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Ravnatelji še vedno brez odgovorov
Pred začetkom novega šolskega leta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo
pripravil sedmo konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih
zavodov, na kateri so ravnatelji pričakovali tudi podrobnejša pojasnila glede
začetka pouka prvega septembra, a teh še vedno niso dobili.
Mateja Rant

odgovorov na dve najpo
membnejši vprašanji: ali ob
staja pravna podlaga za pre
verjanje pogoja prebolev
nosti, cepljenosti ali testira
nja (PCT) pred vstopanjem
v šolski prostor ter koliko
in na kakšen način smejo
združevati oddelke. »Še ve
dno namreč ne vemo, ali bo
pouk potekal v mehurčkih
ali ne, kar je pomembno za
zagotavljanje kadrov.«
Tako državni sekretar na
ministrstvu za izobraževa
nje, znanost in šport Damir
Orehovec kot direktor Zavo
da RS za šolstvo Vinko Logaj

Brdo pri Kranju – »Nadalju
je se grenak priokus s se
stanka v preteklem tednu,
ko so nam pristojni oblju
bili, da bomo na konferen
ci ravnateljev ta teden dobi
li vse odgovore na naša vpra
šanja, pri čemer smo neka
tera prvič zastavili že pred
več kot enim letom,« je vče
raj na Brdu razočarano ugo
tavljal predsednik Združe
nja ravnateljic in ravnate
ljev osnovnega in glasbe
nega šolstva Slovenije Gre
gor Pečan. Predvsem si želi

sta sicer poudarila, da se bo
pouk prvega septembra za
čel po modelu B, torej v šol
skih prostorih, in sicer na
način, kot so končali v pre
teklem šolskem letu, torej z
določenimi omejitvami in
priporočili. Po novem naj bi
vsi, starejši od 15 let, ki vsto
pajo v katerikoli vzgojnoizo
braževalni zavod, izpol
njevali pogoj PCT. Ravnate
lji so dobili tudi posodoblje
no publikacijo z modeli in
priporočili, kako naj poteka
vzgojno-izobraževalni pro
ces, je pojasnil Logaj.
43. stran

Na Brdu pri Kranju je včeraj potekala sedma konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojnoizobraževalnih zavodov. / Foto: Primož Pičulin

Jesenice so bile stoječa kolona
Večkilometrski zastoji so se z gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke preselili tudi na regionalno
cesto skozi Jesenice. V zadnjih dneh je bil tako promet v mestu povsem ohromljen. Na Občini Jesenice
upajo, da se bodo razmere zaradi skorajšnjega konca poletne sezone ta teden že izboljšale.
Urša Peternel

Za vse tiste, ki jim stroškov hitrega testa na
koronavirus ne krije državni proračun, je cena
hitrega testa v okviru Osnovnega zdravstva
Gorenjske dvanajst evrov. Vlada je v Nacionalno
strategijo cepljenja proti covidu-19 vnesla tretji
odmerek cepiva.
Suzana P. Kovačič
Ljubljana – Vlada je spreme
nila uredbo o izvajanju pre
sejalnih programov za zgod
nje odkrivanje okužb s koro
navirusom, s čimer na novo
določa dejavnosti, za kate
re bo tudi v prihodnje stro
ške hitrega testiranja kril

Foto: Tina Dokl

Jesenice – Številni Jeseniča
ni so v zadnjih dneh izgub
ljali živce v prometnem za
mašku, ki se je z avtoceste
preselil v mesto. Zaradi za
stojev na avtocesti pred Ka
ravankami so dolge kolo
ne nastajale tudi skozi ce
lotne Jesenice. Mnogi (tudi
tuji) vozniki so namreč regi
onalno cesto izbrali kot alter
nativno pot do Hrušice in s
tem predora Karavanke. Do
mačini, ki so za pot z enega
na drugi konec mesta potre
bovali tudi eno uro in več, so
svoj gnev obilno izražali na
družbenih omrežjih.
44. stran

Hitri test za
dvanajst evrov

V soboto so zaradi gneče na avtocesti pred predorom Karavanke obvoz skozi Jesenice iskali
tudi mnogi tujci. Promet pri mostu čez Savo na Javorniku so usmerjali policisti in redarji.

Priloga:

državni proračun, je na pet
kovi novinarski konferenci
povedal minister za zdrav
je Janez Poklukar. Država
krije stroške testiranja za
poslenih v zdravstvu, soci
alnovarstvenih zavodih, de
javnostih vzgoje in izobra
ževanja ...
42. stran
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Od včeraj vozijo
tudi lokalni vlaki

Dvanajst ur tekli
po središču Kranja

Slaba letina krompirja,
veliko drobnega

V Severni Triglavski
steni umrl alpinist

Po obnovljeni gorenjski železniški
progi med Kranjem in Jesenicami
so včeraj začeli voziti tudi vlaki v
notranjem prometu. Konec julija
so najprej sprostili mednarodni in
tovorni, s skoraj trimesečno zamudo pa še lokalni promet.

Slovenski ultratekaški izziv v Kranju je v moški konkurenci dal novega zmagovalca. V dvanajstih
urah je po kranjskih ulicah največ
kilometrov pretekel Domen Kozjek iz Ribnega, pri ženskah pa znova Celjanka Nataša Robnik.

Medtem ko je bila lani na Gorenjskem obilna, rekordna letina
krompirja, bo letos vsaj polovico
manjša kot lani, veliko bo tudi
drobnih gomoljev. Razlog za to so
neugodne vremenske in rastne
razmere.

Minuli konec tedna se je v gorah
znova zvrstila serija nesreč, ena se
je končala tragično. V Tržaški
smeri v Severni Triglavski steni se
je smrtno ponesrečil alpinist. Helikopter je zaradi nesreč v gore poletel enajstkrat.

Danes, jutri in v četrtek
bo deloma sončno.
V četrtek popoldne so
možne nevihte. Zjutraj bo
v zatišnih legah megla.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Tradicionalno vihtenje slikarskih čopičev
v Preddvoru

Foto: Sučan Stone

Preddvor bo ponovno gostil poklicne in ljubiteljske slikarske navdušence. Pred vrati je namreč že 11. Mednarodni
Ex tempore, na katerem bodo ustvarjali na temo sladkovodnih rib in preddvorskih voda (reke Kokre, jezera Črnava,
Bistrice, Belce in drugih potokov v preddvorski občini). Ex
tempore tudi letos poteka pod okriljem festivala Free Forms, za slikarsko dogajanje pa je kot vedno odgovoren slikar
Franc Guček - Guči. Slikarski maraton bo potekal na gradu
Dvor v Preddvoru, in sicer od 10. do 12. septembra 2021,
več informacij je na voljo na spletni strani www.smejmo.se.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve
vstopnici za voden ogled gradu Dvor v Preddvoru, če boste
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kje se bo odvijal 11.
Mednarodni Ex tempore – Preddvor 2021? Odgovore pošljite
do torka, 31. avgusta 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

izžrebanemu naročniku časopisa

www.gorenjskiglas.si

Hitri test za dvanajst evrov

Knjigo prejme IVANKA ERŽEN iz Železnikov.

Na vroči strani Alp
Škofja Loka – V Sokolskem domu v Škofji Loki poteka zanimiva
razstava o življenju v času podnebnih sprememb. Pripravila
sta jo Občina Škofja Loka in Umanotera, Slovenska fundacija
za trajnostni razvoj, in jo poimenovala Na vroči strani Alp.
Njen poglavitni namen je vizualno zelo nazorno prikazati, da
podnebne spremembe predstavljajo resno grožnjo življenju,
kot ga poznamo danes, hkrati pa tudi, da še ni vse izgubljeno.
Na ogled bo do 17. septembra.

in sodelujoči pri izvedbi javne kulturne prireditve, ki
prihajajo v neposredni stik
s končnimi uporabniki, se
bodo morali tedensko testirati. Tudi izvajalci taksi prevozov, avtošol, šol varnih voženj in pa upravljavci žičniških naprav (pri slednjih le
tisti, ki pridejo v stik z uporabniki) se bodo testirali
enkrat tedensko. Med izjemami so cepljeni in prebolevniki.

31. stran
Stroške testiranja država
krije tudi vsem, ki izvajajo
storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve ter izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode. Seveda tudi tistim, ki
se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar izkažejo z zdravniškim potrdilom. Torej vsem, ki jim
je z vladnimi odloki določeno obvezno testiranje. Da so
upravičeni do brezplačnega
testa, morajo to dokazati s
potrdilom delodajalca.
Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske je včeraj, 23.
avgusta, objavil cenik samoplačniških testiranj na koronavirus in izdajo potrdil.
Cena testiranja s hitrim antigenskim testom na njihovih lokacijah za testiranje po
Gorenjskem stane 12 evrov,
testiranje s PCR-testom pa
80 evrov. Zdravniško potrdilo o prebolelem covidu-19
stane 25 evrov.

Samotestiranje učencev
in dijakov

Darilo

Minister Poklukar je pojasnil, da bo v izobraževanju, domovih starejših in
drugih poklicnih kategorijah, za katere se zahteva pogoj PCT, veljavnost hitrega testa en teden, ker gre tu
za presejanje znotraj stalnih
mehurčkov. Še naprej pa bo
za tiste osebe, ki niso prebolevniki in cepljeni, ostala 48urna veljavnost hitrih testov
za obisk kulturnih prireditev, gostinskih lokalov in za
prestop meje.
Uredba določa tudi, da se
sredstva za samotestiranje
učencev zadnje triade osnovnih šol in dijake zagotovijo iz
državnega proračuna. Hitre

Cepljenje rešitev, da
zamejimo četrti val

teste bodo učenci in dijaki lahko dvignili v lekarnah
s svojo zdravstveno kartico,
v kratkem naj bi bilo znano,
od katerega dneva naprej bo
to mogoče.
Minister Poklukar je tudi
pojasnil, da so v pripravi
pravne podlage, da se bodo
lahko zaposleni v vzgoji in
izobraževanju ter v drugih
delovnih skupinah, za katere je testiranje obvezno, samotestirali. Po njegovih besedah bi bilo to lahko izvedljivo po 6. septembru.
O tem, kako je z izpolnjevanjem pogoja PCT za osebe, ki prihajajo po otroke v
vzgojno-izobraževalne ustanove, so na petkovi novinarski konferenci pristojni pojasnili, da staršem in drugim, ki prihajajo po otroke v
vrtec, tega pogoja ni treba izpolnjevati, morajo pa nositi
zaščitne maske in upoštevati higienska pravila.

Tretji odmerek cepiva
Vlada je nekoliko spremenila Nacionalno strategijo

Predvidoma od februarja prihodnje leto naprej se bo za obračun otroškega dodatka in drugih letnih
pravic iz javnih sredstev upošteval le prihodek staršev in nič več drugo premoženje.

Kranj – Na ministrstvu za
delo, družino in socialne
zadeve pripravljajo novost,
po kateri se bo pri pravici
do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije malice oziroma kosila upošteval zgolj dohodek
in ne več premoženje družine. Kot so pojasnili, je
predlog sprememb zakona še v obravnavi, na ministrstvu pa pričakujejo,
da bodo sprejete še letos
in se bodo začele uporabljati predvidoma 1. februarja 2022.

In zakaj so se odločili za
to novost pri letnih pravicah
iz javnih sredstev? Kot so
pojasnili, naj bi bil to eden
od korakov k večji univerzalnosti na področju družinske politike, kar pomeni, da bi bile pravice na voljo vsem družinam z enakim

številom otrok ne glede na
njihov dohodkovni in premoženjski položaj.
Na ministrstvu menijo, da
v trenutni ureditvi, ko pri letnih pravicah upoštevajo celotno premoženje, postavlja
družine, ki so del preteklih
dohodkov prihranile in jih

Koliko pa sploh vpliva premoženje družine na višino
denimo otroškega dodatka? Postopek izračuna je
dokaj zapleten, na ministrstvu pa priznavajo, da je
zaradi nizkih obrestnih mer v zadnjih letih vpliv
premoženja na odmero pravic iz javnih sredstev
razmeroma majhen. Kljub temu pričakujejo, da se
bodo po novem zneski letnih pravic zvišali.

Vlada je za ta teden podaljšala odloke o omejitvi zbiranja, pogoje vstopa v državo in ukrepe za zmanjšanje
tveganja in širjenja okužbe s
koronavirusom. Spremembe so pri ponujanju kulturnih storitev. Vsi nastopajoči

»Situacija je verjetno
mnogo bolj resna, kot si ta
trenutek upamo priznati.«
Četrti val je po ministrovih
besedah tukaj in se nam bo
v jeseni in pozimi zgodil v
velikem obsegu. Da to zajezimo, je rešitev cepljenje,
je poudaril. Trenutno imajo v petih domovih za starejše okužbe s koronavirusom
med stanovalci, a kot je dejal
minister Poklukar, pri nobenem ne gre za težji potek bolezni, ker so stanovalci precepljeni. »To je zgled dobre prakse, kako se obvladuje epidemija.«
Včeraj so znova odprli covidna oddelka v Splošni bolnišnici Celje in na Kliniki
Golnik. Hospitalizacije covidnih bolnikov namreč naraščajo, po včerajšnjih vladnih podatkih je bolnišnično oskrbo potrebovalo 75 covidnih bolnikov, od tega jih
je bilo 18 v intenzivni negi.
Delež pozitivnih izvidov testov na okužbo s koronavirusom je bil v soboto 17,5-odstoten, v nedeljo 15,4-odstoten. Po oceni NIJZ je v državi slabih 3500 aktivnih primerov okužbe. Delež cepljenih z vsemi odmerki pa je le
42-odstoten.

kot kaznovanje za preudarno ravnanje in zagotavljanje
lastne ekonomske podlage
za boljšo socialno varnost,«
pojasnjujejo na ministrstvu. Ob tem tudi dodajajo,
da mnoge družine odplačujejo stanovanjski kredit, pri

trenutni ureditvi uslužbenci veliko (tudi ročnega) dela
z vnašanjem in preverjanjem vseh podatkov o premoženjskem stanju družin. Odprava upoštevanja
premoženja bo zato omogočila bistveno večjo av-

Pogoj PCT je postal nova realnost. / Foto: Tina Dokl

Premoženja ne bodo več upoštevali
Urša Peternel

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021
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vložile v ustvarjanje lastne
dolgoročne
ekonomske
osnove in socialne varnosti, v slabši položaj kot družine, ki so ob enakih dohodkih vse dohodke sproti porabile, zdaj pa so upravičene
do višjih letnih pravic iz javnih sredstev.
»Upoštevanje premoženja pri odmeri letnih pravic iz javnih sredstev družine upravičeno doživljajo
kot vsakoletno ponovno obdavčenje v preteklosti že obdavčenih in pri odmeri letnih pravic iz javnih sredstev
že upoštevanih dohodkov.
Upravičeno ga doživljajo

cepljenja proti covidu-19,
v katero so vnesli tretji odmerek cepiva. Kot je pojasnil minister Poklukar, bo po
priporočilih svetovalne skupine za cepljenje tretji odmerek najprej namenjen
imunsko oslabljenim osebam, zatem pa najranljivejšim skupinam, to so stanovalci v domovih za starejše,
zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu in
starejši od šestdeset let. Cepiva je v državi za zdaj dovolj, je zagotovil minister.
V strategijo je dodano
tudi, da cepljenim osebam
ob rizičnem stiku ne bo treba v karanteno, in sicer v obdobju devetih mesecev po
polnem cepljenju.

Vladni ukrepi

Na ministrstvu menijo, da morajo biti letne pravice
iz javnih sredstev čim bolj neodvisne od premoženja,
saj mora država tudi družine spodbujati k čim večji
samostojnosti in neodvisnosti. Morebitna še višja
stopnja upoštevanja premoženja pri odmeri letnih
pravic iz javnih sredstev pa bi starše spodbujala, da
živijo iz rok v usta in naj bodo čim bolj odvisni od
države.
čemer se to ne šteje kot odhodek, čeprav s temi sredstvi
dejansko ne razpolagajo.
Obenem pa naj bi s spremembami poenostavili postopke na centrih za socialno delo, saj imajo po

tomatizacijo postopkov in
razbremenitev zaposlenih
na centrih za socialno delo,
ki se bodo tako lahko v večji meri posvetili strokovnemu delu, so še pojasnili na
ministrstvu.

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021
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Ravnatelji še vedno brez
odgovorov
31. stran
»Model B je ta čas tisti, ki
omogoča izvajanje obveznega in razširjenega programa
v šolah ter delo v predšolski
vzgoji.« V osnovnih šolah
bodo začeli tudi izvajanje izbirnih in neobveznih predmetov. Posebno skrb bodo
po Logajevih besedah namenili tudi duševnemu zdravju
otrok ter zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja, in sicer tako na področju preventive kot kurative. V publikaciji so navedli tudi pristope, s katerimi
bodo učitelji lahko nadomestili primanjkljaje v znanju, ki so nastali v preteklem
šolskem letu. »Te usmeritve
so plod ugotovitev tako učiteljev v šolah kot nevladnih organizacij, opozoril staršev in
ravnateljev ter raziskave, ki
smo jo ob prvem zaprtju šol
v lanskem letu izvedli na zavodu,« je razložil Logaj, ki je
prepričan, da so tako ravnateljem zagotovili okvir, da lahko načrtujejo svoje aktivnosti
za začetek šolskega leta. Tudi
državni sekretar Orehovec
je prepričan, da je pedagoška stroka dobro pripravljena na novo šolsko leto. Ocenil je, da so lansko šolsko leto
zaključili dobro, in da bodo
izkušnje, ki so jih pridobili,
s pridom uporabili v novem
šolskem letu. »Modeli, ki
niso več neznanka za šolski

Vinko Logaj (levo) in Damir Orehovec / Foto: Primož Pičulin
prostor, so okvir, ki ga ravnatelji s kolektivom prenesejo
v šolski prostor.« Upa, da bo
šolanje čim dlje potekalo po
modelu B, saj si želijo, da bi
šole ostale odprte. »Prizadevali si bomo, da se vsaj učenci prve triade oziroma do petega razreda ne bi več izobraževali na daljavo,« je zagotovil in ob vprašanju testiranja
oziroma samotestiranja učiteljev, dijakov in učencev višjih razredov dodal, da bodo
vsekakor poskušali najti način, kako omejiti vstop virusa v šolski prostor. Logaj pa
je prepričan, da jim izkušnje
iz preteklega šolskega leta
omogočajo tudi boljšo pripravo na izvedbo novega šolskega leta. »Na voljo je nov
instrument, ki ga lani ni bilo
– različne oblike testiranja in
cepljenje. Zato verjamem, da
bomo lahko uspešno izpeljali šolsko leto.«

Drugačnega mnenja so
ravnatelji, ki opozarjajo, da
deset dni pred začetkom pouka še nimajo jasnih navodil. »Danes smo že naročili, da se pregleda pravna utemeljenost zahteve za izpolnjevanje pogoja PCT, ki jo
pripravljajo pravne službe, s
katerimi pogodbeno sodelujemo; a to ni uradna razlaga,
to lahko poda le zakonodajalec,« je opozoril Pečan, ki se
zato cinično sprašuje, kako
je pristojnim v Avstriji uspelo ravnateljem že 1. avgusta posredovati vsa navodila
za 1. september. Tudi Fani
Al-Mansour je opozorila, da
nimajo dobre osnove, kako
naj ravnajo v primerih, ko
nekdo ne želi upoštevati navodil. »Kaj storiti z dijakom,
ki ne nosi maske in katerega starši nam grozijo s pravno službo? Nalagajo nam
nove in nove obveznosti

brez zakonskih podlag, na
katerih bi lahko temeljilo
naše delo.« Ob tem pa vso
odgovornost nosijo ravnatelji, je opozoril Pečan. Ravnateljica Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj
Lidija Goljat Prelogar je priznala, da pred začetkom pouka ostaja odprtih več vprašanj, tudi glede samotestiranja dijakov in učiteljev. Ravnateljica Srednje šole na Biotehniškem centru Naklo Andreja Ahčin pa je dejala, da se na novo šolsko
leto pripravljajo z enoletnimi izkušnjami. »Urniki so
pripravljeni po modelu B, v
tej spremenljivi situaciji pa
smo pripravljeni na spremembe, ki bodo očitno postale naša stalnica.« Ključno
bo po njenem zagotavljati
spodbudno učno okolje, pri
čemer si želi, da bo to v šolskih prostorih.

Minister Poklukar z direktorji ZD
Minister Janez Poklukar se je sestal z direktorji gorenjskih zdravstvenih domov. Govorili so tako o
izvajanju cepljenja proti covidu-19 kot tudi o drugih zdravstvenih temah, ki zaradi epidemije ostajajo
v ozadju.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Minister za zdravje
Janez Poklukar se je v okviru regijskih obiskov pred
nekaj dnevi sestal z direktorji šestih zdravstvenih
domov (ZD) na Gorenjskem: Kranj, Škofja Loka,
Radovljica, Jesenice, Tržič, Bled in Bohinj. Sestanek je bil vsebinsko in operativno naravnan tako na izvajanje cepljenja proti covidu-19 kot tudi na druge
zdravstvene teme, ki zaradi epidemije ostajajo že več
kot leto dni v ozadju. Cepljenje v zdravstvenih domovih spodbujajo na različne
načine, tudi zdravniki družinske medicine ob obisku
svoje paciente povabijo na
cepljenje in jim ponudijo

pomoč tudi pri naročanju.
V ZD Kranj in ZD Tržič so
na hišnih spletnih straneh
objavili kratke nagovore lokalnih »promotorjev cepljenja«, prepoznavnih športnikov, zdravnikov, kulturnikov, šolnikov ... Samo ZD
Kranj, ki je največji na Gorenjskem in pokriva šest občin, je v prvi polovici avgusta
izpeljal mobilno cepljenje s
terenskimi ekipami v Naklem, Šenčurju, Preddvoru,
na Jezerskem in v podjetju
Goodyear. Terensko cepljenje ima v prihodnjih dneh
tudi ZD Jesenice v Mojstrani in Kranjski Gori ...
Dostopnost do cepljenja
ni težava, se pa seznami prijavljenih na cepljenje močno krajšajo, je povedal Tomaž Bratož, predstavnik za

odnose z javnostmi v ZD
Kranj, Škofja Loka in Tržič,
po drugi strani pa sta bila četrtkova odprta termina za
cepljenje v Škofji Loki »presenetljivo dobro obiskana«.
O pobudi glede možnosti
mobilnega cepljenja na srednjih šolah pa je direktorica
ZD Kranj Lili Gantar Žura,
dr. med., dejala, da je ideja še
v povojih, a da bi bila sploh
lahko izvedljiva, bi bilo po
njenem mnenju potrebno
nekakšno krovno »pokroviteljstvo« šolskega in zdravstvenega ministrstva.
Zdravstveni domovi so
se že pred epidemijo srečevali s pomanjkanjem zdravstvenega kadra, zaradi dodatne covidne dejavnosti
je ta problem še večji. Kot
so sporočili po skupnem
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sestanku, je ena od možnosti začasno zaposlovanje
zdravstvenega osebja, ki bi
skrbelo samo za testiranja
in cepljenja, preostalo osebje pa bi se lahko vrnilo k
svojim siceršnjim delovnim nalogam.
Minister Poklukar je pohvalil Osnovno zdravstvo
Gorenjske kot zgled dobro
organiziranega sistema. Direktorjem zdravstvenih domov je predstavil tudi dogajanje okoli zakona o investicijah v zdravstvu, ki začenja parlamentarno pot
in kjer naj bi se postavka za
primarno zdravstvo, trenutno skromnih petdeset milijonov evrov za investicije,
v naslednjih desetih letih izdatno okrepila – morda celo
potrojila.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Počitnice na svežem zraku

V

noči z nedelje na ponedeljek je deževje, že
podobno jesenskemu,
v hipu odplaknilo letošnje kratko, a vroče poletje. Tokrat je
bilo, tudi zato, ker ga je zaznamovala epidemija, pisano na
kožo tistim, ki počitnice radi
preživljajo v naravi in v lastni
organizaciji.
Takšne vrste dopustniki se
pogosto odločijo za kampiranje, zato ni čudno, da so se v
začetku poletja, takoj ko so se
sprostili najstrožji ukrepi za
preprečevanje širjenja epidemije, med vsemi turističnimi
kapacitetami najhitreje začeli
polniti prav kampi.
Tudi če odmislimo željo po
aktivnem dopustu na svežem
zraku, stran od gneče in hrupa
in ritma, ki ga narekuje urnik,
so počitnice v naravi tisto, kar
se je v časih, zaznamovanih s
covidom-19, izkazalo kot ena
od bolj razumnih odločitev.
Dovolj zasebnosti na nekaj
kvadratnih metrih zelene površne, z malo sreče v senci dreves, sanitarije, čiščene temeljiteje in pogosteje kot kadarkoli,
izleti do jezera, v hribe, ogled
bližnje znamenitosti ... Nekateri so izbrskali šotore, ki so
kdo ve koliko časa na podstrešjih čakali na novo priložnost,
drugi kupovali nove stole, mizice in gorilnike, številni so se
pogumno odločili za najem,
mnogi celo za nakup prikolice
ali avtodoma.
Povpraševanje po prostoru
v kampih se je vse poletje stopnjevalo, na vrhuncu sezone, v

sredini avgusta, so visoke temperature, ki so ljudi silile ven iz
pregretih stanovanj, povzročile pravi naval na kampe, v
veliki večini locirane v bližini
rek in jezer, ki ponujajo prijetno osvežitev v najbolj vročih
poletnih dneh.
Na praznično nedeljo, 15.
avgusta, tako v večini kampov
ni bilo mogoče najti niti kotička, kamor bi postavil šotor za
dva, kaj šele družinsko prikolico. In ker na kampiranje močno vpliva vreme, se je vrhunec
poletja letos potegnil vse do
te nedelje, ko je dež – skupaj
z obetom konca počitnic pa
tudi vse hitrejšega povečevanja
števila okuženih in s tem zaostrovanja ukrepov – zredčil
gosto naseljene počitniške uličice gorenjskih premičnih počitniških naselij. Kljub temu
tisti, ki kampe upravljajo, verjamejo, da se poletna sezona
lahko zavleče vse tja proti sredini septembra.
Zatišje, ki ga bosta prinesla
jesen in žal skorajda zagotovo
tudi zaostrovanje epidemije, pa sezoni, ki ji verjetno že
lahko rečemo uspešna, dajeta priložnost za razmislek o
tem, kako naprej. Epidemije bo
enkrat konec, turistični tokovi
se bodo povečali in pritiski na
okolje tudi. Kampi so se v trenutnih okoliščinah izkazali za
imenitno rešitev, šotorišča in
parkirišča, ki v zadnjem času,
pogosto brez urejene infrastrukture rastejo tako rekoč na
vsakem ovinku rek in potokov,
pa verjetno precej manj.
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Jesenice so bile
stoječa kolona
31. stran
S pritožbami pa so občani zasuli tudi Občino Jesenice. Kot so potrdili v županovem kabinetu, v zadnjih
dveh tednih dnevno prejemajo predloge in pritožbe občanov glede prometnih razmer v občini. A kot
so pojasnili, se tako redarji kot policisti vsak dan trudijo, da bi težave zmanjša-

občinah Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, kjer zastoji nastajajo praktično
skozi celotno sezono. Prometne tokove je treba ustrezno celostno regulirati, kar
pomeni, da če jih nekje prekinemo, smo na drugi lokaciji še izdatneje obremenili promet in povzročili popolno blokado prometa,
kar bi posledično za Jesenice povzročilo izjemne pro-

Prav v tem času je zaradi obnove zaprta Prešernova
cesta, ki je vzporedna cesta glavni cesti skozi mesto
in bi promet po njej lahko omilil prometni zamašek v
mestu.
li in olajšali življenje domačinov, in sicer z zaporami,
usmerjanjem in pospeševanjem prometa.
»Tako se v času največjih
kolon občasno zapirajo izvozi z avtoceste za tranzitni
promet, na mestu semaforjev se izvaja ročno usmerjanje prometa, spremenjeni so intervali semaforjev,
zapirajo se lokalne ceste za
tranzit,« so pojasnili. Med
drugim so uvedli začasno
zaporo prometa skozi Podmežaklo, promet je dovoljen samo lokalnim prebivalcem, nadzor pa izvajajo
občinski redarji.
»S podobnimi prometnimi problemi se že desetletja soočajo tudi v sosednjih

metne pritiske iz lokalnih
prometnih povezav tako iz
smeri Žirovnice kot Bleda,«
so razložili v kabinetu jeseniškega župana.
Zatrdili so, da je bila tudi
minuli konec tedna na območju Jesenic in okoliških
občin zagotovljena večja prisotnost in aktivnost tako policije kot redarstva.
»Kljub vsem prizadevanjem pristojnih pa ob največjih obremenitvah prometnih zamaškov ni možno preprečiti, zato občane
prosimo za potrpežljivost
in seveda upamo, da se bo
v tem tednu ob skorajšnjem
zaključku poletne sezone
promet že zmanjšal,« so še
dodali.

Strabag je obnovil cesto na Hrušici
Hrušica – Konec minulega tedna je podjetje Strabag, ki je
obnavljalo železniški predor Karavanke, na Hrušici izvedlo
sanacijo ceste od krožnega križišča na regionalni cesti do
železniškega nadvoza proti Kopavniku. Gre za cesto, ki so jo
uporabljali v času nedavne skoraj enoletne tehnične in varnostne nadgradnje predora. Za obnovo ceste se je s podjetjem
Strabag dogovorila Občina Jesenice, ki je tudi podpisala dogovor o pogojih uporabe lokalnih cest pri izgradnji železniškega
predora Karavanke.

Od včeraj tudi lokalni vlaki
Po obnovljeni gorenjski železniški progi med Kranjem in Jesenicami so včeraj začeli voziti tudi vlaki
v notranjem prometu. Konec julija so najprej sprostili mednarodni in tovorni, s skoraj trimesečno
zamudo pa zdaj še lokalni promet.
Urša Peternel
Jesenice – Včeraj so po prenovljeni železniški progi
med Kranjem in Jesenicami
vendarle začeli voziti tudi
vlaki v notranjem prometu.
Popolna zapora proge je trajala od novembra lani, konec
julija pa so sprostili mednarodni in tovorni železniški
promet. V zadnjih tednih so
opravili še nekatera dodatna
dela na peronski infrastrukturi in včeraj vendarle sprostili tudi lokalni železniški
promet. Na tem odseku so
sicer vse od novembra lani
izvajali nadomestni avtobusni prevoz.
Po prvotnih načrtih bi proga morala biti odprta že v začetku junija, torej so jo za ves
potniški promet odprli s skoraj trimesečno zamudo.
Projekt nadgradnje gorenjske železniške proge

Od včeraj se je ponovno mogoče peljati z lokalnim vlakom od Jesenic do Kranja. A
dopoldanski je imel dobrih petnajst minut zamude, kar je na jeseniški železniški postaji
izkusila tudi skupina mladih francoskih popotnic.
pa tudi sedaj še ni v celoti zaključen. Vse do sredine prihodnjega leta bodo

nadaljevali dela na peronski infrastrukturi, postavljali bodo protihrupne ograje

in urejali cestno infrastrukturo na območju izvennivojskih križanj.

Bližajo se obdobju pred epidemijo
Število nočitev, ki so jih v prvi polovici poletja imeli na Bledu, se počasi približuje tistemu, ki so ga
beležili v najboljših sezonah pred epidemijo.
Marjana Ahačič
Bled – Julija je bilo tako v
destinaciji
registriranih
131.608 nočitev, kar je tretjino več kot julija lani in oziroma več kot dve tretjini toliko kot v letu 2021, ko se je julijsko število nočitev povzpelo na 207.424. Ob tem, še

poudarjajo na Turizmu
Bled, da so bili vsaj trije hoteli na Bledu ves letošnji julij zaprti. Po predvidevanjih
bo avgust še boljši, kot je bil
julij, so optimistični.
Največ nočitev, skoraj 25
tisoč, so ustvarili Nemci, na
drugem mestu so domači
gostje s skoraj dvajset tisoč

nočitvami, na tretjem Čehi,
sledijo Madžari, Nizozemci
in Belgijci.
»Številke se pokrivajo z
oglaševalskimi kampanjami Turizma Bled, predvsem
digitalnimi, ki smo jih izvajali spomladi in v začetku poletja. Na slovenskem trgu je
poleg digitalnih kampanj

tri tedne tekla tudi kampanja na Televiziji Slovenija.
Na tujih trgih so digitalne
kampanje potekale izrazito usmerjeno v točno določen segment gostov, kar se
je glede na današnje podatke
izkazalo kot pravilna usmeritev,« je pojasnila Romana
Purkart s Turizma Bled.

Obnova gradu Dvor se nadaljuje
Alenka Brun
Preddvor – Ko so julija letos
grad Dvor v Preddvoru odprli za javnost, je nekaj besed prisotnim namenila tudi
Irena Vesel, vodja kranjske območne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Med
drugim je poudarila, da je
bila stavba temeljito očiščena, odstranjena je bila lesna

Cesto od krožišča do nadvoza proti Kopavniku je obnovil
Strabag v zameno za uporabo ceste v času obnove
železniškega predora. / Foto: Janko Rabič

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021

goba, obnovljene so bile stene. Omenila je tudi, da so
pripravljeni projekti za sanacijo strehe in fasade ter
restavriranje oken.
Na Občini Preddvor smo
povprašali, ali je v zvezi s
prenovo gradu Dvor kaj novega. Pojasnili so nam, da je
obnova oken v teku. Na razpis za obnovo oken skladno
s smernicami in zahtevami ZVKDS, ki ga je objavila

občina, se je javil Zavod Grof
in Grofica – kot najcenejši
in edini. Obnova lepo poteka, seveda pod budnim očesom ZVKD Kranj. Streho
gradu pa je v enem od zadnjih neurij delno odkrilo
oziroma poškodovalo. Zaradi višine in težke dostopnosti je kar težko dobiti izvajalca, ki bi bil pripravljen priti
na pomoč, nam je takrat zaupala Katja Pernuš z Občine

Določili ukrepe za izkoreninjenje virusa

Iščejo prostovoljce za ekipo prve pomoči

Cveto Zaplotnik

Radovljica – Območno združenje Rdečega križa Radovljica
vabi prostovoljce, ki jih zanima področje prve pomoči in pomoč ljudem, da se prijavijo za članstvo v njihovi ekipi prve
pomoči. Za zainteresirane bodo jeseni v Radovljici organizirali
brezplačen tečaj. Prijave zbirajo do 20. septembra.

Kranj – Po tem, ko je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
pri enem od pridelovalcev paradižnika, paprike in

feferonov v Sloveniji ugotovila prvi primer virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV), je z
odločbo razmejila območje in določila ukrepe, ki jih
mora izvajati. Inšpekcijska

preiskava za ugotavljanje izvora okužbe še poteka, izvor je lahko tudi kupljeno seme. Ker gre za zelo
nevarno in neozdravljivo virusno bolezen, ki se hitro
širi, uprava priporoča vsem

Preddvor. V nadaljevanju pa
je povedala še, da sta bili sanaciji fasade in strehe sicer
del prijave na razpis ministrstva za kulturo za vzdrževanje kulturne dediščine, vendar na razpisu niso bili uspešni. Sedaj se trudijo, da
bi fasado obnovili v naslednjem proračunskem letu,
vendar obnove še ni potrdil Občinski svet Občine
Preddvor.

pridelovalcem paradižnika,
paprike in feferonov, da redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na
navzočnost bolezni takoj obvestijo fitosanitarnega inšpektorja. Vrtičkarji lahko o
tem obvestijo strokovnjake
javne službe zdravstvenega
varstva rastlin.

BOHINJ PRAZNUJE

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021
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Leto velikih investicij
»Bohinj je samo eden, le skupaj ga lahko naredimo takega, kot si ga želimo mi, ne drugi,« v pogovoru
pred občinskim praznikom poudarja župan Bohinja Jože Sodja. Letošnji občinski proračun je eden
od najvišjih, kar jih je imela občina, v teku so številne velike investicije. Obnova šole v Srednji vasi se
je že začela, še letos začetek gradnje novega vrtca v Bohinjski Bistrici, tik pred začetkom tudi gradnja
kolesarske povezave med Bohinjem in Bledom.

Da je obiskovalcev veliko,
je bilo videti tudi po gostem
prometu po vsem Bohinju ...
Res je, ne glede na to, da
zdaj že kar nekaj let skušamo čim več prometa zadržati v Bohinjski Bistrici in obiskovalce spodbujamo k uporabi javnega prevoza, so se
skozi Bohinj še vedno valile
kolone avtomobilov. To nam
kaže, da moramo strategijo
umirjanja prometa in njegovega odmikanja od jezerske sklede peljati dalje. Gre
pa pri tem za projekte, ki jih
ne gre uveljavljati z danes na

jutri. Cesto iz Ukanca proti
slapu Savica na primer smo
skupaj s TNP in agencijo
za promet za začetek zaprli
za avtodome in prepovedali
parkiranje ob cesti – oboje je
v preteklih letih na tem odseku povzročalo največ zastojev. Načrtujemo, da bi v prihodnosti cesto popolnoma
zaprli za dnevne obiskovalce
in na novo uredili križišče in
parkirišče v Ukancu, da na ta
način zaščitimo ta lep konec
Bohinja pred poplavo pločevine.
Na kakšen način je gospodarstvu pomagala občina?
Različno. Pomagali smo
na primer pri najemninah;
ne le tistim, ki so imeli v najemu občinske objekte, ampak vsem, ki so se prijavili na razpis in bili upravičeni do pomoči. Zmanjšali in
zamaknili smo tudi nekatere druge dajatve, ob tem, da
smo bili res pazljivi pri tem,
da je več pomoči dobil tisti, ki so ga ukrepi za zajezitev epidemije najbolj prizadeli, nikakor pa ne vsi enako. Pomagali smo tudi šolajoči se mladini. Tudi tu lahko rečem, da smo sredstva z
razpisom, na katerega so se

prijavili, razdelili med tiste,
ki so tovrstno podporo najbolj potrebovali.
Občinske investicije so verjetno tekle po načrtih?
Ne popolnoma ... Letošnji
proračun, vreden 14 milijonov evrov, je eden najvišjih,
kar jih je kdaj imela Občina
Bohinj. A so se v času, ki je
minil od načrtovanja investicij do začetka izvedb, cene
storitev in blaga tako zvišale, da se je zaradi tega za kar
okoli dvajset odstotkov povečala vrednost projektov.
Načrtovanih nismo želeli
ustavljati, zanje smo se dodatno zadolžili in sprejeli rebalans proračuna.
Letos je občina prvič dobila
sredstva iz zakona o TNP.
Po desetih letih smo jih
končno vse parkovne občine
dobile po zaslugi pokojnega
poslanca in nekdanjega župana Franca Kramarja. Teh
1,6 milijona evrov, kolikor je
dobil Bohinj, smo razdelili
na različne projekte, ob tem
pa smo se morali držati pravil države, ki zahteva, da gre
denar zgolj na območje parka oziroma za projekte, ki so
povezani z njim. Denar gre

OBČINA BOHINJ VABI NA PRIREDITVE
OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Petek, 20. 8. 2021
ob 19.00

za ceste in vodovod na Gorjušah in Koprivniku, izdelavo vaškega jedra v Stari Fužini in pod Studorom, delno
tudi za obnovo šole v Srednji vasi – obnovili bomo telovadnico in šolsko igrišče.
Sočasno se bo obnavljal in
razširjal spominski park pri
pokopališču. Vrednost obeh
investicij je okoli sedemsto
tisoč evrov.
Med večjimi investicijami je tudi ureditev avtobusne postaje pod Studorom, v
teku je investicija v povezovalni kanal Zgornja dolina.
Dela v Češnjici so v glavnem
zaključena, na vrsti je kanal,
s katerim bomo Zgornjo dolino povezali s čistilno napravo. Prvi del projekta, od
Srednje vasi in Studora do
Jereke, je v teku, prihodnje
leto pa je v načrtu gradnja kanala od Jereke do Bohinjske
Bistrice. Država pa bo vzporedno obnovila še cesto skozi Korita. Prav tako že v prihodnjem letu načrtujemo
začetek gradnje kanalizacije v Studoru in Srednji vasi.
Kako kaže z gradnjo vrtca v
Bohinjski Bistrici?
To petmilijonsko investicijo bomo začeli še letos, v

Župan Bohinja Jože Sodja / Foto: Tina Dokl
teh dneh bo izbran izvajalec. Za projekt bomo prejeli tudi evropski denar in verjetno tudi sredstva države,
podobno kot pri drugem zares velikem projektu, to pa je
gradnja kolesarske povezave
med Bohinjem in Bledom.
Pred dvema tednoma nam
je za odsek med Bohinjsko
Bistrico in Sotesko uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje, od države pa uradno
zagotovilo, da bomo skupaj
z Občino Bled dobili načrtovane slabe tri milijone evrov
sofinanciranja. Pri projektu
smo imeli res veliko podporo vseh zgornjegorenjskih
županov, za kar smo jim
zelo hvaležni. Zdaj si želimo le, da bi projekt čim prej
šel tudi v gradnjo.
Na daljši rok pa želimo
urediti območje tako imenovane »nove gradbene«, to
so opuščeni prostori gradbenega podjetja Bohinj, ki
smo jih že pred časom dali
v začasno uporabo nekaterim obrtnikom in podjetnikom, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki ne povzročajo

hrupa. Zavedamo se, da nam
manjka tudi stanovanj, zato
bi jih vsaj nekaj lahko zgradili tudi na tem območju, zagotovo pa ne večjega števila,
ker se bojim, da bi to sčasoma
postalo zgolj novo turistično
oziroma počitniško naselje
za občasne obiskovalce.
Kaj bi ob prazniku zaželeli
svojim občanom?
Osrednja prireditev bo
pred Kulturnim domom
Joža Ažmana. Letos imamo
poleg nagrajencev tudi dva
častna občana, naziv bomo
podelili Jožetu Cvetku ter
posmrtno nekdanjemu županu in poslancu državnega
zbora Francu Kramarju. Sicer pa bi se rad Bohinjcem
zahvalil za potrpežljivost in
jih prosil, da ostanejo razumevajoči. Bohinj je treba
urediti ves – začne se v Soteski in konča v Ukancu, zato
imamo še kar precej dela.
Rad bi, da se vsi skupaj zavedamo, da je Bohinj samo
eden in da ga le skupaj lahko naredimo takega, kot si
ga želimo mi, ne drugi.
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Poletje se počasi izteka.
Kako ga ocenjujete z vidika
uspešnosti turizma?
Glede na vse, kar se je dogajalo v obdobju pred tem,
moram priznati, da smo kar
s strahom pričakovali, kako
bo. Tudi zato je občina skušala pomagati tistim, ki jih je
epidemija gospodarsko najbolj prizadela; Bohinj je od
turizma in gostinstva odvisen bolj, kot si včasih sami
upamo priznati. Presenetljivo veliko tujcev pa tudi kar
nekaj takšnih, ki so lani s turističnimi boni prvič prišli
dopustovat v Bohinj, je tako
navdušil, da se letos vračajo.

PRAZNIČNI PLANINSKI POZDRAV TRIGLAVU s podelitvijo
priznanj za prehojeno Bohinjsko planinsko pot
Pri spomeniku štirim srčnim možem – Ribčev Laz
(Planinsko društvo Srednja vas, Planinsko društvo Bohinjska Bistrica,
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Eden večjih letošnjih projektov občine je obnova podružnične šole v Srednji vasi, kjer bodo
uredili telovadnico in igrišče, sočasno pa bo tekla tudi prenova in širitev spominskega parka
pri pokopališču.
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Spremljajoča razstava v Knjižnici A. T. L. Radovljica,
enota Bohinjska Bistrica:
OBČINA BOHINJ PRAZNUJE
V primeru dežja bodo prireditve, načrtovane
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parku, izvedene v Kulturnem domu Joža Ažmana.
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*Prireditve se lahko udeležite samo s PCT pogojem (preboleli, cepljeni ali testirani na covid-19). Vse prireditve bodo potekale skladno s takrat veljavnimi
ukrepi. V primeru sprememb ukrepov, bodo aktualne informacije glede omejitev objavljene na spletni strani Občine Bohinj.

Na dan praznika, 26. avgusta bodo brezplačno na ogled muzeji v Bohinju (Muzej Tomaža
Godca, Oplenova hiša in Planšarski muzej) ter Cerkev Sv. Janeza na Ribčevem Lazu
z organiziranim vodenjem (Turizem Bohinj in KS Stara Fužina - Studor).
*Prireditve se lahko udeležite samo s PCT pogojem (preboleli, cepljeni ali testirani na covid-19). Vse prireditve bodo potekale skladno s takrat veljavnimi
ukrepi. V primeru sprememb ukrepov, bodo aktualne informacije glede omejitev objavljene na spletni strani Občine Bohinj.
V primeru dežja bodo prireditve, načrtovane pred Kulturnim domom Joža Ažmana in v Ceconijevem parku, izvedene v Kulturnem domu Joža Ažmana.

Župan Jože Sodja bo na četrtkovi slovesnosti podelil priznanja ob prazniku občine.
Naziv častni občan bo podelil
Jožetu Cvetku in posthumno
Francu Kramarju. Plaketo občine bodo prejela prostovoljna gasilska društva Češnjica,
Gradišče, Srednja vas in Stara Fužina ter Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju,
priznanje občine za posebne
dosežke pa Marko Kavčič,
Ana Soklič in Vojko Vojvoda.

Spoštovane občanke, spoštovani občani
Naj nam bo podvig štirih srčnih Bohinjcev
navdih in poduk, da tam,
kjer so hotenja in želje združene,
ni ovir za doseganje tudi najvišjih ciljev.
S to mislijo vsem iskreno čestitam
ob prazniku Občine Bohinj.
Župan Jože Sodja

6

info@g-glas.si

Problematika
kurjenja v naravi
Občanka občine Šenčur je na šenčurskega župana
Cirila Kozjeka naslovila odprto pismo glede
čezmernega kurjenja plastike in drugih odpadkov
v naravi.
Maša Likosar
Šenčur – Anonimna občanka občine Šenčur v pismu
navaja, da šenčurska občina
sicer slovi kot ekonomsko
močna in prebivalcem prijazna občina, a kljub temu
življenje ni vedno tako idilično. Kot razlog med drugim navaja bližino letališča in dnevno prisotnost letal nad območjem občine, ki
izpuščajo različne škodljive
pline, poleg tega skozi občino potekajo pomembne
prometne poti, zaradi česar
je pretok prometa velik. »Kot
da vse skupaj ne bi bilo dovolj in kakovost zraka na nekaterih delih občine ni vprašljiva, imamo v našem koncu tudi ogromne probleme s
kurjenjem. Občani na dvoriščih dnevno kurijo različne
odpadke, nekateri si nočejo plačati večjega smetnjaka
in kurijo svoje odpadke, tudi
ogromno plastike, imamo

odpiramo oken in ne zapuščamo stanovanj. Vendar to
ni rešitev,« je zapisala, ob
tem pa šenčurskega župana
pozvala, da ukrepa, morda z
letaki za izobraževanje prebivalstva in uvedbo telefonske številke, kamor bi občani lahko anonimno sporočali primere kurjenja.
Šenčurski župan Ciril
Kozjek na anonimno pismo
občanke ne odgovarja, saj
kot pravi, so za primere nepravilnega kurjenja v naravi
pristojne inšpekcijske službe, ki bodo ustrezno ukrepale. »Imamo pa v Šenčurju zbirni center, kamor naši
občani lahko trikrat na teden pripeljejo presežek odpadkov, ki ne gredo v zabojnike. Lahko pa zabojnik tudi
zamenjajo za večjega, če je
ta, ki ga imajo, premajhen,«
je poudaril.
Po podatke o številu prijav, inšpekcijskih nadzorov in izrečenih glob smo se

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021

Gradnja vrtca brez zapletov
Novi vrtec Biba v Zgornjih Bitnjah bodo predvidoma zgradili do začetka novembra, delovati pa naj bi
začel okoli novega leta. Na območju novogradnje so našli ostanke posode iz starejše železne dobe.
Simon Šubic
Zgornje Bitnje – Gradnja
novega vrtca Biba v Zgornjih Bitnjah poteka po načrtih, pravijo na Mestni občini Kranj (MOK). »Trenutno
izdelujejo fasado, znotraj pa
estrihe. Pogodbeni rok za dokončanje del je začetek novembra in za zdaj ni predvidenih zamud,« pojasnjujejo.
Da se bo iz novega vrtca
zaslišal tudi otroški vrvež,
pa bo treba počakati še približno dva meseca po koncu
gradbenih del. »Po zaključku del sledi tehnični pregled
in odprava morebitnih pomanjkljivosti, tako da uporabno dovoljenje, če bo šlo
brez zapletov, pričakujemo
do sredine decembra, temu
pa bo nato v kratkem sledilo
odprtje vrtca. Otroci bi bili,
skratka, lahko v njem ravno
okoli novega leta,« so pojasnili na MOK.
Gradnjo vrtca je občina zaupala ljubljanskemu družinskemu podjetju TIPO investicijske gradnje, ki je uvajalna dela začelo izvajati marca
letos. Tedaj so na območju
novogradnje opravili tudi arheološka izkopavanja, ki jih

Na novem vrtcu Biba trenutno izdelujejo fasado, v notranjosti pa estrihe. / Foto: Tina Dokl
je izvedel ArheoAlpe, zavod
za kulturo, izobraževanje in
turizem Bohinj. Vodja izkopavanj arheologinja Mija
Ogrin je razložila, da so pod
zgornjimi plastmi nasutja
in zemlje odkrili plasti, v katerih so bili številni odlomki keramičnih posod, predvsem loncev. Posode so prostoročne izdelave in večinoma značilne za starejšo železno dobo. »Najdbe bi lahko
povezali s prazgodovinskimi grobovi v gomilah, kar

morda daje slutiti tudi obsežnost gomil,« je pojasnila
Ogrinova.
V Zgornjih Bitnjah bo na
mestu starega, montažnega
vrtca Biba z dvema oddelkoma za štirideset otrok, zgrajenega leta 1973, zrasel sodoben vrtec s tremi oddelki (eden bo za prvo starostno obdobje, dva za drugo)
za 66 otrok. Zgradili bodo
tudi telovadnico, ki bo služila tudi kot osrednja točka vrtčevskega življenja, vse

igralnice pa bodo imele pokrite zunanje terase. Zunanje igralne površine bodo
opremljene s certificiranimi
igrali in varovalno ograjo,
zmogljivost parkirišča bodo
povečali na 21 vozil, razširili bodo tudi obstoječi uvoz z
lokalne ceste ... Izvedbo 1,5
milijona evrov (z vključenim
DDV-jem) vrednega projekta z nekaj manj kot 173 tisoč
evri sofinancira Eko sklad,
saj gre za skoraj ničenergijski vrtec.

Lokalna hrana kot izziv in priložnost
Na Brdu pri Kranju bodo v petek pripravili posvet za strokovno javnost z naslovom Lokalna hrana s
kratkimi dobavnimi verigami – izziv in priložnost za slovenski turizem, v nedeljo pa bodo vrata parka
na Brdu odprli tudi širši javnosti na dogodku Dan domačih dobrot.
Mateja Rant
V Zbirni center Šenčur lahko občani trikrat tedensko, in
sicer ob torkih, petkih in sobotah, pripeljejo presežek
odpadkov, namesto da jih kurijo v naravi. / Foto: Tina Dokl
pa tudi nekaj podjetnikov, ki
kurijo svoje industrijske odpadke. Ozaveščenost prebivalstva na tem področju je
katastrofalna in v naših krajih stanje res ni več vzdržno.
Sami se skušamo proti dimu
in delcem v zraku čim bolje
zavarovati, zato pozno popoldne, če je le mogoče, ne

obrnili še na Inšpektorat RS
za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami. Vodja sektorja za inšpekcijski
nadzor Romana Lah je pojasnila, da v obdobju zadnjih
petih let za območje občine Šenčur niso prijeli nobene prijave, povezane s kurjenjem v naravnem okolju.

Spominski dan Občine Gorje
Spodnje Gorje – V Gorjah bodo tudi letos v spomin na med
drugo svetovno vojno ustreljene talce pod hribom Revovca
zaznamovali spominski dan Občine Gorje. Poboj se je zgodil
28. avgusta 1941, ko so Nemci usmrtili pet talcev, ki so jih
pripeljali iz zaporov v Begunjah. Talci so bili zaprti zaradi sodelovanja s partizani oziroma zato, ker so bili njihovi sorodniki.
Eden izmed njih, Ivan Zupan, je bil prvi ujeti partizan, ujeli
pa so ga zaradi izdaje. Letošnja slovesnost bo v soboto, 28.
avgusta, ob 17. uri pri spomeniku padlim talcem v Spodnjih
Gorjah. Svečan kulturni program pripravljajo učenci OŠ Gorje
in Veteranski pevski zbor, slavnostni govornik bo Blaž Kavčič,
podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB.

Kranj – »Gastronomija postaja vedno bolj prepoznaven del slovenskega turizma, ki skupaj z lokalnimi ponudniki hrane nudi unikatne zgodbe in doživetja,« so
poudarili organizatorji obeh
dogodkov, pri katerih so se
povezali BSC Kranj, Razvojna agencija Sora, JGZ Brdo,
Zavod za turizem in kulturo Kranj, Center Stonoga,
KGZS in Zadruga Predoslje.
V želji, da skupaj sooblikujejo in podprejo nadaljnji razvoj zelenih trajnostnih pristopov, pripravljajo posvet za

strokovno javnost, na katerem bodo predstavili dobre
slovenske in gorenjske prakse na področju lokalne hrane v povezavi s turizmom.
Na petkovem posvetu bodo med drugim gostili ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, ki bo spregovoril o pomenu pridelave
in predelave lokalne hrane
v vrednostnih verigah. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak bo
predstavila pomen lokalne
hrane v gastronomski ponudbi slovenskega turizma,
vodja Konzorcija evropsko

Učenci v Šmartnem dobili pisano pot do šole
Šmartno v Tuhinju – Občina Kamnik in Direkcija RS za infrastrukturo sta na regionalni cesti skozi Tuhinjsko dolino
uredili odsek varne šolske poti, ki na prijazen in inovativen
način voznike opozarja na bližino šole in prisotnost razposajenih otrok. Poleg tega, da so razširili pločnik, posodobili
javno razsvetljavo in namestili grbino, na katero so zarisali
tudi prehod za pešce, so ob pločnik do šole postavili barvne
stebričke in dve opozorilni tabli, na cestišče pa zarisali barvne
kroge različnih dimenzij, ki opozarjajo na občutljivo območje.

zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov
Boštjan Noč pa bo spregovoril o zaščitenih kmetijskih
pridelkih in živilih kot ambasadorjih Slovenije. Predstavljene bodo tudi dobre
prakse s področja povezave
lokalnih ponudnikov hrane in lokalnih gostincev, ki
skupaj soustvarjajo unikatne kulinarične zgodbe.
V okviru Dneva domačih
dobrot na Brdu pa bo v nedeljo, 29. avgusta, od 10. do
16. ure potekala tržnica lokalnih pridelkov z Gorenjske in širše, na kulinaričnem dogodku dveh nosilcev

Michelinove zvezdice Tomaža Kavčiča in Uroša Štefelina pa bo mogoče spoznati vrhunsko kulinariko iz lokalnih sestavin. Potekale
bodo tudi tematske delavnice za odrasle in otroke: rokodelski delavnici izdelave loških kruhkov in dražgoškega kruhka, zeliščarska delavnica ter delavnice izdelave mošta, koktajlov iz domačih sestavin in Podbreške
potice. S svojimi delavnicami bosta sodelovala tudi
Stolp Pungart in Gorenjski
muzej. V paviljonu Medena zgodba bodo pripravili še
predstavitev čebelarstva.

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021
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Gasilska PCT-veselica

Slamnikarska cesta
je odslej varnejša
Jasna Paladin

Prostovoljno gasilsko društvo Podbrezje je ob upoštevanju pogoja PCT organiziralo gasilsko veselico.
To je bil zahteven organizacijski zalogaj, a dvodnevno veselje in tudi razumevanje obiskovalcev sta
odtehtala skrbi. Društvo pa bo z izkupičkom veselice bliže izgradnji nove garaže ob gasilskem domu.
Suzana P. Kovačič
Podbrezje – Gasilske veselice imajo v Podbrezjah tradicijo, domače gasilsko društvo jih organizira od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil zgrajen gasilski
dom. Lani je ta družabni dogodek preprečila epidemija covida-19, letos pa je Prostovoljno gasilsko društvo
(PGD) Podbrezje zbralo pogum in dvodnevno gasilsko
veselico, kot je veljalo že leta
prej ob tem času, znova organiziralo – še vedno v koronavirusnih razmerah, a skladno z vladnimi odloki in obveznim pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
V petek so nastopili Mambo Kings, v soboto Modrijani, oboji pa so privabili številne obiskovalce ne samo
iz Gorenjske, ampak tudi
z drugih koncev Slovenije.
Podbreška gasilska veselica
je bila že prej znana, imela
je svoj renome in to se je pri
obisku poznalo tudi letos,
je povedal predsednik PGD
Podbrezje Boštjan Aljančič.
Poleg tega ljudje pogrešajo
druženje ...
Organizacijski zalogaj je
bil zahteven. »Do zadnjega tedna, pravzaprav do nekaj dni pred veselico nismo
vedeli, kako jo bomo lahko
organizirali in ali jo bomo

Tudi pogoj PCT je bil »vstopnica« na veselico. / Foto: Tina Dokl
sploh lahko izpeljali. 'Papirologijo' na upravni enoti smo imeli urejeno, čakali
smo še na zadnje sporočilo o
aktualnih vladnih ukrepih,«
je pojasnil Aljančič.
Skrbi so bile, tudi to, kako
bodo preverjali pogoj PCT.
»Na koncu se je vse dobro
izteklo, a bilo nas je strah,
kako bomo to izpeljali. Šlo
je brez čakalnih vrst za vstop
na prireditveni prostor, tistim, ki niso imeli dokazila
o pogoju PCT, smo organizirali hitro antigensko testiranje. Skoraj petsto ljudi je bilo testiranih. Lahko
povem, da je 99 odstotkov

obiskovalcev pogoj PCT oziroma hitri test vzelo kot dejstvo, kot 'vstopnico' na veselico, preostalih nekaj smo
morali žal zavrniti.«
Informacij o tem, da bi
jih obiskal kakšen inšpektor, Aljančič v nedeljo, ko
so pospravljali prireditveni
prostor, ni imel, se je pa ob
tej priložnosti zahvalil vsem
sodelavcem, okrog petdesetim prostovoljcem, da so za
vse poskrbeli, kot je bilo treba. »Za tako majhno društvo, kot smo mi, je bila organizacija veselice velik zalogaj, a smo stopili skupaj.« Da, brez prostovoljnih

gasilcev in njihovih podpornih članov tudi na vasi res
ne gre.
Za gasilske veselice je znano, da gre ves izkupiček nazaj v društveno dejavnost,
opremo. »Za vsak cent se
ve, za kakšen namen bo porabljen,« je povedal Boštjan
Aljančič. V Podbrezjah bodo
izkupiček obeh veselic namenili za gradnjo nove garaže ob gasilskem domu. In
če se vrnemo h gasilski veselici: vzdušje je bilo odlično, je povzel Aljančič in dodal znani rek, ob realnosti, v
kateri živimo: »Kjer je volja,
je tudi pot.«

Dobrodelni med počitnicami
Kamnik – Mentorji Društva
počitniško varstvo Kamnik
so skupaj s svojimi varovanci v petek na Glavnem trgu
v središču Kamnika pripravili Malo humanitarno tržnico, na kateri so za prostovoljne prispevke ponudili vse, kar so ustvarjali na

letošnjih terminih počitniškega varstva.
Izdelali so različne praktične izdelke, od obeskov za ključe in knjižnih kazal do antistresnih žogic in različnih
okraskov. Obiskovalcem so
ponujali limonado, na trgu pa
so zapeli tudi himno počitniškega varstva. »Vse poletje so
otroci ustvarjali z namenom,

Dobička ne bodo delili
Zgornje Jarše – Delničarji
družbe Induplati bodo na
skupščini 30. avgusta odločali tudi o uporabi skoraj treh
milijonov evrov bilančnega
dobička. Uprava predlaga, da
ga ne bi delili in da bi o njem
odločali v naslednjih letih.

da izdelke ponudijo danes na
tržnici in tako zberejo čim več
denarja za pomoči potrebne.
Zbrane prostovoljne prispevke bomo podarili Anini zvezdici Kamnik in Zavodu Hrček
iz Kamnika, tako da bodo zares
prišli v prave roke,« sta nam
povedala Gordana Kotnik in
Boštjan Košir iz Društva počitniško varstvo Kamnik.

Male humanitarne tržnice se je udeležil tudi kamniški župan Matej Slapar.

Prenovljena Slamnikarska cesta v središču Domžal

Predvidena sprememba avtobusnih prevozov
Šenčur – V novem šolskem letu bo za naselja Voklo, Trboje,
Žerjavka in Prebačevo v občini Šenčur zaradi popolne zapore ceste med Prebačevim in Hrastjem spremenjena ureditev
avtobusnih prevozov. Za prihod v OŠ Staneta Žagarja za začetek pouka ob 8.20 bo avtobus vozil po naslednjem voznem
redu: Trboje (7.48)–Žerjavka (7.49)–Prebačevo (7.50)–Voklo
(7.54)–krožišče Šenčur–OŠ Staneta Žagarja. Vrnitev iz šole
bo ob 12.13 in 13.56. Za OŠ Šenčur bodo prevozi potekali kot
v preteklosti oziroma z manjšimi izjemami. Če bo obračališče
na Prebačevem zaprto, bo treba določiti začasno lokacijo.
Za odhode iz Čirč bo obvoz prek Agromehanike in krožišča
v Šenčurju. Natančno informacijo o avtobusnih prevozih bo
pred začetkom šolskega leta po že ustaljenih komunikacijskih
kanalih zagotovila šola. Za dijake bodo v obe smeri zagotovljeni naslednji odhodi: za prihod v šolo ob 6.08, 6.31 in 7.48 iz
Trboj čez Žerjavko, Prebačevo in Voklo ter krožišče v Šenčurju
in za vrnitev iz šole ob 13.41 (proga 1), 14.25 in 15.20 iz Kranja,
po obvozu Hrastje–krožišče Šenčur–Voklo–Prebačevo–Žerjavka–Trboje. Vsi avtobusi na progi 1 vozijo le iz Hrastij in do tja.

Izberi si
svoj par
OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, TRŽIČ

Jasna Paladin

Domžale – Celovita obnova
dela Slamnikarske ceste, od
križišča z Ljubljansko cesto do Miklošičeve ulice, ene
ključnih prometnic v središču Domžal, je zaključena.
Nova ureditev ceste, kjer poteka tudi varna šolska pot, je
sedaj varnejša in preglednejša ne samo za voznike, pač
pa tudi za pešce in kolesarje.
»Investicija je obsegala prenovo cestišča in pločnikov
ter javne razsvetljave. Urejena so dvignjena križišča,
ki umirjajo promet ter voznike opozarjajo na to, da sta
v neposredni bližini vrtec in

šola. Z ureditvijo križišča pri
Miklošičevi ulici smo poskrbeli za varnejše prečkanje
križišča za kolesarje ter ohranili prostor na pločniku
najranljivejšim udeležencem v prometu, pešcem,«
investicijo opisujejo na občini, kjer bodo v prihodnje
izvedli še drugo fazo prenove – vse do soseske Krizant.
Poleg na novo zgrajenega cestnega dela so prenovili
tudi 434 metrov vodovoda in
šestnajst hišnih priključkov
ter izvedli točkovno sanacijo
kanalizacije na celotnem območju prenove in v navezavi
na Ljubljansko cesto vse do
Mlinščice.
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Zgradili manjkajoči
vodovod
Dobeno – Občina Mengeš
je v okviru projekta obnove
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini
zaključila gradnjo manjkajočega sekundarnega voda na
odseku ceste Dobeno–Šorn.
Vzporedno so opravili tudi
investicijsko-vzdrževalna
dela na vodovodu, Javno komunalno podjetje Prodnik pa
je obnovilo vse hišne priključke. Investicija se je zaključila
z novo asfaltno prevleko po
celotni širini ceste.

Popolna zapora ob
Osnovni šoli Stranje
Zgornje Stranje – Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi
arhitekturno-urbane
ureditve na območju Osnove
šole Stranje veljala začasna
sprememba prometnega režima. Delna zapora bo trajala tri dni, in sicer v terminu
od 23. do 31. avgusta med 7.
in 19. uro, popolna zapora
pa iste dni od 10. do 11. ure,
od 11.30 do 12.30 in od 13.
do 14. ure.

Sanacija atletske steze
Duplica – Občina Kamnik se
je lotila sanacije atletske steze in steze skoka v daljino pri
Osnovni šoli Marije Vere na
Duplici. Objekt bodo prenovili ob finančni pomoči Fundacije za šport. Uporabnike
športnega igrišča obveščajo,
da bo septembra in oktobra uporaba športnega igrišča omejena.

info@g-glas.si
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V Železnikih urejajo več cest
Direkcija za infrastrukturo se je lotila sanacije usada na cesti v Davčo in ureditve avtobusne postaje pri davškem mostu, poleg
tega pa išče izvajalca za drugo fazo ureditve ceste proti Rudnu.
Ana Šubic
Železniki – V občini Železniki je 'odprtih' več cestnih
gradbišč. Na državni cesti v
Davčo poteka sanacija usada na nasipni brežini med
Podmejačevim Logom in
Hlipovo rupo. Kot so pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), je v okviru 115 tisoč evrov vredne sanacije predvidena izvedba 42 metrov dolge armirane betonske pilotne stene
in ureditev vozišča v dolžini 47 metrov. Izvajalca Mapri Proasfalt in podjetje Slemenšek naj bi dela končala
do konca oktobra. Pod okriljem DRSI poteka tudi urejanje avtobusnih postajališč
pri davškem mostu. Dobrih
75 tisoč evrov vredno investicijo izvaja Gorenjska gradbena družba. Predvidena je
ureditev para avtobusnih postajališč na vozišču, dveh čakališč za potnike in nove cestne razsvetljave. Dela naj bi
bila končana v začetku septembra.
DRSI je objavil tudi javno
naročilo za drugo fazo ureditve regionalne ceste proti
Rudnu: gre za dobrega pol
kilometra dolg odsek od odcepa za naselje Log do parkirišča za smučišče Rudno.

Urejanje avtobusnega postajališča na državni cesti pri davškem mostu
Rok za oddajo ponudb je 31.
avgust. Če bo postopek potekal brez pritožb, je začetek gradnje predviden letošnjo jesen, so napovedali
na DRSI. Prav tako še letos
pričakujejo začetek sanacije
plazu na regionalni cesti blizu Lajš. Razpisna dokumentacija je pripravljena, sledila
bo objava na portalu javnih

naročil. Povedali so tudi, da
je za obnovo skoraj treh kilometrov regionalne ceste od
Rotka proti Soriški planini
v pripravi tehnična in razpisna dokumentacija, na zahtevo Direkcije RS za vode pa
so že pripravili geološko-geotehnično poročilo z oceno
erozijske ogroženosti in predlogom sanacije obstoječih

usadov. Na DRSI ocenjujejo, da bi razpis za izvajalca lahko objavili predvidoma do konca letošnjega leta,
začetek del pa predvidevajo
spomladi prihodnje leto.
Napredujejo tudi dela na
občinskih cestah. Kot je pojasnil občinski svetovalec
za komunalno dejavnost
Rok Pintar, so v zadnjem

obdobju asfaltirali dobrih
400 metrov ceste Hrvat–Ceferin v Davči in 140-metrski odsek ceste v Megušnico, na katerem so spomladi
uredili odvodnjavanje. »Na
cesti na Žbont poteka sanacija usada v dolžini 85 metrov, v Dražgošah je bil zgrajen daljši oporni zid na cesti
Žarel–Jelenšče in prenovljeno odvodnjavanje. V začetku septembra je na tej cesti predvidena končna priprava za asfaltiranje in asfaltiranje v dolžini tristo metrov,«
je napovedal Pintar ter dodal, da bodo septembra in v
začetku oktobra potekala še
dela na cestah Ovinkar–Kelc
na Rudnem in Selca–Topolje ter asfaltiranje dveh odsekov ceste Rotek–Torka v
skupni dolžini 1,1 kilometra.
V cesto Rotek–Torka bodo
vložili 162 tisoč evrov, večjo investicijo pa so predvideli tudi na cesti Gotnar–Kovač
v Podlonku, a sta ponudbi, ki
sta prispeli na razpis za izvajalca, močno presegli ocenjeno vrednost in v proračunu zagotovljena sredstva.
Po besedah Pintarja sedaj
preverjajo možnosti izvedbe
del po fazah ali z zagotovitvijo dodatnih sredstev v rebalansu proračuna oz. proračunu za prihodnje leto.

Akcija za zmanjšanje legel
Maja Bertoncelj
Medvode – V Občini Medvode tudi letos nadaljujejo akcijo sterilizacije in kastracije
mačk in psov. Ta daje pozitivne rezultate, še vedno pa
manjši del ljudi ne razume,
da so živali čuteča bitja.
»V šestih letih smo med
mačkami v veliki meri preprečili nalezljive bolezni,
hkrati pa tudi zajezili število
mačjih mladičev, saj novih
domov zanje praktično ni
več. Mačka v povprečju živi
od 15 do 20 let, zato je v Sloveniji zelo težko najti nove
varne in primerne domove za mladiče. Veliko mačk
slej ko prej postane zapuščenih, 'potepuških' mačk, zato
je edino prijazno in humano ravnanje človeka do živali, da s sterilizacijami in kastracijami omejimo število novih mačk,« poudarjajo

na Občini Medvode. Zelo
dobro sodelujejo tudi z Društvom Reks in Mila, v katerem so se povezali prostovoljci, ki vsak dan predano
skrbijo za živali brez doma
in tiste, ki živijo pri lastnikih, ki zanje ne morejo več
ustrezno skrbeti. Mojca Furlan, predsednica društva, ki
letos praznuje sedem let delovanja, pravi, da so prav
vsak dan na terenu in dobro
poznajo situacijo. »Po približno nekaj več kot dva tisoč

s strani Občine Medvode, je
v okolju veliko manj hudih
prenosljivih bolezni. Mačke
se po posegu držijo domov,
s pretepi ne prenašajo bolezni na zdrave mačke. Ljudje
razumejo, da mačke ob pravilni oskrbi živijo do dvajset
let, zato zanje ni več varnih
domov. Če imate mladiče,
boste imeli zelo težko delo,
da boste zanje našli varen
dom, primerne in odgovorne skrbnike. Ljubitelji mačk
živali že imajo, neodgovorni

»V šestih letih smo med mačkami v veliki meri
preprečili nalezljive bolezni, hkrati pa tudi zajezili
število mačjih mladičev, saj novih domov zanje
praktično ni več.«
sterilizacijah oziroma kastracijah, kolikor jih je bilo
opravljenih, odkar poteka
akcija, torej sofinanciranje

pa jih imajo ob cestah, zunaj
brez nadzora, v gotovo smrt
pa živali zagotovo ne želite dati,« pravi Furlanova in

hkrati tako kot občina apelira na občane, ki svojih mačk
in psov še niso sterilizirali oziroma kastrirali, da se
pridružijo akciji, torej prizadevanjem za dobrobit živali.
Za skrbnika mačke je strošek dvajset evrov, za skrbnika psov pa je cena odvisna
od teže psa, Občina Medvode prispeva za vsakega dvajset evrov. S tem na dolgi rok
privarčujejo denar in plemenito ravnajo z živalmi, svoj
del doda tudi Veterina Tristokosmatih iz BTC v Ljubljani. Operacije izvaja Iris Selan, dr. vet. med. Za mačke
brez lastnikov poskrbi Zavetišče Horjul, ki mora po
zdravljenju mačke večkrat
vračati na lokacije, ker niso
socializirane ali ker je zavetišče prepolno.
Furlanova opaža, da se
večina ljudi zaveda pomembnosti
preprečitve

Foto: arhiv društva

Občina Medvode že šesto leto nadaljuje akcijo sterilizacije in kastracije mačk in psov. Namen je
predvsem preprečiti in omejiti nova legla. »Če imate mačje mladiče, boste imeli zelo težko delo, da
boste zanje našli varen dom in odgovorne skrbnike,« opozarja Mojca Furlan iz Društva Reks in Mila,
katerega prostovoljci so vsak dan na terenu in dobro poznajo situacijo.

Tudi v Društvu Reks in Mila pozivajo k odgovornemu
ravnanju in odločitvi za sterilizacijo oziroma kastracijo mačk
in psov. Prostovoljci društva so vsak dan na terenu in se žal
srečujejo s premnogimi zelo žalostnimi zgodbami.
novih legel ter potrebe, da se
živali negujejo in redno hranijo. Tudi letos pa se žal srečujejo z odvrženimi in zapuščenimi mladiči mačk,
za katere nihče primerno ne
skrbi. »Zgodbe so tudi zelo
žalostne in ljudem žal v sramoto. Nekateri prepuščajo
živali mleku in mišim, kar
je nesprejemljivo. Letošnjih
mladičkov je še vedno veliko, Zavetišče Horjul je polno tudi hudo bolnih in poškodovanih mačjih mladičev. Mačke brez doma živijo

povprečno dve leti, kar je že
veliko. Mladički zaradi bolezni oslepijo, umirajo zaradi drisk, vnetij ali počasi propadejo, ob tem trpijo.
Živalim skušamo pomagati po najboljših močeh. Varovance vsak dan oskrbujemo s hrano, pokrivamo stroške veterinarskih posegov,
iščemo nove domove ...« poudarja.
Stroški so zelo visoki, pomagate pa jim lahko s SMS-sporočilom na številko 1919
s ključno besedo Reksmila5.
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Jama Kofce je
očiščena nesnage
Člani Jamarskega kluba Kamnik so minuli konec tedna nadaljevali čiščenje
jame Kofce na Veliki planini in iz nje izvlekli vse smeti. Pri raziskovanju jame
je enega od jamarjev zasulo, a so ga v reševalni akciji nepoškodovanega hitro
rešili.
Jasna Paladin
Velika planina – Člani Jamarskega kluba Kamnik so minulo soboto in nedeljo organizirali Jamarski tabor na
Veliki planini, ki se ga je udeležilo okoli trideset jamarjev
iz domačega in sosednjih jamarskih društev. Druženje

so izkoristili tudi za čiščenje
jam Kofce in Male Kofce, kamor so pastirji in bajtarji z
Velike planine v minulih desetletjih odlagali vse, česar
na planini niso več potrebovali. Jami, ki se nahajata
med Domžalskim domom
in pastirskim naseljem, so
začeli čistiti že lansko leto,

ko so odstranili za celo traktorsko prikolico odpadkov,
a jim lani vsega ni uspelo
odvleči na plano, zato so akcijo nadaljevali letos. Jamarji so namreč med najbolj
glasnimi zagovorniki ohranjanja čistih vodnih izvirov,
ki pa so pod Veliko planino
že onesnaženi.

Reševalna akcija se je tokrat končala s srečnim koncem. / Foto: Rajko Slapnik

Udeleženci Jamarskega tabora na Veliki planini / Foto: Rajko Slapnik

V jami tudi več plasti
živalskih kosti

Pri odstranjevanju odpadkov so jamo nekoliko poglobili in našli delno zasuto ožino, skozi katero se je nekaj
jamarjev splazilo v na novo
odkrito manjšo dvorano, ki
pa še tudi ni oznanjala konca jame.

»Iz Kofce smo odstranili še ostanek smeti in odpadkov, ki nam jih ni uspelo iznesti v lanskem letu.
Tako je jama Kofce popolnoma očiščena in povrnjena
v prvotno stanje in ne ogroža več podzemeljske vode.
Iz Male Kofce smo najprej
odstranili nametane odpadke v obliki plastike, steklenic
in odsluženih loncev, potem
pa smo se lotili kosti goved,
ovc in prašičev, ki se v jami
pojavljajo v več plasteh. Za
zdaj nam je iz jame uspelo
iznesti le zgornji sloj kosti,«
nam je pojasnil Rajko Slapnik, predsednik Jamarskega kluba Kamnik. Vse smeti
so spravili v vreče in jih natovorili na traktorsko prikolico, ki so jo člani Pašne skupnosti Velika planina še isti
dan spravili v dolino.

Jamarska nesreča
s srečnim koncem
»Jama se nahaja v dolomitnem apnencu, ki je precej preparel, krušljiv in nestabilen, kar je botrovalo zasutju naslednje ožine, skozi
katero se je že splazil vodilni jamar v raziskovalni ekipi in ostal odrezan od ostalih
jamarjev. Sprožili smo reševalno akcijo, poklicali Jamarsko reševalno službo in
v zelo kratkem času so se pripeljala na planoto reševalna
vozila vseh regijskih reševalnih služb. Prvi jamarski reševalci so se spustili v jamo,

Poklonili so se petim žrtvam
Maša Likosar
Smlednik – Letos mineva osemdeset let, odkar je
nemški okupator na mestu v Smledniku, ki so mu

takrat rekli Baronov boršt,
ubil pet slovenskih fantov.
Privezanim na drevo jim je
nadel preveze čez oči in zavpil ukaz, naj ustrelijo nanje. Franc Sešek iz Bukovice

ni dovolil, da bi mu prekrili oči in sovražniku je gledal
naravnost v oči, ko mu je ta
vzel življenje. Poleg njega so
22. avgusta življenje izgubili še Franc Poznik, Božidar

Slavnostni govornik predsednik zveze borcev za vrednote NOB Medvode Vladimir
Bertoncelj, ob njem zbor Zlata jesen, ki je oblikoval kulturni program / Foto: Tina Dokl

Repič, Anton Jeglič in Ivan
Pregel, vsi Kamničani.
»Priča tega dogodka je danes le še hrast, ki stoji za spomenikom. Takrat je bila njegova višina še majhna in dimenzija skromna. Nanj so
privezali talca Seška, ki eksekutorjem ni dovolil, da mu
zavežejo oči,« je v govoru zapisal predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Medvode Vladimir Bertoncelj; in
še: »S pobojem petih talcev
maščevanja okupatorja še ni
bilo konec. Kar nekaj časa so
pustili umorjene ležati na
tem kraju in prisilili bližnje
krajane, med njimi tudi otroke, da so si umorjene ogledali.« Bertoncelj je med drugim poudaril, da udeležba
na spominskih slovesnostih
iz leta v leto pada, predvsem
pa izrazil zaskrbljenost, da
se spominskih slovesnosti
udeležuje vse manj mladih.

GRAMUS D.O.O., CANKARJEVA ULICA 14, KRANJ

V soboto so se pri spomeniku pri golfskem igrišču v Smledniku poklonili petim žrtvam, ki jim je
nacistični okupator 22. avgusta leta 1941, le nekaj mesecev po zasedbi slovenske zemlje, vzel življenje.

stabilizirali podor in ujetega
jamarja nepoškodovanega
izvlekli iz ožine. V jamarstvu
se dogajajo tudi nesreče in
tokratna se je končala s sreč-

Iz Kofce so odstranili
še ostanek smeti, ki jim
jih ni uspelo iznesti
v lanskem letu. Tako
je jama popolnoma
očiščena in povrnjena
v prvotno stanje ter ne
ogroža več podzemeljske
vode.
nim koncem,« je nedeljsko
dogajanje na Veliki planini
opisal Slapnik in se ob tem
zahvalil vsem jamarskim reševalcem in dvema domačinoma iz Pašne skupnosti
Velika planina, ki sta z motornima žagama nažagala
podpornike za v jamo.

ZANIMIVOSTI
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»Volka« niso mogli presekati
Ekipa Muzejskega društva Železniki se je znova lotila taljenja železa po starodobnih postopkih. Tokratni rezultat je prekašal vse dosedanje.
Ana Šubic
Železniki – Muzejsko druš
tvo (MD) Železniki oz. nje
gova skupina za eksperi
mentalno arheologijo Štal
ca je minulo soboto na Če
šnjici že tretje leto zapored
pripravila prikaz taljenja že
lezove rude. Talivci uporab
ljajo postopke, kakršni so

člani nadvse zadovoljna, saj
t. i. volk (zmes železa, žlin
dre in oglja) še nikoli ni bil
tako kompakten.
Že v zgodnjih jutranjih
urah so se lotili postavitve
dveh osemdeset centimetrov
visokih glinenih peči, pri če
mer je ena imela za dvaj
set centimetrov pogloblje
no dno. Pri vsakem poskusu

Precej pozornosti so pritegnili razstavljeni rezultati
preteklih taljenj.
pred 2500 leti potekali v že
lezarski naselbini na hribu
Štalca nad Češnjico. Prvič
so se starodobnega taljenja
lotili leta 2017, a ne na jav
nem dogodku, nato so so
delovali na nekaj festivalih,
od predlani pa pridobivanje
železa po postopkih predni
kov s Štalce vsak konec avgu
sta prikazujejo tudi domači
nom. Po zadnjem taljenju
je bila ekipa z dvanajstimi

»Oba poskusa sta bila
zelo uspešna. Tako
kompaktnih 'volkov' še
nismo imeli. 'Volk' iz
poglobljene peči je še
posebej čudovit. Ko smo
ga želeli presekati, nam
ni uspelo, očitno ima
tako zelo kompaktno
sredico.«

namreč preizkusijo kakšno
novost – s ciljem, da bi prišli
do čim boljših rezultatov. Po
tretji uri popoldne, ko sta se
peči dovolj osušili, so zače
li taljenje. Vanju so konstan
tno dodajali rudo bobovec in
oglje, nakar so ju v večernih
urah podrli in obiskovalcem
prikazali še najbolj zanimiv
del postopka. Iz podrtih peči
so z dolgimi kleščami izvlek
li žarečega 'volka' in se loti
li kovanja – najprej z leseni
mi in nato še jeklenimi kla
divi. »Oba poskusa sta bila
zelo uspešna. Tako kompak
tnih 'volkov' še nismo imeli.
'Volk' iz poglobljene peči je
še posebej čudovit. Ko smo
ga želeli presekati, nam ni
uspelo, očitno ima tako zelo
kompaktno sredico. Dej
stvo je tudi, da je 'volk' iz
poglobljene peči precej težji,
ima 4,3 kilograma, medtem
ko tisti iz nepoglobljene teh
ta 2,8 kilograma,« je povedal
član ekipe Andrej Bogataj.
Iz poglobljene peči so pote
gnili tudi najtežjega 'volka'
doslej glede na težo vlože
ne rude, ki je znašala 13,2 ki
lograma. To pomeni 32-od
stotno uspešnost, medtem
ko je bila doslej okoli 20-od
stotna. Kako kakovostna sta
'volkova', se bo sicer pokaza
lo jeseni, ko ju bodo preko
vali v inga.
Ročno kovanje si je bilo
sicer možno ogledati že v
sklopu sobotnega dogodka
na Češnjici, obiskovalci pa

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali taljenje po starodobnih postopkih.

Dogajanje je popestril prikaz ročnega kovanja.

so si z zanimanjem ogleda
li tudi razstavljene rezultate
prejšnjih taljenj: od t. i. vol
ka do skovanih kosov žele
za in izdelkov, videti je bilo
možno tudi keramične re
plike šob za vpihavanje zra
ka v peč, ki jih je Andrej Bo
gataj izdelal na podlagi od
kruškov, najdenih na Štal
ci ...
Predsednik MD Železni
ki Rudi Rejc je poudaril, da
so bili veseli tudi lepega obi
ska, zato bodo taljenje v do
mačem kraju zagotovo pri
kazovali tudi v prihodnjih
letih.

Na Lipovcu kuhajo oglje
Člani Društva oglarjev in čebelarjev Lipovec so te dni že petindvajseto leto
zapored prižgali oglarsko kopo. Kako uspešni so bili letos pri kuhanju oglja,
bo znano konec meseca, ko bodo ohlajeno kopo tudi podrli.
Jasna Paladin
Lipovec – Pašnik Lipovec
(tudi Lipovc) leži med Tu
hinjsko dolino in Črnim
grabnom, člani društva, ki
nosi ime po njem, pa pri
hajajo iz štirih občin – Ka
mnik, Lukovica, Zagorje in

Vid Pirš v svoji oglarski koči

Vransko. Pred dnevi so se
vnovič zbrali na svojem tra
dicionalnem prazniku –
prižigu ogenjce oz. oglar
ske kope. »Skupaj s prija
telji smo vrsto let pri kuha
nju oglja pomagali oglarju
Franciju Trebušaku s Tro
jan, ko pa je ta umrl, smo

ustanovili društvo in sedaj v
sklopu društva nadaljujemo
dejavnost. Letos smo ogenj
co prižgali že petindvajseto
leto zapored,« nam pove Vid
Pirš iz Zgornjega Tuhinja,
predsednik društva in gos
podar pašnika Lipovec, na
katerem se pase okoli dvaj
set krav in šest konjev.
Priprave na kuhanje oglja
so se začele že pred mese
cem dni, ko so ogrodje kope
zgradili iz lesa. Za oglje je
primeren le les listavcev in
na Lipovec so letos pripelja
li les bukve, gabra in leske –
skupaj šestnajst prostornih
metrov lesa, ki so ga mesec
dni pustili, da se je primer
no osušil. Dan pred priži
gom so kopo obložili s tra
vo in smrekovimi vejami,
na samo jutro pa še z do
dvajset centimetrov debelo

Oglarji na pašniku Lipovec ob prižigu oglarske kope
plastjo zemlje od vznožja
pa vse do vrha, da je ostala
samo luknja, v kateri se za
kuri in se nato zapre z žele
znim pokrovom. Čast priž
gati oglarsko kopo je letos
pripadla lukovški županji
mag. Olgi Vrankar.
Oglje se v kopi kuha od
pet do šest dni, v tem času
pa morajo oglarji (po dva v

izmeni) noč in dan budno
skrbeti, da kopa ne ugasne
ali da les ne zgori. Vzdrže
vati morajo primerno tem
peraturo, da zogleni, če so
na pravi poti, pa jim pove že
sam dim – ta mora namreč
biti siv; če je modre barve,
bodo les pogoltnili plame
ni. »To je kar odgovorno
delo, če naredimo napako,

povratka ni,« nam pojas
ni Pirš in doda, da kuhanju
oglja sledi še nekajdnevno
ohlajanje kope, tako da bo
za pravo veselje čas šele tak
rat.
Oglje vsako leto prodajo
in tako zaslužijo za delova
nje društva, a brez veselja do
ohranjanja dediščine delo
ne bi bilo smiselno.
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V prostem času je začel kuhati
Župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook navdušuje s fotografijami hrane in priprav na kuho.

Žirovnica – Najprej nas seveda zanima, koliko je k njegovemu veselju do kuhanja
pripomogla hči Kaja, ki jo
mnogi poznajo po zanimivem življenjskem kulinaričnem popotovanju, ki ga uspešno nadgrajuje. Znana pa
je tudi po knjižnih kuharskih projektih.
»Kaja je od otroštva rada
kuhala. Tudi sam sem rad
od nekdaj kuhal, vendar bolj
iz potrebe – ko je bila žena v
službi, ko sva se menjavala
pri varstvu otrok. Zadnja leta
pa sem se zadeve lotil sistematično,« pojasni Leopold
Pogačar. »Po tistem, ko mi je
Kaja enkrat rekla, da so moje
jedi na krožniku videti kot iz
leta 1975, se potrudim tudi
okoli končne postavitve.«
Za Leopolda Pogačarja je
kuhanje sprostitev, pravzaprav že način preživljanja
prostega časa.
»Včasih sem tekel, sedaj
kuham. Saj grem še vedno
rad v planine, gobarim, ampak kuhanje je v zadnjih letih res postalo hobi.«
Srka znanje. Poskuša se
čim več naučiti, da potem
tisti dve, tri ure, ko kuha, resnično uživa. Spremlja različne kulinarične šove, oddaje
MasterChef, od koder črpa
tudi veliko idej. Če mu je
kakšna jed všeč, se brez oklevanja loti njene priprave. V
hudomušnem stilu nadaljuje, da mu pri receptih pomaga tudi »stric Google«, sicer
pa rad eksperimentira.
Poskuša čim več uporabljati začimbe. »Na domačem

vrtu imamo sezonske začimbnice, medtem ko me
pritegne uporaba začimb,
ki so značilne za druge kuhinje.« Resnično uživa, ko
lahko vzame v roke škarjice, se odpravi na domač vrt
in odreže, kar potrebuje, pojasni. »Tisto, kar je z domačega vrta, je najboljše.«
Zanj je zelo pomemben
celoten proces, tako da ima
kopico dela, še preden se dejansko loti kuhanja. Je tudi
izjemno pedanten, kar se
kaže v tem, da je umazana
vedno le tista posoda, v kateri je hrana in bo hrana, pove.
Vendar v vsem res uživa.

Rad pripravlja juhe
»Pohvalim se lahko s peteršiljevo juho s popečenimi gamberi, goveja juha mi
odlično uspe, rad pripravljam zelenjavne juhe.« Loti
pa se priprave različnih jedi
in ene mu seveda uspejo bolje kot druge – vse od rib do
mesa, tudi testenine pripravlja sam. Kar se pa sladic tiče: kakšno enostavno v

kozarčku še pripravi, jih pa
ne peče.
Ker je hči vegetarijanka,
kaj »pobere« tudi iz njene
kuhinje. Tako zna na primer skuhati izjemno okusen vegetarijanski golaž
s kruhovimi rezinami ali
cmoki. Tudi s pripravo pirejev ima veselje. Krompirjev, korenčkov, brokolijev …
Pritegnejo ga ne samo zaradi okusa, temveč tudi barv,
razloži.
Pogačar ugotavlja, da so
doma, kar se hrane oziroma okusov tiče, postali precej zahtevni. Družinski člani takoj ugotovijo, če kaj ni
dobro narejeno; in če jim
kaj ni všeč, to glasno povedo. »Tudi sin veliko kuha,
a njemu so bližje azijski in
mehiški okusi; žena pa je
ravno tako navdušena kuharica. Tako da velikokrat
slišim, kaj bi bilo morda bolje, kateri okus prevladuje,
najtežje pa prelisičim sina,
saj takoj ugotovi, kaj vse je
v jedi.« V smehu nadaljuje,
da se boji, da je družinski

Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

Peteršiljeva juha z gamberi in popečenimi kruhki

proračun najbolj obremenjen s hrano.

Recepte z veseljem deli
Po fotografijah priprav na
kuho in jedi, ki jih je začel objavljati na svojem profilu na
Facebooku, je postal prepoznaven tudi med občani. Če
dalj časa ne objavi nobene fotografije hrane, ga članice domačega društva upokojencev
hitro povprašajo, ali ni nič
kuhal. Kadar pa objavlja, se
velikokrat zgodi, da ga ljudje
prosijo za recept, ki ga z veseljem deli. Sem in tja se odzove tudi na povabilo – tako je v
Žirovnici na prvem turnirju
v namiznem tenisu pripravljal bograč.

V omejenem času ne
bi kuhal
Seveda so mu predlagali,
naj se prijavi v kakšen televizijski kulinarični šov, a pravi, da ga to ne zanima. Rad
dela omake, a je prepričan,
da dobre omake ne moreš
narediti v štiridesetih minutah oziroma eni uri. »Če
hočeš narediti dobro omako
iz kosti ali zelenjave, to traja nekaj ur. Preden vse skuhaš, precediš, zreduciraš …«
našteva. A glede na to, da
kuharske šove rad spremlja, mu je od tujih kuharskih mojstrov najbolj všeč
Gordon Ramsay, od domačih Luka Jezeršek, v določenem segmentu pa tudi Bine
Volčič. »To so vzorniki, recimo. Vendar je to tako, kot bi
oboževal nekega rokovskega pevca, peti pa ne znaš
kot on,« naredi primerjavo. Čeprav iz videnega lahko

Leopold Pogačar se je kuhanja zadnja leta lotil nekoliko
bolj sistematično. Kuhanje ga sprošča in v njem izjemno
uživa. / Foto: osebni arhiv
sklepamo, da mu gre vrtenje
kuhalnice izvrstno od rok.

Brez eksperimentiranja
pri goveji juhi
Ima kakšen nasvet za tiste, ki prvič pripravljajo govejo juho, še povprašamo. Po
njegovem mnenju so babice
dejansko prava zakladnica
nasvetov za pripravo dobre
goveje juhe. Sam doda: »Čebulo je treba vedno popeči,
da počrni, in jo potem dodati v juho. Uporabljena zelenjava naj bo klasična, brez

posebnih eksperimentiranj.
Juha naj se kuha najmanj
štiri ure – odvisno od tega,
koliko je mesa in kakšno
je. In pri kuhanju juhe velja
tako, kot pravijo: dve gospodinji se morata prepirati ali
vre ali ne, saj jo je treba kuhati na zelo majhnem ognju.
Soli pa se proti koncu ...« Zaključi, da sam sicer kostnega
mozga ne je, a mozgova kost
v goveji juhi mora biti, saj je
to tisto, kar na vrhu juhe naredi vsem znane plavajoče
»cekinčke«.

Dan v znamenju sladoleda
V sklopu festivala Pisana Loka je letos prvič potekal tudi festival sladoleda
Sladka Loka, ki je minulo soboto v Škofjo Loko privabil številne ljubitelje
ledenih in drugih slaščic.
Mateja Rant
Škofja Loka – V Turističnem
društvu (TD) Škofja Loka so
na pobudo župana Tineta
Radinja minulo soboto pripravili prvi festival sladoleda.
Na škofjeloške ulice in trge je
privabil množico obiskovalcev, ki so lahko uživali tako
v ledenih kot drugih sladicah ter pestrem spremljevalnem programu. Organizatorji ocenjujejo, da so ta dan
v Škofji Loki postregli vsaj štiri tisoč kepic sladoleda.
Na Sladki Loki je bilo mogoče poskusiti vse sladolede, ki so na voljo v širšem
mestnem jedru Škofje Loke,

sladkosnedneže pa so poskušali premamiti tudi z 'loškim
šmornom' z belo in temno čokolado ter pasijonkinim prelivom z mangom, piškoti, sladkorno peno in drugimi slaščicami lokalnih ponudnikov. Ob tem je Igor Drakulič
iz TD Škofja Loka spomnil,
da imajo v Škofji Loki kar tri
proizvajalce sladoleda, in tudi
to je bil eden od razlogov, da
so se odločili pripraviti festival, kot ga v Sloveniji doslej še
nismo imeli. Sodelovalo je sedem ponudnikov sladoleda:
Art Caffe, Slaščičarna Zamorc, Kavarna na Štengah, Kavarna in slaščičarna Homan,
Kavarna Vahtnca, Grajska

kavarna in Kmetija pr’ Janež.
Na glavni škofjeloški avtobusni postaji in v mestnem jedru so postavili stojnici, na katerih so ponujali letake s petimi kuponi, ki jih je bilo mogoče zamenjati za kepico sladoleda. »Prodali smo skoraj sedemsto letakov s kuponi, tako
da ocenjujemo, da je svoje lastnike našlo skoraj štiri tisoč
kepic sladoleda.« Kljub temu
da so se ponudniki bogato založili s slastno ledeno sladico,
je Kmetiji pr' Janež sladoleda
celo zmanjkalo, tudi Grajska
kavarna ga je imela pozno popoldne samo za vzorec, je bil
z odzivom obiskovalcev zadovoljen Drakulič.

Na festivalu sladoleda v Škofji Loki so po oceni organizatorja v soboto razdelili okrog štiri
tisoč kepic sladoleda.
Pri vsakem od ponudnikov
sladoleda so poskrbeli tudi
za pester spremljevalni program za najmlajše, od poslikave obrazov in oblikovanja
pisanih balonov do otroških

športnih igrarij. Otroci so lahko ustvarjali na slikarski delavnici ali si izdelali sladoledno torbico. Otroke so zabavali tudi z velikanskimi milnimi mehurčki, za veliko

smeha pa je poskrbel še dvorni norček Beni. Na osrednjem
odru na Mestnem trgu so lahko uživali v otroških predstavah Pika v čarovniški šoli in
Krog v kvadratnem mestu.
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Ko misli obstanejo, nastajajo nove podobe
Mlada umetnica Kora Corina Strupi je včeraj na ogled postavila svojo prvo samostojno slikarsko razstavo, ki jo je naslovila Kora Corina Art. Razstava bo na
ogled do torka, 31. avgusta, in sicer vsak dan od 15. do 19. ure v Hali A v BTC cityju v Ljubljani.
Maša Likosar
Sp. Brnik – Na razstavi Kora
Corina Art so predstavljena
slikarska dela, ki so nastala v zadnjih treh letih, vključenih je približno dvajset likovnih del. Dvaindvajsetletna Kora Corina Strupi, ki
prihaja s Spodnjega Brnika in je študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem na Bledu, smer velnes, večinoma slika rože in
obraze. Pri risanju obrazov
se osredotoči zlasti na oči,
saj verjame, da so oči ogledalo duše. V njenih slikah prevladujejo zamolkli toni, kot
so temno rdeča, vijolična,
črna, rada ima tudi svetlejše pastelne barve. Tehnično

pa se odražata hiperrealizem in realizem, zadnja leta
jo vse bolj navdušuje surrealizem. »Manjše slike so dokončane hitreje, medtem ko
večje slike nastajajo od enega do dveh mesecev,« je pojasnila avtorica in dodala:
»Želim si, da se človek poglobi v moje umetniško delo
in iz njega razbere sporočilo,
nato pa si v domišljiji ustvari zgodbo.«
Pri umetniškem ustvarjanju jo večkrat vodi nezavedni del. »Takrat roka s čopičem postane le orodje za izražanje, čopič pa lahkotno
nanaša barve na platno. Ko
ustvarjam, misli obstanejo in v neke vrste meditaciji ustvarjam nove podobe. V

Razstava bo na ogled do torka, 31. avgusta, vsak dan od 15.
do 19. ure v ljubljanskem BTC cityju, Hala A. / Foto: Tina Dokl

Glas umetnikov v živo
Prihodnje tri četrtke bodo v Galeriji Prešernovih
nagrajencev druženja z umetniki akademiki.
Igor Kavčič
Kranj – V Galeriji Prešernovih nagrajencev z razstavo Glas umetnikov: umetniki, akademiki, Prešernovi nagrajenci čez poletje predstavljajo umetnike, člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razstavo spremljata
knjiga in zgoščenka, v prihodnjih dneh pa se bodo
zvrstili tudi trije dogodki,
na katerih se bomo častilci
umetnosti družili s pisatelji, pesniki, slikarji, kiparji,
arhitekti in skladatelji. Prvi
izmed dogodkov bo na sporedu ta četrtek, 26. avgusta, ob 18. uri, ko bodo svoja dela prebirali književniki
akademiki Milan Dekleva,

Niko Grafenauer, Milan Jesih in Milček Komelj. Dela
pisateljev akademikov Borisa Pahorja, Zorka Simčiča
in Draga Jančarja ter pesnika, dramatika in literarnega zgodovinarja akademika Borisa A. Novaka pa bo
predstavil moderator Peter
Šalamon.
Čez teden dni, v četrtek, 2.
septembra, ob 18. uri bo na
sporedu mali koncert in pogovor z glasbeniki akademiki, v četrtek, 9. septembra,
pa bo akademik Jožef Muhovič predstavil likovnike akademike. Vsak dan med tednom od 10. do 18. ure in v
soboto od 10. do 13. ure bo
še do 11. septembra tudi še
na ogled razstava Glas umetnikov.

Insta punce
Kranj – Na stopniščni galeriji lokala z najlepšim razgledom s
terase na stari del mesta v Kranju, Panorame Stara pošta, že
nekaj časa razstavlja fotograf Matic Lipar, ki sicer prihaja iz
Škofje Loke. Naslov njegove razstave je Insta punce. Razstava
bo predvidoma na ogled do sredine septembra.

mojih delih se tako prepletajo različna čustva,« je pojasnila mlada umetnica, ki je
že nekaj let razmišljala o samostojni slikarski razstavi.
»Očitno je moral priti pravi čas in tokrat z veseljem
prvič predstavljam svoja likovna dela, za katera upam,
da bodo med obiskovalci deležna pozitivnega odziva,« je
dodala.
Kora sicer riše, odkar se zaveda sebe. Osebnostni preskok v likovnem izražanju je
bil vpis v slikarsko šolo Angels Art, ki jo vodi akademska slikarka Ana Marija Horvat. V slikarski šoli je skozi
različne ustvarjalne tehnike izražala svojo osebnost
in ustvarjalnost ter na platno prenašala svoj ustvarjalni
nemir. Mentorica Ana Marija Horvat jo je ob tem strokovno usmerjala, da je lahko skozi dela resnično izrazila svoj talent.
V okviru slikarske šole Angels Art je Kora Corina Strupi sodelovala na dveh skupinskih razstavah, in sicer
v Galeriji Repanšek v Radomljah in na gradu Jable v
Loki pri Mengšu. Vsako leto
so izdali tudi knjigo oziroma
zbornik del udeležencev slikarske šole, naslovnico enega izmed njih krasi Korina

Kora Corina Strupi se predstavlja s svojo prvo samostojno slikarsko razstavo z naslovom
Kora Corina Art. / Foto: Tina Dokl
slika. Ustvarjalka je tudi
članica društva likovnikov
Cerklje in članica Salvadorjevega kluba AAMI, udeležuje se mednarodnih likovnih natečajev. »V teh dneh
sem od organizatorja enega
izmed njih prejela obvestilo,
da bodo dve moji deli uvrstili na razstavo, ki bo meseca
oktobra v Londonu. Udeležila sem se tudi natečaja v

Kaliforniji, pri katerem trenutno še čakam na izbor,«
nam je zaupala in nadaljevala: »S svojimi slikami ciljam na širši mednarodni
trg, ker mislim, da slovenski trg ni dovolj dovzeten za
mlade slikarje. Opažam, da
tuji trg bolj podpira umetnike. Sicer pa je likovno izražanje zasidrano globoko v
meni, zapisano v moje gene

in dušo, zato verjamem, da
me bo spremljalo na moji življenjski poti.«
Kora Corina Strupi vzporedno s slikarskim udejstvovanjem sebe vidi tudi v vlogi tetovatorke. »Tatuji ravno
tako vsebujejo umetniški izraz in osebno likovno noto,
ki jo dober tetovator lahko
doda svojemu izdelku,« je še
povedala mlada umetnica.

Več kot priljubljeni selfi
Do petka, 27. avgusta, je v tržiški Galeriji Paviljon NOB na ogled razstava To ni selfi. Gre za
avtoportrete članic in članov domačega Kulturnega društva Načeta paleta.
Samo Lesjak
Tržič – Dandanes je ustvarjanje avtoportretov najbolj
razširjena oblika vsakdanjega razvedrila za mnoge, ki
z mobilnimi telefoni delajo
sebke oz. selfije ob domala
vsaki priložnosti. Te podobe
so v veliki meri idealizirane,
korigirane, polepšane in ne
nazadnje popačene. V tem
pogledu je razstava članic in
članov KUD Načeta paleta zanimiva primerjava. Zasnova
vključuje in izpostavlja raznolikost članov društva ter
njihove različne pristope,
znanje in veščine. Z namenom avtoportrete povezati v
celoto so vsakega pospremili
s črno-belo fotografijo avtorja. Tako tudi gledalci in obiskovalci – že na odprtju se jih
je zbralo zavidljivo število –
lahko primerjajo nastala dela
z originalom.
Razstavljajo: Maruša Kline, Bojan Toporiš, Klavdija Bogataj, Urša Toporiš,

Praznik umetniške svobode in izvirnosti: KUD Načeta paleta / Foto: arhiv društva (Jošt Belhar)
Jelena Dolenc, Jerneja Mihevc, Jošt Belhar, Sašo Bogataj, Mark Mandy, Andrejka Belhar Polanc, Nina Šterman, Sara Muschet in Luna
Moona. Razstavo, ki si jo vse
do petka lahko ogledate vsak
dan od 10. do 12. ter od 16.
do 18. ure, je slovesno odprl

tržiški župan Borut Sajovic. V glasbeno-kulturnem
programu, ki ga je povezoval znani domači glasbenik
Joe O Reily, pa so nastopili
Metallica tribute band Komunalika, funk-ska zasedba Smetnaki ter Jelena Dolenc in Mark Mandy, ki sta

očarala ljubitelje poezije. Po
besedah Klavdije Bogataj sta
na odprtju praznovali umetniška svoboda in izvirnost,
KUD Načeta paleta pa bo
marljivo vztrajal še naprej,
kljub temu da so vsaj do pomladi ostali brez skupnega
prostora za ustvarjanje.
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Dvanajst ur tekli po središču Kranja
Slovenski ultratekaški izziv v Kranju je v moški konkurenci dal novega zmagovalca. V dvanajstih urah je po kranjskih ulicah
največ kilometrov pretekel Domen Kozjek iz Ribnega pri Bledu, pri ženskah pa znova Celjanka Nataša Robnik. Poleg
dvanajsturnega tudi šesturni tek.
Maja Bertoncelj
Kranj – V nedeljo je potekal
Slovenski 12-urni tek – skupaj četrtič, drugič v Kranju.
Start 12-urnega teka je bil ob
sedmih zjutraj, zaključek ob
sedmih zvečer, udeleženci na
6-urnem teku pa so začeli teči
ob 13. uri. Vsi so krožili po ulicah v središču Kranja, krog pa
je bil dolg 1.292 metrov.
Zmagovalec
12-urnega
teka je pretekel 101 krog,
skupaj naredil 131,492 kilometra. To je uspelo Domnu
Kozjeku. Ultramaratonec iz
Ribnega pri Bledu je na tem
teku nastopil prvič. »Zelo

sem zadovoljen z zmago in s
pretečenimi kilometri. Tega
nisem pričakoval. Izteklo se
je zelo dobro,« je povedal po
prihodu v cilj in dodal, da je
bila tekma del priprav na nadaljevanje sezone. Prihodnji mesec ga čaka Špartatlon v Grčiji, na katerem je
že bil leta 2019, zatem morda še Ultrabalaton na Madžarskem. »Upam, da bo
Špartatlon letos vendarle izpeljan. Prvi cilj bo uspešno
ga zaključiti, potem bomo
pa videli, kaj bo to prineslo,«
je še dejal. Letos ima v nogah med 3200 in 3500 kilometrov. Tek je del njegovega

Zmagovalec Domen Kozjek je v pol dneva po kranjskih
ulicah pretekel 101 krog, dobrih 131 kilometrov.

življenja zadnjih deset let,
športno aktiven pa je bil že
prej. V Kranju sta mu družbo
na stopničkah delala drugouvrščeni Boris Ivanovič (129,5
km) in tretji Luka Videtič
(127,616 km). V ženski konkurenci je prepričljivo znova zmagala Nataša Robnik.
Pretekla je 95 krogov, skupaj
122,74 km. »S tekom sem zadovoljna, sploh glede na to,
da sem pred dvema tednoma
v Bosni tekla na 24-urnem
teku. Nisem pričakovala, da
bom danes zdržala vseh 12
ur. Za zmago ni bilo treba iti
povsem na polno, tako da je
bil tempo lahko malenkost
lahkotnejši. V Kranju je najlepše teči, takšnega vzdušja
ni nikjer. Oktobra me čaka
Ultrabalaton in ta tek je bil
dober trening tudi za glavo.
Krožni teki so psihično sploh
težki,« je pojasnila Celjanka.
Pred dvema letoma je zmagal s skoraj 137 kilometri.
Zadnje kroge sta tekli skupaj z drugouvrščeno, domačinko Nežo Mravlje. Slednja
je zakrožila 89-krat, naredila 116,088 km. »Z rezultatom sem zadovoljna. Na trenutke je bilo kar malo naporno. Takrat moraš imeti
v glavi pozitivne misli ali se

Na 12-urnem teku je med ženskami zmagala Nataša Robnik
(levo), druga je bila domačinka Neža Mravlje (desno).
spomniti na še kaj bolj napornega in si reči, da bo že
šlo. Nisem imela kakšnih
pričakovanj. Nimam tekmovalnih ambicij. Rada tečem.
Nekajkrat na teden naredim
malce daljše teke zase, za
užitek. Sicer pa pohvale organizatorjem. Delo so opravili brez napake. Mesto je
bilo ves čas polno. Skoraj na
vsakem koraku so bili navijači. Enkratno,« je dejala Mravljetova. Tretja je bila Hrvatica Višnja Čonkaš (113,204
km). Potekal je tudi 6-urni
tek. Pri moških so največ

Deset ur, 35 minut in 58 sekund je Marjan Zupančič potreboval za 76,5 kilometra dolgo progo in 4500
višinskih metrov, da je stopil na zmagovalno stopničko najzahtevnejšega sobotnega teka v okviru
Triglav Trail Run, ki je združil več tekov različnih dolžin in tekaško-gorniških vsebin.

Mojstrana – Najdaljša trasa, 76,5 kilometra dolgi Triglav Trail Race, je potekala v
TNP vse okrog Triglava in je
bila primerna le za zelo izkušene gorske tekače. »Proga je
bila tehnično zahtevna, ampak lepa. Tekma je bila dobro
organizirana in upam, da se
obdrži. Sledili smo napravam
GPS, tekli oziroma hodili po
markiranih gorskih poteh,«
je povedal zmagovalec Marjan Zupančič, eden izmed najizkušenejših in najvztrajnejših gorskih tekačev pri nas.
Na zmagovalne stopničke sta
stopila še Denis Sitar na drugem mestu (13;14:55), tretji je
bil Mitja Kelemen (13;31:30).
Ciljno črto je prešlo 15 gorskih
tekačev, med ženskami Italijanka Marta Poretti (14;18:13)
in Špela Cvetrežnik (15;18:38).
Triglav Trail Run je združil različne tekaško-gorniške
vsebine, osrednji prireditveni
prostor je bil Slovenski

Marjan Zupančič / Foto: Life
planinski muzej z okolico. V
tekaških preizkušnjah je bila
mednarodna udeležba iz 14
držav. Tudi tek Triglav lakes
je bil zahteven tekaški izziv na
trasi v razdalji 47 kilometrov
s 3170 višinskimi metri. Trasa je potekala iz Mojstrane do
planinske koče v Vojah. Zmagal je Tomaž Dolar s časom
5;42:53, drugi je bil Urban Žitnik (6;05:17), tretji Dejan Labes (6;14:18). Med ženskami

je slavila Nemka Lena Glasbrenner (6;28:11), druga je
bila Madžarka Erzsébet Prokopp (8;01:15), tretja pa Avstrijka Katja Lederer (8;33:39).
Ciljno črto je prešlo 23 gorskih tekačev in devet tekačic.
Najštevilnejša udeležba z
več kot sto tekači je bila na
teku Vrata Valley v razdalji 26 kilometrov in 1350 višinskih metrov pod Triglavsko severno steno v dolini

Znani hokejisti za Oslo
Kranj – Znan je seznam slovenske moške hokejske reprezentance za olimpijske kvalifikacije skupine F v Oslu. Na
njem so vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija
Pintarič, branilci Blaž Gregorc,
Klemen Pretnar, Žiga Pavlin,
Matic Podlipnik, Aleksandar
Magovac, Kristjan Čepon,
Aljoša Crnovič in Miha Logar
ter napadalci Anže Kopitar,
Jan Drozg, Luka Maver, Miha
Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas,
Rok Tičar, Robert Sabolič,
Anže Kuralt, Ken Ograjenšek,
Žiga Pance, Nik Simšič, Miha
Zajc in Gregor Koblar.

Namesto Jasniča Meh

Zupančič prvi v cilju najdaljše trase
Suzana P. Kovačič
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Vrata. Trasa je bila primerna za tekače z osnovnim znanjem teka po razgibanem terenu in poteh. V moški konkurenci je slavil Luka Kovačič s časom 2;15:08, drugi je bil Slovak Mike Strezo
(2;32:01), tretji Gregor Mišmaš (2;42:32). Med ženskami je slavila Madžarka Zsofia Vincze (2;55:17), druga in
tretja sta bili Belgijki Ann Andries (2;59:35) in Astrid Van
Cleef (3;02:54).
Za najmlajše ljubitelje
teka in družine je bil organiziran Lumar tek po naravnih
in uhojenih poteh ob Triglavski Bistrici. »Triglav Akademija je butična zgodba, kjer
ni bistvo v množičnem teku,
ampak se družimo zaradi kvalitetnih vsebin, veselja do teka
in doživljanja naravnega okolja,« je v imenu glavnega organizatorja Agencije Life povedal Matej Mejovšek. Partnerja prireditve sta bila Turizem
Kranjska Gora in Slovenski
planinski muzej.

kilometrov pretekli Marko
Tomažin (71,360 km), Borut
Ložar (65,6 km) in Zoran
Berčič (64,408 km), pri ženskah pa Hrvatica Katarina
Bekavac (65,892 km), Slovenka Berny Čeplak Poznič
(63,216 km) in Italijanka Elena Fabiani (62,016 km).
Tekmovanje je potekalo v
organizaciji Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija,
soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj ter
ob podpori Mestne občine
Kranj in Atletske zveze Slovenije.

Ljubljana – Ljubo Jasnič, ki je
kot predsednik panoge smučarskih skokov in nordijske
kombinacije deloval 16 let,
je konec julija sporočil, da
zapušča ta položaj. Na petkovi dopisni seji Zbora je bil
njegov odstop potrjen, imenovan pa je bil nov predsednik panoge, in sicer Borut
Meh, ki bo funkcijo opravljal
do izvolitve novega na rednih
volitvah v januarju 2022.

Pari hokejskega pokala
Bled – V petek je bil na Bledu
žreb za igranje v hokejskem
pokalu Slovenije. Četrtfinalni
pari so HDD SIJ Acroni Jesenice – HK MK Bled, HK Slavija
Junior – HDD Maribor, HK SŽ
Olimpija – HK Triglav in HK
TRZE Celje in HD Hidria Jesenice. Tekmovanje bo med
1. in 4. septembrom na Bledu.

Nogometaši Domžal in
Triglava do novih zmag
Jože Marinček
Kranj – Nogometaši v Prvi
ligi Telemach so konec tedna odigrali tekme šestega
kroga.
Domžale so v Kidričevem
pri Aluminiju prišle do pomembne zmage. Boljše so
bile z 0 : 1. v 25. minuti je zadel kapetan Senijad Ibričić.
Kalcer Radomlje je doma
vse tri točke oddal Sežancem. Do odločitve je prišlo v osemdeseti minuti, ko
so nogometaši ekipe CherryBox 24 Tabor Sežana izkoristili kazenski strel, domačini pa dve minuti kasneje ne,
ko je žogo z bele točke visoko čez gol poslal Anže Pišek.
Na lestvici so Radomljani
šesti, Domžalčani pa osmi.
Slednje že jutri čaka zaostala

tekma prvega kroga. Doma
se bodo pomerili z Olimpijo, tekma se bo začela ob 17.
uri. V drugi slovenski nogometni ligi so odigrali tekme
četrtega kroga. Kranjski Triglav je v gosteh z 0: 1 premagal Klimo Tratnjek Beltinci
(v 13. minuti je zadel Adam
Jakupovič) in zmagal še četrtič zapored. Roltek Dob je
doma izgubil z Dravo Ptuj (2
: 5). Za domače sta zadela Tadej Rems in Simon Gregorin. Na lestvici vodi Triglav,
Roltek Dob je četrti.
Nogometaši v tretji slovenski ligi – zahod so odigrali tekme drugega kroga. Gorenjci v ligi so zabeležili naslednje rezultate: Arol Škofja
Loka – Sava Kranj 1 : 1, Eksist
Žiri – Tinex Šenčur 0 : 3 in
Šobec Lesce – Slovan 3 : 2.

Tekma v Kranju po novem finale v težavnosti
Kranj – Športni plezalci se bodo 3. in 4. septembra pomerili na tekmi svetovnega pokala v težavnosti, ki bo v Dvorani
Zlato polje v Kranju. Sedaj je jasno, da bo to zadnja tekma
svetovnega pokala v tej disciplini v sezoni. Iz Mednarodne
zveze za športno plezanje so namreč v petek sporočili, da sta
odpovedani oktobrski tekmi svetovnega pokala na Kitajskem.
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Planinski izlet: Mala Mojstrovka (2332 m n. m.)

Kamini, police, žlebovi
Vzpon na hišno goro Vršiča po klasični, zavarovani plezalni poti, ki jo je
leta 1928 nadelal Ivan Vertelj - Hanza iz Kranjske Gore. Najboljši prehod po
severni steni.
Jelena Justin
V obdobju po prvi svetovni vojni je del današnjega slovenskega ozemlja spadal pod Italijo. Del Italije je
bil tudi Vršič, in ko so začeli Italijani na prelazu ovirati prestop meje, se je Slovensko planinsko društvo odločilo, da omogoči Slovencem
vzpon na Malo Mojstrovko
po severni steni. Teren oz.
steno so pod vodstvom dr.
Stanka Tominška natančno
proučili, da so našli najlepše možne prehode, steno pa
je nato nadelal Ivan Vertelj Hanza, ki je leta 1926 nadelal tudi po njem imenovano
pot na Prisojnik.
Zaradi visokega izhodišča in ne prevelike višinske razlike je tura na Malo

Mojstrovko zelo obiskana. Mi se bomo povzpeli po
Hanzovi zavarovani plezalni poti, ki spada med klasike slovenskih gora, in sestopili po običajnem dostopu.
Izhodišče ture je Vršič,
naš najvišje ležeči prelaz na
višini 1611 metrov, od koder
se povzpnemo po markirani poti v smeri Slemenove
špice in Mojstrovke, do sedla Vratca, med Nad Šitom
Glavo in Robičjem. S sedla zavijemo levo na pot, ki
preči prodnato, skrotasto
kotanjo pod severnim ostenjem. V Planinskem vestniku je leta 1928 pisalo: »Pot
je drzna, a ves čas skrajno
zanimiva, morda najlepša
v naših planinah. Menjajo
se stene, kamini, police in
žlebovi, na vsak korak kaj

Proti vstopu v zavarovano plezalno pot, ki je speljana po
severni steni Mojstrovke / Foto: Jelena Justin

novega, nepričakovanega
... V nedeljo, dne 26. avgusta, se je nova pot slovesno
otvorila in izročila prometu.
Okoli 100 turistov je obhodilo vso pot, med njimi skoraj polovica dam ...«
Vstop v Hanzovo smer je
precej strm. Vstopni prag
je zavarovan le s klini in ni
možnosti samovarovanja.
Sledijo poševne gredine,
ki dajejo občutek, kot da se
vzpenjamo po nekakšnem
žrelu navzgor. Pot se strmo
dviguje, plezanje ni težavno. Zračna, vodoravna prečnica zavije nad prepadom
poševno navzgor. Po skobah in ob jeklenicah priplezamo na gruščnato polico.
Sledi verjetno najtežji del
stene: navpični pragovi, ki
jim sledijo varovala in kjer

Izpostavljeni detajl v Hanzovi zavarovani plezalni poti / Foto: Jelena Justin
je nujna moč v rokah, saj
se moramo kar krepko potegniti. Sledi izrazita prečka v levo. Hoja po skalah
je polna kamenja in paziti moramo, kako hodimo,
da ga ne prožimo, kajti hodimo visoko nad vstopom
v smer. Plezarija se kmalu
obrne v desno in dosežemo

Sestopimo po južni poti, še najbolje kar po grebenu, kjer je
grušča malce manj kot po markirani poti. / Foto: Jelena Justin

severozahodni greben Mojstrovke, kjer se drznost stene umiri. Smo na ploščadi
pod vršno steno, s katere se
nam odpre razgled na sosedo, Veliko Mojstrovko, na
katero vodi neoznačena pot.
Visoka Mojstrovka je bistveno manj obljudena kot njena mala sestrica, je pa vsekakor zanimiva za alpiniste, saj nanjo vodi nekaj lepih smeri.
Pri napredovanju si do
vrha pomagamo z rokami in nekaj klini. In potem
vrh; s fantastičnim razgledom na kolos Julijskih Alp
Prisojnik pa na Špik, Oltarje, Rokave, Škrlatico. Če
pogledamo proti zahodu, se
nam pokaže Jalovec s Kotovim sedlom, Kotovo špico, Ponce itd. Spodaj, pod
nami, sta Slemenova špica in Ciprnik, dve enkratni
razgledišči na Jalovec. Od
Mojstrovke naprej je Velika Mojstrovka, Zadnja Mojstrovka in Travnik.

Po brzicah Neretve
Neža Markelj

Spontane odločitve so v
današnjih časih postale neizogibne. Težko je načrtovati potovanje, ko pa se nam
niti sanja ne, kdaj nas bodo
razglasili za »preveč okužene«, začeli odpovedovati
lete v sončno Španijo, vedno popularno Grčijo ali eno
od skandinavskih držav, ne
nazadnje pa smo na koncu lahko glavni krivec tudi
sami, ko nas zaradi hudega prehlada ne spustijo čez
mejo. Zato sva se z Nejcem
odločila, (z danes na jutri,
kot pravi moja mama), da
jo ob koncu tedna mahneva v deželo »pit izpod sača«,
dolm, sladkih baklav in najboljše turške kave. V Bosno.
Hitiva mimo Zagreba in
Gradiške, proti Banjaluki,
kjer narediva obvezen (vsakoleten) postanek na tržnici. Pogodim se za domače

hruške, pražene lešnike in
sočne fige, nato pa obsediva
v Manji – najboljši kavarni v
centru mesta, kjer opazujeva upokojence ob prvi jutranji kavi, otroke z ogromnimi
kepicami sladoleda in naročiva vsak svoj kos torte. Nato
nadaljujeva, slediva kanjonu
reke Vrbas, mimo Jajca in že
sva ob Neretvi. Konec tedna
je, zato napredujeva bolj počasi. Dobim občutek, da se
za sončen in vroč konec tedna velika večina odpravi na
izlet – skozi okno opazujem
splavarje na Jablaničkem jezeru, gnečo na redkih kopališčih ob Neretvi, gnečo v gostilnah, kjer prepoteni gostinci na ražnju vrtijo že vsaj
tretjega jagenjčka v dnevu,
gnečo v kavarnah. Lačna se
ustaviva v »buregdžinici« v
Bugojnem in po štirih urah
končno prispeva na cilj.

Mladost,

Nadmorska višina: 2332 m
Trajanje: 4 ure
Višinska razlika: 721 m
Zahtevnost: 

potepi in drugi užitki

Zgodnje jutro v kanjonu Neretve
Konjic je majhno mesto tik ob reki Neretvi, kjer
si najdeva udobno sobo in
se z lastnikom majhnega
penziona dogovoriva za rafting. Za samo trideset evrov
nama je obljubljen obilen
zajtrk, celodnevno uživanje

Ob sestopu, tik pod robom
vrha, je žig in vpisna knjiga.
Sestopimo po južni strani,
po markirani poti, ki delno
vodi po grebenu in po pobočju med Veliko in Malo Mojstrovko. Tukaj bi opozorila
na sestop, saj je pot zagruščena, pod kamenjem pa so
gladke skalne plošče, kjer
človek hitro lahko zdrsne.
Previdno! Ko dosežemo sedlo, začnemo sestopati po
levi strani, ki je po novem zavarovana. Nižje, ko dosežemo melišče, skušajmo 'ujeti' njegov levi krak, kajti desni nam na koncu postreže z
nekaj metri gostega ruševja.
Za omenjeno turo potrebujemo čelado, svetujem
pa tudi uporabo plezalnega pasu in samovarovalnega kompleta. In naj bo pot v
užitek!

v kanjonu Neretve in kosilo
v pridihu tradicionalne bosanske kulinarike – čevapčičev na žaru. Naslednje jutro
si, skupaj z dvema Nemcema, dvema domačima fantoma in našim skiperjem,
ki je, mimogrede, mlajši

od mene in na premcu rafta kadi eno cigareto za drugo, nadenemo rešilne jopiče
ter zaveslamo v prijeten hlad
Neretve. Očarana sem nad
divjino kanjona, nad samoto in tišino, ki jo zmoti le tiho
šumenje reke. Vsake toliko
časa postojimo ob majhnih
nasipih, zaplavamo, se ustavimo ob visokih pečinah –
čas za pogumne, adrenalinske skoke, in po štirih urah
raftanja na obali zakurimo
žar, režemo paradižnik, pečemo čevapčiče in si razdelimo piščančje perutničke.
Na raftu stkem nova prijateljstva z Ulli, ki naju povabi na obisk v Nemčijo, z Vedadom in Ajdinom poklepetam o Zenici in Sarajevu,
naredim tisoč in eno sliko
prekrasnega kanjona, v sebi
pa obdržim lepe spomine na
preživet dan.
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Slaba letina krompirja, veliko drobnega
Medtem ko je bila lani na Gorenjskem obilna, rekordna letina krompirja, bo letos vsaj polovico manjša kot lani, veliko bo tudi drobnih gomoljev.
Cveto Zaplotnik
Kranj – V naravi ni pravil in
zakonitosti. Lani so bili za
pridelovanje krompirja ugodni pogoji, letina je bila rekordna v zadnjih desetih letih, veliko je bilo debelega
krompirja, pridelovalci vsega pridelka niti niso mogli prodati in so ga spomladi celo krmili živini, ga delili zastonj ali ga neškodljivo uničevali ... Letos je slika
drugačna, pridelek krompirja bo za polovico ali še celo
več manjši od lanskega, letina bo ena slabših v zadnjih
letih, veliko bo tudi drobnih
gomoljev. Domačega krompirja bo kljub že tako skrom-

leti je krompir na Gorenjskem zasedal 1200 hektarjev njiv.

Pomanjkanje padavin in
visoke temperature
»Letina krompirja bo letos zaradi neugodnih vremenskih in rastnih razmer za polovico ali še za več
manjša kot lani, ko je bila
obilna, rekordna letina, v
srednje intenzivnih pridelavah bo pridelek letos znašal okrog trideset ton na
hektar,« ugotavlja Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu
Kranj, in poudarja, da bo letina odvisna tudi od sorte in

Bo zaradi skromne domače letine letos cena krompirja
višja? Marija Kalan ocenjuje, da bo cena ne glede na
to verjetno zmerna, saj bo na trgu poleg domačega
krompirja veliko uvoženega iz držav, kjer bo letos
dobra letina.
ni samooskrbi še manj, a
na trgu ga ne bo manjkalo,
saj v evropskih državah, ki
so pomembne pridelovalke
krompirja (Nemčija, Francija, Nizozemska), kaže na
dobro letino.
Gorenjski pridelovalci so
letos posadili manj krompirja kot lani, ko je po podatkih
iz zbirnih vlog zasedal 724
hektarjev njiv. Približno tretjino njiv 'pod krompirjem'
imajo štirje največji pridelovalci krompirja, petnajst
do dvajset kmetij ga prideluje na površini od enega do
dvajset hektarjev, preostali
pa manj kot en hektar. Pridelava je bistveno manjša kot
nekdaj, še pred dvajsetimi

dejal, se je slabo začelo že
spomladi, ko krompir v mrazu in moči ni naredil ne korenin ne cime, in nadaljevalo potlej s sušo in vročino, ki
ga je zaradi plitvih korenin
še bolj prizadela. Tudi nedavno deževje mu ni naredilo nič dobrega, krompir je na
novo začel razvijati gomolje.
Bo zaradi slabe letine cena
boljša? »Bojim se, da ne, saj
bo na trgu dovolj krompirja
iz drugih evropskih držav.«

od tega, ali gre za zgodnje
ali pozne sorte. Pogoji za
rast in razvoj krompirja letos niso bili ugodni. Maj je
bil hladen in deževen, temperatura je bila za dve stopinji nižja od dolgoletnega
povprečja in padavin je bilo
še enkrat več, v takšnih razmerah je imel krompir zelo
slabe pogoje za razvoj korenin. Neugodno vreme se
je nadaljevalo tudi v naslednjih dveh mesecih. Junij je bil povprečno za štiri stopinje Celzija toplejši
od dolgoletnega povprečja,
padavin pa je bilo tri četrtine manj od povprečja. Julija
je bila povprečna temperatura za dve stopinji višja od

Lani je bila letina krompirja obilna, krompir je bil debel, letos pa bo občutno manjša in
veliko bo drobnih gomoljev.
dolgoletnega povprečja, količina padavin pa je bila na
ravni povprečja.

Le redki krompirjeve
nasade namakajo
»Če bodo zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše visoke temperature
in pomanjkanje padavin,
bo treba temu prilagoditi
tudi pridelavo krompirja.
Za to prilagajanje je zelo pomembno namakanje kmetijskih zemljišč,« ugotavlja
Kalanova in dodaja, da na
Gorenjskem ni velikih namakalnih sistemov in da
njive s krompirjem za zdaj
namakajo le redke kmetije, ki so uredile lasten namakalni sistem. Na Gorenjskem sicer potekajo priprave na gradnjo večjega namakalnega sistema, s katerim
bi v šenčurski občini namakali čez dvesto hektarjev zemljišč, a postopek poteka že
več kot štiri leta.

Letos pri pridelavi krompirja tudi ni bilo večjih problemov z boleznimi in škodljivci. »Plesen se je sicer
pojavila, a so jo visoke temperature hitro zaustavile.
Še največji problem je bila
črna noga, to je bakterijska
bolezen, ki se prenaša s semenom. Ob ugodnih pogojih za razvoj bakterij rastlina lahko propade; ob izkopu krompirja se okužba prenese iz okuženih tudi na
zdrave gomolje. Najboljši
ukrep za zatiranje je kolobarjenje in sajenje neokuženega semena,« pravi Marija Kalan in dodaja, da je ponudba semenskega krompirja na trgu velika, pri tem
pa na trg prihaja tudi seme,
ki ni preizkušeno v slovenskih pridelovalnih razmerah. V tekmi za kupce je tudi
Kmetijski inštitut Slovenije, ki razvija seme, bolj odporno na krompirjevo plesen in po jedilnih lastnostih

Opozorili na težak položaj kmetov
Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra so opozorili tudi na težak položaj kmetov. Cene reprodukcijskega
materiala naraščajo, odkupne cene pridelkov pa ne.
Cveto Zaplotnik
Gornja Radgona – Na Pomurskem sejmu v Gornji
Radgoni so v soboto odprli
59. Mednarodni kmetijskoživilski sejem Agra, ki letos,
za razliko od lani, spet poteka 'v živo'. Sejem je odprl
predsednik republike Borut Pahor, ki je v nagovoru dal poudarek zagotavljanju prehranske varnosti in
podnebnim spremembam.
Kot je dejal, Slovenija zaradi naravnih pogojev ne bo
nikoli samooskrbna z vsemi pridelki, pomembno
pa je, da zagotavlja primerno proizvodnjo vsaj glavnih

Predsednik Borut Pahor in drugi gostje med ogledom sejma / Foto: arhiv Pomurskega sejma

primerno slovenskemu potrošniku. Kakovost semena
pomembno vpliva na pridelek, ugotavljajo v kmetijski
svetovalni službi, kjer tudi
opažajo, da nekateri kmetje
sadijo (pre)drobno seme, ki
ni enake kakovosti kot seme
normalne debeline.
Kar zadeva skladiščenje
krompirja, ni več dovoljena uporaba nekaterih fitofarmacevtskih sredstev za
preprečevanje kalitve. Večji
pridelovalci so uredili klimatizirana skladišče, manjši pa
si to težko privoščijo.

Krompir je letos droben
zato, ker je bil predolgo
izpostavljen suši in
visokim temperaturam.

»Letos je zelo slaba letina, tako slabe ne pomnim.
Pridelka bo polovico manj,
pri poznih sortah bo toliko
drobnih gomoljev, da bo za
prodajo primernih le ena
tretjina,« je povedal Franc
Jenko, kmet s Praprotne Police, ki prideluje krompir na
treh hektarjih njiv. Kot je

Janez Novak s Prebačevega prideluje krompir na šestih hektarih njiv, na tretjini
površine manj kot lani. Kot
je dejal, so ga letos tudi namakali – zgodnjega trikrat,
poznega pa šestkrat. Z namakanjem imajo dobre izkušnje, tako je bilo tudi letos, ko so v sušnih razmerah in ob vročih dneh krompir ohranili pri življenju in
s tem dosegli, da se je potlej, ko je suša minila, lahko razvijal naprej. Letina
je sicer povprečna, a vsekakor boljša, kot če krompirjevih nasadov ne bi namakali. Na kmetiji so skupaj s sosedom že pred dvema desetletjema uredili namakanje,
del zemljišč pa bodo v prihodnje namakali tudi z namakalnim sistemom, ki ga
bo zgradila Občina Šenčur.
»Čeprav se postopek že precej dolgo vleče, lahko pohvalim občino, da se je tega projekta pogumno lotila.«

pridelkov. Kmetijstvo s svojim delovanjem tudi ne
sme pospeševati podnebnih sprememb, ampak jih
mora blažiti, je dejal Pahor
in dodal, da se bodo pridelovalci morali prilagoditi na
podnebne spremembe.
»Čakali smo dogodek, na
katerem lahko dokažemo,
da se kmetijstvo počasi vrača v stanje pred epidemijo.
Kmetijstvo še vedno živi,«
je ob odprtju dejal minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Jože Podgoršek,
ki se je vsem deležnikom
v prehranski verigi zahvali
za to, da je Slovenija v času
epidemija imela dovolj hrane. Predsednik Pahor in minister Podgoršek sta skupaj s predsednico Zveze slovenske podeželske mladine
Anjo Mager na sejmu posadila oreh, s katerim so obeležili zaključek projekta Nemoč podeželja.

Predsedniki štirih krovnih kmetijskih organizacij –
kmetijsko-gozdarske zbornice, zadružne zveze, sindikata kmetov in Zveze slovenske podeželske mladine – so
na sejmu predstavili glavne
pripombe na strateški načrt
skupne kmetijske politike in
opozorili na to, da so se kmetje zaradi posledic epidemije in razmer na evropskem
trgu znašli v težkem položaju. Cene krmil, gnojil, goriv,
energije in drugih surovin so
se močno zvišale, prav tako
tudi tehnologije in stroški investicij, odkupne cene pridelkov pa ne sledijo tem podražitvam in ostajajo pod nivojem cen, kakršen je bil pred
začetkom epidemije. Odkupne cene, to še posebej velja za
mlado pitano govedo, krave
in mleko, močno zaostajajo
za povprečnimi odkupnimi
cenami v Evropski uniji in v
sosednjih državah.

Izkušnji pridelovalcev
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Prijeli vlomilca v
vozila
Osumljenca sta z motilcem signala onemogočila
daljinsko zaklepanje vozil.
Simon Šubic
Kranj – Policisti so ta mesec
opravili hišne preiskave pri
19- in 50-letnem osumljencu in jima zasegli več predmetov, ki izvirajo iz kaznivih
dejanj velike tatvine. Sumijo ju, da sta v zadnjih dveh
mesecih, predvsem na območju nakupovalnih središč, opazovala oškodovance, ki so parkirali in vozila
zaklenili z daljinskim zaklepanjem. Pri tem sta uporabila motilec signala daljinskega zaklepanja, da se vozilo
ni zaklenilo, česar pa oškodovanci niso opazili. Ob njihovi odsotnosti sta vstopila v
vozilo, iz njega odtujila vrednejše predmete in ključe njihovih stanovanj. V vozilu sta
tudi poiskala naslov oškodovancev ter odšla na njihov
domači naslov, kjer sta v hišah in stanovanjih izvedla
tatvine gotovine in nakita,
so razložili na PU Ljubljana.
Moška trenutno sumijo
storitve šestih kaznivih dejanj velike tatvine, v katerih sta povzročila za okoli

40.000 evrov materialne
škode.
Devetnajstletnika
je policija v preteklosti že
obravnavala za tovrstna kazniva dejanja, medtem ko je
petdesetletnik v avtomobile in stanovanja vlamljal kar
med prostimi izhodi med
prestajanjem zaporne kazni, ki mu je bila izrečena ravno zaradi premoženjske kriminalitete.
Policisti svetujejo, da v vozilih ne puščate vrednejših
predmetov in drugih predmetov, ki jih storilci tovrstnih kaznivih dejanj lahko izrabijo, kot so ključi bivališč, poštnih nabiralnikov, osebni dokumenti, naslov bivanja, razne kartice za
dostop do garaž itd. Ko zapuščate vozilo, se prepričajte, ali se je dejansko zaklenilo: poskusite odpreti vrata in
se ne zanašajte zgolj na zvočni ali svetlobni signal vozila.
Če v okolici parkirišč opazite sumljive osebe, ki opazujejo vozila, ali sumite, da ste
bili sami žrtev kaznivega dejanja, takoj pokličite na telefonsko številko 113.

Z viadukta stopil v prazno
V soboto je tuji voznik neprevidno prečkal ogrado
na viaduktu v Podmežakli in padel v globino.
Simon Šubic
Kranj – Gorenjske ceste so
bile minuli konec tedna
spet polne stoječe pločevine. Na avtocesti so pred predorom Karavanke spet nastajali večkilometrski zastoji, najdaljši je nastal v soboto, ko so v smeri Avstrije vozila obstala v koloni že deset
in več kilometrov pred predorom. Zaradi polne avtoceste je bil močno povečan
tudi promet skozi Jesenice,
kot običajno pa so se kolone
vozil vile tudi proti turističnim krajem. Tudi na teh cestah so nastajali zastoji.

Gorenjski policisti so poročali tudi o nenavadni nesreči na avtocesti mimo Jesenic. V noči na soboto so
namreč obravnavali padec
tujega državljana z viadukta v Podmežakli. Večina avtoceste tam poteka na višjih
stebrih, po ugotovitvah policistov pa je tujec ponoči, ko
je z vozilom čakal v zastoju,
prestopil ogrado. Pri tem ni
preveril, ali lahko to varno
stori, in je stopil v prazno ter
padel v globino. Posredovali
so tudi gasilci, ki so moškega dvignili nazaj na viadukt.
Poškodovanega tujca so odpeljali v bolnišnico.
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Zaradi padca v Severni
Triglavski steni umrl alpinist
Minuli konec tedna se je v gorah znova zvrstila serija nesreč, ena se je končala tragično. Helikopter
je v gore poletel enajstkrat.
Simon Šubic
Kranj – »Množica raznovrstnih nesreč je resno opozorilo, da je v gorah mnogo
nevarnosti. Najpogostejši
razlogi za nesreče so padci,
zdrsi, padajoče kamenje in v
zadnjem obdobju precej odlomov oprimkov v plezalnih
smereh v gorah. Na nekatere nevarnosti človek lahko
vpliva, na druge ne. Opozarjamo na odgovornost, previdnost ter na dejanja in odločitve znotraj limita vsakega
posameznika. Prilagodite se
gori, ona se ne bo,« opozarjajo gorenjski policisti.
V soboto dopoldne se je v
Tržaški smeri v Severni Triglavski steni smrtno ponesrečil alpinist. Gorski reševalci iz Mojstrane, Kranjske Gore in Rateč so s pomočjo posadke helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo za reševanje v hribih iz stene najprej rešili soplezalca, umrlega alpinista
pa so v dolino prepeljali naslednji dan. Na območju Triglava sta se v soboto zgodili
še dve nesreči. Okoli 14. ure
je na planinca iz Slovenske
smeri padla skala in ga lažje
poškodovala, še en planinec

pa se je okoli 15.20 pri padcu
poškodoval pod vrhom Dolge Nemške poti. Odlomil naj
bi se mu oprimek, zato je padel na polico. Oba poškodovana planinca so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.
V soboto popoldan so gorski reševalci pomagali še
planinki, ki si je nad Ukancem poškodovala komolec,
plezalcu, ki si je pri Travniku izpahnil ramo, jadralnemu padalcu, ki je strmoglavil med malim Grintovcem
in Zaplato, ter jadralni padalki, ki je na Voglu padla s
padala pri vzletu v tandemu.
V zadnjih treh primerih so
poškodovance v dolino prepeljali s helikopterjem.
V nedeljo je Uprava RS za
zaščito in reševanje poročala o štirih reševanjih v gorah. Okoli 21.30 je pri sestopu s Kokrškega sedla starejšega planinca obšla slabost, nekaj po 14. uri si je
na planinski poti iz Vrat
proti Luknji planinka pri
padcu poškodovala glavo in
koleno, nekaj pred tem pa
si je v Sovatni v Vratih pri
zdrsu planinec poškodoval
gleženj. Oba so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem

Dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je imela skupaj
s posadko helikopterja Slovenske vojske zadnji konec tedna
spet obilo dela. / Foto: arhiv GG
Slovenske vojske. Kranjskogorski gorski reševalci pa
so v nedeljo zvečer na območju Prisanka iskali planinca, ki naj bi zašel s poti.
Pregledali so parkirišča, da
bi našli njegovo osebno vozilo in s tem določili smer
reševanja. Ker vozila niso
našli, so zadevo predali policistom. Ti so včeraj dopoldan sporočili, da pogrešitve
planinca še niso potrdili in
da določene informacije še
preverjajo.
Tudi petek ni minil mirno.
Ekipa za helikoptersko reševanje je namreč posredovala

na Vrtači in rešila dva nepoškodovana planinca, ki sta obtičala na severozahodnem
grebenu. Na poti od Cojzove koče proti Suhadolniku so gorski reševalci rešili
planinko, ki je padla čez balvan in se po podatkih policije
huje poškodovala. Tudi ona
je potrebovala helikopterski prevoz v bolnišnico. Bohinjski gorski reševalci pa so
posredovali v nesreči voznika štirikolesnika med Planino Jezero in Dednim poljem
pri naselju Stara Fužina. Voznika so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Dvakrat zagorelo v gozdu Tisoč prehitrih voznikov
prejelo le opozorilo
Simon Šubic

Zgornje Jezersko – Gasilci so
minule dni dvakrat gasili požar na gozdni poseki na pobočju Roblekove planine. Prvič
je zagorelo v petek opoldne,
požar na površini približno
hektar pa so pogasili gasilci Gasilsko reševalne službe
Kranj in prostovoljnih gasilskih društev Jezersko, Breg
ob Savi, Goriče, Mavčiče, Bitnje in Kokrica. Zaradi težko
dostopnega terena je bil aktiviran tudi helikopter Slovenske vojske, ki je najprej prepeljal dodatno moštvo gasilcev

na kraj dogodka, nato pa pomagal pri gašenju na nedostopnem terenu in zalival
robove požara, so pojasnili v GARS Kranj. V pripravljenosti s cisternami v garaži
GARS Kranj so bili še gasilci
iz Gorič in Bitenj, so dodali.
Drugič je gozdni požar na
istem območju izbruhnil v
nedeljo nekaj pred 13. uro.
Ob pomoči vojaškega helikopterja so ga omejili in pogasili gasilci GARS Kranj ter
PGD Jezersko in Preddvor.
Gorski reševalci z Jezerskega
so skrbeli za logistiko in oskrbo sodelujočih v intervenciji.

Simon Šubic
Kranj – V avgustovskem
vseslovenskem
nadzoru
merjenja hitrosti v okviru
preventivne akcije Hitrost
so gorenjski policisti obravnavali 203 prekoračitve hitrosti. V naseljih je bilo prehitrih 99 voznikov, 94 zunaj
naselij, deset pa na avtocesti.
V celotni Sloveniji so policisti v enotedenskem nadzoru

ugotovili 3396 prekoračitev
hitrosti, od tega 2501 prekoračitev v naselju, 497 izven naselja in 398 v na avtocestah. Kršiteljem so izrekli več kot tisoč opozoril, 431 voznikom so na kraju izrekli mandatno kazen,
v 1942 primerih pa so kršiteljem izdali plačilne naloge ali pa jim bodo v nadaljnjem postopku izdali odločbe o prekrških.

Ponarejen dvajsetak
Kranj – Gorenjski policisti so pred dnevi obravnavali prijavo o
unovčenju ponarejenega bankovca za dvajset evrov, ki je bil
odkrit v eni do bank na območju Kranja. Bankovec so policisti
zaradi suma, da je ponarejen, zasegli.

Na Jesenicah zagorel smetnjak

Tudi minuli konec tedna je bil promet na gorenjski avtocesti
močno povečan. / Foto: Tina Dokl

Jesenice – Na Jesenicah je v nedeljo zvečer zagorel zabojnik
za komunalne odpadke. Policisti domnevajo, da je bil ogenj
podtaknjen, zato dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje.
Nastala je manjša materialna škoda.

Gorenjski policisti so v enotedenskem nadzoru ugotovili
203 prekoračitve hitrosti. / Foto: Gorazd Kavčič

NE SAMO LEPO, TUDI OKUSNO
Kranjčan na Bledu: v kuhinji Hotela Triglav Bled ustvarja šestindvajsetletni Aleš Fende. Epidemija ga ni
prestrašila, ostal je zvest svojemu poklicu. Glede na strast, ki jo zaznamo v njegovih besedah, ko govori
o kuhi, je ta že zdavnaj prerasla okvire hobija – kuhanje je postalo njegov način življenja.
Alenka Brun

Ž

e v tretjem razredu
osnovne
šole je Aleš Fende vedel, da bo
kuhar. »To mi
je enostavno v veselje, in ko
vidim nasmeh gosta, ki je
ravnokar pokusil mojo jed,
je to zame največja pohvala,« pravi Kranjčan, ki je
sedaj že drugo leto del ekipe, ki skrbi za goste v Restavraciji 1906 Hotela Triglav na
Bledu. Šef kuhinje pa je od
začetka letošnje sezone.
Nazadnje je delal v restavraciji Brioni v Kranju, pred tem
je videl še kakšno kuhinjo v
Sloveniji. V tujini, doda, ni bil.
Kljub temu je delal v kuhinjah
s kuharskimi mojstri z veliko
in različnimi izkušnjami ter
znanji, poudari. »Oni pa so
bili v tujini. Mene ni nikoli vleklo tja,« še pove. Njegova pot
kuharja se je začela na Brdu
pri Kranju, takrat še v Hotelu
Kokra, se nasmehne.

V Hotelu Triglav Bled je
najbolj navdušen nad tem,
da vlada v kolektivu sproščeno vzdušje, da imajo vizijo za prihodnost. Meni, da je
za kuharja najslabše, če njegove ideje zatrejo, saj potem
neha razmišljati izven okvirov, neha ustvarjati. Znanje
je treba nadgrajevati, nadaljuje. »Seveda je pomembna
tudi ekipa,« doda Fende, ki
se zaveda, da ima srečo, da
dela v takšnem kolektivu. Že
nekaj časa je namreč z ekipami v gostilnah, restavracijah, hotelih in tudi drugih
gostinskih objektih in obratih velika težava: kadra namreč enostavno ni … Epidemija je zahtevala svoj davek.

Rad pripravlja vse
Ribe, meso, tudi sladice,
čeprav, pravi, bo tu moral
znanje še nadgraditi. Ponosen je na fondant iz bele
čokolade in korenja, nadevan s pomarančo, ki ga na
krožniku spremlja sorbet
iz kumare, limete in bazilike. »Malce posebna sladica,

restavracija namreč slovi po
izjemnem razgledu na Blejsko jezero in otok.
Dobim v roke meni, kjer
lahko izbiram med tremi do
šestimi hodi. Od sicer štirih menijev je na vrsti tisti,
kjer mi pozornost pritegneta
srnin file v borovem ovoju in
figova tortica z belim vinom.
Na glavnem krožniku srni
delajo družbo še krompirjev pire s tartufi, sveži tartufi, krema zelene z vaniljo ter
divjačinska omaka, medtem
ko je tortici dodan sladoled
temnega piva in čokolade.

Presenečenje

Aleš Fende
a lahka, poletna.« Ker hotel
premore tudi enega večjih
ljubiteljev ginov, ki ustvarja
t. i. gin twiste, Danijela Galjota, takoj izvem, da gre za
izjemno hvaležno sladico za
spajanje z ginom.

Čas kosila
Ob vsem tem govorjenju človek postane lačen. Ker
je čas kosila, povprašam, ali
lahko ljudje kosijo pri njih

kar tako, nenapovedano, ali
je potrebna rezervacija. Fanta se spogledata in nasmehneta, da je potrebna rezervacija, zlasti za večerje, ker so
časi takšni, kakršni pač so.
Odprto imajo sicer za vse
tipe gostov, je pa seveda treba upoštevati pravila NIJZ,
torej pogoj PCT.
Imam srečo: miza v kotu
s pogledom na Blejski
otok je še prosta. Hotelska

»Sezuje« me že pozdrav iz
kuhinje. Vtis naredijo štirje
mali korneti, polnjeni s sladoledom, ki pripovedujejo zgodbo Slovenije, njenih
pokrajin. Prvi je polnjen s
sladoledom iz bučnega olja
in posut s semeni, drugi s
sladoledom iz istrske belice
in posut s prahom črnih oliv,
tretji s sladoledom iz polnomastnega senenega mleka in dodanim cvetnim prahom, kot četrti pa se predstavi sladoled iz gob (lisičk
in jurčkov) z jurčki v prahu. Četverček lepo dopolnijo še rezine domačega kruha
ter domače maslo s solnim

Pogled na jezero in otok
seveda prispevata k
razpoloženju ob okušanju
postreženega »gin twista«.
cvetom. »Gin twist« z malinami in čilijevimi laski ter
sirupom kadulje belokranjski gin dvigne le še stopnjo
višje; izjemno pa se poda
tudi h krožniku glavne jedi
oziroma srni.
Zaključek: moram priznati, da sem bila nad postrežbo in okusi presenečena.
Nisem pričakovala, da si bom
ob vsakem grižljaju mrmrala, da je res dobro. Ob sicer
tradicionalnih okusih, a vseeno božanskih grižljajih glavne jedi, pogledu na Blejski
otok, ki se je kopal v soncu na
vroč poletni dan, bi z lahkoto
pozabila tudi na čas.

Vračata se Sanja Grohar in Natalija Bratkovič
Ekipa magazinske oddaje Planet Vau na Planet TV se te
dni pripravlja na novo sezono, ki bo predstavila tudi novo
voditeljico. Že v soboto, 28. avgusta, bo ob 18.30 gledalce
iz studia oddaje Planet Vau pozdravila Sanja Grohar. »Po
vrnitvi iz Londona sem si želela priti nazaj pred televizijske kamere, ker sem resnično uživala v vodenju oddaj,« je
povedala Kranjčanka, ki se veseli novega izziva, v studiu
pa si želi čim bolj raznolikih gostov. Ponovno pa bomo
jeseni na Pop TV lahko gledali resničnostni šov Kmetija.
Skozi kmečko avanturo bo gledalce kot akterje na kmetiji pospremila voditeljica Natalija Bratkovič. Snemanje
v Prekmurju je že v polnem zamahu. »Čeprav smo sredi
vročinskega vala in je snemanje naporno, smo veseli, da
smo nazaj,« je pred dnevi komentirala Bratkovičeva in
dodala, da so tekmovalci enkratni ter že na začetku pridni,
tako da bodo gledalci z njimi več kot zadovoljni.

Srnin file v borovem ovoju, krompirjev pire s tartufi, sveži
tartufi, krema zelene z vaniljo ter divjačinska omaka

Figova tortica z belim vinom ter sladoled temnega piva in
čokolade

Koncertni zaključki poletja
Na Gorenjski plaži 28. avgusta od 21. ure naprej lahko
pričakujete fantastično vzdušje v družbi skupin Kingston,
Rock 'n' Band in Like The Rolling Stones. Organizatorji
Restart Tour, ki naj bi dan prej na parkirišče na Savskem
otoku v Kranju pripeljali priljubljenega hrvaškega glasbenika Tonyja Cetinskega, sporočajo, da je koncert odpovedan. Več informacij najdete na www.xmusic.si. Za 11.
septembra pa napovedujejo Senidah in Relja Popovića.
Že tradicionalno bo ta konec tedna, in sicer od 26. do
29. avgusta, v Predosljah potekal Naaaj dan. V četrtek ga
bodo odprli Kvatropirci, nastopila pa bosta tudi Bečo in
Nejc. Začenjajo ob 20. uri. V petek bo večerni oder zavzela Siddharta, v soboto pa Miran Rudan Novi Design ter
Dejan Dogaja. V nedeljo, 20. avgusta, bo od 15. ure dalje
v Predosljah čas za družinski dan in dan domačih dobrot:
zabaviščni park, gasilsko-reševalna vaja, prikaz enot za
posredovanje, dobrote iz vasi in še več. Zvečer pa na oder
prihajajo Zvita feltna in Vili Resnik s skupino.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

ROBOTIKA ZA DEKLETA
V Mestni knjižnici Kranj so minuli teden pripravili poletni robo-kamp za osnovnošolce, pri čemer so
v eno skupino povabili samo dekleta.
Mateja Rant

V

okviru evropskega
izziva
Tehnofobija
ni za ženske v
Mestni knjižnici Kranj ženske opogumljajo za udejstvovanje na področju naravoslovja in tehnologije. Zato so v okviru delavnic robotike za osnovnošolce oblikovali tudi skupino,
v kateri so bila zgolj dekleta, da bi tako pripomogli k
preseganju stereotipov, da
deklet to ne zanima. Dokaz
za to je bila polna skupina,
v kateri se je štirinajst deklet
učilo sestavljanja in programiranja robotov.
»Dekleta so skozi igro
spoznala poenostavljene
principe programiranja,«
je pojasnil njihov mentor
Karel Cerovšek in razložil,
da so iz lego kock najprej
sestavile robote, nato pa
so jih sprogramirale, da so
opravljali določene naloge,

Tilka, Lara in Brina pri izdelavi robotske roke / Foto: Tina Dokl

PESMI MLADIH
Stopinje

Hodila in se nahodila
po tisočerih stopinjah.
Šla sem za njimi,
čeprav v neznano.

V pesku na morski obali
videla sem stopinje.
Šla sem za njimi,
prehodila kar nekaj poti.

Čigave so,
morda je to moja sled.
Morda od znanega tujca.
Ampak vem, da so mi
namenjene.

Čigave so,
morda od zvedavega
raka,
od žive školjke
ali pa od živahnih valov.

Mojca

Poti je vedno več in vedno lahko izbiramo. Stopinje, ki jih
vidimo, nas lahko vodijo k cilju ali oddaljijo od njega. Še
malo in bo konec poletja, do takrat pa naj bo vsak dan
poseben. Meta

POTOVANJA
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V Mestni knjižnici Kranj so presegali stereotipe, da robotika ni za dekleta. / Foto: Tina Dokl
predmet.« Prav s tovrstnimi delavnicami želijo tudi
dekletom dati priložnost,
da se seznanijo s poklici, za
katere sicer velja, da zanimajo v glavnem fante, kot
je recimo tudi programer,
je pojasnil Cerovšek. »Zelo
dobro je zato, da so na delavnici samo punce, saj jih sicer
fantje kar odrinejo, dekleta
pa so se med sabo povezala

recimo s pomočjo senzorja
vozili po ravni črti. »Čeprav
je na videz vse zelo preprosto, pa se veliko naučijo,« je
poudaril Cerovšek. Desetletna Neža nam je tako navdušeno pokazala robotsko
roko, ki jo je izdelala skupaj s prijateljicami. »Računalništvo me zanima, v lanskem šolskem letu sem si ga
v šoli izbrala tudi za izbirni
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VELIKAN MED TRAMPOLINI

Foto: arhiv organizatorja

T

rampolin in trampolinski most sta
plod
sodelovanja slovenskih
ustvarjalcev. Priložnosti za prvi preizkus
atrakcije, ki bi jo z veseljem
gostile tudi številne svetovne metropole, pa niso izpustili niti številni tuji zvezdniki t. i. freestyle akrobatike, ki
imajo na družbenih omrežjih tudi več kot pol milijona sledilcev.
Trajalo je več let, da so idejo spravili v življenje, niso pa
v nobenem trenutku pomislili, da projekta ljudje ne bi
sprejeli z navdušenjem, je
v sporočilu za javnost povedal Domen Rozman, vodja akrobatske skupine Dunking Devils. Ko se je »letečim vragom«, kot jih tudi
radi imenujemo, pridružila
še agencija Extrem, se je kolesje zavrtelo. K sodelovanju

spektaklom smo želeli Ljubljano in Slovenijo utrditi na
zemljevidu prestolnic oziroma držav, ki podpirajo inovativne, športne in drugačne dogodke z velikim medijskim dosegom.« Rozman
ga je dopolnil, da so v projektu pravzaprav povezali večino glavnih akterjev
na domači akrobatski sceni – od Gimnastične zveze

Slovenije in športnih klubov do zvezdniških akrobatov, plesalk ob drogu … Cilj
dogodka je bila promocija
akrobatike, »trampolinanja« in športov prostega sloga, ki so zelo priljubljeni
predvsem med mladimi in
zavzemajo vse pomembnejše mesto tudi v olimpijski
športni družini, je še dodal.
Glede na to, da je bila atrakcija v prestolnici res odlično sprejeta, bo morda ob
naslednji izvedbi Ljubljanica dobila še dodaten trampolinski most. Je pa želja organizatorjev dogodka
iz skokov na mega trampolinu in bogatega spremljevalnega programa razviti
svetovno serijo tekmovanj,
katere veliki finale bo gostila Ljubljana. Zanimanje
iz tujine obstaja, za sodelovanje se pa se tudi že zanima več evropskih, severnoameriških in azijskih mest,
med njimi Dubaj, Pariz in
Las Vegas.

Foto: arhiv organizatorja

so pritegnili še trampolinski park Woop! in slovensko
podjetje Akrobat, ki je eden
najbolj priznanih izdelovalcev trampolinov na svetu.
Direktor podjetja Extrem
Simon Rožnik, ki je znan po
številnih projektih, kot je na
primer Gony Pony, je ponosen, da je projekt plod slovenskega znanja in sodelovanja. »S tem adrenalinskim

Alenka Brun

Foto: arhiv organizatorja

Ljubljana je konec tedna gostila zanimiv dogodek. Agencija Extrem in Dunking Devils so publiki
predstavili največji trampolin na svetu Supernova ter trampolinski most Akrobat, ki ga je kljub dolgi
vrsti in enournemu čakanju preizkusilo več kot pet tisoč obiskovalcev.



VINO



in sodelovala.« Dvanajstletna Tilka se je delavnic udeležila na pobudo očeta, ki je
prav tako programer. »Zdelo se mu je, da bi bilo lahko
zanimivo, in prav je imel,«
je zatrdila, ko se je skupaj s
prijateljicama Laro in Brino posvečala robotski roki.
Cerovšek jih je še pohvalil,
da so vse zelo navdušene in
takoj vse razumejo.

HRANA



ŽENSKE
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PRAZNOVANJA
DRUMLICA

Kralju rokenrola v spomin
Grad Dvor v Preddvoru nadaljuje svojo zgodbo tudi z
raznolikimi konceptualnimi dogodki. Eden takšnih je bil
nedvomno koncertni večer v spomin kralju rokenrola,
glasbeni ikoni Elvisu Presleyju, s skupino Sams Fever, ki
uspešno deluje že skoraj desetletje. Med drugim so kot
odlični interpreti Elvisovih uspešnic prepričali tudi občinstvo ter žirijo v nemškem Bad Nauheimu blizu Frankfurta
in si prislužili naslov najboljših interpretov Elvisove glasbe
v Evropi. Od takrat je za zasedbo dolga glasbena pot, na
kateri igrajo Elvisu v čast – tokrat so na pravem poletnem
koncertu z zimzelenimi skladbami, kot so Love Me Tender, It's Now Or Never, Hound Dog ter Suspicious Minds
navdušili ter dodobra ogreli tudi občinstvo v Preddvoru,
ki se že veseli naslednjih tovrstnih dogodkov.

Sedemdeset let Slovenskega okteta in nova zgoščenka Drum lca – slovenske ljudske pesmi.
Alenka Brun

S

zato smo veseli, da je končno
izšla in da z njo obeležujemo
ta res lep in pomembni jubilej ansambla.«
Po zapisanih besedah akademskega skladatelja Lojzeta Lebiča gre za zgoščenko prirejenih ljudskih pesmi, ki je v današnjem času
svetovnega laboratorija, tehničnih novotarij ter hlastanja za materialnim in tehnološkim, ko naravnega človeka skoraj ni več, še posebno
dragocena.
Na zgoščenki je 16 pesmi, Jože Vidic pa nameni

še nekaj besed izbranim.
Repertoar Slovenskega okteta je namreč izjemno bogat.
»Mnogo skladb je bilo napisanih in posvečenih generacijam, ki so skozi leta gojile poseben odnos do teh
skladb. Za zgoščenko smo
se v izboru vrnili v zgodnja
leta, ko je oktet v svojem izrazu blestel v preprostih obdelavah ljudskih pesmi. Skozi zgodovino so nastajale
skladbe po meri pevcev in
tako smo našli lepo pot skozi obdobja, vse do današnjih
dni,« še pove.

Mladoporočenci

Novorojenčki

V četrtek, 12. avgusta 2021, sta v Radovljici zakonsko zvezo
sklenila Dušan Nikolić in Tadeja Marzlikar, v soboto, 14.
avgusta 2021, pa so se na Bledu poročili: Žiga Nikolavčič in
Tina Bertoncelj ter Edin Salčinović in Merjemm Kaltak. V
petek, 20. avgusta 2021, sta se na Sv. Andreju poročila Martin Potočnik in Maja Tkavc, v soboto, 21. avgusta 2021, pa
sta se v Škofji Loki poročila Matej Logar in Tanja Pogačnik.

V kranjski porodnišnici se je v minulem tednu rodilo 35
otrok, od tega 14 deklic in 21 dečkov. Tehtnica je največ
in najmanj gramov pokazala dečkoma, prvi je tehtal 4555
gramov, drugi pa 2490 gramov. Na Jesenicah se je rodilo
8 deklic in 13 dečkov. Tudi tu sta največ in najmanj tehtala dečka. Najtežji je tehtal 4510 gramov, najlažji pa 2020
gramov.
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spet tako, kot ste navajeni.
Vse krivde nikakor ne smete
pripisati njemu, saj ste bili vi
prvi, ki niste imeli več toliko
časa. In potem se je samo
stopnjevalo. Malo trme in
ego tudi naredita svoje – in
vajin je precej velik. Še pred
koncem tega leta boste z njegove strani postavljeni pred
dejstvo in končno se boste
morali odločiti. Ali vse tisto,
kar imate brez njega, ali pa
njega in novo življenje. Vem,
da odločitev ne bo težka, saj
sedaj že dobro veste, česa si
v resnici želite. In to je življenje z njim. Posledično se
vam bo zato spremenila tudi
poslovna pot, a nimate se
česa bati. Radi imate novosti in izzive. Kmalu se bodo
pokazali rezultati, ki jih boste
izjemno veseli. Želim vam
vse lepo.
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tanja.70@hotmail.com
»Danes, jutri«
V preteklosti sem se že obrnila na vas in z vašimi nasveti
sem se potem lažje odločala.
Zato vas ponovno prosim, da
pogledate, kaj mi napovedujejo karte. Najbolj me zanima
za ljubezen, saj se mi zdi, da
sva se zadnje čase oddaljila,
in me zanima, kaj lahko pričakujem. Kaj pa moja poslovno pot, si lahko obetam spremembe na bolje? Res vam
hvala.
Vesela sem, da sem vam lahko pomagala, saj je to potrditev za moje delo. Včasih potrebujemo zgolj to, potrditev,
da vemo, da smo na pravi
poti. Napoved prihodnosti
je le malo v pomoč, saj je na
koncu odvisno samo od nas.
Res je, kot pravite, da sta se
s prijateljem oddaljila, a to
je le trenutno in bo kmalu
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dogajalo, saj si bosta oba
želela čim prej ustvariti družino. Dom ima že, zato tukaj
ne bo ovire. Je podobnih let,
prijetnega značaja, in kot je
videti, se boste vsi zelo dobro
razumeli. Na področju službe
ima sin dobre obete in čaka
ga posebno presenečenje.
Pri zdravju ne vidim nobenih
težav. Vnuki po hčerini strani
vas bodo še naprej osrečevali in zaradi njih se nikar ne
obremenjujte. Starejša dva
sta že v obdobju pubertete,
zato je njuno obnašanje normalno. Še malo in se bo vse
spremenilo na bolje. Skrbi, ki
jih imate zaradi hčerke, bodo
kmalu preteklost, saj bo v
kratkem dobila dobre novice,
povezane z novo zaposlitvijo. Je pridna in delavna, zato
ni bojazni, da ne bi dobila
službe. Srečno.
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»Družina«
Tanja, hvala, ker imamo vas
in to rubriko, kjer se na vas
obračamo. Imam že vnuke, a
le po hčerkini strani. Zanima
me, ali si bo sin našel sorodno
dušo in ali so mu namenjeni
otroci. Vem, da to ni smisel
življenja, a vseeno si želim, da
okusi radosti družinskega življenja, saj ima vse vrednote za
to. Lepo vas pozdravljam.
Verjamem, da ne mislite nič
slabega in nočete urejati
življenja otrok, želite jim le
tisto, za kar mislite, da prinaša srečo. In to so otroci in
nov zarod. Sin že nekaj časa
premišljuje, da si ne želi več
biti sam, a kar čez noč se ne
more zaljubiti. V kratkem se
mu obeta nov krog prijateljev
in v tej družbi spozna osebo,
ki mu bo zamajala tla pod
nogami. Nato se bo vse hitro

Delite osebno srečo ali obisk abrahama, občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo železne poroke z
bralci našega časopisa in s tem presenetite, razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu tako na unikaten način
morda tudi obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite
zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja lahko sporočite na elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si in
info@g-glas.si ali pokličete na telefonsko številko 041
699 005.
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Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

Poroke, rojstva, obletnice
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

V idiličnem parku preddvorskega Gradu Dvor so ob
44. obletnici slovesa kralja rokenrola Elvisa Presleyja
pripravili koncert zasedbe Sams Fever. Koncert Elvisovih
zimzelenih uspešnic je občinstvo navdušil. / Foto: Tina Dokl
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lca. »Drum lca je lep ljudski
instrument, ki je danes žal
že v pozabi, in ker s to ploščo obujamo tudi nostalgijo po nekdanjem, smo posegli po tem naslovu. Ena od
skladb na tej zgoščenki se
tudi imenuje Drum lca in jo
za naš sestav priredil pokojni skladatelj Darijan Božič,
ki je bil nekdaj umetniški
vodja okteta,« pojasni Jože
Vidic. Nadaljuje: »Čas korone nam je precej prirezal krila ustvarjalnosti. Tudi ta zgoščenka bi morala ugledati
luč sveta že v preteklem letu,
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www.gorenjskiglas.si

Slovenski oktet / Foto: osebni arhiv
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lovenski oktet je
prvič zapel leta
1951 v Slovenski
filharmoniji in od
tedaj velja za najbolj reprezentativen slovenski moški vokalni komorni
ansambel. Njegovo osnovno poslanstvo je ohranjanje
in plemenitenje slovenske
vokalne glasbe.
V vseh teh letih je odličnost sestava vzdrževalo in
usmerjalo pet umetniških
vodij, leta 2008 je to mesto prevzel Jože Vidic, prvak
Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana. Poleg njega so člani Slovenskega okteta še
Andrej Oder, Rok Ferenček,
Janko Volčanšek, Janez Triler, Matej Voje, Darko Vidic
in David Jagodic.
Letos Slovenski oktet praznuje sedemdeset let, izdali pa so tudi zgoščenko, ki
so jo pevci naslovili Drumlica, vendar zapisali naslov
v narečni različici Drum
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Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

15
EUR

+ po

št ni n a

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

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka,
3. septembra 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021
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Ko se veter obrne v drugo smer, 1. del

KUHARSKI RECEPTI

Lomilec duš
Milena Miklavčič

usode

Prijatelji pravijo, da je Dominik eden tistih fantov, ki
jih danes »ne delajo več«:
priden, tih, zelo vdan, marljiv, dobrega srca, zmeraj
pripravljen pomagati. A toliko smole, kot jo je imel on,
ima malokdo. Vsaj kar se deklet tiče.
»Naj vam pove svojo zgodbo, tako in tako vsa vas ve, kaj
se mu je zgodilo,« so mi predlagali. Na srečo tudi najboljši prijatelji ne vedo vsega, zato je bil obisk pri ljubiteljskem pridelovalcu vseh
sort bučk in česna še toliko
bolj zanimiv.
Odraščal je v precej netipični družini. Starši so bolj
kot za otroka skrbeli zase in
za svoje ugodje. Petletni Dominik je neštetokrat pazil
bratca, starega tri leta, ko sta
imela ata in mama »nujne«
opravke in ju tudi po tri dni
ni bilo na spregled.
»A sva imela srečo. Nikoli
se nama ni nič zgodilo. Zelo
zgodaj sem odrasel, postal
odgovoren, skrben. V šoli
sem bil zelo uspešen. Menda sem bil za zgled, razen
takrat, ko je šlo za javno nastopanje. Pred tablo ali na
odru sem pa zamrznil in iz
mene ni prišlo drugega kot
eno ubogo jecljanje. Študiral sem matematiko in računalništvo, lahko bi rekel, da
z levo roko. Tudi služba, ki

sem si jo našel, je tiste vrste,
ki ne potrebuje odličnih
ocen iz retorike. Prvo dekle
je prišlo v moje življenje šele
po diplomi. Ljubezen se mi
je kar zgodila, ne da bi prosil zanjo. Čeprav sva bila kot
noč in dan, sva se zelo dobro razumela. Vse do trenutka, ko sem jo prvič pripeljal
domov. Takrat pa mi je začel
mešati štrene ati.
Z dekletom sta bila približno enako zgovorna, glasna, rada sta se »ustvarjalno« prepirala. Niti opazil nisem, da je začela iskati njegovo družbo, posedati z njim
na terasi, kjer sta čvekala vse
do jutra. Bil sem presrečen,
da se tako dobro razumeta.
Potem pa smo praznovali
bratov rojstni dan. Ne doma,
temveč na vikendu očetovih
prijateljev v okolici Novigrada. Brat je ravno tak veseljak,
kot sta ati in mami, zato se je
tudi veliko pilo, ena od lokalnih klap pa je igrala tiste najslajše, zelo romantične dalmatinske pesmi. Jaz – dolgočasnež in zoprnež – sem šel
seveda že malo pred polnočjo spat. Nikoli nisem ponočeval, tudi za bratov rojstni
dan ne. Mame ni bilo, ker je
imela neke opravke v Bruslju. Ne vem, kaj mi je bilo, so
bili krivi komarji, pojma nimam, enkrat proti jutru sem
se prebudil, in ker dekleta še
zmeraj ni bilo ob meni, sem
se malo sprehodil po hiši, da
bi jo našel. Na pokriti terasi pa sem, ves v šoku, naletel
na grozljiv prizor: pet ali šest
golih teles je ležalo vse križem, ati in moje dekle pa sta
bila še zmeraj 'ukleščena' z
nogami. Kot snop sem se sesedel na stopnico in nisem
vedel, kaj bi. Zrak je bil nabit z vonjem po človeških izločkih in alkoholnih hlapih,
smrdelo je po marihuani. Ko
sem se nehal tresti od studa in groze, sem se oblekel,
pospravil svojo kramo, sedel
v avto in se odpeljal domov.

Za vas izbira Katja Dolenc
Tam sem napolnil nekaj
škatel z nujnimi stvarmi,
spakiral računalniško opremo, knjige, nekaj spominkov. Zaklel sem se, da praga
nikoli več ne prestopim. Do
danes ga še nisem …«
Dominikova zgodba se je
na tem mestu šele začela.
Ati in mami sta ga družno
napadla, kakšen zoprnež, da
je, ker ne razume žurerjev.
Želela sta ga prepričati, da se
ni nič takega dogajalo, da so
se le malo »sprostili«. Med
vrsticami mu je ati povedal,
da sta se z dekletom »sproščala« že prej, pa da se ni zgodila čisto nobena škoda. Za
piko na i mu je mami rekla, da je ati pač veseljak, a da
ne misli nič hudega. Da ona
dobro ve, da ne!
»To je bil dan, ko sem ugotovil, da lastne družine sploh
ne poznam. Kot bi se pogovarjal s tujci, ki nimajo ne
časti in ne vesti! Kasneje sem
slišal, da so na vikendu pili in
žurirali še naslednji dan in da
so za seboj pustili pravo razdejanje. A tudi to za atija ni
bilo nič takšnega. Odprl je
denarnico in plačal, pa je bila
stvar zanj zaključena. Prvič v
življenju sem bil srečen, da
sem bil grdi raček, iz katerega so se sicer vsi norčevali, a v
sebi sem imel vest, ki je drugi
niso imeli!
Žal pa so se mi po tem
begu od doma ženske zagnusile. Priznam, včasih sem
šel s kakšno na kavo, a mi
prizori skupinskega seksa,
ki sem mu bil priča, niso šli
iz glave. Postal sem še večji samotar, kot sem bil pred
tem. Zanimivo je bilo tudi
to, da je le brat z menoj navezal stike, pa še to čez kakšnih osem let. Danes kolikor toliko normalno komunicirava, čeprav se zelo poredko druživa.
Pri dobrih petintridesetih
sem na Facebooku spoznal
neko dekle. Ireno. Iskala je
informacije o nakupu knjig

na Amazonu, pa sem ji priskočil na pomoč. Potem sva
si začela dopisovati. Ker sem
tega tisočkrat bolj vešč kot govorjenja, sva kmalu navezala
kar lep odnos. Nekajkrat sem
prišel v Ljubljano, srečala sva
se, lepo je nama bilo. Bila je
zelo krhka, koščena, zdelo se
mi je, da potrebuje zaščitnika, ki jo bo branil in ji bil za
moralno oporo.
Družila sva se kakšno leto,
začel sem že sanjariti, da sem
končno našel žensko svojega
življenja. Potem pa so se začeli izgovori: da se ne moreva
dobiti, ker ima neki nalezljiv
ekcem, da si popravlja zobe
in noče, da jo vidim takšno,
škrbasto. Izmikanja so trajala skoraj štiri mesece. Nekoč
sem nenapovedano pozvonil na njenih vratih. Ko se je
končno prikazala na pragu,
je nisem prepoznal: smrdela je po alkoholu, bila je zabuhla v obraz, komaj je vedela zase. Lastnim očem nisem
mogel verjeti! Nadrla me je,
naj izginem, češ da me ne
potrebuje. Vseeno sem vstopil, a mi je že v predsobi zastal korak: njena mačka je nebogljeno cvilila med praznimi steklenicami, umazanim
spodnjim perilom, čevlji.
Prijel sem se za glavo: sem
s takšno žensko prijateljeval več kot eno leto?! Kje sem
imel oči in kje pamet?!
Štedilnik, ki sva ga celo
skupaj kupila, je bil umazan,
v dveh posodah je bilo nekaj
plesnive hrane. Poklical sem
v picerijo, da so nama pripeljali dve pici. Komaj košček je
pojedla, že je šla bruhat. Pravzaprav je bruhala kar na tla.
Čez čas je toliko prišla k sebi,
da mi je povedala, da sva se
spoznala v času, ko se je zdravila in odvajala od alkohola.
Imela je tudi službo, verjela
je, da bo zlezla na zeleno vejo.
Potem pa je ob gledanju nekega filma ponovno segla po
domači travarici …«
(Konec prihodnjič)

Paradižnikova pita in skutni namaz
Erika Jesenko

Poleti se nam prilegajo preproste in lahke jedi,
ki nam ne obležijo v želodcu. Zakaj si ne bi namesto
pice privoščili paradižnikove pite, ki jo imamo pripravljeno v trenutku, medtem ko
bo skutni namaz z bučnim
oljem osvežilen in bolj hranljiv nadomestek paštete.
Za pripravo paradižnikove pite potrebujemo: 1 zavitek listnatega testa (približno 250 g), 2 večja paradižnika, 200 g skute, 100 g sirnega namaza, 2 žlici olivnega
olja, 2 manjši jajci, sol in poper, bazilika in origano.

Listnato testo razvijemo in ga po celotni površini prebodemo z vilicami in
ga premažemo z enim stepenim jajcem. Skuto, sirni
namaz, olivno olje, eno jajce, ščep soli in popra zmešamo v gladko zmes. Nadev
razporedimo po testu in ga
enakomerno razmažemo
po celotni površini. Po vrhu
razporedimo na tanjše rezine narezan paradižnik ter
potresemo z baziliko in origanom. Vsako stranico testa zavihamo navznoter,
tako da dobimo en centimeter širok rob. Pito pečemo v

pečici, segreti na 180 °C, od
25 do 30 minut.
Za pripravo skutinega namaza z bučnim oljem potrebujemo: 250 g pasirane skute, 50 g kisle smetane, 1 strok

Paradižnik je eden od plodov, ki ga lahko uporabimo na mnoge načine: za juhe, omake, priloge, solate, smutije, sorbete,
pijače ...

Hladna paradižnikova juha s papriko
Potrebujemo 2 papriki, od 250 do 400 g paradižnika, 2,5 dl
sladke smetane ali mleka, sol, malo limoninega soka, po ščepec
sladkorja, ingverja in rdeče paprike.
Očiščeni papriki in paradižnike narežemo ter z drugimi sestavinami v mešalniku zmeljemo v pire. Ponudimo z žličko
kisle smetane.

Nadevan paradižnik
Potrebujemo od 8 do 10 paradižnikov, 2 žlici jabolčnega kisa,
žlico olja, sol, poper, 4 jajca, 2 majhni konzervi tunine v olju,
strok česna, 2 žlici majoneze in 3 žlice kaper.
Paradižnik operemo, obrišemo, odrežemo »pokrovčke« in
previdno izdolbemo. Skupaj zmešamo kis, olje, sol in poper
ter premažemo notranjost paradižnikov. Jajca skuhamo v trdo,
jih prelijemo z mrzlo vodo, ohladimo, olupimo in sesekljamo.
Tunino odcedimo in raztrgamo na koščke. V majonezo gladko
vmešamo olupljen in strt česen, sol in poper, nato tunino, jajca
in po želji še kapre. Mešanico damo v izdolbene paradižnike
in ponudimo s kruhom.

Prepečen paradižnik s feto
Potrebujemo 3 velike paradižnike, žličko olivnega olja, sol, poper,
strok česna, 200 g fete, pol žličke rjavega sladkorja in svež timijan.
Paradižnike operemo, obrišemo, narežemo na 1 cm debele rezine in izrežemo nastavke za pecelj. Plitvo nepregorno posodo
namažemo z oljem, vanjo zložimo paradižnikove rezine in jih
posolimo in popopramo. Česen olupimo, drobno sesekljamo
in razdelimo na paradižnik. Feto razrežemo na rezinice, jih
zožimo na paradižnik, potresemo s sladkorjem in timijanovi
listki. Paradižnik pečemo v pečici, segreti na 250 C, približno
15 minut, da začne sir svetlo rjaveti. Nato takoj ponudimo.

Paradižnik z olivno skuto
Potrebujemo 5 večjih paradižnikov, 250 g skute, poper, sol, 3
žlice olivnega olja, strok česna ter 100 g zelenih ali črnih oliv
brez pešk ali 2 do 3 žlice olivne paste.
Skuto, poper, sol in olje dobro zmešamo, nato primešamo
nasekljane olive ali olivno pasto. Dodamo stisnjen česen, ponovno temeljito zmešamo in po potrebi začinimo. Paradižnike
operemo, obrišemo in narežemo na 1,5 cm debele rezine. Na
vsako damo kupček olivne skute. Okrasimo še s celimi olivami
in ponudimo s kruhom.

Presna paradižnikova omaka
Potrebujemo malo svežega hrena, 0,5 kg paradižnika, čebulo,
žlico limoninega soka, sladkor in 2 žlici olivnega olja.
Hren očistimo, olupimo, narežemo na 1 cm velike koščke in
zmeljemo v mešalniku. Nato mu dodamo narezan paradižnik,
čebulo in druge sestavine, začinimo po občutku in vse zmeljemo v pire. Omako uporabimo k testeninam, rižu, ribam,
mesu in krompirjevim jedem.

Lahke

jedi

nasekljanega česna, 2 žlici
bučnih semen, 3 žlice bučnega olja, sol in poper.
Skuto z vilicami dobro
zmešamo. Primešamo preostale sestavine in namaz

postavimo za pol ure v hladilnik.
Nasvet: Namazu primešamo poljubne sveže začimbe, ki jih na drobno nasekljamo.
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telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Že 16. Vikend smeha
Tržič – Kulturno društvo Kruh Križe letos pripravlja že 16.
Vikend smeha. V petek si boste ob 20. uri v Kulturni dvorani v Križah lahko ogledali filmsko projekcijo Deseti brat
Kulturnega društva Predoslje, v soboto pa predstavo o carju Saltanu v izvedbi Kulturnega društva Kropa. Predstava
je namenjena tudi otrokom. Za zaključek bodo poskrbeli
člani Kulturnega društva Dob s komedijo Komet prihaja.
Izvedbo prireditev bodo prilagodili aktualnim javnozdravstvenim razmeram in navodilom NIJZ. Priporočajo vnaprejšnjo rezervacijo vstopnic na telefonsko številko 041 204
952 (David). Vstopnina za posamezno predstavo je 5 evrov.
Pri vstopu v kulturno dvorano si nadenite zaščitno masko,
razkužite roke in pazite na ustrezno varnostno razdaljo do
drugih obiskovalcev. Predložiti morate ustrezno potrdilo o
izpolnjevanju pogoja PCT.

Dnevi poezije in vina na Belem
Belo – Vabljeni v torek, 24. avgusta, na Domačijo Pr' Lenart
na Belem, kjer bo v okviru Dnevov poezije in vina na Belem
ob 18. uri potekalo pesniško branje: Hilà Lahav, Kim Moore in Peter Semolič. Dogodek je brezplačen in bo potekal v
skladu z omejitvami NIJZ.

Torkova kinoteka v Banketni dvorani Kolpern
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v torek, 24.
avgusta, ob 20. uri na zadnjo poletno filmsko projekcijo v
Banketno dvorano Kolpern. Slovenija je v letu 2021 evropska gastronomska pokrajina, zato je vsebina te Torkove
kinoteke prav hrana. Predvajali bodo film z naslovom Ne
meč'mo hrane stran! Gre za dokumentarec, ki poudarja
problematiko zavržene hrane, od tiste s kmetij do tiste iz
prodaje in predvsem tiste, ki jo zavržemo doma, iz lastnih
hladilnikov.

Ustvarjalna delavnica v Hiši čez cesto
Milje – V okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske vas Občina Šenčur in KD Hiša čez Cesto vabita v torek, 24. avgusta,
ob 19. uri, da se jim pridružite na ustvarjalni delavnici v Hiši
čez cesto na Miljah. Izdelajte si okvirjeno sliko iz naravnih
materialov, kot so kamni, les, mah. Okvir in material boste
dobili na delavnici, lahko pa kaj prinesete tudi s seboj. Svoj
izdelek odnesete domov. Delavnica je namenjena vsem generacijam in je brezplačna. Prijave sprejemajo na mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu 04 280 48 25.

PREDAVANJA
Predavanje o fotografu Vladimirju Vlastji
Simončiču
Poljane – Umetnostna zgodovinarka Nina Misson bo v četrtek, 26. avgusta, ob 18. uri v Šubičevi hiši, kjer je na ogled
razstava fotografij Vladimirja Vlastje Simončiča Skrite strukture človeškega, predstavila tega vsestranskega fotografa,
predavatelja in pedagoga. Predavanje se bo osredotočilo na
eksperimentalno plat Simončičevega fotografskega ustvarjanja ter njegovo vlogo pedagoga in utemeljitelja t. i. slovenske metode poučevanja fotografije brez uporabe fotografskega aparata. Predavanje organizirata Loški muzej in Zavod
Poljanska dolina.

Kolesarski izlet od Snovika do Motnika
Snovik – Občina Kamnik skupaj s člani Športnega društva
Motnik vabi ljubitelje kolesarjenja na tradicionalni, že trinajsti kolesarski izlet od Snovika do Motnika, ki bo v nedeljo,
29. avgusta, ob 9. uri. Zbirno mesto udeležencev bo na parkirišču pri Termah Snovik, kolesariti pa bodo začeli nedaleč
stran, pri izviru zdravilne vode v Potoku. Skupaj bodo prekolesarili 22 kilometrov dolgo kolesarsko pot, ki povezuje oba
kraja. Del poti poteka po gozdnih cestah, zato organizatorji
priporočajo gorsko kolo, obvezna je tudi uporaba čelade.
Udeležba na prireditvi bo omogočena le obiskovalcem s
PCT-dokazili, ki jih bodo preverjali na prijavnem mestu. V
primeru dežja prireditev odpade.

KAŽIPOT

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021

kazipot@g-glas.si

Aljaževi dnevi

Pohod bo, spremljajoče
prireditve odpadejo

Od 26. do 29. avgusta bodo na Dovjem, v Mojstrani in Vratih tradicionalni
Aljaževi dnevi. Organizatorji napovedujejo bogat in raznolik program.
Suzana P. Kovačič
Dovje – Aljaževe dneve bodo
odprli ta četrtek ob 20. uri,
ko bo kustodinja v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani Neli Štular
predstavila drzno plezalko
Miro Marko Debelak.
V petek ob 17. uri bo nastop Čarodeja Tonija na
Trgu olimpijcev v Mojstrani, v primeru slabega vremena pa v Slovenskem planinskem muzeju. Ob 20.
uri bo koncert Trizvok pod
umetniškim vodstvom Sebastiana Bertonclja na Trgu
olimpijcev, v primeru slabega vremena pa v Aljaževem
prosvetnem domu Dovje.
V soboto ob 11. uri bo vaja
Gorske reševalne službe
Mojstrana pred Slovenskim
planinskim muzejem, ob
20. uri pa večer z legendarno
navezo Mojstranske veverice na Trgu olimpijcev, ob
slabem vremenu pa v Aljaževem prosvetnem domu.

V nedeljo ob 8. uri bo
Gustlnov pohod na relaciji
Aljažev dom–bivak pod Luknjo–izvir Triglavske Bistrice
pod Severno steno, v primeru slabega vremena bodo pohod prilagodili in bo potekal
od Slovenskega planinskega
muzeja do Aljaževega doma
po Poti Triglavske Bistrice.
Ob 15. uri bo koncert vokalne skupine Korona, ob 16.
uri pa maša, oboje pri Aljaževi kapeli sv. bratov Cirila
in Metoda v Vratih, v primeru slabega vremena bo oboje
v cerkvi sv. Klemena v Mojstrani.
Že 29. Aljaževe dneve organizira KUD Jaka Rabič
Dovje - Mojstrana v sodelovanju z lokalnimi društvi
(turističnim,
planinskim
in gorsko reševalno službo), Župnijo Dovje in Slovenskim planinskim muzejem. S prireditvami v raju
pod Triglavom obudijo spomin na velikega Slovenca
Jakoba Aljaža, domoljuba,

planinca, graditelja planinskih postojank, glasbenika,
župnika, ki je v dovški fari
preživel skoraj štiri desetletja svojega življenja.
Aljaževi dnevi bodo tudi
kulinarično obarvani. V
petek ob 15.15 bo v gostilni Pr' Železn'k v Mojstrani
brezplačna delavnica peke
rženega kruha v okviru projekta KUHAM DOMAče
(obvezne so prijave do srede
na info@fundacija-aljazev-kraj.si, udeleženci morajo
izpolnjevati pogoj PCT). V
soboto dopoldne bodo pred
planinskim muzejem ponudili Aljaževo malico, malico
planincev nekoč. Istočasno
bo na isti lokaciji tudi otroška delavnica, na katero vabita Fundacija Aljažev kraj
in gostilna Pr' Železn'k.
Vstop na vse prireditve
je prost. Organizatorji jih
pripravljajo skladno z ukrepi NIJZ za preprečevanje
okužb, obiskovalce pa prosijo za odgovorno ravnanje.

Radovljica – Zaradi trenutnih
razmer, povezanih z epidemijo, bodo Večno mladi
fantje tako kot lani tudi letos
zadnjo soboto v avgustu izvedli samo pohod na Stol.
Letošnji bo že 47. po vrsti.
Običajnih spremljajočih priredite, ki se odvijajo po izveden pohodu, kot je koncert
pihalnih orkestrov, povorka
in večerni koncert z druženjem na Linhartovem trgu
pa letos še ne bo.

Sprehod ob Pšati
Mengeš - V Staretovem drevoredu v športnem parku v
Mengšu je Likovno društvo
Mengeš organiziralo že tradicionalno galerijo na prostem
z naslovom Sprehod ob Pšati.
Z razstavo so počastili jubilejnih 25 let delovanja društva.
Skupno je razstavljalo 34 slikarjev, in sicer članov društva
ter povabljenih gostov iz drugih društev, kot je zapisala
Helena Testen. Na ogled je
bilo več kot sedemdeset čudovitih del s široko paleto motivov v različnih tehnikah, ki
so popestrila drevored. Eden
od članov se je predstavil tudi
s kiparskimi deli iz varjenega
železa.

Prodajalec traktorjev John Deere, m/ž (Šenčur)
V kmetijsko-tehničnem centru Sloga Šenčur zaposlimo prodajalca kmetijske
mehanizacije, predvsem traktorjev znamke John Deere. KGZ Sloga Kranj, z.
o. o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.

MojeDelo.com
STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
Varnostnik, m/ž (Kranj)
Kot del tima bo izbrani kandidat: opravljal varovanje ljudi in premoženja, opravljal
delo varovanja na javnih prireditvah. Valina varovanje, d. o. o., Litijska cesta 45, 1000
Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Delavec v proizvodnji, m/ž – 2 delovni mesti (Kamnik)
Njegove naloge so: priprava orodij, stroja in materiala za delo, dela na vrtalnem
stroju oz. na bobnih za raziglavanje, dela na peskalnem stroju … Kofra, d. o. o.,
Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 22. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
GLS kurir, m/ž (Škofja Loka)
Pogodbeni partner išče kurirja za lokacijo Škofja loka z okolico. General logistics
systems, d. o. o., – GLS pogodbeni partner, Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana. Prijave
zbiramo do 22. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Tiskar, m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo grafični tehnik, tiskar oz. druge primerne
smeri, željo po delu v tiskarstvu, pripravljenost za učenje tiskarske stroke ... EGP
Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave
zbiramo do 19. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Prodajni svetovalec, m/ž (Jesenice)
Si želiš postati del izjemne ekipe, ki svoje navdušenje nad najnovejšo tehnologijo prenaša na kupce? Si želiš postati del Big Bangove družine? Če se prepoznaš
v teh besedah, nam pošlji svoj življenjepis. Big Bang, d. o. o., Madžarska ulica 12,
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Delavec na odpremi, m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: zaželeno poznavanje branja tehničnih risb, sposobnost timskega
dela, resnost, zanesljivost in natančnost. Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja
Loka. Prijave zbiramo do 19. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Kranj)
Opis dela, ki ga boste torej pri nas opravljali: predstavitev oblačil Champion potencialnim kupcem, prevzem blaga in njegovo razstavljanje po segmentih v trgovini,
ob zaključku dela enostavno naročanje blaga, ki ste ga tisti dan prodali, skladišču
... Trgovski center Tivoli – Moto Shop, d. o. o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave
zbiramo do 18. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka)
Tipične naloge: pripravljanje, posluževanje in nadziranje delovanja strojev, priprava ustrezne surovine za nemoten tehnološki proces, tehtanje, pakiranje in skladiščenje izdelkov po delovnem nalogu … Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka.
Prijave zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Logist/disponent, m/ž (Šenčur)
Ali si želiš pridobiti samozavest in izkušnje na področju logistike? Prijavi se na prosto delovno mesto logist/disponent v uspešno transportno podjetje. Jurčič & Co., d.
o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 10. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Serviser – mehatronik m/ž (Kranj)
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri (npr. mehatronika), delovne izkušnje s tehničnega področja, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina), sposobnost tehničnega presojanja in sprejemanja odločitev ... Dossis, d. o. o., Savska cesta 30, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 17. 9. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Produktni vodja za področje CPE terminalne opreme, m/ž (Kranj)
Bodi strokovnjak, ker: oblikuješ produktni portfelj, strategijo in sodeluješ z
zunanjimi partnerji, skrbiš za celoten življenjski cikel ... Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Elektrotehnik – monter, m/ž (Begunje na Gorenjskem)
Opis delovnega mesta: vgradnja in priklop opreme na plovilih, priprava elektroinštalacij, vezava omaric, spremljanje dokumentacije, programiranje in kalibracija opreme. Zaželena elektro smer izobrazbe. Dolgoročna zaposlitev. STAL MAR,
d. o. o., Tbilisijska ulica 89, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 9. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
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MALI OGLASI, ZAHVALE

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 25. 8.
15.30, 17.40 MALI ŠEF: DRUŽINSKI
POSLI, sinhro.
20.20 POTOVANJE SKOZI SPOMINE
18.40, 20.00 SOBA POBEGA 2:
BREZ IZHODA
20.50 STILLWATER
16.20, 18.10TAČKE NA PATRULJI: FILM, sinhro.

KUPIM

MALI OGLASI
19.50 ODRED ODPISANIH:
NOVA MISIJA
20.30 GLAVNI JUNAK
15.40 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.
18.20 KRIŽARJENJE SKOZI DŽUNGLO
16.40 LUKA, sinhro.
16.10 KRUDOVI: NOVA DOBA, sinhro.
17.30 HITRI IN DRZNI 9
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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malioglasi@g-glas.si

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

TRAKTOR, lahko s priključki, in motokultivator, tel.: 031/500-933		

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

21001794

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

PRIDELKI

Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

PRODAM
BRINOVE jagode, tel.: 040/888-200		
21001816

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
8 mesecev brejo kravo simentalko,
cena po dogovoru, tel.: 041/589-060
21001937

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

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

V dolgoročni najem vzamem garsonjero ali enosobno stanovanje z balkonom
v bloku ali stolpnici na območju Gorenjske (Škofja Loka, Radovljica, Kranj, Tržič, Železniki, Gorenja vas - Poljane,
Žiri) do 450 EUR (najemnina in stroški),
tel.: 040/340-682
21001936

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

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

TOYOTA Corolla karavan 1.6, bencin,
letnik 2003, dobro ohranjena, registrirana, cena 1.000 EUR, tel.: 040/430815
21001939
KUPIM

www.gorenjskiglas.si

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro 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.
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21001769

BIKCA, ČB/RJ, starega 3 tedne, tel.:
041/254-711
21001943
ČB bikca in teličko ter bikca simentalca, tel.: 040/365-080
21001941
MLADE kokoši jarkice – rjave kokoši v
začetku nesnosti, lastna vzreja. Dostav
ljamo po Gorenjski. Kmetija Šraj, Robert Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane,
tel.: 031/751-675		
21001904

PRODAM

Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

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

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

21001796

PRAŠIČE za nadaljnjo rejo, ugodno,
Šenčur, tel.: 064/148-346

Seksi pite je knjiga
posvečena ljubiteljem
hitrih in enostavnih
receptov. Vsebuje 40
preverjenih receptov
za sladke, slane, presne,
mesne in veganske pite.
Pite so slastne, preproste
za pripravo in očarajo
z bogato kombinacijo
okusov in različnimi načini priprave.
Postrežemo jih lahko
kot sladico, prigrizek,
glavno jed ali prilogo.

PRAŠIČE, krškopoljske, za odojke ali
nadaljnjo rejo in kamerunskega ovna,
tel.: 041/758-972
21001938
RJAVE jarkice in bele piščance za dopitanje, Stanonik, Log 9, Škofja Loka,
tel.: 04/51-85-580, 041/694-285		

KURIVO
PRODAM

21001891

MEŠANA drva, tel.: 051/363-123		
21001934

SUHA bukova drva ter hrastove in
smrekove plohe, tel.: 040/399-778
21001930

SUHA, metrska ali razžagana, mešana
drva, možna dostava, cena 45 EUR/
m3, tel.: 041/811-794
21001944

HOBI
KUPIM
ODLIKOVANJA, značke, kovance, slike, srebrnino, luči, zastave in drugo,
tel.: 068/173-293
21001940

STORITVE
NUDIM
ADAPTACIJA – vsa gradbena dela od
temeljev do sterhe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163
21001772

Mehka vezava,
145 x 210 mm,
90 strani

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871		
21001770

RAZNO
PRODAM

ŽIVALI IN
RASTLINE

GRADBENO lestev za višino in mešalno betonarno, tel.: 051/646-650		

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura
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.

www.gorenjskiglas.si

EUR

21001932

PRODAM

www.gorenjskiglas.si

LOTO

PODARIM

Marjeta Ženko

11

TRI mesece staro psičko, pasme istrski kratkodlaki gonič, tel.: 040/624078
21001918

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

RE JA
OVC IN KOZ

EUR

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in dostava, tel.: 041/455-732

21001935

ŠKODO Octavijo karavan ali podoben
avto, star do šest let, tel.: 041/608763
21001931

10

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisana
reja ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc
in koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme,
posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...

14
EUR

+ po

št ni n a

5 prikupnih majhnih muckov, navajenih
na življenje zunaj. Če ste zainteresirani,
pokličite, tel.: 031/460-547		
21001933

MAČJEGA mladička, živahnega in
radovednega samčka, tel.: 031/592399		
21001945

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
CIRKULAR z mizo in koritom, tel.:
031/812-210
21001942

Izžrebani nagrajenci na
gradne križanke, objav
ljene v časopisu Gorenjski glas dne 10. avgusta
2021, z geslom NE ZAMUDI RESTART TURENJE, ki prejmejo vstopnico za koncert SENIDAH,
RELJA POPOVIĆ IN COA,
so: Ivana Flander iz Zgornjih Gorij, Blaž Roblek iz
Preddvora in Edo Grašič
iz Cerkelj na Gorenjskem.
Nagrajencem iskreno čestitamo.

Rezultati 67. kroga – 22. avgust 2021
12, 18, 22, 30, 31, 33, 37 in 27
Loto PLUS: 1, 3, 5, 6, 12, 25, 30 in 38
Lotko: 8 7 2 2 2 8
Sklad 68. kroga za Sedmico: 500.000 EUR
Sklad 68. kroga za PLUS: 160.000 EUR
Sklad 68. kroga za Lotka: 200.000 EUR

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame in babice

Ivane Ažman
iz Britofa

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste našo mamo
pospremili k zadnjemu počitku. Hvala gospodu župniku Janezu Jenku, nosačem in
pevcem, ki so sočutno pripomogli, da je bilo zadnje slovo od naše drage pokojnice
napolnjeno z mirom, dostojanstvom in tolažbo.
Žalujoči vsi njeni
Britof, avgust 2021
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Jaka otroke povabil na igrišče
Simon Šubic
Kranj – Državni reprezentant in trenutno član Cedevite Olimpije Jaka Blažič je
košarkarsko pot začel v Kranju, zato se je odločil, da otrokom iz tega okolja tudi
povrne nekaj košarkarskega. Pred letom dni je tako
vzniknila ideja o projektu
Vesela košarka Jaka Blažič, s
katerim skušajo za igro med
dvema košema navdušiti
čim več kranjskih otrok. V
okviru projekta je stekla tudi
akcija obnove zunanjih košarkarskih igrišč in najprej
so se lotili obnove igrišča v
Čirčah. Izvedbo projekta sta
poleg sponzorjev omogočili tudi Mestna občina Kranj
in Krajevna skupnost Čirče.
V nedeljo so obnovljeno igrišče tudi uradno odprli. Seveda Blažič na veselem dogodku ni manjkal, nedeljsko popoldne pa je med drugim popestril tudi raper in košarkarski navdušenec Rok Terkaj - Trkaj ...
»Vedno, ko vam bo
dolgčas, pridite na igrišče. Saj vem, da so igrice

Semenj na Krvavcu
Janez Kuhar
Krvavec – V nedeljo, prvo nedeljo po velikem šmarnu, je
bilo na Krvavcu t. i. žegnanje oziroma semenj, ki se je
začelo s tradicionalno žegnanjsko sveto mašo pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne. Mašo je daroval cerkljanski župnik mag. Jernej Marenk. Udeležilo se je je okoli šeststo ljudi, Krvavec pa je
v nedeljo obiskalo 1500 ljudi. Bogoslužje so s petjem
polepšali pevci mešanega

V okviru projekta Vesela košarka Jaka Blažič so v nedeljo v Čirčah odprli obnovljeno zunanje
košarkarsko igrišče.

cerkvenega pevskega zbora iz Cerkelj pod vodstvom
prof. Damijana Močnika in
orgličar. Krvavški gostinci
so po maši pri kapelici pripravili za obiskovalce krofe in
flancate ter osvežilne napitke. Številni pohodniki so pot
nadaljevali na najvišjo točko
Krvavca, na Veliki Zvoh, in
se ob vrnitvi ustavili na eni
od planšarij ali v gostinskem
lokalu. Na paši na Krvavcu je
okoli štiristo glav živine, ki
bo tam do malega šmarna,
8. septembra.

Prvi met na koš na obnovljenem košarkarskem igrišču v Čirčah je pripadel glavnemu gostu
– Jaku Blažiču. Kot se za slovenskega reprezentanta spodobi, ga je tudi zadel. / Foto: Simon Šubic
in računalniki zanimivi,
a vseeno mislim, da se na
takšnih igriščih sklepajo
nova prijateljstva, ustvarjajo spomini za vse življenje
in se ne nazadnje ustvarjajo novi Luke Dončiči,« je
čirško mladino k igranju
košarke pozval Blažič. Pripadel mu je tudi otvoritveni prosti met, ki ga je član

aktualnih evropskih prvakov in četrte reprezentance
na minulem olimpijskem
košarkarskem turnirju v
Tokiu tudi suvereno zadel.
Kranjčan Rok Klemenčič, vodja ekipe Vesela košarka Jaka Blažič, je pojasnil, da je ideja o projektu vzniknila pred dobrim
letom, ko je Blažič izrazil

Jaka Blažič je z malimi košarkarskimi navdušenci odigral tudi košarkarsko tekmo, sicer pa
predvsem delil avtograme. / Foto: Simon Šubic

vremenska napoved
Danes, jutri in v četrtek bo deloma sončno. Danes lahko pozno
popoldne nastane kakšna ploha, v četrtek popoldne so možne
nevihte. Zjutraj bo v zatišnih legah megla. Danes in jutri bo
pihal vzhodnik, v četrtek pa jugozahodnik.

željo po košarkarskem projektu, ki bi potekal v dobro otrok. »Imamo tri generacije otrok, starih od šest
do dvanajst let, ki trenirajo v Champ centru športa v
Kranju, se družijo, zabavajo, hodijo na tekme Cedevite
Olimpije ... Gre za širok projekt, ki skuša otrokom dati
čim več. Naš cilj je razširiti
projekt na čim več lokacij in
otroke 'zastrupiti' s košarko,
nato pa naj vsak svoj talent
razvija v klubu, ki si ga sam
izbere,« je pojasnil.
Del projekta je tudi obnova košarkarskih igrišč. Prvega, v Čirčah, so izbrali na
podlagi treh kriterijev: koliko otrok z območja sodeluje
v Veseli košarki Jaka Blažič,
njihova udeležba na treningih in glasovanje na družbenih omrežjih. »Na košarkarskem igrišču v Čirčah je v
zadnjih letih nogomet že kar
nekoliko izpodrinil košarko.
Mislim, da smo z obnovo
to igrišče vsaj za naslednjih
pet, deset let spet vrnili košarkarjem,« je razložil Klemenčič. »Če bodo razmere
dopuščale, bomo že spomladi obnovili novo igrišče,« je
še napovedal.
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»Ta domač« prizor
Suzana P. Kovačič
Mojstrana – Mojstrana je na
minulo sobotno jutro pokazala tradicionalen obraz in
ni ga bilo obiskovalca, ki si
tega ne bi z zanimanjem ogledoval in fotografiral. Skozi vas so gnali 47 glav živine, a s posebnim razlogom,
kot je povedal član Agrarne
skupnosti Dovje - Mojstrana

Janez Zima: »Na Vrtaški
planini je kravam zmanjkalo paše. Bila je dolga zima
in suša ... Nič se ni obraslo.
Zdaj jih vodimo na Belo polje, kjer naj bi se pasle do okrog 15. oktobra.« No, kdor je
že kdaj bil na Vrtaški planini, ve, kakšne strme poti so
vajene tudi krave, ki jih priženejo gor na pašo in nazaj
v dolino ...

Začela so se dela na zahodnem bregu jezera

o

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

SREDA

Letošnjega žegnanja pri kapelici Marije Snežne na Krvavcu
se je udeležilo okoli šeststo ljudi.
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TOREK

Gorenjski glas
torek, 24. avgusta 2021

info@g-glas.si
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Preddvor – Z včerajšnjim dnem so se začela dela na zahodnem
bregu jezera Črnava, obveščajo z Občine Preddvor. V okviru projekta Turizem ribjih doživetij, za katerega ima občina odobreno
85-odstotno sofinanciranje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo, bodo namreč uredili obalo na občinskem zemljišču,
na predelu od Picerije Urša proti jezeru. Ureditev zahodnega
brega jezera Črnava za izvajanje turističnih produktov in paketov, ki povezujejo aktivna ribja doživetja z drugimi dejavnostmi
aktivnega doživljanja narave in podeželja, pa tudi za izvajanje
aktivnega preživljanja prostega časa domačinov, je sicer prevladujoča naložba projekta. Na Občini Preddvor obiskovalce jezera
prosijo, da v času del upoštevajo pravila gradbišča.

