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Prvi Escape muzej v Sloveniji
Muzejsko zbirko Kajžnkove hiše v Ratečah so obogatili z edinstvenim
turističnim produktom Escape muzej, ki obiskovalcem omogoča
spoznavanje rateške zgodovine ob zabavnih nalogah.
Ana Šubic
Rateče – V Kranjski Gori so
v poletno turistično sezono vstopili z različnimi novostmi, ena glavnih pa je
nov turistični produkt Escape muzej, ki so ga uredili v
Kajžnkovi hiši v Ratečah. Obstoječo muzejsko razstavo s
predstavitvijo etnološke dediščine Rateč so tako dopolnili z možnostjo aktivnega
obiska v obliki Ecape muzeja.
Nov turistični produkt je
nastal na podlagi sodelovanja med Gornjesavskim muzejem Jesenice, ki upravlja
Kajžnkovo hišo, Turizmom
Kranjska Gora in podjetjem

Escapebox. Gre za prvi escape muzej v Slovenji in
tudi širše, je poudaril direktor Turizma Kranjska Gora
Blaž Veber.

Ponovno oživiti
Kajžnkovo hišo
V. d. direktorja Gornjesavskega muzeja Jesenice
Aljaž Pogačnik upa, da bo
njihov skupni projekt pripeljal do ponovne oživitve
Kajžnkove hiše. Kot je pojasnil, njen obisk v preteklih
letih ni dosegal njihovih pričakovanj, v času korone pa je
povsem upadel, in to kljub
bogatim vsebinam, ki prikazujejo bivanjsko kulturo 19.

stoletja s poudarkom na rateški noši in predmetih, ki
so jih uporabljali prebivalci. Posebej je omenil še rateški rokopis iz leta 1380, enega najstarejših v slovenskem
jeziku. »Žal razpolagamo
samo s faksimili, original
hranijo v deželnem muzeju
v Celovcu,« je razložil Aljaž
Pogačnik. Z Escape muzejem so po njegovih besedah
združili izobraževanje in zabavo, saj lahko obiskovalci
sedaj skozi igrificirano doživetje na zabaven način spoznajo pomembna obdobja in
dogodke v rateški zgodovini.
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V Kajžnkovi hiši v Ratečah so odprli prvi escape muzej (muzej pobega) v Slovenji in tudi
širše. Obiskovalci med igro spoznajo tudi rateško nošo. / Foto: Primož Pičulin

Diamantna Jernej Oblak in Nejc Urh
Splošno maturo je v spomladanskem roku letos uspešno opravilo 5194 dijakov četrtih letnikov oziroma
95,41 odstotka, vse možne točke je zbralo 18 maturantov.
Mateja Rant
Kranj, Škofja Loka, Jesenice, Kamnik – V srednjih šolah so včeraj podelili letošnja maturitetna spričevala. Splošno maturo je letos v
spomladanskem roku na 82
šolah po Sloveniji opravljalo 5865 kandidatov, od tega
se je v gorenjski regiji splošne mature udeležilo 622
kandidatov. Maturo je uspešno opravilo 5194 kandidatov ali 95,41 odstotka, kar
je nekoliko manj kot preteklo leto, ko je bilo uspešnih
97,26 odstotka maturantov.
Najvišji možni uspeh je doseglo 18 dijakov, med njimi
Nejc Urh z Gimnazije Kranj

Jernej Oblak / Foto: Osebni Arhiv

Nejc Urh / Foto: Tina Dokl

in Jernej Oblak z Gimnazije
Škofja Loka.
Na treh slovenskih gimnazijah, med njimi na

Gimnaziji Kranj, je 66 dijakov iz Slovenije in 29 tujcev opravljalo tudi izpite
mednarodne mature. Med

njimi je bilo kar 52 zlatih
maturantov, to pomeni, da
so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 od skupno 45 možnih t očk. Na Gimnaziji Kranj je mednarodno maturo opravljalo 22
slovenskih dijakov, ki so v
povprečju dosegli 40 točk,
od tega je bilo 12 zlatih maturantov.
Maturitetno
spričevalo s pohvalo sta letos prejela 302 maturanta, to je povsem enako število kot lani,
med njimi je bilo 172 deklet
in 130 fantov. V povprečju so
kandidati dosegli 20,79 točke (julija lani 20,99).

Na sodišču še o višini
odškodnine deklici Gaji
Simon Šubic
Kranj – Na Okrožnem sodišču v Kranju so v petek nadaljevali obravnavo odškodninske tožbe zoper Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj zaradi napačno vodenega poroda danes devetletne deklice Gaje.
Potem ko je sodišče pred tremi leti z vmesno sodbo odločilo, da je odškodninska
tožba Gaje in njenih staršev zoper porodnišnico v celoti utemeljena, sodba pa je
tudi pravnomočno potrjena, zdaj na sodišču poteka

Priloga:
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obravnava za določitev višine odškodnine. Pooblaščenka tožene porodnišnice Ana
Javh je sicer zaradi samega
temelja vložila pritožbo tudi
na ustavno sodišče, vendar
pa se je kranjsko sodišče odločilo, da na odločitev ustavnega sodišča, ki bo verjetno
zelo pozna, ne bo čakalo, niti
mu ni treba. Odškodninski
zahtevek je po oceni sodišča
vreden okoli milijon evrov,
tožniki pa so v vmesnem obdobju z drugoobtoženo Zavarovalnico Triglav že sklenili delno poravnavo.
16. stran
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Srečanje gorenjskih
upokojencev

Podhodi kot urbane
galerije

Ena najobetavnejših
slovenskih atletinj

Jama razsvetljena le
enkrat v letu

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je po dveletnem
premoru ponovno pripravila Srečanje gorenjskih upokojencev, tokrat že 29. Potekalo je na Rudnem
polju na Pokljuki.

V kranjski soseski Planina so s poslikavami in grafitiranjem na novo
uredili tri podhode za pešce. S t. i.
urbanimi galerijami želijo spodbujati krajane k uporabi podhodov in
preprečiti vandalizem.

Gorenjka Brina Likar je na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila
srebrno medaljo v skoku v daljino.
Atletinja z Golnika je spregovorila
o atletskih začetkih, dosedanji karieri in ciljih.

Jamarsko društvo Simon Zima
Gorje tradicionalno organizira pohod na planino Obranco z ogledom Snežne jame, ki je ob tej
priložnosti edinkrat v letu
razsvetljena.

Danes bo sončno, jutri bo
delno jasno s spremenljivo
oblačnostjo. V četrtek bo
sončno in spet bolj vroče.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Zvoki Dalmacije na Gorenjskem

Foto: arhiv organizatorja

Klapa Rišpet je glasbena skupina iz Splita na Hrvaškem, ki jo
je leta 2011 zasnoval priznani splitski skladatelj Pero Kozomara. Gre za skupino glasbenikov, ki na tradicionalen dalmatinski način izvajajo hrvaško klapsko glasbo, ki vključuje tudi a
cappella večdelno petje. Prav tako izvajajo sodobno klapsko
glasbo s popolno instrumentacijo. V četrtek, 4. avgusta, bo
Klapa Rišpet ob 20. uri nastopila v Letnem gledališču Khislstein v Kranju in dva naročnika Gorenjskega glasa si bosta koncert lahko ogledala brezplačno. Če želite sodelovati v žrebanju
za brezplačni vstopnici, odgovorite na nagradno vprašanje:

Napišite vsaj eno avtorsko pesem Klape Rišpet. Odgovore s
svojimi podatki najkasneje do ponedeljka, 18. julija, pošljite
na koticek@g-glas.si ali na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Za nepozaben večer pod zvezdami sredi poletja
bosta poskrbela čudovit ambient in čar dalmatinske glasbe.
Za več informacij o koncertu pokličite Marušo na 041/962 418.

www.gorenjskiglas.si

Darilo
Knjigo prejme MAKS RUPNIK s Sovodnja.

Brazilsko odlikovanje
za prof. dr. Danico Purg
Maša Likosar
Ljubljana – Veleposlanik Federativne republike Brazilije v Sloveniji Eduardo Prisco
Paraiso Ramos je prof. dr.
Danici Purg, ustanoviteljici in predsednici IEDC – Poslovne šole Bled, podelil odlikovanje častni red Rio Branco. Gre za najvišje odlikovanje brazilske države tujemu
državljanu, ki ga podelijo uglednim osebnostim, ki so pomembno prispevale h krepitvi mednarodnega sodelovanja in prijateljstva med državama. Ob prejemu je Purgova dejal, da ima Brazilija v
njenem srcu posebno mesto.
V Riu de Janeiru je namreč

IEDC – Poslovna šola Bled
organizirala svoj prvi mednarodni program za vodilne kadre iz podjetja BAE
Systems. Z Riom jo povezuje tudi poseben dogodek, saj
je leta 2010 tam prejela eno
najpomembnejših nagrad
v njeni karieri za mednarodnega izobraževalca leta (International Educator of the
Year), ki ji jo je podelila Akademija za mednarodni management (AIB). Poudarila
je tudi, da bo s pomočjo odlikovanja Rio Branco še ponosneje delovala kot ambasador obeh držav v korist vzajemne rasti in razvoja izobraževanja o odgovornem voditeljstvu po vsem svetu.

Eduardo Prisco Paraiso Ramos je Danici Purg podelil
odlikovanje častni red Rio Branco. / Foto: arhiv IEDC – Poslovne šole Bled
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V Kranju gostili tri ministre
»Lokalne potrebe velikokrat presegajo lokalni okvir, zato je sodelovanje z vlado in ministri izredno
dobrodošlo,« je ob obisku ministrov za kohezijo, gospodarstvo in zunanje zadeve dejal kranjski župan
Matjaž Rakovec.
Simon Šubic
Kranj – Gorenjsko prestolnico je v četrtek na povabilo Mestne občine Kranj
(MOK) obiskala trojica SD-jevih ministrov: zunanja
ministrica Tanja Fajon, gospodarski minister Matjaž
Han ter minister za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek. Na
delovnem sestanku z županom Matjažem Rakovcem
so se seznanili z aktualnimi investicijami in projekti v MOK, nato so si ogledali občinski vozni park električnih vozil, potek obnove
prostorov za podjetniški inkubator Kovačnica in Glasbeno šolo Kranj v mestnem
jedru, obiskali pa so tudi
podjetji Iskratel in 3fs.
»Zaključuje se trenutna finančna kohezijska politika,
pred durmi je nova, in soočeni smo s turbulentnimi
okoliščinami za dokončanje naših projektov, zato je
bil obisk ministrov izredno
dobrodošel. Lokalne potrebe
namreč velikokrat presegajo
lokalni okvir, zato je sodelovanje z vlado in posameznimi ministri izredno dobrodošlo,« je po delovnem sestanku dejal Rakovec.

V preteklosti premalo
pogovarjanja o projektih
Minister Jevšek je poudaril, da kot nekdanji župan
(Murske Sobote, op. p.) zelo
dobro razume probleme lokalne skupnosti. Kranjski
mestni upravi je predstavil
aktivnosti, ki v službi vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko tečejo v luči
nove finančne perspektive. Kot je napovedal, bodo
za Evropsko komisijo do 15.

V Kranju so v četrtek gostili tri ministre. Z leve: podžupan Janez Černe, župan Matjaž
Rakovec ter ministri Aleksander Jevšek, Tanja Fajon in Matjaž Han. / Foto: Tina Dokl
julija pripravili uradno verzijo partnerskega sporazuma za obdobje 2021–2027,
ob tem pa pričakujejo, da
bodo od komisije potrjen
sporazum prejeli avgusta.

projekti se bodo izvajali in
kateri projekti so lokalnega,
regionalnega ali državnega
pomena,« je povedal.
Na vprašanje, kako se bo
Evropska unija odzvala na

Med predstavljenimi kranjskimi projekti je ministra
Aleksandra Jevška najbolj navdušila Pametna Mlaka,
»ker je v projektu združeno zeleno in digitalno, kar
je tudi vodilo v novi finančni perspektivi«. Glede
gorenjske bolnišnice pa je dejal, da gre za velik in
upravičen projekt, v katerega se mora država vključiti z
več ministrstvi.
Z julijem začnejo tudi programiranje za novo finančno perspektivo, v kar bodo
vključili obe kohezijski regiji, razvojne agencije in lokalne skupnosti. »Ocenjujem,
da je bilo v preteklosti premalo pogovarjanja, kateri

dražitev gradbenih cen in s
tem že potrjenih projektov,
je Jevšek odgovoril, da gre za
problem celotne Evrope.
»Evropska komisija zato
v okviru prejšnje finančne
perspektive pripravlja ukrepe, da bo možno te projekte

zaključiti bodisi s premikom
v novo finančno perspektivo
bodisi z drugimi mehanizmi, ki bodo omogočili, da se
bodo projekti zaključili,« je
dejal.
Med
predstavljenimi kranjskimi projekti je
Jevška najbolj navdušila Pametna Mlaka, »ker je v projektu združeno zeleno in digitalno, kar je tudi vodilo v
novi finančni perspektivi«.
Glede gorenjske bolnišnice je dejal, da gre za velik in
upravičen projekt, v katerega se mora država vključiti z
več ministrstvi, tudi s službo
vlade za kohezijo.
MOK je sicer na obisk Kranja povabila vse ministre v
novi vladi. Kot so razložili,
je bil odziv dober, zato bodo
kmalu sledili sestanki še z
več ministri.

Prvi Escape muzej v Sloveniji
1. stran
Igra poteka po celotni
Kajžnkovi hiši. »Resnično
smo si želeli, da poteka v
sklopu same razstave. To je
bil kar izziv, saj so pri našem
delu potrebni standardi, obiskovalci se veliko predmetov
ne smejo dotikati, ampak
mislim, da smo našli dobre
rešitve,« je zadovoljen Pogačnik.
Marko Maučec iz podjetja
Escapebox je povedal, da je
v njihovi ekipi ideja za prvi
escape muzej tlela že nekaj
časa. Načrtovanju so posvetili veliko časa. Čeprav igra
poteka po celem muzeju, je

V. d. direktorja Gornjesavskega muzeja Jesenice
Aljaž Pogačnik in Marko Maučec iz podjetja
Escapebox / Foto: Primož Pičulin

vanj umeščena nevsiljivo,
je poudaril. Igra velik poudarek daje tradiciji, sicer pa
obravnava pet glavnih tem:
rateški rokopis, kulinarika
Kranjske Sibirije, rateško
nošo, tihotapljenje in Planico. »Te teme ekipe spoznajo
skozi knjigo, ki jo dobijo na
začetku, in naloge,« je razložil Maučec in obljubil, da
bodo obiskovalci ob koncu
igre zelo presenečeni. »Za
načrtovanje konca doživetja
smo se zelo potrudili, saj se
zgodi magičen trenutek, ki
ga med igro ne pričakuješ,
kar prinaša še dodatno zadovoljstvo,« je razkril.

Aktualno
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Diamantna Jernej in Nejc
1. stran
Kandidati imajo še danes
in jutri možnost elektronskega vpogleda v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo na spletni strani Državnega izpitnega centra, rok za
morebitni obrazložen ugovor pa je četrtek, 14. julij. Državna komisija za splošno
maturo bo o ugovoru odločila najpozneje v šestdesetih dneh po prejemu pisne
vloge, so pojasnili na Državnem izpitnem centru. Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature
prijavijo na šoli, čas imajo le
še danes.

Zlati tako na splošni kot
mednarodni maturi
K splošni maturi je na Gimnaziji Kranj pristopilo 178
kandidatov, med njimi dva
nista bila uspešna, ena kandidatka pa zaradi bolezni
opravlja maturo v dveh delih. Maturo je tako uspešno
opravilo kar 98,87 odstotka

točk in več ter se tako zapisali
med zlate maturante letošnje
generacije. To so: Nina Breznik, Tal Čarman, Veronika
Piber in Matevž Toman.

Zadovoljni z rezultati
»covid generacije«

Podelitve na Gimnaziji Škofja Loka so se udeležile tri zlate
maturantke, vseh zlatih maturantov je bilo osem. / Foto: Tina Dokl
ZaraK
 ejžar, Anara Nemanič, Jure Potočnik in Martina Šipec. Med enajsto generacijo mednarodne mature na Gimnaziji Kranj pa je
bilo 12 odličnih: Nejc Horvat, Nace Kokelj, Žiga Roblek,Varvara Titova, Gaja
Bumbar, NikaMencej, Brina Erznožnik, Lana Klemenčič, Klemen Osterman,

Zlata maturanta Nina Breznik in Tal Čarman z ravnateljico
Lidijo Dornig, dva zlata maturanta sta na podelitvi
manjkala. / Foto: Nik Bertoncelj
kandidatov, ki so v povprečju dosegli 21,48 točke. Z
odliko je maturo opravilo 16
dijakov, kar je devet odstotkov njihove populacije, že
omenjeni Nejc Urh pa je dosegel vse možne točke. Zlati maturanti letošnje generacije so: Nina Cankar, Brina
Nemanič, Benjamin Bajd,
Janez Peter Bohinc, JonaL
 evar, Živa Zidar, Filip Žebovec, Lan Jeler, Aljaž Kirar,
Jaka Pelko, MarkF
rantar,

predmeta. Med uspešnimi
dijaki jih je osem prejelo več
kot 30 točk, kar pomeni, da
so se uvrstili med letošnje
zlate maturante, Jernej Oblak pa je zbral vse možne
točke, torej 34, in je postal
diamantni maturant letošnje generacije. Zlati maturanti škofjeloške gimnazije
pa so: Andrej Bogataj, Katja

Na Gimnaziji Škofja Loka
je maturo opravljalo 124 dijakov od 126 vpisanih v zaključni letnik, saj se zaradi bolezni dva dijaka nista udeležila vseh izpitov.
Maturo je uspešno opravilo 123 dijakov, ena dijakinja
ima popravni izpit iz enega

Zlati maturantje Gimnazije Kranj / Foto: Tina Dokl

Drevo

D

anes je izvajalec na
prošnjo Zdravstvenega doma Jesenice začel podiranje drevesa ob zdravstvenem domu. Ogromne
in močno razvejane korenine drevesa namreč silijo v sam
objekt zdravstvenega doma ter
s tem povzročajo zamakanje
kletnih prostorov ... Stanja se
ne da drugače sanirati, kot da
se drevo podre ... Tako so nedavno zapisali na spletni strani Občine Jesenice. Drevesa
danes ni več.
Pred kratkim je bil na portalu n1info.si objavljen izjemno zanimiv intervju z urbanim gozdarjem dr. Blažem
Klobučarjem, ki je diplomiral na ljubljanski Biotehniški
fakulteti, zdaj pa se na Švedskem ukvarja z raziskovanjem
mestnih dreves. V pogovoru opozarja na veliko dragocenost mestnih dreves, saj ta
na ogromno načinov pozitivno vplivajo na življenje v mestih in na počutje prebivalcev.
Pripomorejo k čistejšemu zraku, poleti pomembno znižajo
temperaturo okolice in olajšajo prenašanje vročine, pomagajo pri odvajanju padavin …
Kot poudarja, so največ vredna prav velika, košata stara
mestna drevesa. In če je v mestu kvadratni meter stanovanja
dragocen, je vsako mestno drevo – neprecenljivo …
Urbani gozdarji poznajo pravilo, imenovano 3-30300, po katerem bi moral
vsak prebivalec mesta ob pogledu skozi okno zagledati vsaj

tri drevesa. Drevesne krošnje
bi morale pokrivati najmanj
30 odstotkov površin v mestu. In vsak prebivalec mesta
bi moral biti od najbližje zelene površine oddaljen največ
300 metrov.
Žal se v številnih gorenjskih
mestih neprecenljivosti slehernega drevesa premalo zavedajo. Marsikje jih povsem nestrokovno »obglavljajo«, podlegajo
pritiskom občanov, ki jih moti
odpadlo listje, spet druge senca, tretjim so v napoto korenine … A kot pravi dr. Klobučar,
bi vsak poseg morali začeti s
predpostavko, da je treba drevo, ki je nekomu v napoto, nekako obdržati. Ga strokovno
obrezati, obstajajo celo načini, kako ga prestaviti.
Na začetku poletja sem se
potopila v čudovito hvalnico drevesom, v roman Richarda Powersa Razvejenje (Beletrina, 2022). »So knjige, ki
vas pripravijo do nenavadnih
reči. Na primer, da se začne
mestni človek, ki nikoli ni znal
ločiti gabra od bukve, zanimati za drevesa, ki rastejo ob cesti, po kateri se vsak dan sprehaja, opazovati njihove liste,
lubje in cvetove ...« je zapisal
prevajalec Andrej E. Skubic.
Gre za epopejo o minljivosti
in večnosti življenj ... ljudi
in dreves ... Dreves, ki so prehod med zemljo in nebom …
Iz knjige je tudi kitajski pregovor. Kdaj je najboljši čas za sajenje drevesa? Pred dvajsetimi
leti … In kdaj je naslednji najboljši čas? Zdaj.

Nejc Černevšek, Kaja Nastran, Lara Vettorazzi in Korl
Železnikar, zlati maturantje Gimnazije in srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik / Foto: GsŠrm

MetaPeneš, Ana Šmid in Bukovšek, Urška Gruden,
Živa Mesec.
Dane Jemc, Lučka Kozamernik, Tonja Oman Sušnik in
Osem zlatih na
Lia Trdina.

škofjeloški gimnaziji

Z rezultati letošnje mature so zadovoljni tudi na Gimnaziji Franceta Prešerna
Kranj, saj gre po besedah
ravnateljice Mirjam Bizjak
za generacijo, ki se je skoraj
tri leta soočala s covid omejitvami. K maturi jih je skupaj pristopilo 123, od tega
56 v programu Gimnazija.
»Uspeh v programu gimnazije so žal znižali štirje dijaki, ki so uporabljali nedovoljena sredstva, naši nadzorni učitelji pa tega niso mogli
spregledati, zato smo o tem
obvestili tudi RIC.« Obenem se veliko dijakov na njihovi šoli ukvarja s športom
in je tudi to, poleg dejstva,
da za vpis niso potrebovali
najvišjih točk, eden od vzrokov, da niso izbirali višje rav-

KOMENTAR
Urška Peternel

Štirje dijaki z
maturitetnim spričevalom
s pohvalo
Na Gimnaziji Jesenice je k
maturi pristopilo 70 dijakov,
le eden je ni uspešno opravil.
Uspešni dijaki so v povprečju dosegli 21,2 točke, med
njimi pa so štirje dosegli 30

ni, brez katere pa ni mogoče doseči 30 točk in več, je še
pojasnila ravnateljica.

Na kamniški gimnaziji
štirje zlati
Visoka pričakovanja so letos znova upravičili tudi maturantje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
Kamnik, ki na splošni maturi že po tradiciji dosegajo odlične rezultate. Tudi letos je bilo tako. Splošno maturo je v spomladanskem
roku opravljalo 105 gimnazijcev, njihov uspeh pa je
bil več kot 96-odstoten. Kot
je na podelitvi maturitetnih
spričeval včeraj poudaril
ravnatelj Branislav Rauter,
so med dijaki, ki jim v prvo
ni uspelo, le takšni, ki imajo negativno oceno pri posameznem predmetu, mature
pa nikomur ni treba ponavljati v celoti. Še posebej so
na šoli ponosni na svoje štiri
zlate maturante. To so postali: Lara Vettorazzi, Kaja
Nastran, Korl Železnikar in
Nejc Černevšek.
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Srečanje gorenjskih upokojencev
Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Gorenjske je po dveletnem premoru pripravila tokrat že 29. srečanje gorenjskih upokojencev, ki je letos
potekalo na Rudnem polju na Pokljuki.
Maša Likosar
Rudno polje – Srečanja, ki so
ga letos pripravili s pomočjo
Društva upokojencev (DU)
Gorje, se je udeležilo približno 1500 upokojencev, od
tega največ, kar 144, iz DU
Kamnik. Kot je pojasnil
predsednik PZDU Gorenjske Robert Plavčak, so bili
od 48 prisotni predstavniki
37 društev njihove PZDU.
»Veseli smo, da nam je po
dveh letih končno uspelo
pripraviti srečanje, ki sicer
velja za naš osrednji dogodek ob vseh aktivnostih, ki
jih izvajamo med letom,« je
dejal Plavčak v želji, da status upokojenca ostane varovan in cenjen.
Zbrane so nagovorili še
podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Jožica Puhar, podžupanji Občin Gorje in Bohinj
Danijela Mandeljc in Monika Ravnik ter direktor hotela

Delfin Izola Miloš Milivojević. Zvezo društev upokojencev Slovenije čaka letos
po besedah Jožice Puhar veliko dela. »Trenutno preučujemo kohezijsko pogodbo
nove vlade. Želimo biti prisotni pri uresničevanju njihovih zavez, kjer bomo zlasti pozorni na to, da bodo res

zagotavljanje samostojnosti
in varnosti v domačem okolju,« je povedala Puharjeva.
Srečanja so se upokojenci po dveh epidemioloških
letih še bolj veselili, ob tem
so izrazili tudi zaskrbljenost glede vsesplošne draginje, ki slabša njihov socialni položaj. »Pozorna sem

Srečanja so se upokojenci po dveh epidemioloških
letih še bolj veselili, ob tem so izrazili tudi
zaskrbljenost glede vsesplošne draginje, ki slabša
njihov socialni položaj.
v korist upokojencev, ob tem
bomo opozarjali tudi na zagate, s katerimi se srečujemo. Druga naloga je uresničevanje sprejetega zakona o
dolgotrajni oskrbi, kjer smo
sicer spoznali, da mnogo
napisanega ne bo uresničljivo. Kot tretje je e-oskrba na
domu, kjer bo pet tisoč uporabnikov brezplačno prejelo pripomočke in storitve za

Irena Kajzer, Prebačevo / Foto: Tina Dokl

zlasti na znesek na položnici za elektriko, saj so podražitve tu najbolj občutne,« je
povedala Irena Kajzer s Prebačevega.
Romana Kokalj z Dovjega, ki se je srečanja udeležila prvič, pa pravi, da so
podražitve najbolj občutne
pri osnovnih življenjskih
dobrinah, kot sta kruh in
olje. »Na dražitve se bomo

Srečanja se je udeležilo približno 1500 upokojencev iz gorenjskih društev. / Foto: Tina Dokl
morali prilagoditi tudi tako,
da se bomo določenim ugodnostim odpovedali. Na drugi strani bi nam lahko namenili več ugodnosti, kot je
bila brezplačna vozovnica
za vlak in avtobus. Morda bi

Romana Kokalj, Dovje / Foto: Tina Dokl

Govorico orožja naj zamenja razum
S prireditvijo na Rudnem polju na Pokljuki so sklenili 36. spominski pohod veteranskih organizacij na
Triglav. Slavnostni govornik je bil prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan.
Maša Likosar
Rudno polje – S spominskim pohodom veteranskih
organizacij na Triglav, ki je
po dveh letih omejitev ponovno potekal v polnem obsegu, so zaznamovali spomin na partizanske patrulje, ki so se v boju za svobodo povzpele na vrh Triglava
v letu 1944 – zadnja patrulja je oktobra 1944 izobesila tudi slovensko zastavo
kot simbol slovenstva – ter
v spomin na skupino gornikov, ki je pred razglasitvijo samostojnosti Republike
Slovenije leta 1991 na vrhu
Triglava razvila slovensko
trobojnico. Na pohod, ki ga
v sodelovanju organizirajo
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in Odbor veteranskih organizacij

Zveze veteranov vojne za
Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev
Sever in Zveze slovenskih

častnikov, se je letos prijavilo okoli 450 udeležencev,
od tega jih je približno 250
osvojilo vrh Triglava.

Pohod so sklenili s prireditvijo na Rudnem polju, kjer je zbrane nagovoril
Milan Kučan. »Pred skoraj

Na zaključni prireditvi ob 36. spominskem pohodu veteranskih organizacij na Triglav je
zbrane nagovoril prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan. / Foto: Tina Dokl

lahko uvedli tudi brezplačno vstopnico za gledališče
ali članarino za knjižnice,«
je dodala Kokaljeva.
Redna udeleženka srečanj
Nada Osterc iz Bohinjske Bistrice pa je dejala: »Stroški

so izredno visoki, kar bo ob
nizkih pokojninah nedvomno vplivalo na naš standard.
Ob tem bi na pomoč lahko priskočila tudi država in
nam zagotovila dostojno življenje.«

Nada Osterc, Bohinjska Bistrica / Foto: Tina Dokl

osemdesetimi leti so sredi
divjanja vojne partizanske
patrulje prišle na vrh Triglava. Tam so prek severne stene zrušile mejnik, ki ga je
tja postavila Italija na podlagi Rapalske pogodbe, tako
usodno krivične za Slovence.

in dodal, da je treba rešitve
za mir iskati s pogovori in
dogovorom.
Spomnil je tudi na odločen odpor proti agresiji JLA,
v katerem so sodelovali tudi
člani veteranskih organizacij. »Bili smo realisti, zahte-

»Bili smo realisti, zahtevali smo, kar se je zdelo
nemogoče. Ostanimo torej realisti tudi zdaj. Ne
dovolimo, da bi se navadili na vojno, da vojna postane
del našega življenja,« je pozval Milan Kučan.
S tem dejanjem je takratno
vodstvo odporniškega narodnoosvobodilnega gibanja
pokazalo, kako resno misli z
uresničevanjem sklepa o priključitvi slovenskega Primorja k matični domovini,« je dejal. V govoru je med drugim
pohvalil enotnost slovenske
politike v obsodbi dejanja ruskega predsednika Putina in
podpori Ukrajincev. »Treba
je z vsemi sredstvi najprej doseči, da utihne govorica orožja in da jo po mesecih uničevanja vendarle zamenjata razum in odgovornost za človeška življenja,« je poudaril

vali smo, kar se je zdelo nemogoče. Ostanimo torej realisti tudi zdaj. Ne dovolimo, da bi se navadili na vojno, da vojna postane del našega življenja,« je ob koncu
pozval.
Prireditve se je udeležila
tudi Vlasta Vidic, ki se je leta
1944 povzpela na Triglav
kot pripadnica partizanske
patrulje, zbrane pa sta pozdravili še predsednica predsednica Združenje borcev
za vrednote NOB Radovljica
Danijela Mandeljc in podžupanja Občine Bohinj Monika Ravnik.
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Jubilej stražiških gasilcev
V Prostovoljnem gasilskem društvu Stražišče praznujejo 120-letnico delovanja, kar so popisali v že
četrtem zborniku. Ob visokem jubileju jim je osebno čestital tudi obrambni minister Marjan Šarec.
Simon Šubic
Kranj – V Stražišču pri Kranju so v soboto s slavnostno
parado in svečanostjo pred
gasilskim domom na Pantah, ki se je je udeležil tudi
resorni minister, tj. minister za obrambo Marjan

Šarec, zaznamovali 120-letnico delovanja domačega
prostovoljnega gasilskega
društva (PGD). Slovesnosti
je po dveh letih premora zaradi covidnih razmer sledila tradicionalna gasilska veselica z Veselimi Begunjčani. V sklopu praznovanja so

izdali tudi zbornik o zgodovini društva.
PGD Stražišče so ustanovili 3. avgusta 1902. Prvo
brizgalno je kupil že pripravljalni odbor, leta 1903 pa
so dobili tudi prvo orodišče.
Prvi avtomobil so kupili leta
1931, z njim pa so prevažali

Sobotno praznovanje so v Stražušču začeli s slavnostno parado. / Foto: Gorazd Kavčič

tudi bolnike v bolnišnice v
Ljubljano in na Golnik, piše
v društveni kroniki. Gasilski dom v zdajšnji podobi so
namenu uradno predali leta
2012 ob 110-letnici društva.
V zadnjih letih so kupili motorno brizgalno FOX 3 Rosenbauer (2014) in vozilo
za prevoz moštva GVM Volkswagen (2016), še pred tem
so od Gasilske zveze Mestne
občine Kranj prejeli vozilo GVV 1 Iveco. Danes ima
društvo 145 članov in članic,
od tega je 15 operativnih gasilcev in gasilk ter trije gasilci pripravniki.
»Na podlagi predhodnega
uspešnega dela gasilskega
društva imamo danes ustrezne prostore za svojo dejavnost. S ciklom posodobitve
opreme in vozil v preteklih
desetih letih imamo tudi solidno opremljeno operativno enoto. Investicije v opremo so v zadnjem desetletju
zagotovili Mestna občina
Kranj preko Gasilske zveze MOK ter v izredno veliki
meri podjetja in krajani na
našem požarnem okolišu

Spomin na tragično leto
Tržič – V spomin na tragične dogodke je Združenje
borcev NOB Tržič skupaj
z muzejem Tržič v galeriji
Atrij Občine Tržič pripravilo razstavo z naslovom Spomina na leto 1942, ki je bila
na ogled do minulega torka.
Izdali so tudi ponatis knjižice Preseljevanje Tržičanov in streljanje talcev na
Čegeljšah dne 8. julija 1942
pokojnega Janka Tišlerja, na
spominski slovesnosti s kulturnim programom pa so
se poklonili vsem žrtvam.
»Vse veteranske organizacije se ukvarjamo z enim problemom, in sicer kako pridobiti nove člane, zlasti mlade,
ki bodo ohranjali spomin,«
je na slovesnosti dejal Jure
Jerkič, predsednik Združenja borcev NOB Tržič.
Dušan Bodlaj, podžupan
v začasnem opravljanju
funkcije župana, je strnil
zgodbo, ki mu jo je pripovedoval oče. »Leta 1942 je
tedanji župan izbiral talce
kot izraz maščevanja okupatorja nad slovenskim narodom, pri čemer so bili vaščani tisti, ki so mu povedali, koga naj izbere. Izbiral

Slavnostni govornik Milan Hladnik / Foto: Maša Likosar
je kmečke gospodarje, ki
niso imeli zveze s partizani. Za talca je med drugim
izbral mojega starega očeta,« je strnil Bodlaj. Zbrane
je nagovoril tudi Borut Sajovic, poslanec državnega
zbora RS. »Leta 1991 smo

uspeli tudi zaradi dejanj,
ki so bila storjena v obdobju 1914–1918 in 1941–1945
in so postavila stvari na pravo mesto. Če teh dejanj tedaj ne bi bilo, potem danes
Slovenci in Slovenke ne bi
govorili v svojem jeziku in

krajevne skupnosti Stražišče in Gorenja Sava,« je pojasnil predsednik PGD Stražišče Tomaž Perdan. »Z aktivnim posvečanjem gasilskemu podmladku v zadnjem desetletju nam je tako
uspelo pridobiti večje število mladih operativnih gasilcev,« je poudaril.
«Odkar je Slovenija samostojna, se je slovensko gasilstvo razvilo do neslutenih
razsežnosti. Slovenski gasilec, tako poklicni kot prostovoljni, sta usposobljena, motivirana in vedno pripravljena priskočiti na pomoč sočloveku,« pa je med drugim še
poudaril minister Šarec in
čestital stražiškim gasilcem
za visok jubilej. »Nikoli ne

bomo vedeli imen vseh in
nikoli se ne bomo mogli dovolj zahvaliti vsem, ki so v
teh 120 letih skrbeli za gasilstvo v tem kraju, ki so si prizadevali za razvoj, ki so imeli vizijo in ki so si želeli vedno samo napredovati, nikoli
nazadovati,« je dejal.
Prisotne sta pozdravila
tudi kranjski župan Matjaž
Rakovec in Jože Derlink,
predsednik gasilskih zvez
MOK in Gorenjske, ki je v
imenu obeh zvez društvu in
nekaterim članom podelil
odlikovanja in priznanja za
uspešno delo. Kot podpredsednik Gasilske zveze Slovenije je Derlink PGD Stražišče izročil še srebrno plaketo
ob 120-letnici društva.

Zavod za turizem Cerklje
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem

Letos mineva že osemdeset let od najtemnejšega obdobja nemške nacistične okupacije Tržiča, ko je
bilo leta 1942 usmrčenih deset talcev v Kovorju in devet na Čegeljšah, eden je pobegnil.
Maša Likosar

Podpredsednik GZS Jože Derlink je predsedniku
PGD Stražišče Tomažu Perdanu izročil tudi srebrno
plaketo GZS. / Foto: Gorazd Kavčič

ne bi imeli svoje države,« je
povedal Sajovic.
Slavnostni govornik je bil
Milan Hladnik iz radovljiške občine, ki se ukvarja s
popisom slovenskih partizanskih spomenikov. »Spomeniki iz vojnega časa pričajo o smrti 27.000 partizanov in 5000 aktivistov Osvobodilne fronte, smrti 11.000
internirancev v taboriščih in
izgnancev, na smrt skoraj
enako število mobiliziranih
v nemško vojsko in na skoraj
enako število civilnih žrtev,
na smrt 3200 talcev, skupaj okrog 68.000 mrtvih na
strani NOB, to je trikrat več,
kot je padlo sovražnikov med
vojno in tik po njej,« je dejal
in med drugim tudi poudaril, da nam vojno radi predstavljajo kot radikalno obliko
reševanja konfliktov. »Vojno
imamo ljudje na jeziku dvakrat pogosteje kot mir. Nenavadno pa je, da v paru smrt
in življenje prevladuje življenje, kar bi si lahko razložili,
kot da bi si civilizacija, ki ji
pripadamo, domišljala, da za
življenje lahko poskrbi bolje
z vojno kot z mirom, čeprav
vojna v prvi vrsti prinaša uničenje, trpljenje in smrt,« je
pojasnil.

Na podlagi 10. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za turizem Cerklje (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2012, 1/2014, 4/2016), 19. in 20.
člena Statuta Zavoda za turizem Cerklje ter v skladu s sklepom,
sprejetim na 5. seji Sveta Zavoda dne 29. 6. 2022, Svet zavoda
razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE«
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
• ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo;
• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma;
• ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim
preteklim delom;
• izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov;
• izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij;
• je državljan Republike Slovenije;
• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
• izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom.
Kandidat mora predložiti program dela za mandatno obdobje
4 let in vizijo razvoja turizma v občini Cerklje na Gorenjskem.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za mandatno
dobo 4 let.
Pisno prijavo z življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj,
programom dela in vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je treba poslati najkasneje v 20 dneh od objave
razpisa v časopisu Gorenjski glas. Prijave je treba poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem Cerklje, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom:
»Svet zavoda – prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Številka: 110-01/2022-01
Datum: 29. 6. 2022
Predsednik Sveta zavoda
Jure Narobe, l.r.
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IN MEMORIAM

Vinko Hlebš
(1943–2022)

Podhodi kot urbane galerije
V kranjski soseski Planina so s poslikavami in grafitiranjem na novo uredili tri podhode za pešce. S t. i.
urbanimi galerijami želijo spodbujati krajane k uporabi podhodov in preprečevati vandalizem.
Simon Šubic

V 80. letu starosti se je po tragični nesreči poslovil priznani umetnik in častni občan občine Tržič Vinko Hlebš.
Vinko Hlebš se je rodil leta 1943 v Tržiču. Izobraževal se
je na likovnih tečajih pri akademskem slikarju Milanu Batisti, Stanetu Kregarju in prof. Milanu Butini. Po upokojitvi leta 2003 se je v celoti predajal umetniškemu ustvarjanju,
bil je član Dunajskega društva prijateljev umetnosti, Zveze
društev slovenskih likovnih umetnikov in Društva kranjskih
likovnih umetnikov. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim leta 1985 tudi Prešernovo nagrado Gorenjske, leta 1991 plaketo mesta Tržič za likovno dejavnost, leta
2017 priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih Andragoškega centra Slovenije, leta 2018 pa je postal častni občan občine Tržič.
Njegov opus je zelo obširen, a ob tem, da je izredno cenjen
umetnik, je bila močna tudi njegova humanitarna nota.
Pomagal je, kjer se je le dalo. Vinko je rad povedal, da vsakega lahko nauči slikati, a umetnik mora postati sam.
Vinko Hlebš je več kot petdeset let ustvarjal lepoto v slikah
in je bil eden najbolj plodovitih slikarjev v Tržiču. Slikati
in risati je začel na pobudo starejšega brata, ki mu je kupil
prvo slikarsko opremo. Prvo samostojno razstavo je imel že
konec šestdesetih let. Razstavljal je na več kot 80 samostojnih in več kot 150 skupinskih razstavah po različnih krajih Slovenije pa tudi v Celovcu, Zagrebu, na Dunaju, v Ženevi, Ludbregu in Kölnu. Vseskozi je sledil svojim prepričanjem in razmišljanjem in se globoko zapisal v likovno dediščino Tržiča.
Pogosto je slikal povečane detajle bogatega rastlinskega
sveta, saj kot je pravil sam, je življenje povezoval z rastlinami. Njegovo bogastvo barv, oblik, cvetov je kazalo slikarjevo močno voljo in ustvarjalno energijo, z njo je ponazarjal
večni krog: rojstvo, življenje, smrt: trpljenje in radost. S svojo likovno simboliko je povezoval nebo in zemljo, tostranstvo in onstranstvo.
Vinka Hlebša smo redno srečevali na poti v Varstveno
delovni center Tržič, kjer je varovancem svetoval, se z njimi
pogovarjal, kako s čopičem izraziti svoja občutja. Več let je
vsak teden svoje znanje posredoval odraslim na Ljudski univerzi Tržič, k slikanju pa spodbujal tudi stanovalce Doma
Petra Uzarja. Pogosto je prisluhnil humanitarnim akcijam, svoja dela je poklonil številnim organizacijam, društvom in posameznikom tudi zunaj domačega kraja.
Vinko, ostal boš v najlepšem spominu umetnikov slikarjev in vseh Tržičank in Tržičanov.
Občina Tržič

Delavnice in predavanja o ekološkem vrtnarjenju
Radovljica – Ekološka kmetija Monike Brinšek v Vrbnjah deluje
po metodi Demeter in se ponaša z ekološkimi certifikati za pridelke. Od maja do oktobra občani Radovljice na kmetiji lahko
obiščejo brezplačna predavanja in delavnice o delu na ekološkem vrtu, pomenu uradno certificirane hrane, vplivu pesticidov
na zdravje ter vsakdanjih opravilih na vrtu. Naslednja delavnica
z naslovom Ekološko vrtnarjenje bo 11. avgusta, prijave sprejemajo na spletni strani. Projekt je bil izbran v sklopu participativnega proračuna Občine Radovljica 2021–2022: Ekološka
tržnica. Delavnica je brezplačna za občane občine Radovljica.

Kranj – V kranjski soseski
Planina II so v zadnjem obdobju poslikali in uredili tri
podhode. Na ta način so nastale nove urbane galerije
pod Likozarjevo ulico, pod
Cesto Jaka Platiše pri Osnovni šoli (OŠ) Matije Čopa ter
pod Cesto talcev med OŠ
Matije Čopa in OŠ Jakoba Aljaža. V Krajevni skupnosti bratov Smuk upajo, da
bodo poslikave spodbudile
krajane k uporabi podhodov
za prehod pod cesto in hkrati odganjale poskuse vandalizma in nelegalnega grafitiranja.
V podhodu pod Likozarjevo ulico so za poslikave na
temo nastanka soseske Planina poskrbeli ustvarjalci
kranjsko-tržiške naveze pod
umetniškimi imeni Arog,
Ketna in Mego, za novo podobo podhoda pod Cesto talcev pa sta zaslužna talentirana grafitarja Tim Meglič in
Aljaž Rogelj.

Pri poslikavi podhoda pod Cesto Jaka Platiše so sodelovali učenci Osnovne šole Matije
Čopa in člani likovne skupine Kulturnega društva Sava Kranj. / Foto: KS bratov Smuk
Škofic in Izidor Vrhovnik.
Tema poslikave je varnost
v cestnem prometu, zato
je akcijo podprl tudi Cen-

»Grafitiranje je realnost
urbanih središč, je
tudi del umetniškega
izražanja in tako tudi
kot del urbane kulture
in vse več mest se odloča
za to, da določi prostore,
na katerih je grafitiranje
dovoljeno.«
Sodelovanje generacij
Pri poslikavi podhoda pod
Cesto Jaka Platiše, ki so jo izvedli nazadnje, pa so sodelovali učenke in učenci 8. in 9.
razredov Osnovne šole Matije Čopa pod mentorstvom
profesorja likovne vzgoje
Aleša Čarmana ter člani likovne skupine Kulturnega
društva Sava Kranj – Marjan
Burja, Jože Valenčič, Branko

v neposredni bližini OŠ Matije Čopa. Pred poslikavo
smo prostovoljci stene podhoda v okviru letošnje vsekranjske čistilne akcije Kranj
ni več usran tudi prebarvali,
da smo prekrili vse obstoječe
napise in grafite,« so še razložili v KS Bratov Smuk.

Površine za grafitiranje

Novo podobo je dobil tudi podhod na Likozarjevi
ulici. / Foto: KS bratov Smuk
ter trajnostne mobilnosti na
Planini. Pobudo za takšno
poslikavo podhoda je podal
Izidor Vrhovnik iz likovne
skupine Kulturnega društva
Sava Kranj. Podhod je bil

Štipendije za mlade glasbenike
Vodice – Občina Vodice je objavila javni razpis za štipendiranje poučevanja godbenih inštrumentov, s katerim bo dodelila
enkratne štipendije učencem godbenih inštrumentov v občini. Višina enkratne pomoči za vsako posamezno leto znaša
petdeset odstotkov šolnine, vendar ne več kot dvesto evrov,
in se izplačuje za preteklo šolsko leto. Besedilo razpisa in
podrobnosti najdete na občinski spletni strani. Rok za prijave
je 31. avgust.

Pogodba za nakup novega gasilskega vozila
Šenčur – Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šenčur so
podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila GVC-1,
ki ga bodo dobili prihodnje leto. Vrednost vozila je ocenjena na
268 tisoč evrov, Občina Šenčur bo sofinancirala sedemdeset
odstotkov. Pogodbo sta podpisali predsednica PGD Šenčur
Marinka Štirn in prokuristka podjetja Rosenbauer Brigita Velše
ob prisotnosti šenčurskega župana Cirila Kozjeka.

namreč v neprimernem stanju, poln žaljivih napisov in
risb, ki ne sodijo v sosesko,
še manj pa v bližino šole.

Poslikava podhod pod Cesto Jaka Platiše / Foto: KS bratov Smuk

»Zato smo prišli na idejo, da
bi se poslikave lotili medgeneracijsko in tematsko, kjer
bi se pri poslikavi pridružili
tudi učenke in učenci naše
osnovne šole, saj je podhod

Predsednica KS bratov
Smuk Manja Zorko je sicer že na eni od letošnjih sej
kranjskega mestnega sveta
podala pobudo, da v Kranju
določijo površine, kjer bo
grafitiranje legalno. »Grafitiranje je realnost urbanih
središč, je tudi del umetniškega izražanja in tako tudi
kot del urbane kulture in vse
več mest se odloča za to, da
določi prostore, na katerih
je grafitiranje dovoljeno,«
je dejala. »Kranj ima bogato
grafitarsko javnost, ki si želi
površine, kjer bi lahko legalno manifestirala svojo grafitarsko umetnost in s takšnimi površinami bi morda v
mesto privabili celo tudi tuje
umetnike. Namen pobude
je, da s takšnimi legalnimi
površinami zmanjšamo na
eni strani nelegalno grafitiranje po kranjskih fasadah,
hkrati pa bi mogoče takšne
površine umetniško obogatile javne prostore v občini,«
je pojasnila.
Kot primer je Zorkova navedla Ljubljano, kjer so že
leta 2011 sprejeli uredbo o
legalnih lokacijah za grafiitiranje. V prestolnici je
tako danes trinajst legalnih
sten za grafitiranje v podhodih, podvozih, transformatorskih postajah, na notranjih stenah nekaterih kompleksov in na zunanjih stenah, na pločnikih ali pa parkiriščih.

Gorenjski glas
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Končali prve tri projekte
V Kranju so končali prve projekte v okviru letošnjega participativnega proračuna, podaljšali pa so tudi
rok za zbiranje projektnih predlogov za prihodne leto.
Simon Šubic

manjše investicije v njihovem kraju po spletnem obrazcu na predlagaj.kranj.si
ali po e-pošti krpredlagaj@
kranj.si, izpolnjeni obrazec pa lahko pošljejo tudi
po pošti na naslov Mestna
občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, s pripisom
»Za participativni proračun
(ne odpiraj)«. Predlog lahko oddajo tudi v glavni pisarni MOK. »Veseli bomo
tudi ponovnih predlogov,
ki niso šli v izvedbo v letu

Kranj – Mestna občina Kranj
(MOK) je v krajevnih skupnostih (KS) Golnik in Trstenik realizirala prve tri
projekte, ki so jih v okviru
letošnjega participativnega proračuna predlagali občani. V športnem parku na
Golniku so postavili fitnes
na prostem, v krajevni skupnosti Trstenik pa so obnovili
cestna odseka.

Na Trsteniku dve
investiciji
V Športnem parku Tivoli na Golniku je rekreativcem po novem na voljo tudi
fitnes na prostem. V okviru
investicije so uredili ustrezno podlago in postavili naprave za zgibe, trebušnjake
in bradljo. Vrednost del in
naprav je 21.241 evrov.
Na Trsteniku so v okviru sredstev, predvidenih
za posamezno KS (24 tisoč
evrov z DDV), izvedli dva
projekta, in sicer preplastitev 150-metrskega cestnega odseka in ureditev prve
serpentine na relaciji Babni Vrt–Krničar ter preplastitev 230 metrov ceste v
Čadovljah. Skupna vrednost del je znašala 23.946
evrov.

Kranjčane, starejše
od 16 let in s stalnim
prebivališčem v MOK,
vabijo k oddaji predlogov
za manjše investicije v
njihovem kraju.
Na območju Babnega Vrta v krajevni skupnosti Trstenik so
uredili tudi serpentino. / Foto: MOK

Predlogi do konca julija
»Izvajamo pa že aktivnosti za participativni proračun 2023 in ponovno vabimo vse, ki želijo izboljšati življenje v svoji krajevni skupnosti, da predloge
čim prej oddajo. Prav vsak
predlog bo dobrodošel in
pogledali bomo, ali je izvedljiv v letu 2023,« je ob tem

Podarili šolske
potrebščine
Krajevna organizacija Rdečega križa Primskovo
je lokalni podružnični šoli podarila šolske
potrebščine za učence.
Ana Šubic
Kranj – Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK)
Primskovo že vrsto let sodeluje s Podružnično šolo (PŠ)
Primskovo, ki je v tem šolskem letu prešla pod okrilje
novoustanovljene Osnovne šole (OŠ) Janeza Puharja
Kranj – Center. Predsednica
KORK Primskovo Silva Bizjak je vesela, da je ravnatelj
Klemen Markelj zelo naklonjen njihovemu nadaljnjemu sodelovanju s PŠ Primskovo. Tik pred koncem šolskega leta so poskrbeli za donacijo za učence iz družin v
stiski. »Podobno kot v prete-

so na šoli kot običajno izdelovali novoletne voščilnice, s
katerimi smo nato razveselili krajane, stare nad 80 let,«
je pojasnila Bizjakova, ki se
tudi v prihodnjem šolskem
letu nadeja uspešnega sodelovanja s PŠ Primskovo.
»Želimo si obnoviti krožek
RK, ki je med korono zamrl,
pa tudi, da bi oblikovali ekipo prve pomoči,« je dodala.
»Sodelovanje Rdečega križa in šole je pomembno, ker
na ta način učenci spoznajo prostovoljno, humanitarno organizacijo. Vemo,
kako je pomembno učence
že od prvih razredov vzgajati v duhu pomoči sočloveku

2022, pa so še vedno potrebni in bogatijo življenje v
kraju,« sporočajo iz mestne
uprave.

napovedal župan Matjaž Rakovec. Na MOK so namreč
zaradi poletnih dopustov
podaljšali oddajo predlogov do 31. julija. Kranjčane,
starejše od 16 let in s stalnim prebivališčem v MOK,
vabijo, razmislijo o potrebnih manjših investicijah v
svojem kraju, zberejo podatke in oddajo predloge za

Glasovanje jeseni
Izvedljivost oddanih predlogov, ki morajo biti ovrednoteni med 2500 in 24.000
evri (z DDV), bo preverila
komisija. Glasovanje o potrjenih projektnih predlogih bo potekalo od 29. septembra do 9. oktobra.

Jezerska štorija

Tržnica spet septembra
Cerklje – Cerkljanska tržnica, ki se je dodobra ustalila
tako med domačini kot tudi
prebivalci okoliških krajev,
v poletnih mesecih ne bo
organizirana. Ljubitelji lokalno pridelane hrane in
dogodkov, ki so spremljali
tržnico pred osnovno šolo,
bodo na svoj račun spet prišli septembra.

Na Jezerskem poteka pestro poletno dogajanje. Vrhunec bo sredi avgusta,
ko bodo pripravili Ovčarski bal.
Ana Šubic

Predsednica KORK Primskovo Silva Bizjak in vodja
wwPŠ Primskovo Mojca Bertoncelj pri predaji šolskih
potrebščin / Foto: Marijana Kavčič
klih letih smo preko naših
sponzorjev podarili šolske
torbe in potrebščine. Dobilo
jih je kar nekaj učencev na
Primskovem, del pa je šel še
učencem na centralni šoli,«
je povedala Bizjakova.
Že pred tem so v maju ob
tednu Rdečega križa prvošolcem na Primskovem
predstavili to humanitarno
organizacijo in njene aktivnosti. »Konec lanskega leta

in sočutja, hkrati pa jih lahko
naučimo tudi osnov prve pomoči, ki vedno pride prav,«
je povedal ravnatelj OŠ Janeza Puharja Klemen Markelj.
Zelo so se razveselili donacije šolskih potrebščin, poleg
tega pa je vesel, da KORK
Primskovo s svojimi donacijami omogoča, da imajo socialno šibki učenci možnost
normalnega udejstvovanja
pri vseh dejavnostih na šoli.

Smo mednarodna družba, ki izdeluje stroje za proizvodnjo polprevodnikov. Sedež naše družbe je v mestu San Jose (Kalifornija, ZDA). Naši
odjemalci so različna industrijska podjetja. Naša PE Dresden je odgovorna za prodajo in servis naših izdelkov po celi Evropi. Zaradi vse večjega
povpraševanja po naših izdelkih zaposlimo v naši PE Beljak/Villach:

SERVISNEGA TEHNIKA/
SERVISNEGA INŽENIRJA m/ž

V igri Jezerske štorije igralci predstavijo zgodbe iz bogate
zgodovine Jezerjanov.
novost so zanimivi tematski
sobotni dogodki, ki potekajo na prireditvenem prostoru Županov kot v središču
vasi. »Obiskovalci si bodo
tako tople poletne večere popestrili s koncertom, pripovedovalsko-glasbenim večerom, literarnim dogodkom
in filmskimi projekcijami,«
so razložili.
Vrhunec poletnega dogajanja bo 62. Ovčarski
bal, najstarejša etnografska

prireditev v Sloveniji, ki bo
v nedeljo, 14. avgusta. »Obiskovalci bodo spoznavali stare običaje življenja na
planini, opazovali prigon
ovc v dolino ter dela, povezana s predelavo ovčje volne.
Hkrati bodo lahko razvajali
brbončice, in sicer s številnimi domačimi jedmi,« so napovedali v TIC Jezersko. Več
informacij o poletnem dogajanju je na spletni strani
https://www.jezersko.info/.

(Servicetechniker/Serviceingenieur)

Vaše delovne naloge:
• inštalacija, vzdrževanje, iskanje motenj delovanja in popravilo naših strojev oz. komponent
• skrb za potrebe strank na licu mesta – predvsem v Beljaku (Villach), po potrebi tudi po celi Evropi
oziroma celem svetu
Potrebne kvalifikacije:
• mehatronik, srednja tehnična šola oz. višja izobrazba
• znanje nemščine in angleščine, pisno in ustno – večina vaše komunikacije bo potekala v angleščini
• poznavanje področij avtomatizirane tehnologije, industrijskega inženiringa, krmilne tehnologije,
kibernetike in pnevmatike so prednost, niso pa pogoj – v sklopu naše delovne ekipe vam
zagotavljamo tudi ustrezno uvajanje v delo
Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Jezersko – Na Jezerskem
so tudi to poletje pripravili etnografsko obarvano
dvomesečno dogajanje pod
naslovom Jezerska štorija.
Odprli so ga v začetku julija
z etnografsko igro Jezerske
štorije, s katero so domači
igralci obiskovalcem pokazali zgodbe iz bogate zgodovine Jezerjanov. V Turistično informacijskem centru (TIC) Jezersko so prepričani, da bo v pestrem naboru dogodkov, ki se bodo
vrstili vse do konca avgusta,
vsak obiskovalec našel nekaj
zase.
Kot so pojasnili, je poletno dogajanje res unikatno,
saj se obiskovalci lahko za
en dan spremenijo v pastirje in odnesejo sol ovcam
v planino, uživajo lahko v
zdravilnih energijah gozda,
si izdelajo unikaten spominek iz ovčje volne, z vodnikom raziskujejo skrite kotičke Jezerskega ... Letošnja
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Začetek dela po dogovoru oziroma takoj. Delo za nedoločen čas. Delo 40 ur na teden.
Veselimo se vaše vloge v nemščini. Dodatne informacije:
g. Triebel, E: tom.triebel@sptmicro.com
oz. T: +49 351 260 65 13, GSM: +49 172 456 26 96
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Končali obnovo
ceste Suša–Jelovica
Občina in krajevna skupnost sta cesto v zadnjih
letih po delih obnavljali in asfaltirali.
Mateja Rant
Gorenja vas – Konec junija so slovesno odprli obnovljeno cesto Suša–Jelovica. Kot sta pojasnila Mirjana Možina in Gašper Čadež iz Krajevne skupnosti Gorenja vas, sta občina
in krajevna skupnost v zad-

Suša–Jelovica meri 3,2 kilometra, pri čemer so zadnji del v dolžini 420 metrov
uredili z makadamom že
lani, letos pa so ga še asfaltirali. Za omenjeno naložbo
so letos odšteli petdeset tisoč evrov. Ob uradnem odprtju ceste so trak slovesno
prerezali predsednica KS

Ob uradnem odprtju ceste so trak slovesno prerezali (na
fotografiji od leve proti desni): predsednica KS Gorenja
vas Mirjana Možina, župan Milan Čadež in domačin Franc
Zorič. / Foto: arhiv občine
njih letih po delih obnavljali in asfaltirali omenjeno lokalno cesto. Celotni odsek

Gorenja vas Mirjana Možina, župan Milan Čadež in
domačin Franc Zorič.

Piknik ob desetletnici
Doma sv. Katarine
Rojstni dan doma so praznovali tudi s piknikom
za stanovalce in zaposlene.
Aleš Senožetnik
Mengeš – V Domu sv. Katarine je letošnje dogajanje
precej pestro. V začetku leta
so praznovali desetletnico
delovanja, ki so jo počastili z
zahvalno mašo, konec maja
pa so rojstni dan doma praznovali tudi s piknikom za
stanovalce in zaposlene ter
ustanoviteljice doma, sestre
usmiljenke. Prijetno druženje sta popestrila petje Petre Maček Zarnik ter rojstnodnevna torta, ki so jo
pripravili ob tej priložnosti.
Zanimivo je bilo tudi

Gorenjski glas
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junijsko dogajanje. V sodelovanju s člani Likovnega
društva Mengeš so se tudi
stanovalci lahko preizkusili
v slikanju, Loterija Slovenije pa jim je s t. i. srečomobilom omogočila srečelov, na
katerem prav nihče od sodelujočih ni odšel domov praznih rok.
Pevsko so bili obarvani tudi prvi poletni dnevi.
Najprej je stanovalce razveselil Ženski pevski zbor Staneta Habeta, nato pa je nedeljsko mašo popestril še
mladinski pevski zbor iz
Mengša.

Pestro poletno dogajanje v Domu sv. Katarine
v Mengšu / Foto: Dom sv. Katarine

Gradbena dela pri obnovi
stare šole gredo h koncu
Gradbena dela pri obnovi stare šole v Gorenji vasi, v kateri urejajo prostore za dnevno varstvo in začasne
namestitve starejših, naj bi končali še ta mesec, zaključuje se tudi izbira izvajalca za notranjo opremo.
Mateja Rant
Gorenja vas – Zaključek
vseh del je po besedah direktorice Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silve Košnjek predviden v decembru. Gradbena dela so namreč že skoraj zaključena, ta čas pa je
že izbran tudi izvajalec, ki
bo poskrbel še za opremo
in potrebne medicinske pripomočke. Po obnovi bodo
v nekdanjem objektu stare šole zagotovili šest mest
za dnevno varstvo starejših
(kot dnevni center) in 16 začasnih namestitev za starejše, to je za največ tri mesece.
Za 1,8 milijona evrov vredno
naložbo so pridobili tudi nepovratna sredstva Republike
Slovenije in Evropske unije
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, sofinancira pa jo tudi Občina
Gorenja vas - Poljane, je pojasnila Silva Košnjek.
Vloge za sprejem bodo
začeli zbirati predvidoma
v septembru oziroma ok-

Gradbena dela so že skoraj zaključena. / Foto: Primož Pičulin
Košnjek in dodala, da bodo
imeli prednost prebivalci
občine Gorenja vas - Poljane, v primeru, da ne bodo za-

V Hiši generacij načrtujejo tudi stalno razstavo
fotografij nekdanje stare šole – fotografije razredov,
hodnikov, učiteljev in skupinske fotografije učencev,
utrinkov s pouka, športnih ur ... Fotografije in
razglednice, ki naj bi krasile hodnike Hiše generacij,
je mogoče oddati v sprejemni pisarni Občine Gorenja
vas - Poljane in na elektronskem naslovu info@
obcina-gvp.si do 30. septembra.
tobru, bodo pa o tem občane pravočasno natančno obvestili, je poudarila Silva

polnili vseh mest, pa tudi občani okoliških krajev. »Začasne namestitve so mišljene

res kot kratkotrajne, za dobo
največ treh mesecev, dnevno varstvo pa se bo predvidoma izvajalo od jutra do
okrog 16. ure.« Po besedah
Silve Košnjek gre namreč za
projekt deinstitucionalizacije, ko se uporabniki po kratkotrajnem bivanju v instituciji znova vrnejo v domače
okolje.
«To predstavlja prvi stik
stanovalcev z institucijo,
da je potem morebitni prehod v stalno oskrbo doma
starejših lažji.« Za svojce pa je to lahko dobrodošla pomoč in razbremenitev
v času dopustov oziroma

druge odsotnosti, recimo v
primeru bolezni in podobno. »To so najsodobnejše
oblike varstva starejših, ki
jih med prvimi na ravni države uvaja prav Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka.«
Že zdaj pa vabijo nove
kadre, da se jim pridružijo
pri delu tako v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka kot kasneje v Hiši generacij v Gorenji vasi, predvsem zdravstveno-negovalni kader in
strežnice, je na pomanjkanje kadra še opozorila Silva
Košnjek.

Podpisali pogodbo za obvoznico
Direkcija RS za infrastrukturo je z izvajalci podpisala pogodbo za gradnjo obvoznice v Železnikih. Sedaj
čakajo na pravnomočnost gradbenega dovoljenja.
Ana Šubic
Železniki – Direkcija RS za
infrastrukturo (DRSI) načrtuje obvoznico mimo starega dela Železnikov, ki
jo bodo gradili ob protipoplavnem urejanju Selške
Sore. Pred dnevi so podpisali pogodbo za gradnjo obvoznice z vodilnim izvajalcem
Gorenjsko gradbeno družbo in njegovim partnerjem
Mapri Proasfalt. Vrednost
del znaša dobrih 4,1 milijona evrov, od tega bo DRSI
zagotovil blizu 3,7 milijona evrov, Občina Železniki

pa bo prispevala 482 tisoč
evrov.
Na DRSI so napovedali, da
se bodo obvoznice lotili po
pridobitvi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja. Kot
smo poročali že februarja,
je bil zoper izdano gradbeno
dovoljenje za edini manjkajoči odsek prve faze projekta
izboljšanja poplavne varnosti Železnikov, ki ga vodi Direkcija RS za vode, na trasi
od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu, kjer je poleg
vodnih ureditev predvidena
še obvoznica, sprožen upravni spor, ki pa je še vedno v

reševanju. Rok za izgradnjo
obvoznice je sicer 720 dni od
podpisa pogodbe.
»Obvoznica predstavlja
prestavitev regionalne ceste skozi trško jedro,« so pojasnili na DRSI. Zasnovana
bo kot dvopasovna cesta, začela pa se bo malo pred obstoječim mostom v Ovčjo
vas, kjer se bo odcepila v nov
potek po levi brežini Selške
Sore in bo potekala vzporedno s strugo vse do lokacije pri nogometnem igrišču, kjer se bo priključila nazaj na obstoječo cesto. »Na
obravnavanem odseku so

predvidena tri nova križišča
ter nov par avtobusnih postajališč. Zaradi preložitve
regionalne ceste je predvidenih več novih podpornih
zidov, oporni zid ter zaščita strme kamnite brežine s
sidrano mrežo. Prav tako bo
urejeno tudi odvodnjavanje
tako zalednih vod, ki gravitirajo proti obravnavanemu
odseku ceste, kot tudi odvod
padavinskih odpadnih vod s
cestišča, urejena bo prometna oprema in signalizacija ter vsa komunalna infrastruktura skupaj s cestno
razsvetljavo,« so še razložili.
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Voda lahko zdravi na različne načine
Občina Kamnik in LAS Srca Slovenije, ki zadnja leta v okviru več projektov poudarjata pomen pitne vode, sta v soboto skupaj s Termami Snovik pripravila
Kneippov dan, na katerem so obiskovalci spoznavali zdravilne plati vode – tako fizične kot duhovne. Na to je namreč pred stoletjem in pol opozarjal že
Sebastian Kneipp.
Jasna Paladin
Snovik – Da ima voda vrsto
zdravilnih učinkov na naše
zdravje, je pred mnogimi
leti ugotovil že Sebastian
Kneipp, nemški duhovnik
in vodni terapevt, zaslužen,
da se je konec 19. stoletja
tudi v Kamniku pisala zelo
uspešna turistična zgodba.
Njegovo metodo zdravljenja z vodo je namreč v svoje zdravilišče Kurhaus, ki se
je nahajalo na sotočju Nevljice in Kamniške Bistrice v Mekinjah, vpeljal Alojz
Prašnikar in takrat Kamnik
zapisal na turistični zemljevid Avstro-Ogrske. V

Kurhausu so izvajali različne terapije z vodo, hladne
in tople oblive, parne kopeli, t. i. bosanje oz. boso hojo
po rosi, skrbno pitje vode in
mnogo drugega.
Kneippovo zgodbo zadnja leta oživljajo v Snoviku. »Naša voda je prepoznana kot naravni zdravilni
faktor, ima veliko magnezija, kalcija in drugih mineralov in zato blagodejno vpliva na kožo, kosti in prebavo. Kneippova zgodba, ki je
zadnja leta rdeča nit našega delovanja, je življenjska
filozofija za zdrav življenjski duh in telo, sestavljena iz petih stebrov zdravja:

Katarina Hribar, direktorica Term Snovik / Foto: Jasna Paladin

Špela Kaplja, raziskovalka zdravilnosti voda / Foto: Jasna Paladin

prvi je voda, ki ji je Kneipp namenjal največ pozornosti, poleg tega pa so to še

spoznanj predstavila Špela Kaplja iz Radomelj, pripovedovalka zgodb in pisateljica, avtorica knjige Kako
se ljubi reka, ki se zadnjih
deset let intenzivno posveča prav raziskovanju zdravilnosti vode. K temu jo je,
kot je povedala, pripeljala življenjska izkušnja, saj
ji je prav stik z reko pomagal prebroditi osebne stiske. »Da mi je bila voda glede na moj priimek položena že v zibko, sem spoznala šele sredi dvajsetih let, ko
sem se tudi sama v stiski
začela pogovarjati z reko in
skozi te pogovore našla številne odgovore. Reke nam
imajo veliko povedati. Naši
predniki so vode, predvsem
reke, od nekdaj častili kot
božanske. Uporabljali so jih

Udeleženci Kneippovega dne so lahko prisluhnili zgodbam na temo zdravilnosti vode, nato
pa se tudi sprehodili po Kneippovi bosonogi poti. / Foto: Jasna Paladin

gibanje, prehrana, zelišča
in življenjsko ravnovesje
oz. zdrav življenjski slog,«
je zbrane na Kneippovem
dnevu v uvodu nagovorila direktorica Term Snovik
Katarina Hribar in poudarila, da se v termah še kako zavedajo pomena vode in cenijo njeno zdravilnost, zato
termalna voda priteče prav
iz vseh pip v njihovem termalnem in apartmajskem
kompleksu.
Udeleženci so se v nadaljevanju dneva lahko seznanili z različnimi vidiki zdravilnosti vode.
Kako nam voda lahko pomaga bolje spoznati samega sebe, najti svoj notranji
stik, oživiti številne spomine in najti prepotrebne odgovore, je na podlagi svojih

Za dnevne migrante in rekreativce

za očiščevanje, darovanja in
čaščenje. Včasih so iz njih
pili, nekoliko kasneje prali perilo, danes pa jim dajemo le kanalizacijo. A ključno je, da z vodo vzpostavimo nek odnos. Ko jo spoznamo, takrat za nas postane zdravilna,« je nagovorila
zbrane in poudarila, da se s
pomočjo vode lahko pomirimo, očistimo slabe energije, odkrijemo zaklade v sebi
in obudimo spomine.
Tisti, ki morda vodi ne
znajo prisluhniti na način,
kot jim ga je predstavila Špela Kaplja, pa so zdravilnost
vode zagotovo lahko občutili
na Kneippovi bosonogi poti,
ki je sestavljena iz različnih
podlag, ki blagodejno vplivajo na naše podplate, in vodnih oblivov.

V Vodicah objavili razvojni program
Vodice – Občina Vodice je na spletni strani objavila razvojni
program 2021–2031, ki sledi viziji Občina Vodice – zelena oaza
narave, zadovoljnih ljudi in trajnostnega razvoja.

Aleš Senožetnik
Mengeš – Gradnja kolesarske trase med Kamnikom in
Ljubljano poteka tudi na območju Mengša. V minulih
tednih je asfaltno prevleko
dobil večji del poti po polju
ob regionalni cesti, pomemben del povezave pa bo do
sosednje občine Trzin potekal tudi po obstoječih poteh
v naseljih. Med drugim tudi
po Slovenski cesti, ki poteka skozi središče Mengša in
jo nameravajo v prihodnje

preurediti v pešcem in kolesarjem prijaznejše območje.
»Pomemben del kolesarske povezave bo potekal po
Slovenski cesti. Trasa na tej
cesti se bo urejala v sklopu
projekta rekonstrukcije Slovenske ceste od Glavnega
trga do Trga kostanjev. Pričakujemo, da se bo rekonstrukcija Slovenske ceste začela v poletnih mesecih in
zaključila pozno jeseni,« je
povedal vodja investicij na
mengeški občinski upravi
Uroš Drobež.

Kolesarska povezava bo
dolga več kot 13 kilometrov,
od tega bo 6,5 kilometra novozgrajene oziroma rekonstruirane. Kot pravijo v Mengšu, gre za pomemben del
trajnostne mobilnosti, saj na
območju trase dnevno več
kot deset tisoč prebivalcev
potuje na delovna mesta ali
v šolo. Kolesarska povezava
je zanimiva tako za dnevne
migrante kot za mlade družine z otroki in turiste. »Razvoj kolesarstva v turizmu
oziroma raziskovanje novih

Del trase poteka tudi ob regionalni povezavi med Kamnikom in Mengšem. / Foto: Občina Mengeš

območij na kolesu je svetovni trend v turizmu in zato
pričakujemo, da bo nova povezava ponudila potencial
za razvoj turizma ne samo
občinam, ki smo vključene,
ampak tudi sosednjim,« se
nadejajo v Mengšu.
Za gradnjo povezave so
občine sredstva pridobile
v Evropskem skladu za regionalni razvoj ter državnem proračunu, manjši del
pa predstavljajo tudi lastna
sredstva sodelujočih občin. Predvideni delež Občine Mengeš znaša približno
220 tisoč evrov.
Kot je dejala Barbara Strajnar, vodja projektne skupine vključenih občin, sicer s
kamniške občinske uprave,
bo dokončana trasa v uporabo predana jeseni, deli trase,
ki pa so že urejeni, med drugim tudi odsek, ki povezuje Kamnik in Mengeš, pa so
varni za uporabo in jih kolesarji že s pridom uporabljajo.

B R E Z P L AČ N A O B J AVA

Gradnja kolesarske povezave med Kamnikom in Ljubljano se nadaljuje tudi skozi občino Mengeš.

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

www.karitas.si

S poslanim SMS sporočilom

ZVEZEK5 na 1919

boste darovali 5 EUR.
Prispevajo lahko uporabniki
Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2.
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Že dvajset let ustvarjajo medvoški turizem
Turistična zveza Medvode letos praznuje dvajset let delovanja. Ob tem so pripravili slovesnost, na kateri so podelili tudi zahvale in priznanja v sklopu akcije
urejanja okolja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2022.
Maša Likosar
Medvode – Turistična zveza (TZ) Medvode, ki združuje osem turističnih društev
in skoraj sedemsto članov, s
sloganom Zelena vrata glavnega mesta v Medvode privablja pohodnike, ljubitelje
zgodovine, dobre kulinarike
in vode. Njena prednostna
naloga je skrb za urejenost
krajev po celotnem območju
občine, kar je tudi prvi pogoj
za razvoj trajnostnega turizma. »V dvajsetih letih smo v

medvoški občini dosegli vidne spremembe, za kar smo
zaslužni tudi vsi prostovoljci, ki delamo v turizmu,« je
dejala predsednica TZ Medvode Vanja Ločniškar, ki je
ob tej priložnosti podelila
dvajset zahval v obliki pohodniških palic za požrtvovalnost in uspešno izvedene
pohode.

Društva so živa in živijo
Iztok Pipan, eden od pobudnikov ustanovitve TZ
Medvode, se je spomnil

vseh, ki so desetletja gradili in ustvarjali medvoški turizem. »TZ Medvode je nastala kot potreba po usklajenem delovanju naših turističnih društev, po skupnih
nastopih na sejmih, sodelovanju pri pripravi prireditev,
po skupnem nastopu proti
občini in državi. Ravno naša
prva tajnica Vida Bališ je zaslužna, da je v našem imenu in kot predstavnica Turistične zveze Slovenije dosegla, da smo tudi turistični prostovoljci del zakona o
prostovoljstvu,« je pojasnil
in dodal, da so člani njihovih turističnih društev številne ure svojega prostega časa
namenili urejanju turistične
infrastrukture. Ob tem je izrazil še zadovoljstvo, da tudi
epidemija covida-19 ni mogla do živega prostovoljstvu.
»Naša društva so živa in živijo,« je poudaril.

Podelili priznanja

Na prireditvi ob 20. jubileju TZ Medvode je zbrane
nagovoril tudi medvoški župan Nejc Smole. / Foto: Tina Dokl

Generalna sekretarka Karmen Burger je v imenu Turistične zveze Slovenije (TZS)
podelila priznanja, ki so jih
prejeli Jakob Knific, Jože

Predsednica TZ Medvode Vanja Ločniškar je dvajsetim prejemnikom izročila zahvale
v obliki pohodniških palic. / Foto: Tina Dokl
Janhar, Karel Vernik, Iztok
Pipan, Vida Bališ, Marjan
Mali, Lado Vidmar in Vladimir Bertoncelj. Za aktivno delo v TZ Medvode je priznanje prejela tudi predsednica Vanja Ločniškar, ob
jubileju je TZS priznanje namenila še TZ Medvode.
Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja v okviru
akcije urejanja okolja Moja

dežela – lepa in gostoljubna 2022. V kategoriji Javni
objekti so si priznanje prislužili skrbniki podobe Podružnične osnovne šole Topol. V kategoriji Kulturna
dediščina je priznanje prejela družina Bergman za čebelnjak. V kategoriji Gostinski lokal si je priznanje prislužil Skala Bar v Goričanah, v kategoriji Gostilne

Gostilna na Vihri, v kategoriji Turistične kmetije Turistična kmetija na Gontah, v
kategoriji Kmetije pa kmetija Pr' Ferjan. Nagrajen je
bil še večstanovanjski objekt
na Svetju, družina Šarkanj
iz Hraš ima lepo urejeno
stanovanjsko hišo, najlepše urejeni stanovanjski hiši
pa sta hiši družin Košir in
Luštrik.

Umetnost tudi »okušali«
Zadnji od treh dogodkov, ki jih je letos s pomočjo podpornikov ustvaril
Branko Bandelj, je bil kulturno-kulinarični večer na grajskem vrtu Graščine
Duplje.
Suzana P. Kovačič
Spodnje Duplje – Branko Bandelj iz Spodnjih Dupelj, upokojeni podjetnik,
ki ga spremljata tudi umetniško ustvarjanje in slikanje, je svoj letošnji osebni
jubilej, sedem desetletij, povezal v tri dogodke in jih s
pomočjo Kulturno-turističnega društva Pod Krivo jelko, Občine Naklo in drugih podpornikov vpletel v

nedavno praznovanje praznika Občine Naklo. Pred
približno mesecem dni je v
galeriji Graščine Duplje na
ogled postavil konceptualno
razstavo z naslovom 36 milijonov in 792 tisoč minut, sredi junija je skupaj še z drugimi mentorji na grajski vrt
Graščine Duplje povabil na
likovno delavnico na temo
vesolja, konec junija pa svoj
triptih na isti lokaciji sklenil s kulturno-kulinaričnim

večerom. Želel je poudariti,
da je v našem lokalnem okolju veliko ustvarjalnih ljudi
na različnih področjih, njihovi izdelki pa so svetovno
znani. »Skozi umetnost sem
hotel že z razstavo poudariti to našo dobrobit, ustvarjalnost in uspehe, ki smo jih
doživeli v teh desetletjih,«
je Bandelj poudaril na grajskem vrtu ob številnih obiskovalcih. Tudi sam s svojim delom, ustvarjanjem

Ema Pogačar ter sodelavca Eda Jezeršek in Klemen Triler so predstavili sladke dobrote.
dokazuje, da so meje samo v
glavah ljudi, v resnici je tudi
vesolje čisto blizu ...

Kremšnita, potica,
kranjska klobasa

Branko Bandelj je nagovoril zbrane na grajskem vrtu.

»Trojček« na kulinaričnem večeru so v predstavitev in okušanje zaokrožili
tradicionalna blejska kremna rezina, potica in pa kranjska klobasa, ki je že potovala
v vesolje z astronavtko indijsko-slovenskih korenin Sunito Williams. Nekaj besed
o Sunitinem obisku Leš pri
Tržiču, kjer je spominska
soba njej v čast, je povedala
Melanija Primožič v imenu
zavoda Slovenski astronavt.
Kot zanimivost je dodala, da
sta bili Sunitini prvi besedi

v slovenščini ravno klobasa
in potica. Tudi potica je bila
na voljo v okušanje na nedavnem dogodku, v pekarstvu Triler so za to priložnost spekli šestkilogramsko
orehovo potico, Klemen Triler pa je podelil nekaj uporabnih nasvetov za peko potice, da lepo uspe. Postregel
je še z drugimi slaščicami, ki
jih pripravljajo. Podbreške
gospodinje so povedale nekaj o zgodovini in pripravi
že mnogokrat nagrajene in
zaščitene Podbreške potice,
ki dosega svojo prepoznavnost tudi zunaj Slovenije.
Ema Pogačar, lastnica in direktorica podjetja Conditus,
pa je predstavila tradicionalno blejsko »kremšnito«.

Med drugim so zelo ponosni, da je bila prav njihova
kremna rezina leta 2015 na
milanskem Expu v anonimnem izboru med tri tisoč
sladicami uvrščena med najboljših deset sladic na svetu.

Paketi za orbitalno
postajo
»Prvih nekaj paketov za
orbitalno postajo iz Slovenije imamo že pripravljenih, v
njem bodo potica, kranjska
klobasa in kremna rezina.
Naša naloga je zdaj, da se povežemo ...« je sklenil Branko
Bandelj in se zahvalil vsem,
ki so spremljali vsa njegova letošnja »čutna doživetja«. Zadnji dogodek je glasbeno obogatila solo pevka Maja Kobal.
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V čarobnem Zoisovem parku
Eden skritih biserov jeseniške občine je Zoisov park v Javorniškem Rovtu. Park je poln edinstvenih
rastlinskih in drevesnih vrst, k naravni idili pa prispevajo tudi tri jezerca.

Nove klopi, mostička,
tablice ...
Na Občini Jesenice so
pod okriljem projekta Pohodništvo v občini Jesenice, ki ga vodi Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske

V parku so tudi tri jezerca, pred nedavnim so ob njih namestili nove klopce. / Foto: Nik Bertoncelj

(Ragor), v zadnjem času namenili pozornost tudi Zoisovemu parku. Kot je povedal Ambrož Černe z Ragorja, so pomladi v parku postavili štiri nove lesene klopce, dva lesena mostička za
prehod čez vodo in en večji lesen podest nad srednjim
jezercem. Pred dnevi so zamenjali tudi 27 starih kovinskih tablic, ki označujejo
drevesne vrste. Park obnavljajo postopoma, nadaljevali bodo tudi prihodnje leto,
sicer pa v okviru rednih vsakoletnih vzdrževalnih del za
park skrbijo tudi domačini,
ki očistijo jezera in polomljeno drevje, je povedal Černe.

Okrepčilo v nekdanji
Zoisovi pristavi

Karel Zois je v Karavankah odkril rumenocvetno
mačeho, ki jo je poslal prijatelju v Celovec, ta jo je
narisal in poimenoval zoisova vijolica. Najdemo jo
samo na pobočjih Karavank, najpogosteje prav na
pobočjih Belščice in Stola.

V bližini parka se je mogoče okrepčati v Domu Pristava, ki je stalno odprt in je
nekdanja Zoisova pristava z
vklesano letnico 1647. V bližini parka je tudi Kurirčkov
dom, kjer je urejen gorskokolesarski učni center, ki je
namenjen vsem navdušencem nad gorskim kolesarstvom. V centru si je mogoče

izposoditi kolesa in opremo
za gorsko kolesarstvo, gorski kolesarji se lahko preskusijo na poligonu, v neposredni bližini pa poteka tudi
turnokolesarska pot Trans
Karavanke.
Zoisov park je del Naravoslovne in rudarske učne poti,
ki je dolga približno enajst

Rekordna Krvavška konjenica
Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je po dveh letih premora zaradi covida drugo julijsko soboto
organiziralo 23. Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo rekordnih 171 konjenikov. Med njimi je bilo 68
deklet in kar 23 kočijažev z različnih koncev Slovenije.
Janez Kuhar
Velesovo – Zbor udeležencev 23. Krvavške konjenice
je bil pri Nogometnem centru Velesovo. Že dan prej so
člani Konjeniškega društva
Krvavec Cerklje položili venec in cvetje ter prižgali sveče k spominskemu znamenju v Poženiku, kjer se je
pred sedemnajstimi leti tragično ponesrečil mladi udeleženec konjenice Davorin
Čeh iz Spuhlje pri Ptuju.
Pred začetkom 23. pohoda Krvavške konjenice, ki jo
je vodil Janez Glastovec, je

Krvavška konjenica / Foto: Janez Kuhar

pred Nogometnim centrom
Velesovo udeležence pozdravil stotnik Darko Kepic
ter vsem zaželel srečno in
varno pot. Posebej se je zahvalil vsem sponzorjem, ki so
pomagali pri izvedbi najbolj
obiskane konjenice do sedaj. Vsi udeleženci so prejeli spominske majice Konjeniškega društva Krvavec
Cerklje. Trideset kilometrov
dolga pot je konjenike vodila
izpred Nogometnega centra
Velesovo skozi Praprotno
Polico do Fazanerije, kjer je
bil prvi od petih postankov,
nato pa mimo Gradu Strmol

skozi vasi Dvorje, Grad,
Šmartno, mimo Prenj, skozi
Viševco, Cerkljansko Dobravo, kjer so konjeniki pokušali jedi z žara, konji pa so se
odpočili, nato so pot nadaljevali nazaj skozi Zalog, Zgornji Brnik v Velesovo, kjer je
bilo pri baru Kantina pri nogometnem centru družabno srečanje. Na poti sta odmevali tudi harmonika Blaža Pipana in kitara Boštjana
Križaja.
Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je bilo ustanovljeno pred 34 leti, in sicer 24.
julija 1998. leta. Predseduje

Drevesa v parku so označena s tablicami, nedavno so stare
zamenjali z novimi. / Foto: Ambrož Černe, Ragor

mu dolgoletni in prizadevni
predsednik Anton Gubanec.
Najstarejši letošnji udeleženec je bil z zapravljivčkom in parom konj 90-letni Janez Kalan iz Šenčurja,
najmlajši udeleženec pa desetletni Miha Kepic iz Dvorij z vprego ponijev. Iz Šentjerneja so pripeljali konje
na konjenico s posebnim
kamionom.

Na konjenici sta bila tudi
mladoporočenca Manca
in Borut Martinčič
iz Tržiča, sicer velika
ljubitelja konj.
Pohvale organizatorjem
so izrekli številni konjeniki iz Ribnice, Štajerske, Velikih Blok, Loškega Potoka,
Mislinje, Šentjerneja, Gorij,
Škofje Loke, Grosuplja in
Primorske.
Za pijačo in jedačo na poti
sta skrbela Tim Jerič in Jakob Drobne, zagotovljena
je bila zdravstvena oskrba –
nad konjeniki pa je vseskozi bdel reševalec in gasilec
PGD Cerklje Jaka Žagar.

kilometrov, opremljena je
z markacijami, usmerjevalnimi in informacijskimi tablami na zanimivih točkah
ob poti, kot so rudnik mangana, izviri potoka Javornik,
najdišče fosilov. Izhodišče
poti je pri CŠOD Trilobit,
obisk celotne poti traja približno štiri ure in pol.

Piknik kino na Bledu
Bled – Pod okriljem Kina Bežigrad je na tribunah v Veliki Zaki
ponovno zaživel Piknik kino. 18. julija bo na sporedu Thor: Ljubezen in grom, 25. julija Top Gun: Maverick in 1. avgusta Jurski
svet: Prevlada. Predvajanje vseh filmov se začne ob 21. uri.

Festival
BLED 27

vstopnice:

1. 7.
19. 7.

2 0 2 2

so smreka, divja češnja, gorski javor, jerebika, srebrna
smreka, črni topol, jelka …

LET

Jesenice – Zoisov park v Javorniškem Rovtu je pred
več kot dvesto leti zasnoval
botanik Karel Zois (1756–
p1799), brat Žige Zoisa. Bival je na gradu Brdo pri Kranju in v graščini na Slovenskem Javorniku. V Julijskih
in Kamniških Alpah ter

Karavankah je nabiral rastline, da bi bil rastiščem v
naravi čim bližje, pa je v Karavankah pod Medjim dolom zgradil kočo. Velikokrat pa je bival tudi v svoji rezidenci, ki je danes poznana kot Dom Pristava. Ob
domu je zasadil park, v katerem so še danes na ogled
dvesto let stara drevesa, kot
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Iz domotožja do Mojčine pesmi
Odlični v New Yorku delujoči slovenski saksofonist Jan Kus se s svojo džezovsko zasedbo Slavo Rican Assembly po treh letih spet vrača v Slovenijo.
Turnejo bo začel v domačem Kranju v petek, 15. julija, s koncertom na Pungertu.
Igor Kavčič
Kako se vam je obrnilo zadnje leto, ko sta se družabno
življenje in glasbena scena
po dveh letih omejitev tudi
v New Yorku vendarle spet
odprla? Na spletnih omrežjih sem zasledil, da ste kar
veliko nastopali z različnimi
sestavi.
Malo se je res odprlo. Najlepša novica je bila, da sem
postal redni saksofonist zasedbe Kamarata Jazz kubanskega pianista Césarja Orozca, v kateri oziroma s katero
sodelujejo velikani latino džezovske glasbe, kot so Gabriel
Vivas, Pablo Bencid, Fran Vielma, Jorge Glem, Paquito
D'Rivera, Pedrito Martínez
in še mnogi. César je bil do
sedaj nominiran za dva latino
grammyja in res mi je v veliko
čast, da igram z njim.
Sodelovanje s Césarjem
je pripeljalo tudi do igranja
z zasedbo Rickyja Rodrigueza (Chick Corea, Branford
Marsalis, David Sanchez,
Miguel Zenón), kar je prav
tako vrhunsko glasbeno doživetje.
Poleg tega pa je bila bistvena tudi ustanovitev moje
nove zasedbe Play_Ground, ki jo vodiva skupaj z Danom Martínezom. Zasedba
se ukvarja predvsem z elektronskimi zvoki in vključuje
tudi sapo jemajoče žive vizualizacije vizualne umetnice

Saksofonist Jan Kus se iz New Yorka po treh letih vrača na slovensko turnejo. / Foto: Adrien H. Tillman
Caroline Morales, ki je poleg Badena Goya (klaviature) in Abela Tabaresa (bobni, drum pad) redna članica
zasedbe. Zasedbo je podprla
tudi newyorška organizacija
NYFA, New York Foundation for the Arts.
Že lani pa ste kar precej igrali tudi v Portoriku, kamor ste
se podali na obisk k prijatelju iz svoje skupine?
V Portoriko sem lani januarja odšel za tri tedne in
tam ostal pol leta. (smeh)
Zahvala za tako dolgo bivanje gre posredno celo Rickyju Martinu. Zgodilo se je

namreč, da je zaradi odpovedi načrtovane turneje njegov
vrhunski bobnar Tony Esca-

nastopati tudi sam in izkušnja je bila res nepozabna –
ter zelo potrebna, še poseb-

Člani skupine Slavo Rican Assembly bodo turnejo
začeli ta petek v Kranju in jo nadaljevali na Piran jazz
festivalu (16. 7.), v Kavarni Slamič v Ljubljani (20. 7.),
na Družinskih večerih na Čevici v Logatcu (21. 7.),
v KD Krško (22. 7.), na Skritem dvorišču v Murski
Soboti (23. 7.) in na Arsana festivalu na Ptuju (25. 7.)
pa začel igrati redne koncerte v starem San Juanu, v bendu pa je bil tudi moj »brat«
Dan Martínez, pri katerem
sem takrat stanoval. Kmalu sem z njimi redno začel

no po res predolgem času
neigranja.
Z zasedbo Slavo Rican Assembly ste se prav v času epidemije podali tudi v studio in

naredili nekaj posnetkov za
glasbeni prvenec. Kako daleč
je vaša prva plošča?
Slavo Rican Assembly je
bil zaradi pandemije in z njo
povezanih zaprtij mej, odpovedi koncertov in podobno
na daljšem premoru. Razen
enega live streama oz. spletnega predvajanja v živo, ki
smo ga odigrali septembra
2020, nastopov nismo imeli. Smo pa bili v obdobju zatišja zelo aktivni na drugih
področjih – dokončali smo
album, za katerega lahko z
velikim veseljem povem, da
bo izšel pri priznani angleški World Music založbi Riverboat Records.
Še posebno zato se izredno veselimo prihajajoče turneje, da spet dvignemo krila, tokrat z nekaj zelo posebnimi gosti.
Kaj si lahko obetamo na vaši
letošnji slovenski turneji?
Bodo z vami nastopili tudi
kakšni glasbeni gostje?
Na turneji bomo izvajali skoraj celoten repertoar z
albuma, ki ga bo na turneji moč kupiti v predprodaji,
predstavili bomo dva nova
aranžmaja, ki sem ju pripravil, enega za Mojčino pesem (iz vsem znanega Kekca), drugega pa za Oliverjevo Ča je život vengo fantažija, ki bo res žurka! Pa še
kakšno presenečenje se bo
morda našlo …

Poleg tega se nam bosta ob
različnih dneh tokrat pridružili dve fantastični hrvaški vokalistki Maja Rivić in
pa vsem dobro znana Vesna
Pisarović, ki je, mimogrede,
moja dolgoletna prijateljica
in nekdanja sošolka s fakultete na Nizozemskem.
Z menoj bo seveda naša
redna zasedba z Danom
Martínezom na basu, Gabrielom Vicénsom na kitari,
Fernandom Garcío na tolkalih, našim Žanom Tetičkovičem na bobnih, na klavirju pa nas bo tokrat predstavljal Arsenije Krstić iz Maribora. Nekaj prostora za presenečenja dopuščamo tudi,
ko gre za goste na nekaterih
koncertih.
Kako sami doživljate gostovanje v svoji domovini? To
vendarle ni le še ena »običajna« turneja ...
Turneja bo res nekaj posebnega, ponovno snidenje
z vsemi svojci, prijatelji ...
Doma namreč nisem bil
že predolga tri leta in v tem
času sem dejansko prvič v
življenju začutil res pravo
domotožje. Ne glede na to,
da že od 18. leta dalje živim v
tujini, so tri leta res zelo dolgo obdobje.
Zato bomo tokrat igrali tudi Mojčino pesem: »…
kdaj spet domov, preko bregov, šla bom tja v rodno mi
vas …«

Likovni duet, ki navdušuje s pozitivno energijo
V Galeriji Atrij je na ogled zanimiva razstava pomenljivega naslova Likovni duet del dveh avtoric različnih generacij – Ane Leban Januš in Daše Grum.
Igor Kavčič
Tržič – Galerija Atrij vas bo
vse do sredine avgusta pričakovala v vedrem vzdušju.
Spodbujajo in slikajo ga svetle barve in pozitivne zgodbe, ki jih prinašajo motivi na
likovnih delih, ki jih predstavljata avtorici Ana Leban Januš in Daša Grum. Naslov
razstave Likovni duet likovnici na videz združuje, življenjsko obdobje, v katerem
sta, in sprehod med njunimi deli pa nas prepriča tudi
v njuno različnost.
A poglejmo najprej, kaj
ju združuje. Obe sta na
neki način na začetku svoje ustvarjalne poti, Ana Leban Januš je s slikanjem intenzivno začela v zadnjih
letih, še zlasti odkar se je
pred letom upokojila, Daša
Grum je študentka drugega
letnika kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in

oblikovanje v Ljubljani, druži ju močna želja po likovnem ustvarjanju, v njunih
sicer realističnih podobah
vselej lahko zaznamo nekaj
več, tako ljubezen do narave kot neki globlji odnos do
naslikanega, ne nazadnje pa
ju druži tudi dejstvo, da sta
obe likovno znanje v različnih obdobjih nabirali pri žal
nedavno preminulem mentorju slikarju Vinku Hlebšu.
»Vesela sem, da lahko
prvič samostojno razstavljam tudi v domačem okolju,« je povedala upokojena
vzgojiteljica iz Tržiča Ana
Leban Januš; da se je pred
tremi leti pridružila slikarski skupini Katarine Vidmar, v kateri še vedno sodeluje. »Z mentorico, ki prihaja iz Črnomlja, slikamo
v različnih okoljih po Sloveniji, na Krasu, v Izoli, Sečovljah, pri izviru Kamniške
Bistrice …, kjer v naravnih

V delih različni, v ustvarjalni želji enaki: Ana Leban Januš in Daša Grum / Foto: Igor Kavčič
lepotah črpamo navdih za
naša likovna dela.« Ustvarja
v glavnem v tehniki akvarel,
tokrat pa se na razstavi predstavlja predvsem z akrili na

platnu. Kot sama pove, na
slikah ne izraža le tega, kar
vidi v naravi, ampak vanje
želi vdahniti energijo, ki jo
določen motiv izžareva in jo

sama ob slikanju začuti. Njene slike so na neki način tudi
izraz njene duše.
Dašo Grum iz Podljubelja likovno ustvarjanje

navdihuje že od ranega otroštva. »Že v osnovni šoli sem
veliko risala z barvicami,
kasneje z akvareli in v nekem obdobju še posebej s
flomastri markerji. »Rišem
in slikam, kar me inspirira, določene barve in oblike, k iskanju motivov pa me
spodbujajo tudi razni dogodki, ki mi ostajajo v spominu,« pove Daša; da v prostem času veliko riše in slika z
akvareli in pasteli, na akademiji pa seveda več kipari. »V
zadnjem času me navdušujejo manjši kipci iz gline ter
mavca, razmišljam pa tudi
o drugih materialih, kot sta
poliester in kamen.« Motivno jo zanimajo izmišljene in
domišljijske podobe ter vse,
kar je v naravi. Na tokratni
razstavi se predstavlja predvsem z ilustracijami, pastelnimi slikami in nekaj malimi plastikami, naj gre za abstraktni motiv ali portret.
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Ena najobetavnejših slovenskih atletinj
Gorenjka Brina Likar je na pravkar končanem evropskem prvenstvu do 18 let osvojila srebrno medaljo v skoku v daljino. Atletinja z Golnika je spregovorila
o atletskih začetkih, dosedanji karieri in ciljih za prihodnost. Njen izjemni napredek je osvetlil tudi trener Blaž Čadež.
Maja Bertoncelj
Kranj – Slovenski mladi atleti so se v petek vrnili z evropskega prvenstva do 18 let, ki
je potekalo v Jeruzalemu.
Prvo ime je Gorenjka Brina Likar, članica Atletskega kluba Triglav Kranj. Zadnji dan prvenstva je v daljino
skočila 6,30 metra in osvojila srebrno medaljo. Zlata je
z rekordom prvenstev 6,39
metra Švedinja Ayla Hallberg Hossain.

Skočila do uspeha kariere
Likarjeva je na prvenstvo
odšla kot ena favoritinj za
medaljo. Na Memorialu Vučko v Kranju je z izjemnih
6,54 metra postavila osebni rekord. »Glede na to, da
sem imela najboljši prijavljen rezultat, so bila pričakovanja marsikoga dokaj visoka. Sama sem poskušala na to pozabiti in se osredotočiti na skoke. Moja pričakovanja so bila prikazati
čim daljše in tehnično pravilne skoke. O tem, na katero mesto se bom uvrstila, nisem razmišljala,« je povedala po vrnitvi v domovino.
Drugo mesto je njen največji uspeh doslej. »Pred dvema
tednoma sem se sicer udeležila balkanskega prvenstva,
kjer sem s 6,23 metra zmagala. Kljub slabši uvrstitvi
na evropskem prvenstvu mi
več pomeni boljši rezultat. Z
njim sem precej zadovoljna.
Žal mi je le četrtega skoka,
ki je bil precej dolg, a s prestopom. Skok, kakršen je bil
v Kranju, se ne zgodi vsak
dan. Vse se mora iziti in v Jeruzalemu se mi žal ni, saj mi

je veter kar precej nagajal. V
Kranju je bilo vreme idealno
za dobre skoke, da ne omenim enkratnega vzdušja domače publike. Evropsko prvenstvo je bilo zame prvi
vrhunec sezone. Sedaj bo na
vrsti nekaj premora, nato pa
treningi in priprava na drugi vrhunec, na svetovno prvenstvo v Caliju. S trenerjem Blažem Čadežem sva
načrtovala, da bi s tem nastopom poletno tekmovalno sezono zaključila. Potem bosta sledila glavni počitek in regeneracija,« je dodala nekaj
besed o prvenstvu in nadaljnjih ciljih v sezoni.
Brina Likar iz leta v leto izboljšuje osebne rekorde in
skače na že zelo visoki ravni. »Seveda si želim, da bi se
ta trend nadaljeval. V naslednji sezoni bom tekmovala v
kategoriji starejših mladink,
kjer bo treba za podobne rezultate pokazati še več,« razmišlja atletinja z Golnika,
ki je že v otroških letih z veseljem spremljala prenose
atletskih tekmovanj. Najbolj
jo je navdušila ruska skakalka v daljino Darja Klišina.

V atletiki od petega leta
Atletika jo spremlja od petega leta. »Takrat sem začela
obiskovati atletsko šolo Rožleta Prezlja. Ves čas so me
spodbujali k tekmovanju in
razvijanju v različnih disciplinah. Prvih šest let sem
kazala povprečne rezultate.
Konec šestega razreda sem
prestopila v Atletski klub Triglav Kranj, kjer sem nadaljevala treniranje tako sprintov in metov kot skokov. Redno sem tekmovala tudi v

postala državna članska dvoranska prvakinja. Letos sem
bila tudi državna srednješolka prvakinja. Od pomembnejših mednarodnih dosežkov bi omenila drugo mesto
na balkanskem prvenstvu za
kategorijo U18 lani v Srbiji.
Med drugim sem bila izbrana za atletinjo leta v kategoriji U16, lani pa sem bila tretja v kategoriji mlajših mladink,« je naštela najvidnejše
rezultate. Šport jo spremlja
že od mladih nog. Preskusila se je v različnih športih
(plavanju, smučanju, rolanju, rokometu). »Člani ožje
in širše družine so športni
navdušenci. Z atletiko sem
se začela ukvarjati s sestro in
sestričnama z namenom, da
preživljamo prosti čas tudi
z razvijanjem telesnih sposobnosti.«

Običajna najstnica, v šoli
odličnjakinja
Brina Likar s trenerjem Blažem Čadežem po osvojitvi srebrne
medalje na evropskem prvenstvu do 18 let / Foto: osebni arhiv
mnogoboju, a je moja najljubša disciplina ostal skok v
daljino. V zadnjih treh letih
sem v njem precej napredovala, zato smo se v klubu od-

v skoku v daljino v kategoriji U14. »Sledili so naslovi državne prvakinje v tej disciplini v kategoriji mlajših
in starejših mladink. Poleg

Trener Blaž Čadež: »Brina je napredovala zelo
konstantno, vsako leto za 20 centimetrov, letos pa je
naredila ogromen preskok za kar 45 centimetrov. Po
strokovnih tablicah, ki jih imajo Nemci, je to pravi
napredek za v prihodnje in za vrhunske rezultate.«
ločili, da se v letošnjem letu
bolj osredotočim na skok v
daljino,« pojasnjuje. Zanjo
prvi pomembnejši rezultat
je naslov državne prvakinje

tega sem bila državna prvakinja tudi v tekih na 100 in
300 metrov, 300 in 60 metrov z ovirami ter mnogoboju. Dve leti zapored sem

Brina sicer zase pravi, da
je povsem običajna najstnica z običajnimi najstniškimi problemi. »Poleg atletike se v prostem času ukvarjam z risanjem, slikanjem,
branjem in poslušanjem
glasbe. Letos sem z odličnim uspehom končala drugi letnik Gimnazije Šentvid,
kjer so zelo razumevajoči
glede treningov in me spodbujajo tako na športnem kot
šolskem področju. Rada bi
omenila razredničarko Evo
Ravbar, športnega koordinatorja Primoža Praprotnika in ravnatelja Jaka Erkerja. Največja zahvala za moje
dosežke pa gre trenerju Blažu Čadežu, družini in prijateljem, ki stojijo ob meni v

Pozdravili tudi domačo junakinjo

Pogačar v rumenem

Po dveh letih je Plavalni klub Radovljica znova lahko organiziral miting, kakršnega smo bili vajeni.
Matjaž Klemenc
Radovljica – Letošnji mednarodni plavalni miting Telekom Slovenija, 46. po vrsti,
nas je pretekli konec tedna
pozdravil v malce drugačni
luči, posebno kar se tiče videza kopališča v Radovljici, saj
v okolici poteka prenova, in
protikoronskih ukrepov.
Tekmovanje je bilo mednarodno – 413 plavalcev in plavalk je prišlo iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine,
Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije in Združenih držav Amerike. Že iz
preteklosti smo vajeni, da
Plavalni klub Radovljica pozorno spremlja vse odlične

Tjaša Pintar (levo) in Janja Šegl sta se predstavili tudi na
plavalnem mitingu v Radovljici. / Foto: Matjaž Klemenc

rezultate svojih plavalcev.
Pred začetkom mitinga sta
predsednik Plavalnega kluba Radovljica Aleš Klement
in župan Občine Radovljica
Ciril Globočnik toplo pozdravila dobitnico dveh zlatih medalj s sredozemskih iger v Alžiriji Tjašo Pintar. »Zelo sem
zadovoljna z nastopi v štafeti. V vseh treh nastopih smo
popravile državni rekord.
Na 4-krat 100 metrov prosto
in 4-krat 200 metrov prosto
smo bile najhitrejše. Vsekakor zelo dobra odskočna deska za naprej. Na sredozemskih igrah posamično nisem
plavala v svojih paradnih disciplinah,« je pred mitingom
povedala Pintarjeva.

dobrem in slabem,« je še dejala.
Blaž Čadež eno najobetavnejših mladih slovenskih
atletinj trenira dobrih pet let.
»Že na začetku je bilo videti, da je zelo motorično inteligentna, bila je hitra in zelo
skočna. Kot trener delam
s pionirji in pionirkami ter
z mlajšimi mladinkami in
mladinci trening mnogoboja. To pomeni, da je trenirala vse discipline do vključno
letošnje zime, ko smo nekaj več poudarka dali skoku
v daljino in manj ostalim disciplinam mnogoboja. Je pa
še to zimo zmagala na državnem prvenstvu v mnogoboju. Za poletni del so bili treningi bolj specifični z več
hitrosti in tehnike skoka v
daljino, kar se je na koncu
obrestovalo z zlato medaljo
na balkanskem prvenstvu
in sedaj s srebrno na evropskem prvenstvu za mlajše
mladinke. Napredovala je
zelo konstantno, vsako leto
za dvajset centimetrov, letos
pa je naredila ogromen preskok za kar 45 centimetrov.
Po strokovnih tablicah, ki jih
imajo Nemci, je to pravi napredek za v prihodnje in za
vrhunske rezultate. Težko
je napovedovati prihodnost,
zagotovo je še veliko rezerv
v treningu moči, poskokih,
hitrosti, tehniki. Raje rečem,
da upam, da še ni vsega pokazala, kot da bo naslednje
leto skočila še dvajset centimetrov več. Če bo zdrava in
brez poškodb, potem verjamem, da bomo gledali njene dolge skoke in hitre teke
tudi v prihodnje,« pa o svoji
varovanki pravi Blaž Čadež.

Čeprav je bilo na mitingu
veliko plavalcev in plavalk iz
tujine, je največ pozornosti
požela Janja Šegl, ki je v Alžiriji osvojila tri zlate in eno
srebrno medaljo. »Z nastopi na sredozemskih igrah
sem res zadovoljna, saj sem
bila v tem obdobju v polnem
treningu. Dobro sem plavala
tako posamezno kot v štafeti.
Veseli me, da imamo močno
štafeto na 4-krat 100 in 4-krat
200 metrov prosto. Zdaj me
čaka vrh sezone, evropsko prvenstvo, kjer veliko pričakujem. Želim si odplavati osebne rekorde, kar sem zagotovo
sposobna,« je povedala članica ravenskega Fužinarja Janja Šegl.

Kranj – Za kolesarji je dober
teden vrtenja pedal na Dirki
po Franciji. Tadej Pogačar
(UAE Team Emirates), zmagovalec zadnjih dveh let, je na
dobri poti k tretjemu slavju.
Kolesar s Klanca pri Komendi je že po šesti etapi oblekel
rumeno majico vodilnega v
skupnem seštevku. Včeraj
je bil na Touru prost dan.
Pred današnjim nadaljevanjem ima Pogačar 39 sekund
prednosti pred Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma),
tretji Geraint Thomas (Ineos
Grenadiers) zaostaja že minuto in 17 sekund. Primož
Roglič (Jumbo Visma) je na
11. mestu z zaostankom 2 minuti in 52 sekund. V karavani
so še trije Slovenci: Gorenjca Matej Mohorič (Bahrain
Victorious) in Luka Mezgec
(BikeExchange-Jayco) ter Jan
Tratnik (Bahrain Victorious).

Rekreacija

14

Gorenjski glas
torek, 12. julija 2022

info@g-glas.si

Planinski izlet: Veliki Risnjak (1528 m n. m.)

Iščete pravo ljubezen?
Obisk najvišjega vrha Narodnega parka Risnjak na Hrvaškem, v Gorskem
kotarju. Ko se z vrha zazremo v Jadransko morje. Zanimivi favna in flora.
Jelena Justin
Verjetno smo že vsi kdaj
poležavali na kakšni plaži ob
vzhodni obali Istre in pogledovali na celino, kjer se nad
Reko dviga precej veliko območje vrhov, ki pripadajo
Gorskemu kotarju. Znotraj
njega je tudi Narodni park
Risnjak, ki je bil ustanovljen
leta 1953 in je meril 3041 hektarov, leta 1997 pa so ga razširili na 6400 hektarov. Najvišji vrh parka je Veliki Risnjak.
Veliki Risnjak in Snježnik
tvorita zahodni del Gorskega kotarja in v tej in naslednji
številki bomo obiskali oba,
iz dveh različnih izhodišč.
Pa pojdimo najprej na Veliki Risnjak.

Po primorski avtocesti
se zapeljemo do izvoza za
Postojno, kjer nadaljujemo
mimo Ilirske Bistrice, prečkamo mejo na Jelšanah in
nadaljujemo po avtocesti
do izvoza Kikovica, tik pred
cestninsko postajo. Nadaljujemo po stari cesti Zagreb–Reka, mimo odcepa
za Platak, ko dosežemo sedlo Gornje Jelenje, kjer zavijemo izrazito ostro levo
na makadamsko cesto, ki je
sem in tja celo asfaltirana.
Do našega izhodišča je približno šest kilometrov ceste,
ko dosežemo urejeno parkirišče Vilje. Do vrha Velikega Risnjaka je tri kilometre oz. približno 1 uro in 30
minut.

V gostih, zelenih gozdovih, ki vodijo proti Risnjaku,
lahko preberemo legendo o nastanku Narodnega parka
Risnjak. / Foto: Jelena Justin

Pot se na začetku celo rahlo spusti, potem se pa v
zmernem vzponu po lični mulatjeri, ki poteka skozi bukov gozd, povzpne do t.
i. Medvedovih vrat na višini
1289 m n. m., kjer je stičišče
različnih poti: proti Markovemu brlogu, do Crnega Luga in v naši smeri Velikega Risnjaka oz. Schlosserjevega doma, ki leži pod
vršnim vzponom. Z Medvedovih vrat nadaljujemo levo
v smeri doma. Ko dosežemo sedlo pod Južnim Malim Risnjakom, se povzpnemo do Schlosserjeve livade,
kjer je planinski dom. Dom
je, žal, že nekaj časa zaprt.
Za domom nadaljujemo
proti vrhu. Med grmičevjem in skalami se začnemo
strmo vzpenjati proti vršnemu grebenu. Trenutno je
rastje tako bujno, da je videti, kot bi hodili skozi džunglo. Na veliko presenečenje
sta dve mesti celo zavarovani. Najprej je zavarovan skalni skok, nato pa manjša grapa, kjer so jeklenice na obeh
straneh. A previdnost je še
vedno potrebna, sploh če
se vzpenjamo po dežju, saj
se nam pod nogami mešajo kamni in zemlja. Ko dosežemo vršni greben, se previdno med skalami sprehodimo do glavnega vrha, kjer se
nam odpre čudovit razgled
na Učko, Kvarnerski zaliv,

Pogled na Veliki Risnjak s Schlosserjevim domom, ki je žal zaprt / Foto: Jelena Justin

Na grebenu Velikega Risnjaka / Foto: Jelena Justin
Snežnik v Sloveniji, Kamniško-Savinjske Alpe, na Julijce, pred seboj pa imamo
hrvaški Snježnik in Guslice.
Sestopimo po poti vzpona.
Celotno pot nas bodo
spremljale lične lesene table, ki opisujejo legendo o
nastanku Risnjaka. Neki
pastir je na Vilinskih stenah
zagledal nebeško lepo vilo,

Po kvarnerskih otokih, 5. del
Grega Flajnik

Tokrat nekaj o dogodivščinah z barko. Kapitan, s katerim sem se prvotno dogovoril za križarjenje, mi je sporočil, da je zamešal naše datume in me prosil, ali lahko
naša skupina potuje z drugo ladjo, ki se imenuje Kneža in je še večja od prvotne,
ter dodal, da je lastnik zaupanja vreden fant. Po nekaj pogovorih se mi je zdelo, da bi lahko to zamenjavo izvedli, zato sem privolil.
A že prvi dan sem ugotovil,
da so z barko lahko tudi težave. Dogovorjeni smo bili,
da se dobimo na severu otoka Krk v pristanišču Malinska ter da se slišimo pol ure
pred našim prihodom. Ko
sem poklical kapitana Kneže, mi je rekel, da zamujajo in da bodo na dogovorjenem mestu šele čez dve uri.
Po kratkem razmisleku sem
mu sporočil, da jim gremo
naproti in da se dobimo na
jugu otoka v Stari Baški. To

je sicer za nas dobre pol ure
več vožnje, a avtobus je veliko hitrejši od barke. No odločitev bila prava, saj je barka Kneža pristala ravno, ko
smo se pripravili za vkrcanje. Rešeno, sem si rekel, a
zvečer so mi gostje potožili, da se vrata ne odpirajo, da
kotlički na stranišču ne delajo, da ni tople vode in še cel
kup malenkosti. Ko sem kapitanu naštel vse pomanjkljivosti, mi je z nasmeškom
rekel: »To bomo vse uredili,
samo da je vžgal ladijski motor. Zamujali smo namreč,
ker nam v Zadru včeraj zvečer nikakor ni hotel vžgati.«
Aha, sem si mislil, še dobro,
da je vžgal, drugo bomo že
kako rešili. Kapitan Željko
mi je potem še razložil, da je
barka štiri leta počivala in da
z njo ni vozil gostov. Daljši
počitek je bil opazen tudi na
krožnikih in kozarcih, a članom posadke (trem Dalmatincem), to ni predstavljalo

ki je plesala z oblaki. Čeprav
se ne bi smela, sta se zaljubila. A to vse je videla poglavarka med vilami. S svojo čarobno močjo je vilo spremenila
v zver, v risa, ki ga do takrat
v Gorskem kotarju ni bilo.
Pastir je le nemo opazoval,
kaj se je zgodilo. Izpolnjen z
ljubeznijo se je še sam spremenil v risa in stekel za svojo

ljubeznijo. Dandanes bi morali imeti izjemno srečo, da
bi v Gorskem kotarju srečali risa. Tako težko ga je najti,
kot je v življenju težko najti
pravo ljubezen.
Nadmorska višina: 1528 m
Višinska razlika: 440 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost:

Glasova Kolesarjenja

Ko smo zvečer igrali prstomet, so se nam člani posadke z
veseljem pridružili. Ko bi bili tako zagnani tudi med delom
na barki, sem si mislil. / Foto: Grega Flajnik
kakšnega večjega problema. Zato se je naša gostja
Ana drugi dan odločila, da
kar sama dvigne nivo čistoče in začela sama pomivati posodo. Z veseljem sem
ji pomagal in za lepo gesto
in akcijo sem ji hvaležen še
danes. Članom posadke se

je videlo, da je še začetek sezone in da se morajo še organizirati. Enkrat mi je kuhar, ki se je sicer zelo trudil,
da je v mali kuhinji na štedilniku z eno »rinko« pripravil obroke za takšno število gostov, rekel, da bo zvečer pripravil presenečenje

za goste in jim spekel palačinke. Posvaril sem ga, da je
peka palačink za toliko gostov velik zalogaj in da se mi
zdi, da traja več kot pol ure.
»Ne skrbi ti za kuhinjo,« me
je potolažil. A ko smo že skoraj pojedli glavno jed, sem ga
vseeno šel povprašat, koliko
palačink je že spekel in kdaj
bomo lahko gostom postregli sladico. Pa mi je prišepnil,
da še sploh ni začel. In ko
sem ga vprašal, kaj naj gostje počnejo, medtem ko bo
pekel palačinke, mi je z nasmeškom odgovoril: »Pa ti
igraj harmoniko.« Najraje
bi mu primazal eno okrog
ušes, a kaj hočemo, na morju, na barki in pri sodelovanju z Dalmatinci mora biti
človek potrpežljiv. Zato sem
mirno vzel harmoniko in zaigral gostom. Na srečo so
naši gostje s pozitivno energijo sprejeli vse te pomanjkljivosti, za kar sem jim neskončno hvaležen.

Kmetijstvo
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Povečali učinkovitost proizvodnih kapacitet
Na kmetiji Jarc v Voklem, ki jo od leta 2011 vodi mladi gospodar Klemen Jarc, so odprli novo kisarno, kjer bodo na letni ravni lahko proizvedli tisoč ton
kislega zelja. Vrednost kmetijskega objekta, ki trenutno velja za enega največjih v Sloveniji, je nekaj več kot 3,7 milijona evrov.
Maša Likosar
Voklo – Tradicija kmetijstva
pri Jarčevih sega več generacij v preteklost. Kmetijo, ki je
sprva temeljila na živinoreji, sta uspešno vodila že Klemenova oče in mama Slavko in Marija Jarc. Leta 1985
sta se poleg krompirja lotila
tudi pridelave zelja in obenem postavila nove bazene za kisanje zelja in repe.
Za kmetijo, ki se je kasneje
usmerila izključno v pridelavo zelja, je bilo prelomno
leto 2011, ko je bila v skladu
s programom pomoči mladim prevzemnikom kmetij
opravljena menjava generacij, ki jo evropska skupnost
podpira v sklopu evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Gospodarjenje je
tedaj prevzel sin Klemen
Jarc, ki je nadaljeval posodabljanje objektov za pridelavo kislega zelja, kar mu je
omogočilo, da je dotedanje
kapacitete podvojil. Jarčevi
so bili sicer prvi na slovenskem trgu z avtomatizirano
pakirno linijo za kislo zelje
in repo v plastične lončke.

Kisarna je sodobno opremljena in na letni ravni omogoča
proizvodnjo tisoč ton kislega zelja. / Foto: Primož Pičulin

Gospodar kmetije Klemen Jarc z očetom Slavkom in
sestrami Moniko, Beti, Barbaro in Karmen / Foto: Primož Pičulin

Pred tremi leti so bili uspešni tudi pri kolektivni naložbi
iz programa Razvoj podeželja pod okriljem ministrstva
za kmetijstvo, s katerim so
uspešno posodobili kmetijsko mehanizacijo, v naslednjem letu pa jim je s pomočjo novega razpisa uspelo posodobiti tudi namakalni sistem. Jarčevi imajo sicer 23
hektarov polja in 27 hektarov gozda, zelje pa sadijo na
18 hektarih.

vse večje zahteve po izpolnjevanju višjih standardov
kakovosti so se odločili, da
zgradijo nov, sodobno opremljen objekt, ki bo omogočil proizvodnjo še dodatnih
tisoč ton kislega zelja. Vrednost investicije je znašala
dobrega 3,7 milijona evrov,
pri čemer so pridobili približno 1,3 milijona nepovratnih evropskih sredstev.
Objekt predstavlja že tretjo
in hkrati največjo investicijo

H gradnji novega gospodarskega objekta kisarne,
ki stoji v neposredni bližini njihove domačije, in sicer na območju, kjer je bilo
nekoč kmetijsko zemljišče,
so pristopili pred dvema letoma. Kot je povedal Klemen Jarc, je postala dotedanja kisarna, kjer so sicer letno proizvedli tisoč ton kislega zelja, premajhna. Zaradi povpraševanja po izdelkih na slovenskem trgu in

na njihovi kmetiji in pomeni bistven preskok v tehnologiji in avtomatizaciji predelave kislega zelja.
Kot je pojasnil projektant
Marko Šink iz podjetja Protim Ržišnik Perc, dvoetažni objekt obsega 2850 kvadratnih metrov skupne uporabne površine in je razdeljen v dva skopa: proizvodno-skladiščni del in tehnično-upravni del. »Glede na
površino je objekt trenutno

eden največjih kmetijskih
objektov v Sloveniji,« je dodal Šink. Poleg dveh hladilnic je v njem tudi več pakirnih strojev za različne sisteme pakiranja, ima nakladalno rampo za tovornjake, povezava med spodnjo in zgornjo etažo pa poteka s tovornim dvigalom. Objekt, katerega gradnja je potekala deset mesecev, ima vse
priključke lastne, ogreva se s
toplovodom iz lastne kotlarne na lesne sekance. Njegova posebnost je nevtralizacijska naprava, ki kisle odpadne vode kemijsko nadzoruje in uravnava, s čimer zagotavlja ustreznost vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo.
»Z novim objektom bomo
na kmetiji optimizirali nadzor nad kakovostjo in hkrati avtomatizirali in povečali učinkovitost proizvodnih
kapacitet. Obenem nam bo
omogočil, da bomo pridobili najboljše certifikate z najboljšimi ocenami, s čimer
bomo še bolj konkurenčni,«
je poudaril Jarc in dodal, da
v prihodnje načrtujejo širitev tudi na tuji trg.

V agrarnih skupnostih imajo še veliko vprašanj
Razprava na srečanju predstavnikov zgornjegorenjskih agrarnih skupnosti je pokazala, da je tudi po zadnji spremembi zakona o agrarnih skupnostih
pri delovanju agrarnih skupnosti še veliko odprtih vprašanj in nejasnosti.
Cveto Zaplotnik
Plavški Rovt – Kmetijska
svetovalna služba in Agrarna skupnost Hrušica sta
prvi julijski petek pripravili na Hruščanski planini tradicionalno srečanje predstavnikov agrarnih in pašnih skupnosti z Zgornje Gorenjske. Srečanja so se udeležili predstavniki 21 agrarnih in treh pašnih skupnosti, z avstrijske strani pa je peš
prišel tudi kmet Lojzi BaumSlavko Rabič / Foto: Cveto Zaplotnik

V Agrarni skupnosti
Hrušica so napovedali,
da bodo v treh, štirih letih
v celoti prenovili pastirski
stan na Hruščanski
planini.
gartner, ki pase živino v bližini, na koroški strani. Kmetijska svetovalka Tilka Klinar in predsednik agrarne skupnosti Boris Dolžan
sta predstavila Hruščansko
planino, Slavko Rabič, član
upravnega odbora Združenja predstavnikov agrarnih
skupnosti Slovenije, pa je
ob zadržanosti predsednika

združenja Damjana Pobega
predstavil odgovore na vprašanja, ki so jih glede delovanja agrarnih skupnosti po
novem, spremenjenem zakonu postavili predstavniki
zgornjegorenjskih agrarnih
skupnosti in na katere je odgovore pripravil predsednik
združenja.

Veliko vprašanj o davkih
in dedovanju
Tako je agrarne skupnosti
zanimalo, ali bodo po spremenjenem zakonu davek od
katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč
v lasti agrarnih skupnosti

plačevale agrarne skupnosti ali njihovi člani kot solastniki. »Obračun katastrskega dohodka (KD) se z novelo
zakona ne spreminja, KD se
bo še naprej pripisoval posameznikom,« je v odgovor zapisal predsednik združenja.
Na vprašanje, kako bo z deleži občin oziroma do kdaj
morajo občine deleže odstopiti agrarnim skupnostim,
je predsednik združenja odgovoril, da občine niso obvezne odstopiti svojih deležev
agrarnim skupnostim, lahko pa jih. Roka, do kdaj to
lahko storijo, ni. Več vprašanj je zadevalo dedovanje
in dedne postopke. Na vprašanje, kako se bodo razpletli dedni postopki, pri katerih dedič ni pripravljen ostalim dedičem izplačati nujnega deleža – bo delež avtomatsko pripadel ostalim članom agrarnih skupnosti ali
občini, je predsednik Damjan Pobega odgovoril, da
so vsa dedovanja rešljiva in
da morajo agrarne skupnosti oziroma njeni člani včasih zaprositi tudi za strokovno pomoč. Eno od agrarnih
skupnosti je tudi zanimalo, kako se včlaniti v agrarno

skupnost. Kot je pojasnil
predsednik, nekdo lahko
postane nov član agrarne
skupnosti z dedovanjem ali
s pravnim poslom, to je z nakupom, vendar le, če agrarna skupnost oziroma njeni člani ne uveljavljajo prednostne oziroma predkupne
pravice.

Podpisovali izjavo glede
alpske paše
Udeleženci so na srečanju podpisovali tudi izjavo

interesnih skupin, ki zastopajo alpsko pašo ter kmetijstvo v alpskem prostoru. Izjavo so sprejeli na mednarodni konferenci o alpskem
kmetijstvu, ki je med 29. junijem in 1. julijem potekala
v švicarskem Vispu. Podpisniki izjave ugotavljajo, da
je največja grožnja izginjanju alpske kulturne krajine širjenje velikih zveri, saj
je velik porast števila volkov in medvedov v alpskem
prostoru že prisilil številne

planšarske kmetije k opustitvi paše. Od političnih odločevalcev na regionalni,
nacionalni in evropski ravni med drugim zahtevajo,
da v okviru habitatne direktive in bernske konvencije
znižajo »popolno zaščito«
velikih zveri in da določijo
območja, kjer bi bila planinska paša možna na konvencionalni način, torej brez
uporabe obsežnih in dragih
zaščitnih ukrepov za zaščito
pred zvermi.

Del udeležencev srečanja predstavnikov agrarnih in pašnih skupnosti
Zgornje Gorenjske / Foto: Cveto Zaplotnik
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Pohodnika
uspešno oživljali
Simon Šubic
Kranj – Minuli konec tedna
(od četrtka naprej) so po poročanju uprave za zaščito in
reševanje gorski reševalci v
hribih posredovali šestkrat.
Med drugim so v četrtek pomagali planincema, ki ju je v
Bohinju poškodoval udarec
strele, na območju Kriške
planine pa so v soboto sredi
dneva reševali pohodnika,
ki ga je na poti proti Komnu
nenadoma obšla slabost.
Mimoidoči pohodniki so ga
takoj začeli oživljati in bili

je na pobočju padel pohodnik in se poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali
v jeseniško bolnišnico.
V nedeljo zvečer pa sta se
med Lipniško planino in Viševnikom izgubila tuja planinca. Na poti s Plesišča so
ju našli gorski reševalci iz
Radovljice in Bohinja ter
ju nepoškodovana pospremili v dolino. V nedeljo dopoldne si je pod vrhom Polhograjske Grmade v občini Medvode planinec pri
zdrsu poškodoval nogo. Dežurna ekipa GRS Brnik je

Na štirih intervencijah v gorah je sodeloval tudi helikopter
Slovenske vojske. / Foto: Tina Dokl
pri tem tudi uspešni. Obolelega planinca so gorski reševalci iz Kamnika in dežurna ekipa gorske reševalne
službe dokončno oskrbeli in
pripravili za transport s helikopterjem Slovenske vojske
v ljubljanski klinični center.
V soboto popoldne sta
se na poti s planine Lipanca proti dolini Krme zaplezala planinca. Aktivirali so
gorske reševalce iz Mojstrane in dežurno ekipo GRS z
Brnika, ki ju je s posadko helikopterja Slovenske vojske
nepoškodovana prepeljala
v dolino. Radovljiški gorski
reševalci so v soboto zvečer
posredovali nad naseljem
Sebenje v občini Bled, kjer
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poškodovanega planinca z
uporabo vitla dvignila v helikopter Slovenske vojske, s
katerim so ga odpeljali v ljubljanski klinični center.
Že v četrtek okoli pol
petih popoldne pa je, kot
že omenjeno, na grebenu med Rodico in Raskovcem dva planinca poškodoval udar strele. Gorski reševalci iz Bohinja so na klasičen način odšli proti poškodovanima, aktivirali pa so
tudi dežurno ekipo reševalcev na Brniku s helikopterjem, a so njihovo posredovanje naknadno preklicali,
saj sta planinca ob pomoči gorskih reševalcev lahko
sama sestopila.

V Žireh občana močno popikale ose
Žiri – V petek zvečer je helikopter Slovenske vojske v spremstvu
dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik
poletel v Žiri po občana, ki so ga močno popikale ose, in ga
prepeljal v ljubljanski klinični center. Gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Dobračeva so zavarovali kraj pristanka
helikopterja.

Z lestve padel štiri metre globoko
Oševek – V naselju Oševek je v soboto oseba padla z lestve
približno štiri metre globoko. Kamniški prostovoljni gasilci so
ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev Nujne medicinske
pomoči Kamnik in Domžale, pomagali so tudi pri prenosu
poškodovane do helikopterja, s katerim so jo prepeljali v ljubljanski klinični center.

Konj občanko brcnil v glavo
Škofja Loka – V nedeljo okoli 18. ure je v Stari Loki konj brcnil občanko v glavo. Reševalci Nujne medicinske pomoči Škofja Loka
so poškodovanko na kraju oskrbeli, nato jo je dežurna ekipa
Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala v ljubljanski klinični center.

Na sodišču še o višini
odškodnine deklici Gaji
Kranjsko okrožno sodišče je že pravnomočno odločilo, da je kranjska porodnišnica odgovorna za
škodo, ki izhaja iz hudih posledic, ki jih je zaradi zapletov pri porodu utrpela danes devetletna Gaja.
Zdaj vodi še obravnavo za določitev višine odškodnine.
Simon Šubic
Kranj – Na kranjskem okrožnem sodišču se je v petek začela obravnava za določitev
višine odškodnine, ki jo od
Bolnišnice za ginekologijo
in porodništvo Kranj in Zavarovalnice Triglav, pri kateri je bolnišnica zavarovana,
zaradi napačno vodenega
poroda zahtevajo danes devetletna deklica Gaja, ki se je
rodila s hudo telesno okvaro, in njena starša. Da je tožbeni zahtevek utemeljen, je
kranjsko sodišče odločilo že
aprila 2019, vmesna sodba
je v tem času postala tudi že
pravnomočna, saj jo je višje
sodišče v Ljubljani potrdilo.
Porodnišnica je potem na
vrhovno sodišče vložila še
predlog za dopustitev revizije, a so ga vrhovni sodniki letos zavrnili. Medtem ko
je Zavarovalnica Triglav s tožniki po pravnomočno ugotovljeni krivdi porodnišnice za hude posledice pri deklici, nastalih zaradi napak
pri njenem porodu, sklenila delno poravnavo, pa se
je porodnišnica preko pooblaščenke Ane Javh s pritožbo obrnila še na ustavno
sodišče. Kdaj bo to o pritožbi odločilo, ni znano, glede
na izkušnje pa zna do odločitve trajati zelo dolgo, zato
se je kranjsko sodišče odločilo, da nanjo ne bo čakalo,
zato nadaljuje obravnavo v
smeri določitve odškodnine.

Delna sodna poravnava z
zavarovalnico
Kot rečeno, so tožniki z
drugotoženo Zavarovalnico Triglav sklenili delno sodno poravnavo. Po njej Gaji
pripada 162 tisoč evrov delne odškodnine za nepremoženjsko škodo in dobrih 55
tisoč evrov zamudnih obresti, materi in očetu pa po
9000 evrov delne odškodnine za nepremoženjsko škodo za duševne bolečine zaradi posebno hude invalidnosti hčere in 3077 evrov za zakonske zamudne obresti.
Gajina starša sta v petek na
zaslišanju sodnici Tanji Bizjak pojasnila, da sta s prejeto odškodnino julija lani odkupila občinsko stanovanje,
v katero sta se morala februarja 2020 preseliti, ker zaradi posebne nege hčerke v
prejšnjem stanovanju njenih starih staršev niso mogli
ostati. Trenutno poteka tudi
prenova stanovanja, ki sta

Kranjsko okrožno sodišče je pred tremi leti z vmesno sodbo (zdaj že pravnomočno) pritrdilo
tožbenim očitkom, da je Gajino stanje nepopravljivo okvarjeno zaradi strokovno napačno
vodenega poroda v kranjski porodnišnici, ki bi ga morali predčasno končati s carskim
rezom. / Foto: Gorazd Kavčič
se je lotila zaradi nujne prilagoditve prostorov hčerkinim specifičnim potrebam.

Stanje se poslabšuje
Gaji so ob rojstvu 3. aprila 1913 diagnosticirali težko
obliko cerebralne paralize,
hipoksično ishemično encefalopatijo in najtežjo stopnjo epilepsije, njene težave
pa se z leti stopnjujejo, je poudaril oče. »Trenutno je največji problem hrbtenica, na

več pljučnic. Težava je tudi
njena teža, ki ne napreduje,
tako da ima pri devetih letih vsega 14 kilogramov,« je
med drugim povedal oče in
dodal, da so zdravniki zdaj
predlagali konzilij za paliativno oskrbo. »Kakor mi
je obrazloženo, je v bistvu
vprašanje časa. Problem je
srček zaradi vseh zdravil in
stiskanja trupa. Pljuča so pri
njej velika težava, nočni epileptični napadi ...« je dejal.

Sodišče je tožbeni zahtevek ob njegovi vložitvi ocenilo
na približno milijon evrov. Tožniki z njo zahtevajo
odškodnino za škodo v višini okoli 600.000 evrov,
rento za izgubljen zaslužek od leta 2031, ko bi Gaja
predvidoma zaključila srednjo šolo, v višini povprečne
plače približno 1000 evrov mesečno, rento za bodočo
premoženjsko škodo za prilagoditev nepremičnine,
terapije, pripomočke za nego ipd. v višini 700 evrov
mesečno ter rento za tujo pomoč za 24 ur na dan
v višini 2500 evrov mesečno. Zahtevajo tudi okoli
10.000 evrov odškodnine za materialne stroške
staršev do vložitve tožbe in 60.000 evrov za vsakega
od staršev za duševne bolečine zaradi posebno težke
invalidnosti otroka.
kateri se pozna vse stanje, v
katerem se Gaja nahaja. Zaradi številnih ekstenzij, epileptičnih napadov in operacij sta hrbet in trup že toliko deformirana, da prihaja
do stiskanja prsnega koša.
Zaradi tega je bila že leta
2020 predvidena operacija, a so zaradi covida pregledi odpadli. Na lanskem pregledu so ugotovili, da bi bila
operacija zanjo prezahtevna, ker je prebolela tudi že

»Gaja je ostala na stopnji
dvo- oziroma enomesečnega dojenčka, saj ni pri njej
nobenega napredka: ne govori ne hodi. Njeno stanje je
povsem prišlo do izraza, večino časa leži, zato ima veliko težav s preležaninami.
Ves čas bruha, med spanjem
uporablja aparat za predihavanje,« je tudi povedal oče,
ki je zaradi nege in postrežbe Gaje po rojstvu (zdravega) drugorojenca ostal

doma, pred tem pa je bila
mati na polovičnem delovnem času.

Sodišče naročilo
izvedensko mnenje
Gaja od rojstva poleg posebne hrane, različnih pripomočkov, aparatov in zdravil potrebuje tudi redne terapije, a jih zdravstvena zavarovalnica ne krije v zadostni
meri, sta opozorila starša.
Najmanj dvakrat tedensko
potrebuje fizioterapijo, delovno terapijo in logopedsko
obravnavo, a zavarovalnica
krije te terapije le enkrat tedensko. Vsak dan potrebuje
tudi respiratorno fizioterapijo in masažo.
Na vprašanje, kako hčerka prenaša svoje stanje, je
oče odgovoril, da z jokom in
izrazom pokaže, da jo boli.
»Ko se napadi ponavljajo,
se vidi, da je naveličana, da
bi rada zaspala, a ne more.
Ko jo preseneti ekstenzija
ali močan epileptični napad,
se vidi, da se je ustrašila, da
tega ni pričakovala. Bolečino ji lahko povzroča že sedenje, krčenje mišic, ekstenzije, fleksije, vse to jo zelo boli.
So pa tudi stanja, ko niti ne
veš, kaj jo muči.«
Za določitev končne višine odškodnine bo sodišče
prisluhnilo tudi izvedenskemu mnenju sodnega izvedenca pediatrije, zaslišalo pa bo najverjetneje tudi
vodjo razvojne ambulante v
Zdravstvenem domu Kranj,
smo še izvedeli na tokratnem naroku.
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NA ODRU JE UŽIVAL
»Peti pred polnim avditorijem je res nekaj čudovitega,« je bil po nastopu na Melodijah morja in
sonca zadovoljen Gorenjec Žiga Jan, ki se je uvrstil na peto mesto.

N

Ana Šubic

a 41. Melodijah
morja in sonca,
ki so potekale
v soboto v Avditoriju Portorož, sta slavili Anika Horvat
in Tinkara Kovač s skladbo
Do roba in še čez, izkazal
pa se je tudi pevec in glasbenik Žiga Jan Krese iz Križ
pri Tržiču, ki se je s skladbo
V laseh polno imaš soli uvrstil na peto mesto. Z nastopom in uvrstitvijo je bil zadovoljen. »Užival sem. Peti
pred polnim avditorijem je
res nekaj čudovitega in to
izkušnjo si bom zagotovo
zapomnil za dolgo časa,«
nam je zaupal Žiga Jan, ki
bo te dni praznoval 28. rojstni dan.

Rad se loteva novih stvari
Žiga Jan se je na Melodije
morja in sonca prijavil zadnji dan. »Spodbudila me je
družina, češ da imam zelo
lepo skladbo, ki bi jo lahko
predstavil na festivalu. Rad
se lotevam stvari, ki se jih
še nisem – ne samo v glasbi, tudi v športu poskusim
kaj adrenalinskega. In sem
se odločil poskusiti. To ne
pomeni, da bom vsako leto
šel na nek festival, občasno
pa morda že.«
Skladbo V laseh polno
imaš soli je Žiga Jan ustvaril že pred petimi leti. Na festivalu, kjer je vse izvajalce spremljal festivalski orkester, je njeno izvedbo
pospremil še z igranjem na
klavir in tremi spremljevalnimi vokalisti, s katerimi so
na koncu pričarali dalmatinsko večglasje. »Skladba je

Žiga Jan je bil zadovoljen z nastopom in uvrstitvijo na 41. Melodijah morja
in sonca. / Foto: Aleš Rosa
povsem poletna. Verz 'v laseh polno imam soli' je prispodoba za ljubezenske težave dveh oseb, ki sta na morju, in želje ene od njiju po
odhodu domov oz. razhodu,« je razložil. Gre za njegovo drugo skladbo, zanjo
je že posnel tudi videospot.
Prvo skladbo z naslovom
Poln strahu, da ima nekdo te drug je predstavil leta
2019, lani pa še njeno akustično verzijo v sodelovanju z
Žanom Serčičem.

Talent podedoval po
dedku
Žiga Jan se je za glasbo
začel navduševati že v otroških letih. Glasbeni talent je
bržkone podedoval po starem očetu, ki je bil dober

pevec, medtem ko starša
nista bila glasbenika, a sta
pri glasbenem udejstvovanju vseskozi podirala tako
Žigo Jana kot tudi njegova
sorojenca. Njegova sestra
Urška igra orgle, brat Jaša
Luka harmoniko, bobne in
kitaro, Žiga Jan pa se za razliko od njiju z glasbo ukvarja
profesionalno. Igra številne
inštrumente: trobento, s katero je opravil nižjo glasbeno
šolo, blokflavto, kitaro in bas
kitaro, bobne, orgle in klavir.
Poleg tega ga je zaznamovala velika strast do petja. Pevsko znanje je pridobival na
džez konservatoriju v Celovcu in pri številnih učiteljih petja. Od leta 2013 poje
pri skupini Perpetuum Jazzile, sodeloval je s številnimi

znanimi glasbenimi imeni. Vseskozi je ustvarjal svojo avtorsko glasbo, je učitelj
petja na zasebni pevski šoli v
Domžalah, po končani Akademiji za glasbo v Ljubljani,
smer glasbena pedagogika,
pa je predlani postal še profesor glasbe na Osnovni šoli
(OŠ) Križe. Kot nam je zaupal, mora biti zelo organiziran, da lahko usklajuje vse
obveznosti.
Dolgčas mu ni bilo niti
med epidemijo. Precej prostega časa je posvetil ustvarjanju glasbe. Za posamezno
skladbo si vzame veliko časa
in jo izpopolnjuje, dokler se
mu ne zdi perfektna. »Nekaj skladb imam že pripravljenih za izdajo. Naslednja
bo bolj plesna z dodanimi

elektronskimi elementi, besedilo pa bo baladno. Tudi
sicer imam največ balad.«
Pri ustvarjanju glasbe mu
je v največjo pomoč že omenjeni brat, najbolj ceni prav
njegovo mnenje. Bil je tudi
eden od njegovih spremljevalnih vokalistov na Melodijah morja in sonca, Žigo
Jana pa s svojim vokalom in
kitaro pogosto spremlja tudi
na drugih nastopih. »Na dolgi rok razmišljam, da bi sestavil akustično zasedbo in
iz nje nato skupino za večje
koncerte,« je napovedal.
Žiga Jan ustvarja tudi priredbe za zasedbo Perpetuum Jazzile, s katero je v
zadnjih dveh letih nanizal
tudi mnoge nastope doma in
po številnih evropskih mestih. Rad se ozre tudi na zadnje sodelovanje z Big Foot
Mamo. Kot spremljavami
vokalist je konec maja sodeloval na koncertu ob 30-letnici priljubljene skupine
v razprodanih Stožicah, že
pred tem pa pri snemanju
njihovega akustičnega albuma in na koncertni turneji.
Kot zanimivost: z Big Foot
Mamo je kot spremljevalni
vokalist sodeloval že ob njeni 20-letnici.

Znanje predaja učencem
Žiga Jan nadvse uživa
tudi v predajanju svojega
znanja učencem OŠ Križe, ki jo je nekoč obiskoval
tudi sam. »Nisem si mislil,
da bom kdaj učitelj v osnovni šoli. Na akademijo sem
šel predvsem zaradi znanja,« nam je zaupal in poudaril, da se na OŠ Križe odlično počuti in da mu nikakor ni žal, da se je lotil novega izziva. »Z učenci se zelo
razumem. Čeprav je učni
načrt za osnovno šolo zelo
težek, se mi zdi, da lahko
tudi teme, ki so na prvi pogled dolgočasne, predstaviš
na zanimiv in zabaven način. Mislim, da mi za zdaj
uspeva. Glavni cilj mi je, da
bodo učenci znali glasbo ceniti, jo uporabiti, da jo bodo
imeli radi,« je pojasnil Žiga
Jan. Na šoli imajo veliko razumevanja za njegovo glasbeno udejstvovanje. »Sodelavci in ravnateljica me zelo
podpirajo. Po potrebi vzamem dopust, če imam snemanja ali pa npr. turnejo s
Perpetuum Jazzile, tudi zaradi Melodij morja in sonca sem bil občasno odsoten.
Veliko mi pomeni, da znajo
to ceniti.«

Mladoporočenci
Na Brdu pri Kranju sta se 17. junija 2022 poročila Gašper
Slak in Lea Kralj, v Kranju 18. junija 2022 Jernej Mubi in
Alenka Pipan Mubi, na Krvavcu pa 2. julija 2022 Janez
Bertoncelj in Ana Kovačič.

Prihaja nova sezona serije Ja, Chef!
Prihodnji teden bodo na Voyu začeli predvajati peto sezono priljubljene serije Ja, Chef. Prva dva dela bosta na
sporedu v četrtek, 21. julija, so sporočili s Pro Plusa. Kot
so razkrili, v peto sezono vstopa nov lik: mlada, temnolasa, navihana, samosvoja in trmasta Katja Bohinc. V seriji
bo igrala nadobudno kuharico, zaljubljeno v molekularno
kuhinjo, ki pa ji velemojster Ljubo Bohinc, ki ga igra Jurij
Zrnec, absolutno nasprotuje. V Katjo se bo vživela Liza
Marijina, priznana mlada igralka, ki jo je občinstvo lahko
spoznalo na odrskih deskah celjskega gledališča ali v televizijski seriji Reka ljubezni. Za svoje delo je bila že večkrat
nagrajena, med drugim je prejela tudi vesno za najboljšo
glavno žensko vlogo v filmu Polsestra, vesno za najboljšo
glavno žensko vlogo v filmu Prasica, slabšalni izraz za
žensko ter dve Borštnikovi nagradi za mlado igralko.

Igralca Jurij Zrnec in Liza Marijina / Foto: Voyo
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RAZGIBANO POPOLDNE
Osnovna šola (OŠ) Jakoba Aljaža Kranj je v sodelovanju s krajevnima skupnostnima Huje in Planina
pripravila tradicionalni Aljažkov dan, s katerim so zaznamovali krajevni praznik.
Mateja Rant
Zaključek šolskega leta je
na OŠ Jakoba Aljaža popestril
tradicionalni Aljažkov dan, v
okviru katerega so se vse popoldne na šolskem igrišču
odvijale raznovrstne aktivnosti, ki so jih pripravili in vodili učitelji omenjene šole. Krajevni skupnosti sta poskrbeli za napihljiv grad in trampolin, potekala sta tudi srečelov in bazar. Za srečelov so v
šoli pridobili sponzorje, izdelke za bazar pa so otroci pripravili sami, in sicer maskote
Aljažka in druge izdelke, je pojasnila ravnateljica Lucija Rakovec. Zbrana sredstva bodo
namenili ureditvi kotičkov za
prijetno preživljanje odmorov
na šoli.
Obiskovalcem so z raznolikimi dejavnostmi pričarali res
razgibano popoldne. »Začelo se je z Aljažkovim odrom,
kjer je zbrane nagovoril skriti gost, podžupan Janez Černe, ki je tudi naš nekdanji učenec,« je razložila Lucija Rakovec. Učenci so zanj pripravili

Popoldne je bilo tudi v znamenju športnih aktivnosti,
pripravili so turnirja v nogometu in košarki. / Foto: arhiv šole

PESMI MLADIH
Dan
Kot bel
češnjev cvet
in mak rdeč,
kot zelena
livada
je moja balada.

Kot modro
širno nebo
in pisan
ples metuljev
je moj današnji
dan.

Kot sinje
morje
in sonce rumeno,
kot siva
meglica
je moja resnica.

Simona

Dnevi so sestavljeni iz posameznih trenutkov in ur. Naj bodo
čim lepši, v vseh barvah, rumeni, rdeči, sivi, zeleni …
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MOŠKI

Izdelke za dobrodelni bazar so učenci pripravili sami. / Foto: Arhiv šole
vrsto vprašanj, v odgovorih
na katera jim je razkril zanimivosti iz življenja na šoli, ko
jo je sam obiskoval, in kako
jo je doživljal, zaupal pa jim
je tudi, kako si on predstavlja
»sanjsko« šolo in kaj bi storil,
če bi bil minister za šolstvo.
V delavnicah so potem izdelovali nakit in poslikali majice, učiteljice pa so za osupljive transformacije poskrbele s poslikavami obrazov. Vedoželjni so se lahko ustavili v
znanstvenem kotičku, kjer so


ŽENSKE



se prepričali, da je fizika lahko tudi zabavna. Če so kaj fotogenični, so obiskovalci preverili v fotografskem kotičku, za lačne pa so poskrbeli pri stojnicah s palačinkami
in čevapčiči. V kužkovem kotičku je potekala predstavitev
agilityja, pripravili so tudi šahovski izziv za mlade in stare,
kjer se je bilo mogoče v simultanki pomeriti z gorenjskim
šahovskim prvakom v kategoriji do 15 let in njihovim učencem Maksom Demšarjem. S

POTOVANJA



VINO



svojim nastopom je obiskovalce razveselil učiteljski pevski
zbor, nastopila je tudi šolska
folklorna skupina, ogledati si
je bilo mogoče še predstavo
Pika Nogavička in gusar Val.
Vse popoldne je bilo posvečeno tudi športu. Odvijal se je
košarkarski turnir med ekipami OŠ Matije Čopa in OŠ Jakoba Aljaža, pa še nogometni
turnir m
 ed ekipami OŠ Matije Čopa, OŠ Staneta Žagarja in
OŠ Jakoba Aljaža ter starši in
učitelji.

HRANA



ŽENSKE

ANTIČNI RIM NA VSAKEM KORAKU

E

Maša Likosar

na najbolj obiskanih antičnih arhitekturnih znamenitosti Rima
je nedvomno Kolosej, ki ga je med letoma
70 in 72 začel graditi rimski cesar Vespazijan, po
njem je dobil tudi prvotno ime Flavijev amfiteater
– Vespazijan je bil namreč
ustanovitelj dinastije Flavijcev. Velja za največji antični amfiteater, ki je lahko sprejel več kot petdeset

tisoč ljudi. Poleg gladiatorskih iger so tu potekali tudi
lovi na živali, usmrtitve in
celo pomorske ladijske bitke. Čeprav sta bili zaradi vandalizma, požarov in
potresov uničeni skoraj dve
tretjini Koloseja, je še danes
ena najbolj obiskanih znamenitosti Italije.
Med najbolj ohranjenimi rimskimi zgradbami pa
je Panteon, ki je bil vselej v
uporabi in danes služi kot
cerkev, posvečena sveti Mariji in mučencem. Sprva je
bil sicer poganski tempelj,
posvečen vsem rimskim

Forum je predstavljal središče političnega, verskega in
komercialnega življenja starega Rima. / Foto: Maša Likosar

bogovom, na začetku sedmega stoletja pa so ga spremenili v katoliško cerkev.
Panteon je znan po ogromni
kupoli premera 43,2 metra,
njen vrh pa je od tal oddaljen 43,2 metra. Na vrhu kupole je odprtina, imenovana
okulus (oko Panteona), ki je
edini vir svetlobe v zgradbi.
Srce antičnega Rima je bil
forum (trg), ki se je razširil med Kolosejem, Kapitolskim gričem in Palatinskim
gričem. Predstavljal je središče političnega, verskega
in komercialnega življenja
starega Rima. Na ogled so

nekatere najstarejše ruševine, kot so templji in svetišča, vključno z ostanki marmorja iz bazilike Emilije,
kurije, kjer so se sestali rimski senatorji, in rostra, velika ploščad, na kateri so govorili rimski govorci.
Med rimskimi znamenitostmi si je nujno ogledati
tudi baročni vodnjak, imenovan Vodnjak Trevi (Fontana di Trevi), kamor obiskovalci po starem izročilu čez ramo vržejo kovanec,
s čimer naj bi si zagotovili
vrnitev v večno mesto.
(Se nadaljuje)

Rimski Kolosej je ena najbolj obiskanih arhitekturnih
znamenitosti Italije. / Foto: Maša Likosar

Baročni vodnjak, imenovan Fontana di Trevi / Foto: Maša Likosar

Med najbolje ohranjenimi rimskimi zgradbami
je Panteon. / Foto: Maša Likosar
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PRAZNOVANJA

SREČANJE PO ŠESTDESETIH LETIH
Pred šestdesetimi leti so bili »prvčki« tako v šoli kot pri verouku v Mavčičah in so si zaželeli, da se ob obletnici prvega obhajila srečajo, pogovorijo in
poveselijo. Župnik, ki jih je učil verouk, je že pokojen, z veseljem pa se jim je pridružila učiteljica, ki jih je učila v prvem razredu.
Marjeta Žebovec

P

r vega septembra
1962 so začeli hoditi v šolo tisti, ki
so bili rojeni od
pomladi 1955 do
januarja ali februarja 1956.
V podružnični osnovni šoli
v Mavčičah je bilo takrat
»prvčkov« 18, učila jih je
pa Marija Žavbi, no, ja, tovarišica Marija Žavbi. Pouk
je bil kombiniran, tako da
so bili skupaj z drugim razredom in jih je bilo skupaj približno štirideset. Do
četrtega razreda so hodili v
Mavčiče, naprej pa v Stražišče na OŠ Lucijana Seljaka.

Vsi, razen dveh učenk, so
hodili tudi k verouku in 9. junija 1963 so prejeli prvo sveto obhajilo. Na verouk imajo lepe spomine. Takrat je
bil župnik v Mavčičah Franc
Golob. Najbolj jim je ostal v
spominu prav po tem, da je
vedno za prvo obhajilo pripravil lepo slovesnost, ki so si
jo zapomnili za vse življenje.
Prav posebej pa jih je po slovesnosti razveselila župnikova gospodinja, ki jih je pogostila s toplim mlekom ali
čajem in pecivom.
Ker je bila birma takrat le
vsakih šest let, je šlo veliko
otrok k birmi že v drugem
ali tretjem razredu. Tudi za
birmo jih je še pripravljal

župnik Golob. Leta 1967 je
umrl, za njim pa je prišel
za župnika v Mavčiče Marko Mihelič, ki je pred vstopom v bogoslovje v Zagrebu
končal študij matematike in
je otrokom velikokrat pomagal pri tem predmetu. Znal
jim je razložiti, da so se laže
učili naprej.
Ob obletnici prejema prvega obhajila so se spet srečali. Po kosilu so se pogovarjali
o svojem aktivnem življenju
in o tem, kaj počnejo zdaj, ko
so upokojeni. Ker imajo ves
čas stik oziroma so drug drugega kar precej spremljali na
življenjski poti, tudi vedo,
kaj je kdo po poklicu, s čim
se ukvarja v prostem času
Ob 60. obletnici se jih je zbralo enajst. Nekateri niso mogli, dva pa sta že pokojna. Na
sredi med damami sedi učiteljica Marija Žavbi. / Foto: Marjeta Žebovec
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Draga Tanja, sem mama sinu,
ki ima težave z zdravjem in posledično z ljubeznijo.
Ali je sinu namenjena sreča
v ljubezni? Bom kdaj imela
vnuke?
Draga mama, vaš sin bo, sem
prepričana in tako vidim,
imel tako otroke kot tudi srečo v ljubezni. Še v tem letu ga
na tem področju čaka veliko
lepih sprememb. Srečno.

3
4
8
9
7
5
2
6
1

»Sin«
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V Gorenjskem glasu preberem naprej vašo rubriko, ker
mi je zelo všeč. Vedno ste
tako pozitivni. Vprašala bi
vas pa za najmlajšo hčerko.
Po slabih izkušnjah si je našla fanta in me zanima, ali je
tokrat pravi zanjo. Ostaneta
skupaj? Bosta imela otroke,
ker se kažejo neke težave z
zdravjem. Kje bosta živela?
Uspe hčerki najti boljšo službo? Dokonča šolo?
Ali vi verjamete v to, da ti lahko
nekdo nagaja s črno magijo?

1
2
7
6
8
4
9
3
5

»Zvezdica«

Prosim vas za odgovor in nasvet pri problemu. Imela sem
poškodbo, zdravljenje nič ne
napreduje, zanima me, ali bo
kaj bolje, ali bom imela kakšne
posledice, kakšna bo moja starost glede zdravja, bojim se, da
ne bi bila kdaj na invalidskem
vozičku. Zanima me tudi, ali
mi prihodnost nakazuje kašno
selitev v drug kraj. V vaših odgovorih je veliko pozitivnosti
in upanja na bolje, zato težko
pričakujem vaš odgovor in se
vam iskreno zahvaljujem.
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Velikokrat ste mi odgovorili,
za vse odgovore sem vam neizmerno hvaležna. S pomočjo
vaših odgovorov sem rešila veliko problemov. Vaši odgovori
so vedno pravilni. In zopet se
obračam na vas. Sedaj je moj
največji problem zdravje. Zanima me, ali se mi zadeva z
nogo kdaj uredi. Ali bo potrebna operacija?
Težave z nogo niso povezane
z obiskom pri zobozdravniku. Zgolj splet okoliščin. Kot
vidim, gre za vnetje živca, ki
se bo s pravo terapijo počasi
uredilo. Preiskave pri nevrologu ne bodo pokazale nič
posebnega. Operacija ne
bo potrebna, bolečine bodo
kmalu minile. Kot se zavedate že sami, je pri vas največja
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»Zdravje«
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»Jupiter«

tanja.70@hotmail.com

V kranjski porodnišnici so minuli teden našteli 35 porodov,
rodilo se je 13 deklic in 22 dečkov. Najtežja je bila deklica
s 4300 grami, najlažji pa je bil deček z 2390 grami. Na
Jesenicah je prvič zajokalo 15 otrok, od tega 6 dečkov in
9 deklic. Najtežji je bil deček s 3910 grami, najlažja pa
deklica z 2630 grami.
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tegoba skrb za mamo, zaradi
česar se tudi zelo obremenjujete in ste pod stalnim stresom. Lepo vas pozdravljam,
hvala za prijazne besede in
srečno.

TANJA ODGOVARJA

Bodite zdravi in tako pozitivno
naravnani še naprej.
Fant, ki ga ima sedaj, je pravi
in imata prihodnost. Na začetku bosta živela na vašem
domu, kasneje se selita na
svoje. Vidim dva otroka. Šolo
bo hči dokončala, spremembe na področju zaposlitve
pa ima kmalu za tem. Črno
magijo negiram, verjamem
pa, da se s slabimi mislimi
sprožijo slabe stvari. Ampak
kdor je v srcu iskren, se nima
česa bati, zato bodite glede
teh zadev brez skrbi. Srečno.

Sklenili so tudi, da je bilo to
sicer prvo srečanje, nikakor
pa ne zadnje.

Novorojenčki
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Pisma
bralcev

Zdravljenje poškodb je vedno dolgotrajno. Bodite potrpežljivi. Saj vem, da vam je
hudo, ampak videli boste,
da se vam bo kmalu začelo
obračati na bolje. Posledic ne
bo niti vas nikoli v prihodnosti ne vidim na invalidskem
vozičku. Vse se bo uredilo,
umirite se. V letu in pol boste
imeli odprte vse možnosti za
selitev. Želim vam vse dobro
in lepo.

igra za več folklornih skupin. Tudi na srečanju je
zaigral in so se zavrteli.
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Prvoobhajancev je bilo 16, vendar na sliki ni vseh, ker so dolgo čakali fotografa, pa so dvoji
obupali in šli domov. / Foto: arhiv Martine Eržen

in še marsikaj. Ponosni so
drug na drugega, saj so precej dosegli. Nekateri so opravili le poklicno šolo in so
bili pri delu uspešni, drugi
so študirali in so tudi daleč
prišli. Skoraj vsi so si zgradili hiše. Tudi na to so ponosni. Poudarjajo, da so delovna, ustvarjalna in varčna generacija.
Učiteljica Marija Žavbi,
zdaj seveda že upokojena,
se jim je na srečanju pridružila. Pripovedovali so, da je
bila stroga, včasih jih je tudi
tepla, naučila pa jih je veliko.
Njihov sošolec je bil tudi
harmonikar Jože Ješe, ki
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NAGRADNA KRIŽANKA
GRAD KHISLSTEIN
21:00

21:00

15.7.
21:00

22.7.

HAMO
TRIBUTE

21:00

26.8.

LOVE

21:00

29.7.

2.9.

ELEKTRIKA

30.7.
20:00

21:00

ELEKTRIČNI

21:00

21:00

4.8.

HELENA Intimno

20.8. Koncert Helene Blagne

KLAPA RIŠPET

9.9.

19:00

CRESCENDO GLASBENO DRUŠTVO

10.9.

19:00

MODNA REVIJA

21:00

ANDREJ ŠIFRER

17.9. 70 let - NIČ proti VEČnosti

OPERA CARMEN

20.8. Operna akademija Pehlivanian

13.7.
19.7.
27.7.
3.8.
10.8.
17.8.
24.8.
31.8.

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Vlado Kreslin
Ditka in Feri Lainšček
Maja Keuc Amaya in Uroš Perić
1na1: Predin & Mef
Krajnčani
Na vseh dogodkih
uporabljamo pralne
eko kozarce, s čimer
Pliš
bomo zmanjšali
količino odpadkov.
Manouche
Neisha
26. julij, Čas za glasbo, predstava
www.visitkranj.com
Svetlica
Zvezdana Novaković, Maša Budič

Vsak torek ob 20.00 na vrtu gradu

2. avgust pogovor
Peta olimpijada Tadeje Brankovič
Tadeja Brankovič, Mojca Finc
9. avgust, čas za glasbo, predstava
Pričevanje
Aleš Šteger, Jure Tori

www.visitkranj.si

16. avgust, pogovor o poeziji
Brane Senegačnik
23. avgust,
Kulturni pogovor

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 22. julija 2022,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
Nagrade: 1. nagrada: 2 vstopnici za koncert 1 na 1: Predin &
Mef, 2. nagrada: 2 vstopnici za koncert Nina Pušlar, 3. nagrada: 2 vstopnici za koncert Helena Blagne.

Nasveti

Gorenjski glas
torek, 12. julija 2022
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Tako se je kalila babyboom generacija
Milena Miklavčič

usode

Markova družina ni bila
ne revna ne bogata. Starši so
se držali pravila, da je lenoba strup za mladega človeka.
Otroke so navajali na dolžnosti – in to skozi pregovor
Brez dela ni jela. Danes, ko
je upokojen, Marko velikokrat pravi, da bi se mu moralo
delo iz otroštva šteti v delovno dobo. Potem ne bi dobival le 640 evrov pokojnine.
»Pri sedmih letih sem bil
kot otrok prvič in zadnjič na
morju. Po končanem šolanju me je mama ekspresno
predala v roke sprevodniku
na avtobusu z naročilom, da
me izkrca na Ratežu, kjer
me je čakal ded s svojim kolesom. Pisalo se je leto 1966.
Peš sva jo mahnila do njegove domačije.
Vsako jutro sem potem
vstal ob petih in se pridružil borovničarjem. Babica
je postavila predme ajdove žgance, s seboj pa mi je
dala čaj, kajti 'borovničev
šiht', ki je trajal do poznega
popoldneva, je bil dolg. Šele
ko smo borovnice prodali
na odkupni postaji v Hrušici, sem lahko šel domov. A
počitka še ni bilo. Vsaj zame
ne. Na štedilniku me je največkrat čakalo kosilo – nekaj
ostankov. Čeprav je bilo vse
skupaj postano in hladno,
sem, lačen kot sem bil, hrano hitro zmetal vase. Ded mi
je vedno našel delo. Zame je

bil pravi luksuz, če sem lahko šel v trgovini ali po vodo
na studenec. Ni prenesel, da
bi 'afne guncal', ker je bilo to
sramotno.
Se pa spomnim enega zelo 'lenega dne': bilo je
enkrat med zimskimi počitnicami: po drči smo se vozili z Gospodične do domače
hiše. Drča je bila kot bob steza in verjemite, 'letelo' je hitro, mi pa na deblih in vriskali. Nihče ni pomislil, da bi se
komu kaj zgodilo.
Konec avgusta sem se
vrnil k mami, a me je dedu
spet 'posodila', ko se je mlatilo žito. Naredil mi je cepec
in z njim sem mlatil, da je
bilo veselje!
Na parkirišču, kjer so tujci puščali svoja vozila, sem
si naredil 'štant' in prodajal
šmarnice, ko so zacvetele ciklame, pa še te. Cvetje sem
nabiral že zarana, potem je
babica naredila šopke, ki so
stali petdeset italijanskih
lir. Ha ha, že leta 1968 sem
'obračal' devize. Ne zavidajte mi: sedeti na soncu in se
'cmariti' ni bilo lahko.
Ko je bilo sezone ciklam
konec, me je najel šef parkirišča. Pomagal sem pri urejanju zemeljskih površin.
Zmago je bil dobričina, vseeno pa mi je dal vedeti, da je
treba denar zaslužiti. Bilo
nas je več, včasih smo 'pozabili', zakaj smo tam. 'Fucali' smo s steklenimi kroglicami ali igrali briškulo, italijansko igro s kartami. Ko
nas je ujel pri lenarjenju, je
rekel: »Marko, Miha, Tone,
danes ura manj zapisana.
Pika.« No, na koncu je bil
očetovsko dober, plačilo je
bilo kar lepo.
Dvanajstleten sem pomagal geometru. Dolgočasno
delo, da Bog pomagaj! Tisto
lato držati v rokah celih sedem ur! Muka! Delala se je
nova cesta na Kalič, smučarsko središče, ki je žal propadlo, a plačilo je bilo res bajno.
Z lastnim denarjem sem si

kupil kolo poni. Kaj lepšega!
Koliko kilometrov sem prevozil! Lepi spomini me vežejo tudi na pokojnega prijatelja Darka. Vse makadamske
poti so bile najine, celo do
Sodražice sva prigonila.
Trinajstleten sem dobil
delo v hotelu kot 'lift boy',
beri: nosač 'kufrov'. Za vsak
Kompasov avtobus je bila
nagrada, preračunano, približno dvajset evrov. Tri tedne
nisem šel domov, bival sem
kar v hotelu. Ko sem raznosil
kovčke do vrat, sem gostom
kakšno stvar razložil (ni bilo
težav, obvladal sem nekaj
italijanskih, nemških, angleških izrazov …), pa je kapnilo še nekaj dodatnega denarja. Spomnim se, ko sem
dobil prvi dolar. O, kako se
mi je 'fejst' zdelo! Za nagrado, ki je bila več kot enkrat
večja od očetove plače, sem
si kupil (menda) prvi kasetofon v naši vasi. Bil sem nor
na glasbo, ki me je kasneje
vrsto let spremljala tudi na
poklicni poti, a to je že druga zgodba.
Pred vstopom v srednjo
šolo sem bil poštar. Dobil
sem res lep rajon, stari del
našega mesta. Prijazni starejši ljudje so bili veseli vsake pošte, dekline so čakale na
pisma svojih fantov v vojski,
povsod so me pogostili. Rajon, četudi zelo obsežen,
sem obdelal hitro, vestno in
z veseljem. Za nagrado sem
se lahko potem peljal z motorjem Tomos APN4 do Pivke jame in nazaj, torej krog
okoli dvanajst kilometrov.
To je bilo veselje.
Nikoli ne bom pozabil: komaj 14-leten sem že raznašal pokojnine. Zaupali so mi
okoli petdeset tisoč evrov današnje vrednosti. Adijo pamet, bi danes rekli, a tako je
bilo. Spominjam se, da mi
je nekoč pri zadnjem upokojencu zmanjkalo pet tisoč dinarjev, to je bilo okoli dvajset evrov. Gospod je
bil ded mojega sošolca. Ne

morem povedati, kako mi
je postalo nerodno. Kje si
se 'zakvačkal', sem se mrzlično spraševal, a nič pametnega mi ni padlo na pamet.
Opravičil sem se in rekel, da
manko denarja takoj prinesem. Tekel sem domov, vedel sem, kje imajo starši denar in si 'izposodil' (lahko
rečemo tudi kako drugače –
a Bog odpusti nepridipravu)
manjkajoči znesek.
Ponoči nisem mogel spati, ko sem tuhtal, kaj vse bi
se lahko zgodilo. Zjutraj pa
šok: gospod, pri katerem
sem se zmotil s pokojnino,
je prišel na pošto in povedal,
kaj se je zgodilo. Glavna revizorka Danica me je poklicala v sobo in me začela zasliševati. Najraje bi se vdrl v
tla od sramu. Potem pa me
je le vprašala, ali sem bil kaj
v minusu. Trmasto sem odkimaval. Nakar je položila predme na mizo 'judeževih' pet tisoč dinarjev. 'Vem,
da ti je toliko zmanjkalo. Kje
si dobil denar?' V grlu sem
imel cmok, v očeh pa solze,
ni mi kazalo drugega, kot da
sem ji priznal. Bila je dobrega srca in cenila je mojo pridnost. Rekla je: 'Vzemi denar, pa hitro ga vrni v domačo blagajno'. Bil sem ji strašno hvaležen, pa še greh mi je
odpustila.
V srednji šoli sem bil že
odrasel moški. Vsaj tako
so menili odrasli. Pomagal sem pri kopanju jarkov
za vodovod. Si predstavljate
mulca pri 16 letih, ko se tudi
po deset ur na dan 'cmari'
na vročem soncu? Verjetno ne. Nekaj pa sem si vseeno privoščil: k naši reki,
kjer smo ob zadnjem zavoju ustvarili naravno kopališče, so se hodile sončit tudi
Ljubljančanke. Včasih so
si snele zgornji del kopalk
in se v brezdelju nastavljale soncu. Od daleč sem jih
opazoval in se spraševal, kje
je pravica: one lahko pasejo
lenobo, jaz pa ne?!«

Panakota z marelicami in vinom
Erika Jesenko

Ko nas obiščejo visoke poletne temperature, ni primerno, da svojo kuhinjo
še dodatno grejemo s priklapljanjem pečice. A to še
ne pomeni, da taki dnevi
niso primerni za ustvarjanje
sladic. Pripravimo osvežilno
in lahko sladico brez peke, ki
jo postrežemo v lončkih.
Za pripravo jogurtove panakote z marelicami in vinom potrebujemo: 0,5 kg
grškega jogurta ali skyra ali
drugega kremnega jogurta,
4 liste želatine, 3,5 dl smetane za stepanje, 4 žlice sladkorja, 1 vaniljev sladkor; za

preliv iz marelic: 400 g marelic, 1 dl belega vina, 1 vaniljev sladkor, 1 žlico rjavega
sladkorja, 3 liste želatine.
Najprej se lotimo priprave
preliva iz marelic. Želatino
namočimo v hladni vodi za
10 minut. Marelice narežemo v kozico, jih potresemo
z rjavim in vaniljevim sladkorjem ter zalijemo z belim vinom. Pokrijemo in zavremo ter kuhamo še 15 minut. Nato vse skupaj zmeljemo s paličnim mešalnikom. Želatino ožamemo in
jo vmešamo še v vročo marelično kašo. Mešamo, da se

želatina raztopi. Vse skupaj
nato ohladimo do mlačnega.
Vmes, ko se marelična
kaša hladi, se lotimo priprave jogurtove kreme. Želatino namočimo v hladni vodi.
V manjšo kozico vlijemo en
deciliter smetane in segrejemo do vretja. Odstavimo s
štedilnika ter še v vročo smetano vmešamo ožeto želatino ter mešamo, da se ta raztopi. Preostalo smetano stepemo do čvrstega. Skupaj
zmešamo jogurt, sladkor in
smetano z raztopljeno želatino. Nazadnje s spatulo vmešamo še stepeno smetano.

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Katja Dolenc
V teh vročih dneh nam najbolj prija hladna osvežitev, kot je
sladoled. Če želite, lahko naredite tudi popolnoma naravnega.
Pa poglejmo …

Naraven bananin sladoled z malinami
Potrebujemo 4 zrele banane in skodelico malin.
Banane olupimo in narežemo na koščke, maline pa operemo
in odcedimo. Oboje damo skupaj v vrečko in v zamrzovalnik
za več ur ali čez noč. Petnajst minut pred pripravo sladoleda
sadje vzamemo iz zamrzovalnika in iz vrečke. Malo ga prelomimo in zmeljemo v mešalniku. Dobili bomo okusen sladoled.

Borovničev sladoled
Potrebujemo 0,5 kg borovnic, 250 ml sladke smetane, 4 dl jogurta, 2 rumenjaka, žlico tekočega medu, žlico rjavega sladkorja in
malo cimeta.
Borovnice operemo in odcedimo, 400 g jih sesekljamo v mešalniku ali s paličnim mešalnikom. Damo jih v posodo ter jim
dodamo med in cimet. Premešamo in postavimo na hladno.
Rumenjaka penasto stepemo s sladkorjem. Posebej stepemo
smetano. Vse sestavine (razen 100 g borovnic) damo skupaj,
dodamo jogurt, premešamo in postavimo v zamrzovalnik, da
na pol zamrzne. Potem z mešalnikom (kavljem) še enkrat na
kratko premešamo ter dodamo preostale borovnice. Ponovno damo v zamrzovalnik. Eno uro pred serviranjem sladoled
postavimo v hladilnik, da se malo zmehča.

Skutni sladoled z višnjami
Potrebujemo 150 g višenj, 125 g kisle smetane, 200 g puste skute,
2 žlici sladkorja v prahu, malo limoninega soka in 1 beljak.
Višnje operemo in jih nekaj odberemo za okras. Druge razpolovimo in razkoščičimo. V skledo damo kislo smetano in
skuto ter ju z metlico gladko umešamo. Primešamo sladkor in
limonin sok. Beljak stepemo v čvrst sneg. Nežno ga primešamo skutni masi. Nazadnje rahlo primešamo še višnje. Maso
preložimo v plitvo posodico iz nerjavečega jekla, poravnamo
in vsaj za eno uro postavimo v zamrzovalnik. Vmes jo enkrat
krepko premešamo, da bo sladoled kremast. Razdelimo ga
na 2 porciji in okrasimo z višnjami.

Vroče borovnice z vaniljevim sladoledom
Potrebujemo 400 g borovnic, 100 g trsnega sladkorja, 125 ml rdečega vina ali sadnega soka in 500 g kupljenega vaniljevega sladoleda.
Borovnice preberemo, operemo in odcedimo. V ponev stresemo sladkor in ga pustimo, da svetlo rjavo karamelizira. Zalijemo ga z vinom ali sadnim sokom in mešamo, da se karamel
raztopi. Tekočino malo pokuhamo, da se zgosti, nato dodamo
borovnice. Iz kupljenega sladoleda naredimo kroglice in jih
razdelimo v skodelice. Prelijemo jih z vročimi borovnicami
in takoj ponudimo.

Kavni sladoled
Potrebujemo 3 sveža jajca, 6 žlic sladkorja v prahu, 250 ml sladke
smetane in 2 žlički instantnega praška za kavo.
Jajca ubijemo in rumenjake ločimo od beljakov. Rumenjake
in sladkor najprej gladko umešamo, nato vmešamo še prašek
za kavo. Posebej čvrsto stepemo smetano, prav tako beljake.
Oboje rahlo primešamo rumenjakom. Maso vsaj za 2 uri postavimo v zamrzovalnik.

Lahke

jedi

V kozarce najprej nadevamo jogurtovo kremo in jo
nato prelijemo z marelično

kašo. Kozarce postavimo za
nekaj ur v hladilnik, da se vse
skupaj strdi.

ZANIMIVOSTI
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Filip izpodrinil
Luka
Lani se je rodilo blizu 19 tisoč otrok, kar je
odstotek več kot predlani. Najpogostejši imeni
sta bili Ema in Filip, ki je po 22 zaporednih letih s
prvega mesta izrinil Luka.
Ana Šubic
Kranj – Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) se je
lani v Sloveniji rodilo 18.984
otrok, kar je 217 oz. en odstotek več kot leto prej. Dečkov
je bilo 9822, deklic pa 9162.
Na dan se je rodilo v povprečju 52 otrok oz. eden več kot
leto prej. Največ se jih je rodilo v četrtek, 29. julija (77),
najmanj (24) pa v nedeljo,
7. marca. Med lanskimi novorojenčki je bilo 264 parov
dvojčkov.
»Od leta 2019 se povprečne starosti mater ob rojstvu
otroka niso spremenile.
Ženske so v povprečju rodile pri starosti 31,1 leta. Tiste, ki so rodile prvič, so imele 29,6 leta. To so sicer najvišje vrednosti po drugi svetovni vojni,« so pojasnili na
Sursu. Sorazmerno so največ otrok rodile matere v starosti 27–32 let. Več kot polovica oz. 58 odstotkov otrok se je rodilo neporočenim ženskam. Trinajst odstotkov oz. 2500 otrok so

rodile tuje državljanke, od
katerih je bilo 46 odstotkov
državljank Bosne in Hercegovine in skoraj petina državljank Kosova.
»Po 22 zaporednih letih
najbolj priljubljeno ime za
dečke ni več Luka, ampak Filip. To ime so starši izbrali za
264 dečkov. Pri deklicah se
najbolj priljubljeno ime med
leti precej spreminja. V zadnjih 23 letih se je med najpogostejšimi imeni zvrstilo sedem različnih imen: Nika,
Lana, Eva, Lara, Sara, Ema,
Zala, a lani je bilo najpogostejše ime za deklice isto kot
leto prej: Ema. To ime je dobilo 248 deklic. Poleg Filipa in
Eme so se med najpogostejša
imena novorojenčkov v 2021
uvrstili še: Luka, Nik, Mark,
Jakob ter Zala, Mia, Julija in
Hana,« so sporočili s Sursa.
Naravni prirast je sicer v
Sloveniji od leta 2017 vsako
leto negativen in je bil lani
drugi najnižji po letu 1945.
Na letni ravni je število umrlih za 4277 presegalo število rojstev.

Lokalni motivi Radovljice

Novo kreativno in digitalno
središče
Odprli so medgeneracijski center The Hub Kranjska Gora, kreativno, družbeno in digitalno središče,
sodelavni prostor ter mladinski in izobraževalni center. Namenjen je občanom, obiskovalcem in
digitalnim nomadom.
Suzana P. Kovačič
Kranjska Gora – Dejavnosti kranjskogorskega centra The Hub so skladne z izvajanjem Strategije trajnostnega razvoja občine Kranjska Gora 2030, zato poziv
tudi vsem občanom, ki bi
želeli aktivno sodelovati pri
razvoju občine, mentorirati mlade ali starejše, izvajati delavnice, uporabljati sodelavne prostore za opravljanje lastnih dejavnosti,
prirejati predavanja, potopisne ali filmske večere, da se
obrnejo nanje. Partnerji in
podporniki Huba so Podjetniški inkubator Kovačnica,
Občina Kranjska Gora, Turizem Kranjska Gora in BSC
Kranj.
Državni sekretar za digitalno preobrazbo Matej Kalan je na nedavnem odprtju
Huba poudaril, da se digitalna pismenost v današnjem
digitalnem svetu lahko dvigne z izvajanjem neformalnih izobraževanj, za kar
moramo imeti takšne prostore tudi v lokalnem oko-

Prostori centra The Hub so v Naselju Slavka Černeta v Kranjski Gori. / Foto: The Hub
računalnika, kar jim bo
omogočilo tudi boljše socialno življenje.«
»Izredno sem vesel, da
smo v Kranjski Gori po dolgem času usklajevanj, razmišljanj, idej, realizirali odprtje Huba. Verjamem, da
gre za prave vsebine – za digitalno pismenost, odkrivanje novih orodij, učimo se

Radovljica – V galeriji Avla Občine Radovljica je na ogled likovna razstava Marka Sambraila z naslovom Lokalni motivi
Radovljice. Gre za avtorjevo prvo samostojno razstavo, ki je
tematsko omejena na motive Radovljice.

Torek, 12. 7.
18.40, 21.00 THOR: LJUBEZEN IN GROM
17.30, 20.00 THOR: LJUBEZEN IN GROM, 3D
17.15, 20.15 ELVIS
16.30 ČRNI TELEFON
19.15 JURSKI SVET: PREVLADA

16.00 KOZMOBLISK, sinhro.
18.10, 20.45 TOP GUN: MAVERICK
15.40 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE,
sinhro.
17.00 BARABE, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom KUHARICA
ZA VSE GENERACIJE, objavljene v časopisu Gorenjski glas 28.
junija 2022, so: 1. nagrado, darilno kartico OBI v vrednosti 20
EUR, prejme Marinka Novak iz Mavčič, 2. in 3. nagrado, knjigo
Melanda, prejmeta Darja Šarabon iz Tržiča in Zdenka Snedic
iz Kranja. Nagrajencem iskreno čestitamo.

samo za pridobivanje služb,
ampak življenjskih ciljev.
»Tudi v Strategiji trajnostnega razvoja občine Kranjska Gora 2030 je jasno zapisano, kako pomembno vlogo imajo tako mladi kot prebivalstvo, ki se stara. Skupna točka je izobraževanje,
druženje in digitalizacija, ki
postaja standard in hitro pri-

Shop. Izhajali so iz kranjske
Kovačnice, kjer delujejo že
sedem let in so dobili določene izkušnje. Šimenc je dodal, da so v teh letih v Kovačnici imeli okrog petsto različnih dogodkov s skoraj deset tisoč udeleženci, v sodelavnih prostorih se je izmenjalo več kot petdeset podjetnikov, v podjetniškem in-

»Delavnice bodo imele fokus na mladih, da jih
naučimo osnovnih digitalnih veščih, jih usmerjamo
v programiranje, delo z grafičnimi orodji, glasbo,
risanje. Starejše, ki niso odraščali z 'digitalom', bomo
na delavnicah naučili uporabe računalnika, kar jim bo
omogočilo tudi boljše socialno življenje.«

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Gorenjski glas
torek, 12. julija 2022

info@g-glas.si

V ospredju Blaž Veber in Rok Šimenc / Foto: The Hub
lju. »Delavnice bodo imele fokus na mladih, da jih
naučimo osnovnih digitalnih veščih, jih usmerjamo
v programiranje, delo z grafičnimi orodji, glasbo, risanje. Starejše, ki niso odraščali z 'digitalom', bomo na
delavnicah naučili uporabe

pa tako celo življenje. Smisel tega prostora je, da se
tudi družimo, se o vsem
tem pogovarjamo, izmenjujemo mnenja, izkušnje.«
Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, je prepričan, da je Hub lahko valilnica znanja in referenca ne

haja v naše življenjsko okolje in prostor in se tudi hitro
spreminja.« Kot je še dodal
Veber, se bodo povezovali
tudi z drugimi kraji, prenašali znanje in ideje, najprej
predvsem znotraj Gorenjske.
Direktor BSC, poslovno
podpornega centra Kranj,
Rok Šimenc je pojasnil,
da so sodelovali pri snovanju projekta Huba v Kranjski Gori in ga tudi programsko ter finančno podprli skozi evropski projekt One Stop

kubatorju več kot trideset.
»Bistvo takega projekta ni
samo prostor, ampak predvsem krepitev skupnosti,
povezovanje ljudi, multiplikacija učinkov.« Kot je še poudaril, tudi Kranjski Gori s
Hubom priporočajo graditev skupnosti, BSC Kranj pa
jim je pri tem pripravljen pomagati še naprej.
Čez konec tedna so že bile
na programu delavnice in
dan odprtih vrat. The Hub
Kranjska Gora ima prostore
v Naselju Slavka Černeta 34.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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KAŽIPOT, MALI OGLASI

Gorenjski glas
torek, 12. julija 2022

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

IZLETI

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

Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 14. julija, na
kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Preddvor–Jezersko–Bela–
Naklo. Start bo ob 8. uri izpred Doma upokojencev Naklo.

OBVESTILA

 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.

Preddvor – V Medgeneracijskem centru Preddvor bo v četrtek,
14. julija, ob 18. uri delavnica Kako se lahko učim tuj jezik z
aplikacijo Duolingo na pametnem telefonu. Aplikacija omogoča spoznavanje osnov slovnice in besednega zaklada, da
boste pri naslednjem potovanju lažje komunicirali z domačini.
Učenje poteka v obliki računalniške igre. Obvezne prijave do
zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

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

PRODAM
KOSILNICO Reform, generalno obnovljen motor, tel.: 04/59-61-069,
040/613-705
22001712

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom ZELIŠČA
ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE, objavljene v časopisu
Gorenjski glas 24. junija 2022, so: 1. nagrado, darilno kartico
OBI v vrednosti 20 EUR, prejme Ivanka Kuralt iz Kranja, 2. in 3.
nagrado, knjigo Melanda, prejmeta Marija Poličar iz Naklega
in Nejc Zaplotnik iz Šenčurja. Nagrajencem iskreno čestitamo.

KUPIM

PRIDELKI
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom LAIBACH
NA FESTIVALU BLED, objavljene v časopisu Gorenjski glas
1. julija 2022, so: 1. nagrado, 2 vstopnici za koncert skupine
Laibach, ki bo 19. julija na 27. Festivalu Bled, prejme Franc
Žemva z Bleda, 2. nagrado, 2 vstopnici za koncert Klemena
Slakonje in Small Banda, ki bo 16. julija na 27. Festivalu Bled,
prejme Magda Štular iz Podnarta, 3. nagrado, 2 vstopnici za
koncert, na katerem bodo nastopili Gypsyland, Balkan Boys
in Orkester Slovenske vojske in bo 14. julija na 27. Festivalu
Bled, pa prejme Petra Praprotnik iz Kranja. Nagrajencem
iskreno čestitamo.

PRODAM
AJDO in ječmen, tel.: 040/355-865		
22001724

VZREJNE ŽIVALI

TOYOTA Auris 1.4 D, letnik 2009,
130.000 km, svetlo modro-siv, prvi
lastnik, tel.: 041/753-494
22001719
KUPIM
ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675
22000065

STROJI IN ORODJA
PRODAM
STROJ za mešanje kruha ali mesa, 60–
80 litrov, tel.: 031/472-582
22001713

GRADBENI
MATERIAL

RAZSTAVE

Sklad 13. 7. 2022 za Sedmico: 3.250.000 EUR
Sklad 13. 7. 2022 za PLUS: 760.000 EUR
Sklad 13. 7. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

KMETIJSKI STROJI

KUPIM

PRODAM

Učenje tujega jezika na pametnem telefonu

Loto PLUS: 6, 7, 11, 15, 27, 28, 38 in 22
Lotko: 0 6 1 3 1 3

TRAKTOR, lahko s priključki, in
gozdrasko prikolico, tel.: 031/500933
22001663

HIŠE

AVTOMOBILI

Šenčur – V Domu krajanov Šenčur (sejna soba) bo v sredo,
13. julija, ob 18.30 Joga obraza – za poletni sijaj. Za vadbo potrebujete svoj obraz in ščepec radovednosti. Obvezne prijave
do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

LABRADORCE, rjave in črne, cepljene, čipirane, stare 2 meseca, tel.:
041/313-405
22001714

IZKOPALNIK krompirja, tel.: 031/217496
22001723

MOTORNA VOZILA

Joga

Rezultati – žrebanje 10. 7. 2022
8, 15, 17, 21, 23, 31, 34 in 24

PRODAM

NEPREMIČNINE

S kolesom na Jezersko

LOTO

ŽIVALI IN
RASTLINE

MALI OGLASI
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PRODAM
2 telički simentalki, stari 10 dni, tel.:
041/608-286
22001721
4 koze, stare 1 leto, ter kozlička, starega
3 mesece, tel.: 031/344-117 22001725
KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001621

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

BIKCE ČB, stare 10–14 dni, tel.:
041/357-944
22001722
KRAVO, drugič brejo, tel.: 031/410571
22001718
PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in možna dostava, tel.: 041/455732
22001720
TELIČKO simentalko, staro 14 dni,
tel.: 04/53-38-040
22001717

KUPIM

Crngrob – Jutri, v sredo, 13. julija, bo ob 18. uri v Cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu odprtje razstave Crngrob naokrog
– zakladnica freskantstva, na kateri bo na ogled dvanajst poslikav iz različnih obdobij od konca 13. do sredine 19. stoletja.
Vstop bo prost.

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove (za elektrogospodarstvo) dolžine
9–11 m (tudi neobeljene). SES, d. o.
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.:
041/865-596
22001661

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM
FRANCOSKO posteljo, 160 x 200
cm, dnevni regal in garderobno omaro,
malo rabljeno, tel.: 040/501-213		

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

www.gorenjskiglas.si

Crngrob naokrog – zakladnica freskantstva

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

22001622

22001716

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

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.

RAZNO
www.gorenjskiglas.si

PRODAM

14
EUR

+ po

št ni n a

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

KAMP omarici Brunner, modre barve,
odlično ohranjeni, tel.: 041/903-473
22001726

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

22,40
EUR

+ po

št ni n a

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

17
EUR

+ po

št ni n a

Čokolada je kraljica
sladic, okusna
in neizogibna
poslastica, ki jo
obožujejo tako
stari kot mladi. V
knjigi boste našli
recepte za kremna
peciva, biskvitna
peciva, peciva
brez peke, peciva
iz krhkega testa,
torte in ostale
sladice, v katerih
seveda kraljuje
čokolada.

www.gorenjskiglas.si

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

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

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

Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

+ po

št ni n a
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opozarjajo
Jamo razsvetlijo enkrat letno Otroci
na pasje iztrebke
Maša Likosar

Spodnje Gorje – Jamarsko
društvo Simon Zima Gorje
tradicionalno organizira pohod na planino Obranco z
ogledom Snežne jame, ki je
ob tej priložnosti edinkrat v
letu razsvetljena. Letos so ga
pripravili prvo julijsko soboto, pohodniki pa so krenili z
balinišča v Rečici.
«Nekoč se je ob obilju snega ta nakopičil ob lijakastem
vstopnem delu oziroma v
prvem breznu Snežne jame
in obstal tudi do sredine poletja. Kmetje in gozdarji

so ga uporabljali kot pitno
vodo, saj na Mežakli ni veliko vodnih izvirov,« je pojasnil Tadej Kovačič, predsednik Jamarskega društva
Simon Zima Gorje, in dodal, da je v nekaterih zapisih
jama poimenovana tudi Ledena jam. Pojasnil je še, da
je med drugo svetovno vojno
služila partizanom za skladišče hrane.
V jami, ki leži na nadmorski višini 1109 metrov, dolga je dobrih sedemdeset metrov in globoka dvajset metrov, je stalno osem stopinj
Celzija. Vhoda vanjo sta dva,

Maša Likosar
Šenčur – Med sprehodom po
okoliških poljskih in travniških stezah so otroci iz Vrtca
Šenčur večkrat naleteli na pasje iztrebke, ki jim sicer po besedah vzgojiteljice skupine
Ribice Simone Bohinc Hu-

prenosa različnih zajedavcev,
ampak tudi za prežvekovalce,
ki se lahko okužijo na paši ali
s pokošenim senom,« je poudarila.
Pred kratkim so v soglasju s
Čebaškovo postavili dve tabli z
opozorilom, da se lastniki s psi

Tadej Kovačič, predsednik Jamarskega društva Simon Zima
Gorje, v Snežni jami / Foto: Tina Dokl

Pohoda na planino Obranco se je udeležilo približno
dvajset pohodnikov. / Foto: Tina Dokl

zahodni poševni in vzhodni
navpični, ločuje pa ju naravni most. Sestavljajo jo udorna jama, nizki prehodi in
dvorana, v njej naletimo tudi
na številne značilne apnenčaste tvorbe, v njenem zatrepu pa tudi na vodo. Mežaklo sicer sestavljajo večinoma apnenci in dolomiti, ponekod se najdejo tudi laporovci in peščenjaki. Takšna

kamninska sestava je botrovala nastanku značilnega
kraškega reliefa s številnimi

V jami je stalno osem
stopinj Celzija.
manjšimi in večjimi vrtačami, jam pa po Kovačičevih
besedah na tem območju ni
veliko.

Torkova kinoteka na Jesenicah
V sklopu Poletja na Stari Savi vsak torek zvečer v Kolpernu na Jesenicah potekajo brezplačne projekcije
filmov, ki so jih v spletni anketi izbrali gledalci.
Urška Peternel
Jesenice – Na Jesenicah bodo
poletne torkove večere že trinajsto leto zapored popestrili z brezplačnimi projekcijami filmov v sklopu Torkove
kinoteke. Potekajo v Banketni dvorani Kolperna na Stari
Savi in so del Poletja na Stari
Savi, ki ga pripravlja Gornjesavski muzej Jesenice v sodelovanju z Občino Jesenice.

Prva kinoteka s projekcijo filma Operacija Cartier (scenarij je napisal Jeseničan Miha Mazzini) je že
potekala, danes ob 20. uri je
na sporedu druga, ko bodo
predvajali družbeni dokumentarec Mož, ki se je igral
z ognjem. V torek, 19. julija,
bo na sporedu akcijska ZF-komedija Vsepovsod naenkrat, 26. julija burleska
Stan in Olio, 2. avgusta

dokumentarec Divja Slovenija, 9. avgusta glasbena
biografija o Tomi Zdravkoviću Toma, 16. avgusta drama Nekoč so bili ljudje, 23.
avgusta pa dokumentarec
Tekművanje.
Filme so tudi letos v spletni anketi izbrali občani.
V sklopu Poletja na Stari
Savi je sicer Občina Jesenice
letos pripravila sklop različnih večernih dogodkov, tako

vremenska napoved
Danes bo sončno, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale plohe. V četrtek bo sončno
in spet bolj vroče.

so se že zvrstili Vidovdanska
proslava, Zvoki Makedonije, Večer »meraka«, koncert
domače glasbene zasedbe
Guni, koncert Alje Wolte
Sula in Šexpirja, večer slovenske kulture in glasbe Odmevi pod Golico ...
Ta petek sledi Otroška
igrarija na trgu na Stari
Savi, zadnji julijski petek
pa koncert domačega kantavtorja Samuela Bluesa.

Otroci so postavili opozorilni tabli. / Foto: arhiv Vrtca Šenčur
šič niso posvečali pozornosti,
dokler niso govorili z lastnico
bližnjega travnika Majdo Čebašek. »Povedala nam je, da
so ji poginile tri krave, pri katerih je podrobna veterinarska
analiza potrdila, da so razlog
za pogin prav pasji iztrebki,«
je pojasnila. Z otroki so se zato
odločili, da pomagajo omiliti
problem z nepobranimi pasjimi iztrebki. »Spoznavali smo
razliko med hlevskim gnojem
in pasjimi iztrebki, ob tem pa
ugotovili, da pasji iztrebki niso
škodljivi samo za ljudi zaradi

ne smejo sprehajati čez travnik. »Kužki zaradi prepovedi
prehoda čez travnik ne bodo
prikrajšani, saj je v bližini dovolj drugih poljskih poti. Ena
izmed njih je tudi pot, ki vodi
od vrtca do Milj, kjer je sicer
tudi ogromno pasjih iztrebkov,« je poudarila Simona Bohinc Hušič, ki meni, da je en
smetnjak za pasje iztrebke v
bližini šenčurskega vrtca premalo. Z Občino Šenčur se je
dogovorila za dodaten smetnjak, ki bo stal na obronku
prvega gozda proti Miljam.

GLASOV JEŽ
Hrana (ni) za v smeti
Škofja Loka – V času, ko se vse draži in mnogi s strahom
pričakujejo jesen, nas je bralka iz Škofje Loke opozorila, da
imajo nekateri očitno še vedno vsega dovolj in celo še preveč.
Pločevinke in pastično embalažo s hrano na fotografiji je namreč našla pri enem od smetnjakov v Frankovem naselju. Ob
tem jo je zlasti zbodlo, da pri vseh izdelkih, razen pri enem, rok
trajanja še ne bo tako kmalu potekel. Kot je razvidno iz nalepk
na embalaži, pa gre očitno za hrano, ki jo delijo dobrodelne
organizacije – gre namreč za pomoč EU najbolj ogroženim
v času covida-19. Upa, da se bo tisti, ki je te izdelke čez noč
odvrgel pri smetnjakih, ob objavi vsaj malo zamislil.
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Odvržena hrana v različni embalaži v Frankovem naselju v
Škofji Loki / Foto: osebni arhiv

