo ali litoželezno posodo ter jo postavimo v 
hladilnik. Ko se zelo ohladi, beljaka in preostali limonin sok ter 
lupino stepemo v čvrst sneg. Rahlo mu primešamo preostali 
med. Sneg naložimo na mrzlo kremo in potresemo z nalista-
nimi mandlji. Skledo postavimo v pečico pod razgret žar in 
pečemo samo toliko časa, da se masa iz beljakov zlato rumeno 
obarva. Kremo okrasimo z lističi melise in takoj ponudimo.

Borovničev sladoled s črnim ribezom
Potrebujemo 300 g borovnic, 100 g črnega ribeza, 70 g sladkorja, 
žlico limoninega soka, rumenjak, 200 ml polnomastnega mleka 
in 100 ml smetane.
Borovnice in ribez očistimo, operemo in osušimo. Ribez damo 
v gosto sito nad posodo in ga pretlačimo. Ribezovo kašo in 
200 g borovnic damo v mešalnik, dodamo sladkor in limonin 
sok ter zmeljemo v gladek pire. Posebej penasto stepemo 
rumenjak in sladkor. Ločeno stepemo smetano, a pazimo, 
da ne postane preveč čvrsta. Vse troje z mlekom zmešamo 
v enakomerno maso, jo damo v posodo ter postavimo v za-
mrzovalnik. Ko nekoliko zamrzne, maso premešamo, vanjo 
vmešamo preostale borovnice ter zamrznemo.

Vitaminski sladoled z borovnicami, malinami in 
nektarinami
Potrebujemo družinski vaniljev sladoled in skupaj 250 g borovnic, 
malin in nektarin.
Sladoled, ki ga kupimo, postavimo v hladilnik. Medtem prip-
ravimo sadje; očistimo, po potrebi olupimo in narežemo. 
Vmešamo ga v malo zmehčan sladoled in damo ponovno v 
zamrzovalnik.

usode

L a h k e  j e d i

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

Sem jaz kriv?
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

OBVESTILA

Joga obraza
Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v sredo, 20. julija, 
ob 18.30 na jogo obraza Za poletni sijaj. Obvezne so prijave 
do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Učenje jezikov na pametnem telefonu
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur se bo v četrtek, 21. julija, 
ob 18. uri začela delavnica učenja jezikov v obliki računalni-
ške igre Kako se lahko učim tuj jezik z aplikacijo Duolingo 
na pametnem telefonu. Obvezne prijave do zasedbe mest: 
mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

KONCERTI

Adi Smolar na Poletnem torkanju
Tržič – Na tokratnem Poletnem torkanju, ki bo v torek, 19. 
julija, ob 20. uri na Trgu svobode, bo za poletno vzdušje pos-
krbel kantavtor Adi Smolar, s ponudbo Iz tržiških piskrov pa 
bosta tokrat z zbranimi Ekološka kmetija Šlibar in Taborniški 
dom Šija. Vstopnine ne bo.

RAZSTAVE

Nevidni sopotniki
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bo v sredo, 20. julija, ob 
19. uri odprtje razstave vizualne umetnice in članice Združenja 
umetnikov Škofja Loka Barbare Kastelec Nevidni sopotniki.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 19. 7.
18.30, 21.00 ARTURJEVO PREKLETSTVO
16.00 MOŠKI
18.15, 20.45 THOR: LJUBEZEN IN GROM
15.45, 19.30 THOR: LJUBEZEN IN GROM, 
20.30 ELVIS
18.00 JURSKI SVET: PREVLADA

16.15 KOZMOBLISK, sinhro.
17.30, 20.15 TOP GUN: MAVERICK
15.30 ČEBELICA MAJA 3:  
ZLATO JAJCE, sinhro.
17.15 BARABE, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
19. 7.

17/31 °C

Nedelja 
24. 7.

16/30 °C

Sreda 
20. 7.

Četrtek
21. 7.

Petek
22. 7.

Sobota
23. 7.

17/29°C 17/30 °C 18/32 °C 16/29 °C

Ponedeljek 
25. 7.

Torek
26. 7.

Sreda
27. 7.

Četrtek
28. 7.

16/31 °C 15/26 °C 15/27 °C 15/27 °C

Povabljeni k solidarnosti!

www.karitas.si

S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919 
boste darovali 5 EUR.

Zbiramo šolske 
potrebščine za 
13.000 otrok v stiski.

B
R

E
Z

P
L

A
Č

N
A

 O
B

JA
V

A

Prispevajo lahko uporabniki  
Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2.

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

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

19. 7.  tor.  Vincenc 5.29  20.48

20. 7.  sre.  Marjeta  5.30 20.47 

21. 7.  čet.  Danilo 5.31   20.46

22. 7.  pet.  Majda 5.33   20.45

23. 7.  sob.   Branislav  5.34 20.44

24. 7.  ned.  Kristina 5.35 20.43

25. 7.  pon.   Jakob 5.36 20.42

Izbirali boste 
lahko med več kot 
petdesetimi recepti 
in pripravili: prestice, 
kuminove palčke, 
koruzne krekerje, 
fino sirovo pecivo, 
fižolove pogačice, 
profiterole, 
empanade, grisine, 
pirine krekerje, 
sirove polžke, 
svedrce s slanino, 
čapate in druge 
hrustljave dobrote. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

870
EUR

NAGRAJENCI NAROČNIŠKIH KOTIČKOV
V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. julija 2022, prejme 
namizno svetilko RTV Slovenija  Tone Drobnič iz Medvod. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. julija 2022, 
vstopnico za koncert Klape Rišpet v Letnem gledališču 
Khislstein prejmeta Božidara Košnik iz Kranja in Franc 
Kosel iz Kamne Gorice. Nagrajencem čestitamo!

Planina pod Golico – Na 
kmetiji Smolej v Planini 
pod Golico že dobro desetle-
tje otrokom omogočajo ak-
tivne počitnice ob spoznava-
nju kmečkega življenja. Kot 
je pojasnil gospodar Miha 
Smolej, se bo v tem poletju 
na petdnevnih taborih zvr-
stilo okoli 150 otrok ne le z 
Gorenjske, pač pa tudi s Pri-
morske, Koroške, iz Celja, 
poleg tega pa se jim neka-
teri pridružijo na posame-
znih delavnicah. Spoznava-
jo avtohtone živali na kme-
tiji; imajo posavskega konja, 
štajersko kokoš, cikasto go-
vedo, krškopoljskega praši-
ča, drežniško kozo, je našte-
val. Na kmetiji sicer prevla-
dujejo konji, o katerih se ot-
roci veliko naučijo, jih hra-
nijo, češejo, še posebej pa 
se veselijo jahanja in voženj 
s kočijo. Letos je posebne 
pozornosti deležna kobila 

Montana. »Gre za mojo prvo 
kobilo, ki se je rodila na tej 
kmetiji in je letos stara 20 
let,« nam je zaupal Smolej 
in pristavil, da je Montana 
kraljica kmetije, za name-
ček pa je letos dobila še žre-
bička Mistrala.

Otroci seveda pomagajo 
skrbeti tudi za druge živali 
na kmetiji in poprimejo za 
marsikatero kmečko opravi-
lo, poleg tega pa raziskujejo 
okolico, ustvarjajo, se zaba-
vajo ob različnih igrah … Kot 
je povedal Smolej, so letos 

uvedli še dežurstvo, tako da 
otroci skrbijo tudi za ureje-
nost jedilnice in skupnih 
prostorov ter čiščenje konj-
skih boksov. Poleg tega po-
magajo pri pripravi obrokov 
iz domačih sestavin. Dne-
vi so pestri, saj imajo otro-
ci od jutra do večera različ-
ne obveznosti in aktivno-
sti, ob katerih spoznavajo 
kmečki vsakdan, pri čemer 
pa mobilne telefone pravilo-
ma pustijo doma.

Ob našem obisku so nam 
otroci zaupali, da so vsa-
ko jutro zapeli himno in da 
so se najbolj veselili druže-
nja s konji pa tudi z drugi-
mi živalmi, med katerimi 
so tudi pavi, zajci, maček in 
dva psa. Zabavno je bilo tudi 
skakanje in popoldanski po-
čitek na balah, poleg tega so 
se odpravili na pohod, na lov 
na skriti zaklad, nabirali so 
meto in meliso za sirup pa 
tudi kamne, ki so jih posli-
kali in sedaj krasijo kmetijo.

Ana Šubic

Nad konji so otroci še posebej navdušeni. / Foto: arhiv kmetije Smolej

Na kmetiji Smolej v Planini pod Golico otroci tudi to poletje spoznavajo kmečko življenje.

Pestre počitnice na kmetiji

KaŽiPoT, oglasi
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Rezultati – žrebanje 17. julija 2022
2, 10, 11, 13, 14, 27, 31 in 7

Loto PLUS: 2, 3, 13, 14, 15, 30, 31 in  6

Joker 6: 930783

Sklad 20.7.2022 za Sedmico: 3.360.000 EUR
Sklad 20.7.2022 za Loto PLUS: 810.000 EUR

Sklad 20.7.2022 za Joker 6: 300.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila draga mama 

Milka Novak
iz Prebačevega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darove 
za sv. maše, molitve in ostalo pomoč. Zahvala g. župniku Urba-
nu Kokalju in pevcem.
Prisrčna hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerka Marjeta, sin Pavel in sin Janez z družinami

ZAHVALA

Ob smrti drage sestre  

Marije Jalen
p. d. Šuštarjeve Marice z Rodin, nazadnje stanujoče v Zabreznici 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom Rodin in 
Zabreznice ter vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti; za iz-
ražena sožalja in stiske rok, žalne sveče, za mašne darove, denar-
no pomoč nečakinj in nečakov. Hvala praporščakom PGD Smo-
kuč. Zahvala gre tudi g. župniku Marku Senici za lepo opravljen 
cerkveni obred in govor ter ključarju za zvonenje. Hvala pogreb-
ni službi Jeko Jesenice za izpeljavo pogreba, kakor tudi cvetličar-
ni Sitar za res lep cvetlični aranžma. Posebna zahvala tudi pevski 
skupini LIPA za čudovito zapete žalostinke. Prav posebna zahva-
la pa gre dr. Juliji Šter in sestri Smilji iz ZD Radovljica, kakor tudi 
osebju internega oddelka SB Jesenice za zdravljenje v času njene 
bolezni. Iskrena hvala še enkrat vsem imenovanim in neimeno-
vanim, ki so jo pospremili v tako velikem številu skupaj z nami 
na njeni zadnji poti in jo bodo ohranili v lepem spominu. Hva-
la vsem, ki ste jo imeli radi. Vrnila se je v bližino svojega domače-
ga praga, le korak oddaljeno od rož in vrtička, ki ga je tako skrbno 
negovala. Marica, naj ti bo lahka domača zemljica, počivaj v miru.

Žalujoči sestra Ivanka, brata Jože in Janez

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil upokojeni sodelavec Gorenjskih elektrarn 

Alojz Štempihar
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 20. julija 2022, ob 17. uri  

na pokopališču v Šenčurju.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

 Gorenjske elektrarne, d.o.o. 

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, da nas je v 89. letu za 
vedno zapustil naš dragi 

Alojz Štempihar
iz Vogelj

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 20. julija 2022, ob 17. uri na pokopališču v Šenčur-
ju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Ohranimo pokojnika v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Voglje, 16. julija 2022

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

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

STARO hišo v Kranju z okolico, pro-
dajalec ostane v hiši dosmrtno, tel.: 
040/389-518 22001633

IŠČEM

SIMPATIČNA 5-članska družina išče 
hišo ali parcelo za nakup na Gorenj-
skem, na podeželju. Večno bomo hva-
ležni za ponudbe in informacije, tel.: 
040/307-276  
 22001780

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES-BENZ CLC 220 CDI, av-
tomatik, l. 2009, 277.000 km, odlično 
ohranjen, tel.: 040/795-958 22001767

KUPIM

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

DRUGA VOZILA
PRODAM

NEREGISTRIRAN delujoč kombi Re-
nault, letnik 2001, tel.: 051/646-650 
 22001770

GRADBENI 
  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, razžagana drva in 
njivsko prst, Gorje, tel.: 031/561-707 
 22001775

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

OMARICO za kopalnico, 65 x 43 x 11, 
kovinska, nerjaveča, celotna, ogledalo, 
tel.: 031/262-046  
 22001774

RAZTEGLJIV kavč, dobro ohranjen, 
tel.: 040/381-170 22001781

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, lahko s priključki, in 
gozdrasko prikolico, tel.: 031/500-
933 22001663

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 071/439-020 22001737

TRAKTOR, mulčar in kiper prikolico, 
tel.: 041/680-684  
 22001777 

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste, pred nesnostjo. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur,  
tel.: 041/710-113  
 22001621

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/342-350 22001765

BIKCA LS, starega 1 mesec, in telič-
ko križanko LS/ČB, staro 14 dni, tel.: 
041/698-150 22001773

ČB bikca in teličko, križanka z limuzin, 
stara 10 dni, tel.: 031/803-521  
 22001782

KOZE, stare 1 leto, in kozlička, starega 
3 mesece, tel.: 031/344-117  
 22001779

MLADE bele purane, več starosti, za 
nadaljnjo rejo, tel.: 031/499-143 
 22001778

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in možna dostava, tel.: 041/455-
732 22001720

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO čistilko za delo v Okrepče-
valnici Pinki, lahko je tudi mlajša upo-
kojenka. Sašo Krpič, s.p., C. Staneta 
Žagarja 73, Kranj, tel.: 041/662-626 
 22001776

REDNO ali honorarno zaposlimo stroj-
nega ključavničarja – varilec. Kozina 
Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, Kranj, 
tel.: 041/652-285 22001768

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 22001624

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 22001622

ZASEBNI STIKI
35-letni fant išče mamico, staro od 29 
do 40 let, za resno zvezo, bodi iz Go-
renjske, tel.: 071/202-566 22001772

RAZNO
PRODAM

STISKALEC pločevink, cena 30 EUR, 
tel.: 041/255-636 22001771

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno 
rad in ji želi vse 
najboljše. Prebrali 
boste zgodbe 
o dveh mladih 
zdravnikih, ki 
povsod naletita 
na ovire, o eni 
od številnih 
radijskih postaj 
na naših tleh, o 
pasjem prijatelju, 
katerega družba je 
velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 200 strani, trda vezava

EUR

Sedem zgodb 
izpod peresa 
priljubljenega 
pisatelja Ivana 
Sivca. Sedem 
grenkih usod 
s toplimi žarki 
svetlobe: Vojko 
Gašperut, Jože 
Okoren, Darko 
Đurić, Anka Vesel, 
Damjan Peklar, 
David Razboršek 
in Benjamin 
Žnidaršič. 
Preberite njihove 
zgodbe in 
spoznali boste, da 
so naše vsakdanje 
težave v resnici 
tako majhne. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 208 strani, trda vezava

EUR

Zahvale, 
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice 
ali zahvale v različnih 
velikostih.

Naročila sprejemamo
po telefonu: 04/201 42 47 ali 
e-pošti: malioglasi@g-glas.si
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Na Gorenjskem lahko najdemo šest vrst avtohtonih kač, med njimi so najpogostejše smokulja, gad in 
modras. Slovenija je sicer z vsemi raznolikimi habitati dom enajstim vrstam avtohtonih kač in občasni 
dom eni pogojno opaženi vrsti.

Zgornje Gorje – Na Gorenj-
skem je po besedah Davor-
ja Rosa iz Zgornjih Gorij, 
prostovoljca Ambulante za 
male, divje in eksotične živa-
li in azila Golob, najpogostej-
ša vrsta smokulja, ki jo ljudje 
zaradi vzorca pogosto zmo-
tno zamenjajo z gadom, a je 
kot predstavnica nestrupe-
nih gožev popolnoma nene-
varna. Prav tako lahko z mal-
ce sreče vidimo tudi gada in 
modrasa. »Gada bomo naj-
večkrat zasledili v hladnejših 
predelih sredogorij in višjih 
legah Julijskih in Kamniško-
Savinjski Alp ter Karavank, 
medtem ko je modras kot vr-
sta bolj razširjen in ga lah-
ko opazimo od praktično nič 
metrov nadmorske višine in 

vse do krepko čez dva tisoč 
metrov visoko,« je pojasnil 
Ros. Poleg teh treh so na Go-
renjskem še navadni gož, be-
louška in kobranka.

Kot poudarja Ros, so se po-
pulacije vseh plazilcev v zad-
njih desetletjih zmanjšale, 
za kar je po njegovem kriv 
človek, ki je vse bolj posegal 
v habitate in jih krčili. »Situa-
cijo je poslabšala uporaba pe-
sticidov v kmetijskih pano-
gah, ki so zastrupljali popu-
lacije žive hrane in pustili po-
sledice tudi na številu plazil-
cev, ujed in drugih živali. Z 
milejšimi, ponekod medite-
ranskimi zimami s precej vi-
sokimi temperaturami, ki so 

bile tudi na Notranjskem in 
Gorenjskem, se lahko popu-
lacija glodavcev poveča, kar 

ugodno vpliva na populacije 
kač,« je pojasnil Ros.

Kača si stika ne želi
Pod okriljem ambulante in 

azila vsako leto rešijo in pre-
mestijo nekaj deset kač, ki so 
zabeležene. »Število teh pa 
je verjetno še višje, saj so na-
vodila za ravnanja ob sreča-
njih vsako leto objavljena po 
regijskih in še bolj po lokal-
nih časopisih, danes tudi po 
socialnih omrežjih in drugih 
kanalih, zato točno število re-
šenih kač ni znano, a upamo, 
da je čim višje,« je dejal Ros, 
ob tem pa poudaril, da si kača 
stika s človekom ne želi, tem-
več želi le v miru prebivati v 

svojem habitatu. »Ko gre-
mo v hribe, na piknik, spre-
hod ali na kačo naletimo kje 
drugje, jo pustimo pri miru. 
Še pomembneje pa je, da ji 
pustimo dovolj prostora za 
varen umik proč od nas. Na 
poti se ji ognemo, je ne dre-
gamo ali kako drugače pose-
gamo vanjo,« je pojasnil.

Če najdete kačo, pokličite
Če kača zaide v naš dom, 

ostanemo mirni. »Njen na-
men ni zadrževanje ali pre-
bivanje v hiši, temveč se je 

tam znašla po spletu nesreč-
nih okoliščin, ko je zašla ali 
ji je bil onemogočen izhod. 
Če pride v garažo, atrij, dr-
varnico ali podoben prostor, 
iz katerega se lahko nemote-
no umakne na prosto, ji to 

omogočimo z odprtimi vra-
ti in bo z malo sreče prostor 
zapustila sama. Če je ujeta v 
prostoru, ki ga bo zelo malo 
verjetno lahko varno zapusti-
la sama ali to sploh ni mogo-
če, se obrnite po pomoč, da 
jo varno premestimo v habi-
tat, kamor sodi. Enako velja 
tudi za avto, ki ga po navadi 
ob odprtih vratih zapustijo 
same,« je pojasnil Ros in še 
dodal: »Ob najdbi ne le kače, 
temveč katerekoli poškodo-
vane divje zaščitene oziro-
ma ogrožene živalske vrste 

pokličite ambulanto oziro-
ma azil na telefonsko števil-
ko 02 876 12 85, za preme-
stitev na področju Gorenj-
ske pa številko 070 380 074 
in bomo skupaj varno za vse 
udeležene rešili situacijo.«

Maša Likosar

Belouška, ki je bila rešena iz požarnega bazena in izpuščena nazaj v naravo / Foto: arhiv Davorja Rosa

Jesenice – Nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar, doma 
iz Gorij, je po volitvah znova oblekel belo zdravniško haljo in 
se zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice. Kot so nam povedali 
v bolnišnici, je od začetka junija zaposlen pri njih kot višji 
zdravnik specialist, in sicer za polni delovni čas. Kot specialist 
internist dela na internem oddelku, v ambulanti in na oddelku. 
Zdaj že nekdanji minister se je sicer kot zdravnik pripravnik 
v jeseniški bolnišnici zaposlil leta 2004, leta 2013 je postal 
predstojnik internega oddelka, leto kasneje v. d. direktorja in 
zatem direktor bolnišnice. Poleti 2019 je postal direktor UKC 
Ljubljana, zatem pa je v letih 2021 in 2022 opravljal funkcijo 
ministra za zdravje.

Nekdanji minister zaposlen v jeseniški bolnišnici

Kranj – Vsako tretjo nedeljo v 
juliju praznujejo ljubitelji sla-
doleda, saj zaznamujemo sve-
tovni dan sladoleda. Po podat-
kih Statističnega urada Repu-
blike Slovenije si povprečen 
Slovenec doma privošči skoraj 
štiri litre sladoleda letno, pri 

čemer je lani liter sladoleda v 
povprečju stal 3,7 evra.

Na statističnem uradu so 
navedli tudi nekaj imen, ki 

jih lahko povežemo s slado-
ledom. Tako je bilo v Slo-
veniji v začetku letošnjega 
leta 568 Lučk, 369 Tomov, 
60 Maximov, ob tem pa še 
27 prebivalcev s priimkom 
Kornet ter 79 s priimkom 
Ježek.

Eden najbolj poznanih 
slovenskih sladoledov nosi 

ime Planica. V Sloveniji sta 
dva kraja s tem imenom, 
in sicer v občinah Kranj ter 
Rače - Fram.

V nedeljo je bil dan 
sladoleda
Urška Peternel

Jesenice – Vsak četrtek v juliju in avgustu potekajo brezplačni 
vodeni ogledi Jesenic. Udeležence ob 10. uri pred Občino Jese-
nice počaka lokalni turistični vodnik in jih popelje po mestu. 
Vabijo tako meščane kot turiste in naključne obiskovalce. Vsak 
četrtek pa z Bleda in okoliških kampov obiskovalce na Jesenice 
pripelje tudi avtobus Obišči & razišči, ki vključuje voden ogled 
mesta, muzejskega območja Stara Sava in slapa Šum.

Brezplačni vodeni ogledi Jesenic

Ste si letos že privoščili kakšno kepico? / Foto: Tina Dokl

Šmartno v Tuhinju – V občini Kamnik so nedavno pripravili 
že tretje letošnje srečanje z domačini na temo starih hišnih 
imen. Po že izvedenih raziskavah v krajevnih skupnostih Tunji-
ce in Kamniška Bistrica poteka zdaj raziskava tudi v krajevni 
skupnosti Šmartno v Tuhinju, in sicer v naseljih Buč, Gradišče 
v Tuhinju, Hruševka, Kostanj, Podbreg, Praproče v Tuhinju, 
Ravne pri Šmartnem, Sidol, Stebljevek in Šmartno v Tuhinju. 
Na tem območju je trenutno zbranih 140 starih hišnih imen, 
ki jih je Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 
ki vodi projekt, zbral iz starih pisnih virov. Obiskal je tudi že 
nekatere domačine, ki še dobro poznajo domača imena in jih 
tudi uporabljajo. Srečanje je bilo namenjeno kratki predstavitvi 
projekta in preveritvi zbranih imen, zlasti pravilne narečne 
izgovarjave in dogovoru o načinu zapisa. V nadaljevanju bodo 
domačini pozvani k podpisu soglasja za namestitev glinenih 
tablic.

Stara hišna imena tudi na Kamniškem

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes in jutri bo pretežno jasno in vroče. V četrtek bo sonč-
no, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske 
nevihte.

Ob najdbi ne le kače, temveč katerekoli poškodovane 
divje zaščitene oziroma ogrožene živalske vrste 
pokličite ambulanto oziroma azil na telefonsko 
številko 02 876 12 85, za premestitev na področju 
Gorenjske pa številko 070 380 074.

Ko gremo v hribe, na piknik, sprehod ali na kačo 
naletimo kje drugje, jo pustimo pri miru. Še 
pomembneje pa je, da ji pustimo dovolj prostora za 
varen umik proč od nas. Na poti se ji ognemo, je ne 
dregamo ali kako drugače posegamo vanjo

Če srečamo kačo, ostanimo 
mirni in se umaknimo


