75 let

Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

PETEK, 1. julija 2022
Leto LXXV, št. 52, cena 2,20 EUR

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

Časopis izhaja ob torkih in petkih

info@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Vzgajajmo vrednote prostovoljstva
V okviru natečaja Prostovoljec leta sta na prireditvi na Brdu pri Kranju
nagradi prejeli tudi Marika Haler iz Domžal in Pia Oražem iz Mengša.
Prostovoljcev je v Sloveniji blizu 300 tisoč.
Aleš Senožetnik
Brdo pri Kranju – Na Brdu
pri Kranju so ta teden podelili priznanja in nazive naj
prostovoljcem in prostovoljskim projektom v okviru natečaja Prostovoljec leta, ki ga
je letos že dvajsetič pripravil
Mladinski svet Slovenije.
Na natečaj je prispelo 112
prijav, od tega 88 posameznih in 24 za projekte. Podelili so nazive naj prostovoljec in naj prostovoljka v
dveh starostnih skupinah,
naj prostovoljski projekt,
naj mladinska voditeljica in
naj mladinski projekt ter priznanji za posebne dosežke.

Dva izmed devetih nagrajencev prihajata s širšega območja Gorenjske. Priznanje
za posebne dosežke je na
predlog Medgeneracijskega
centra Bistrica prejela Marika Haler iz Domžal za dolgoletno aktivnost na glasbenem področju ter predvsem
za izvajanje projekta za starejše S pesmijo do boljšega spomina. Druga gorenjska nagrajenka pa prihaja iz
Mengša. Naj mladinska voditeljica je namreč postala
Pia Oražem. Predlagalo jo
je Društvo Center za pomoč
mladim, v katerem je sprva
delovala kot prostovoljka
za opravljanje preprostih

administrativnih del, a hitro
postala samostojna mladinska delavka. Izvaja različne
delavnice za mlade, treninge
socialnih veščin in soustvarja program za mlade.
Mladinski svet Slovenije je v dvajsetih letih pripravil že 19 zaključnih prireditev, ena pa je bila odpovedana zaradi epidemije. V dvajsetih letih je na natečaj prispelo 3152 prijav, razglasili pa
so 56 naj prostovoljcev, 57
naj prostovoljk, 18 naj prostovoljskih projektov, 13 naj
mladinskih projektov, 13 naj
mladinskih voditeljev ...
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Letos je potekal jubilejni, dvajseti izbor za naj prostovoljce. / Foto: Aleš Senožetnik

Prenova Parka La Ciotat v Kranju

Hokejski as Anže Kopitar rad
razdaja svoje znanje

8. stran

V Kranju poteka prenova Parka La Ciotat, ki bo dobil tudi pitnik. Rok za izvedbo je sredina julija, so
pojasnili na Mestni občini Kranj.
Simon Šubic

Prenova Parka La Ciotat med drugim vključuje spremembo poteka sprehajalnih poti. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranjski Park La Ciotat je že dlje časa razkopan.
Na Mestni občini Kranj so
pojasnili, da izvajajo prenovo parka, ki med drugim
vključuje spremembo poteka sprehajalnih poti. Postavili bodo tudi devetdeset metrov betonskih zidcev s približno šestdeset metri klopi v
dveh nivojih, površino pred
klopmi na najnižjem nivoju
pa bodo tlakovali z granitnimi kockami. Zgradili bodo
tudi vodovodni priključek
za pitnik. Rok za izvedbo del
je sredina julija, so še odgovorili.

Zaradi povečanega
obsega dela zaposlimo
več

PROIZVODNIH
DELAVCEV (m/ž)
Za več informacij pokličite na
04 5113 236 ali 041 356 068
oz. sledite spodnji povezavi.
www.jelovica-hise.si/zaposlitev.html
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Rekordna ponudba
študentskih del

Letošnji junij med
najbolj vročimi doslej

Grablje zamenjal za
kolo

Za jubilej po rekord

V e-Študentskem servisu so zbrali
nekaj zanimivih in pomembnih informacij o študentskem delu, ki ga
po njihovih podatkih poleti opravlja sedemdeset odstotkov mladih.

»Letošnji junij bo, kot kaže, uvrščen vsaj med prvih pet najbolj
vročih doslej,« je dejal meteorolog
Branko Gregorčič. Na Gorenjskem
najbolj vroče v ponedeljek.

Izšla je biografija o Mateju Mohoriču z naslovom MOHOpedija.
Trdega dela se je najprej učil na
kmetiji, nato pa grablje zamenjal
za kolo.

V naslednjih dneh bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sredi dneva in popoldne. Verjetnost za popoldanske nevihte bo majhna.
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Legendarni Franci Teraž iz Mojstrane, gorski in trail tekač, maratonec, alpinist in gorski reševalec,
si je za svojih šestdeset let postavil
osebni izziv – na Triglav v manj
kot dveh urah.

24

16/32 °C
jutri: pretežno jasno
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Rekordna ponudba
študentskih del

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas.
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku, z 20 % popustom za naročnike. Kupon ni
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: naslov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po
telefonu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure
in za petkovo številko do srede do 14. ure. V malooglasnem
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure.

MALI OGLAS

Ob koncu šolskega leta so v e-Študentskem servisu zbrali nekaj zanimivih in pomembnih informacij o
študentskem delu, ki ga po njihovih podatkih v poletnem času opravlja okrog sedemdeset odstotkov
mladih.
Mateja Rant

julij 1/22

Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:
prodam
kupim
oddam
najamem
podarim
iščem
nudim
zamenjam

RUBRIKA:
Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _
Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _

Nečitljivih kuponov
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Dirka po Franciji na Televiziji Slovenija

Foto: Adrian Pregelj

Ljubitelji kolesarstva
bodo na svoj račun
prišli julija, ko bo na
sporedu prenos najprestižnejše kolesarske
dirke na svetu – Dirke
po Franciji. Televizija
Slovenija bo namreč
med 1. in 24. julijem
2022 na drugem programu prenašala vseh
21 etap. Kolesarji, ki
bodo na letošnji dirki
premagovali razdaljo
3328 kilometrov, bodo
imeli na voljo tri dni
počitka. Dirka je sestavljena iz šestih ravninskih, šestih gorskih in
sedmih hribovitih etap
ter dveh kronometrov. Komentator vseh etap dirke na TV SLO
2 bo Tomaž Kovšca, strokovni komentator bo Martin Hvastija,
ki pa ga bo v nekaterih etapah zamenjal Primož Čerin.
RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
trajnostno nakupovalno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če
boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo je lanski zmagovalec Dirke po Franciji? Odgovore pošljite do srede, 13. julija
2022, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj,
ali na koticek@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Darilo
Knjigo prejme KATARINA BERTONCELJ iz Selc.
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Kranj – Za mlade je gotovo
razveseljiva ugotovitev e-Študentskega servisa, da danes
izbirajo iskalci dela, ne delodajalci. Sredi junija je bila
ponudba del rekordna, objavljenih so imeli več kot 5600
del. Ponudba del tako presega povpraševanje dijakov in
študentov, kar v e-Študentskem servisu pripisujejo tudi
temu, da so generacije študentov danes veliko manjše kot pred desetimi leti, poleg tega zaradi urejene šolske in visokošolske zakonodaje ni več fiktivnih študentov in vpisovanj zaradi statusa. »Študenti imajo zaradi
bolonjskega sistema študija manj časa za delo. Ta vrzel
se odraža pri iskanju kandidatov za nekatera dela, predvsem v strežbi in prodaji, delodajalci pa imajo še posebno velike stiske pri deficitarnih poklicih,« poudarjajo v
e-Študentskem servisu.
V ponudbi del e-Študentskega servisa ta čas prevladujejo dela v prodaji in delo
s strankami, strokovna dela
z različnih področij (računalništvo in programiranje,
elektrotehnična dela, projektiranje, prevajanje, digitalni marketing), dela v gostinstvu in turizmu ter fizična dela, na primer vrtnarska
dela, pakiranje, deklariranje. Minimalna urna postavka znaša 6,17 evra bruto oziroma 5,21 evra neto, povprečna urna postavka pa 7,3 evra

V poletnem času dela okoli sedemdeset odstotkov mladih, ugotavljajo v e-Študentskem
servisu. / Foto: Tina Dokl
bruto.Med najbolje plačanimi deli so tista, ki zahtevajo
določeno znanje: poučevanje
in inštrukcije (od 10,8 evra na
uro bruto dalje), vaditelji/trenerji plavanja, računalništvo
in programiranje (od 11 evrov
na uro bruto dalje) ter selitve
(od 9,4 evra na uro bruto dalje). In prav najbolje plačana dela so med mladimi tudi
najbolj zaželena, prav tako pa
dela, ki se opravljajo pri uglednih delodajalcih in še posebno strokovna dela, ki so
povezana s smerjo šolanja
posameznika in prinašajo
izkušnje, kompetence in vodijo do morebitne redne zaposlitve. »Manj zaželena so
dela, ki so plačana po minimalni urni postavki, takih je

ta čas okrog 18 odstotkov, in
pa delo v gostinstvu.«
V e-Študentskem servisu
so zbrali tudi nekaj zanimivosti o študentskem delu. Po
njihovih navedbah dve tretjini mladih oziroma v povprečju sto tisoč na leto opravi vsaj eno uro študentskega dela, v povprečju pa opravijo devet ur tedensko. V poletnem času dela okoli sedemdeset odstotkov mladih,
delo v gostinstvu predstavlja
samo od sedem do osem odstotkov vseh dejansko opravljenih del dijakov in študentov. Povprečni znesek nakazila znaša okrog 190 evrov
neto na mesec, s študentskim delom mladi v povprečju pridobijo dva meseca in

pol pokojninske dobe na leto.
Kar 64 odstotkov mladih se
po končanem šolanju zaposli pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej opravljali
študentsko delo. »Mladi opravljajo dela zaradi zaslužka, ki jim omogoča, da si privoščijo izpit za avto, telefon,
kakšen izlet. Za mnoge mlade študentsko delo še vedno predstavlja socialni korektiv,« so še navedli izsledke raziskave, ki so jo opravili
v maju. Dodali so še, da je za
mlade študentsko delo tudi
vir dragocenih delovnih izkušenj, predstavlja prvi stik
s trgom dela in jim omogoča
spoznavanje delovnega okolja, delovnih mest in grajenja odnosov.

Nadzor nad izplačilom regresa
Inšpektorat za delo bo izvajal nadzor nad izplačilom regresa za letni dopust, ki ga je moral delodajalec
zaposlenim izplačati najkasneje do danes.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Danes poteče rok
za izplačilo regresa za letni
dopust za letošnje leto. V
skladu z zakonodajo je delodajalec dolžan delavcu, ki
ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne
plače. Za delodajalca, ki regresa ne izplača, je zagrožena globa v znesku od tri tisoč
do dvajset tisoč evrov, z globo od 1500 do 8000 evrov
se lahko kaznuje manjši

delodajalec,
samostojni
podjetnik posameznik, odgovorno osebo pa lahko doleti globa v višini od 450 do
2000 evrov. Kot še dodajajo
na ministrstvu za delo, neizplačilo regresa za letni dopust lahko posledično vpliva
tudi na uveljavljanje nekaterih pravic v drugih postopkih, na primer na prepoved
zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, omejitev sodelovanja v postopkih
javnega naročanja in omejitve pri ustanavljanju družb.

Kot napovedujejo na ministrstvu za delo, bo inšpektorat za delo v sodelovanju s finančno upravo od danes dalje začel množično in usmerjeno akcijo nadzora nad
izplačilom regresa. Ta se sicer lahko izplača tudi po 1. juliju, in sicer najkasneje do 1.
novembra tekočega leta, a le
v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Če je delavec upravičen
le do izplačila sorazmernega
dela letnega dopusta, ker ni

zaposlen za celo koledarsko
leto, ima pravico do sorazmernega dela regresa. Prav
tako je do sorazmernega dela
regresa upravičen delavec,
zaposlen s krajšim delovnim
časom, razen v primerih, ko
delavec dela krajši delovni
čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju oz. predpisi o
zdravstvenem zavarovanju,
materinskem, očetovskem
in starševskem dopustu. V
teh primerih ima pravico do
celotnega regresa.

Aktualno
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Letošnji junij med najbolj
vročimi doslej
»Letošnji junij bo, kot kaže, uvrščen vsaj med prvih pet najbolj vročih doslej,« je napovedal meteorolog
Branko Gregorčič. Na Gorenjskem je bilo najbolj vroče v ponedeljek.
Ana Šubic
Kranj – Slovenijo je v zadnjih dneh junija zajel izrazit vročinski val. Minuli ponedeljek je večjemu delu države prinesel vrhunec letošnje junijske vročine, izjema
je bila le Primorska, kjer je
bilo najbolj vroče dan kasneje, je pojasnil meteorolog z Agencije RS za okolje
(Arso) Branko Gregorčič. V
torek smo v Sloveniji zabeležili celo nov junijski temperaturni rekord: v Podnanosu so izmerili 38 stopinj
Celzija. Po Gregorčičevih
podatkih so bile temperature v preteklih dneh za od pet
do osem stopinj višje od dolgoletnih povprečij.
Tudi na Gorenjskem je
bilo najbolj vroče v ponedeljek. V Kranju in na Letališču Brnik se je živo srebro
povzpelo na 34 stopinj Celzija, v Lescah je bilo stopinjo
manj, v Bohinjski Češnjici se je ogrelo do 32 in v Ratečah do 31 stopinj. »Še bolj
vroče je bilo 27. junija 2019,
ko smo v Ratečah in Kranju
izmerili kar 35,5 stopinje,«
je razložil Gregorčič. Hkrati
je bil minuli mesec tudi zelo
suh; Gorenjski je prinesel le
približno polovico povprečne količine padavin.
»Letošnji junij bo, kot
kaže, uvrščen vsaj med prvih
pet najbolj vročih doslej, ob
tem pa bo presuh in nadpovprečno osončen,« je pojasnil
Gregorčič. Kot je napovedal,
se bo vročina, a ne ekstremna, predvidoma nadaljevala do torka, 5. julija, nato
pa vendarle kaže na osvežitev z nekaj dežja. Dotlej bo
ozračje le občasno osvežila

V vročih poletnih dneh mariskdo poišče osvežitev v vodi. / Foto: Tina Dokl
kakšna vročinska nevihta,
tako kot v minulih dneh.

Izrazita suša
Visoke temperature pa
so povezane tudi z razvojem suše, predvsem na zahodnem in jugozahodnem
delu države. Tam ter tudi v

namočenostjo se bo uvrstil
tudi junij. »V Ratečah je na
primer padlo od konca maja
do 29. junija le 65,2 mm dežja, običajno v tem času beležimo še enkrat toliko dežja.
Dobro polovico običajnih junijskih padavin smo beležili
na Letališču Jožeta Pučnika

Minuli torek je padel nov slovenski junijski
temperaturni rekord – 38 stopinj Celzija, ki so jih
izmerili v Podnanosu.
delih južne in osrednje Slovenije že 12 mesecev beležijo pomanjkanje padavin,
saj je padlo le od polovice do
dveh tretjin običajnih količin dežja (glede na obdobje 1981–2010), je pojasnila agrometeorologinja Andreja Sušnik z Arsa. V serijo mesecev s podpovprečno

– 75,4 mm. Ponekod na Gorenjskem so razmere še slabše, na primer v Lescah je padlo 38,8 mm dežja, kar je le 28
odstotkov dolgoletnega povprečja, v Žireh pa okrog 54
mm oz. 31 odstotkov dolgoletnega povprečja. Razmere so
bile drugačne le tam, kjer so
bila neurja z močnimi nalivi

Vzgajajmo vrednote
prostovoljstva
1. stran
Že deset let je častni pokrovitelj projekta predsednik republike Borut Pahor,
ki se je prostovoljcem zahvalil in dejal, da tudi prostovoljci s svojim delom neprecenljivo pomagajo k boljšemu
svetu. Prostovoljcev je v Sloveniji blizu 300 tisoč oz. skoraj 15 odstotkov prebivalstva,

skupaj opravijo 11 milijonov ur prostovoljskega dela,
za kar bi en človek potreboval 1300 let. »Solidarnost je
bila vedno močno v ravnanju
našega kmetskega in kasneje tudi meščanskega prebivalstva in jo znamo kot starši prenašati tudi na svoje otroke. In dokler bo tako, za prihodnost ni treba skrbeti,« je
med drugim še dejal Pahor.

»Solidarna družba je družba, ki poskrbi za ljudi, ki se
znajdejo na robu in potrebujejo podporo, da se znova postavijo na noge,« je povedal
predsednik mladinskega sveta Miha Zupančič in dodal:
»Če hočemo solidarno družbo, je nujno, da cenimo, negujemo in vzgajamo vrednote prostovoljstva. To je naloga
vseh nas.«
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ali točo,« je razložila Sušnikova. Pa tudi, da klimatološki podatki za nekatere postaje na Gorenjskem kažejo,
da smo imeli podobne junije
v letih 2006, 2019 in 2021,
bolj sušnih od omenjenih
pa v preteklosti pred letom
2006 niso beležili.
V večjem delu zahodne,
osrednje in jugozahodne
Slovenije tako beležijo že izrazito sušo, ki lahko ob vročinskem valu preide tudi
na mejo izjemne suše. »Rastline so zaradi vročine, pomanjkanja padavin in visokega izhlapevanja v vročinskem in sušnem stresu,«
je opozorila in med drugim
omenila koruzne posevke,
ki so že več kot mesec dni v
sušnem stresu, še zlasti na
slabših in peščenih tleh s
slabšo sposobnostjo zadrževanja vode.

Odprtje razstave
Spomin na leto 1942
Tržič – Združenje borcev za
vrednote NOB Tržič, Občina Tržič in Tržiški muzej v
ponedeljek, 4. julija, ob 18.
uri vabijo v Atrij Občine Tržič na spominsko prireditev
z odprtjem razstave. Letos
mineva osemdeset let od najtemnejšega obdobja nemške
nacistične okupacije Tržiča,
naslov razstave je Spomin na
leto 1942. Izdali so tudi ponatis knjižice Preseljevanje Tržičanov in streljanje talcev na
Čegelšah dne 8. junija 1942
pokojnega ing. Janka Tišlerja.
Knjižica bo v razstavnem prostoru na voljo obiskovalcem.

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Počitnice kot priložnost

K

ar osemdeset odstotkov
šolarjev je telesno dejavnih predvsem v šoli, še
posebno to velja za dekleta, so
ugotovitve raziskovalne skupine SLOfit ali Športno-vzgojnega kartona. To je nacionalni sistem spremljave telesnega
in gibalnega razvoja otrok in
mladine. Meritve potekajo že
vrsto let in rezultati spremljanja po epidemiji covida-19 so
najslabši v zadnjih štiridesetih letih.
Začele so se počitnice. Šolska vrata so se zaprla. Načrtovanih ur športa v šoli v
prihodnjih dobrih dveh mesecih ne bo. Na nas, starših, je, da bomo poskrbeli, da
bodo otroci dovolj gibalno aktivni. Možnosti za to je veliko: od plavanja, športov na
vodi, hoje v hribe, iger z žogo
… Zagotovo se najde kakšna
športna aktivnost, ki tudi
najstnike odvrne od preživljanja časa za ekrani. Nekateri
otroci že sami poskrbijo, da
so veliko v gibanju, drugi za
to potrebujejo precej več spodbude. Že ptički čivkajo, kako
pomembno je gibanje za celostni razvoj. Telesna pripravljenost namreč močno vpliva
tudi na kognitivni razvoj in
sposobnosti možganov. Vpliva torej tudi na učni uspeh
otrok.
Počitnice so kot nalašč tudi
za urjenje otrokovih izvršilnih funkcij. Izboljšuje jih na
primer redno opravljanje domačih opravil, kot so sesanje,

delo na vrtu, kuhanje, pospravljanje … Tudi na to opozarjajo v skupini SLOfit. Navajajo, da vsa ta dela od otroka
zahtevajo načrtovanje, samonadzor, preklapljanje med nalogami, pomnjenje in sledenje
navodilom. Omenjajo novo
študijo univerze La Trobe.
Raziskovalci so ugotovili, da
je vključevanje v samooskrbna opravila pomembno povezano z delovnim spominom,
zmožnostjo razmišljanja, preden ukrepamo, povečanjem
občutka samostojnosti, selekcioniranja pomembnih informacij iz okolice, osredotočanjem na nalogo, izboljšanim
prosocialnim vedenjem in večjim zadovoljstvom z življenjem.
Starši lahko za vse to naredimo veliko. Poleti, ko so dopusti,
imamo običajno več časa, da
smo lahko dosledni. Jeseni pa
nam bo v pomoč znova šola.
Raziskovalna skupina SLOfit na glas opozarja, da bo nujno povečanje števila ur športa
na teden, in upajo, da jih bodo
odločevalci slišali. Pozvali so k
takojšnji ponovni uvedbi programa Zdrav življenjski slog
za prehoden čas ter k pripravi zakonskih podlag in sredstev
za dodatno strokovno vodeno
uro predmeta šport v osnovnih šolah vsak dan. Sprejeti je
treba tudi vrsto drugih paradigem. Opozarjajo, da se po naravni poti stvari ne bodo izboljšale, zato so potrebni sistemski
ukrepi.
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Konec tedna spet
Kovaški šmaren
Marjana Ahačič
Kropa – Konec tedna bo v Kropi spet v znamenju Kovaškega šmarna. Prireditev se bo
začela že danes, in sicer s kuhanjem oglja in postavljanjem peči za taljenje železove
rude. Ob 20. uri bo slovesnost
ob odprtju Kovaškega šmarna
in hkrati z uprizoritvijo pred
stave Analfabet u Krop v dvorani kulturnega doma tudi
zaključek letošnjega Festivala gledališča Kropa. Osrednje
dogajanje bo v soboto, 2. julija, ko bo ob 9.30 maša pri Kapelci, kjer bodo ves dan odprta vrata Mežnarije pri Kapelci. Vrata bodo odprle vse

kulturno-zgodovinske ustanove v kraju, od 10. do 18. ure
tudi Kovaški muzej, kjer bo
ob 11. uri odprtje razstave, s
katero zaznamujejo 70-letnico muzeja. Organizatorji Turistično društvo Kropa in drugi posamezniki in združenja
v kraju pripravljajo tudi pester
program delavnic za otroke in
odrasle, tovarna Uko pa prikaz umetniškega kovanja.
Na ogled bodo izdelki mojstrov domačih obrti, ob 13. uri
bo na voljo kovaška malica.
Prireditev se bo zaključila z
nastopom Pihalnega orkestra
Lesce ob 17. uri in družabnim
srečanjem, ki se bo začelo ob
18.30.

Jezersko, prva gorniška vas v Sloveniji
Mojstrana – Slovenski planinski muzej v Mojstrani bo od 1.
julija pa vse do 15. septembra letos gostil fotografsko razstavo
z naslovom Jezersko, prva gorniška vas v Sloveniji. Poleg fotografij bo na ogled postavljenih še nekaj eksponatov. Razstava
bo odprta v času obratovanja muzeja, bo pa muzej najverjetneje gostil tudi štiri tematske delavnice.

DIREKTOR DRUŽBE
Agromehanika Kranj, eden vodilnih proizvajalcev
in prodajalcev kmetijske mehanizacije v slovenskem in
širšem evropskem prostoru razpisuje delovno mesto
za Direktorja družbe (m/ž).
Opis delovnih nalog in ključne odgovornosti:
. vodenje in zastopanje družbe ter sprejemanje poslovnih
odločitev samostojno in neposredno,
. oblikovanje vizije in sprejemanje strategije družbe,
. načrtovanje poslovne politike in pripravljanje poslovnega
načrta družbe,
. pripravljanje letnih in strateških planov,
. zagotavljanje ustreznega ravnanja s tveganji in
obvladovanje tveganj,
. ravnanje s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varovanje poslovnih skrivnosti,
. izvajanje ostalih pravic, pristojnosti, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz imenovanja po zakonskih in drugih veljavnih
predpisih v RS, statuta družbe in splošnih aktov.
Pričakujemo:
. vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem vodstvenem
delovnem mestu,
. visokošolska izobrazba (zaželena tehnična ali komercialna
smer),
. višjo raven znanja angleškega in hrvaškega jezika
(znanje drugih jezikov je prednost),
. odlična usposobljenost za delo z MS orodji,
. zaželeno poznavanje programa SAP (ni pogoj),
. dobre organizacijske in pogajalske sposobnosti,
. timsko delo,
. kooperativno sodelovanje z organi družbe.
Ponujamo:
. zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom
in petletnim mandatom ter možnostjo ponovnega imenovanja (direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe),
. redno zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju,
. delo v prijetnem in prijaznem okolju.
Vabimo vas, da se prijavite na naše prosto delovno mesto.
Prijavesprejemamoprekoe-poštenazaposlitev@agromehanika.si,
do 15. 7. 2022.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 04/2371-316.
Zagotavljamo vam zaupno obravnavo in veselimo se vaše prijave.

Jubilej gasilcev iz Begunj
Ob visokem jubileju, 140-letnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva, so v Begunjah pripravili
slovesnost s parado, predajo novega mladinskega prapora in novega gasilskega vozila, visoki jubilej pa
zaznamovali tudi s pestrim družabnim dogajanjem.
Marjana Ahačič
Begunje – Majhna iskrica je
leta 1863 zanetila velik požar, ki je v spodnjem koncu
Begunj uničil kar devet hiš.
Tako je na povod za ustanovitev gasilskega društva v Begunjah v svojem nagovoru
na slovesnosti ob 140-letnici
prejšnji konec tedna spomnil
današnji poveljnik PGD Begunje Rok Justin.
»Časi takrat so bili bistveno
drugačni kot danes. Prav tako
so bili drugačni objekti, saj je
bila večina hiš lesena in krita
s slamo,« je spomnil na okoliščine, ki so skupaj z ustanovitvijo ženske kaznilnice v
graščini Katzenstein leta 1875
vodile v prepričanje domačinov, da za požarno varnost
lahko največ storijo sami.
V začetku leta 1882 so tako
ključavničar Anton Rakovec,
mizar Janez Pretnar, prvi
upravnik ženske kaznilnice
Anton Zadnik, šolski upravitelj Josip Turk in dekan Silvester Kese ustanovili Gasilsko društvo Begunje. Kot četrto gasilsko društvo, ustanovljeno na Gorenjskem, je
danes najstarejše v občini Radovljica ter eno od najstarejših v Sloveniji.
»Vse od takrat nas združuje čut po nesebični pomoči
sokrajanom in vsem, ki našo
pomoč potrebujejo. Odzovemo se na vsak klic na pomoč
in pomagamo z moštvom in

V sklopu praznovanja visoke obletnice so gasilci iz Begunj pripravili tudi veliko parado, ki so
jo na častni tribuni spremljali predsednik PG Begunje Klemen Štefelin, poveljnik Rok Justin
in častni član Niko Legar, podpredsednik GZ Slovenije in predsednik GZ Gorenjske Jože
Derlink, poveljnik GZ Radovljica Janez Koselj in župan Občine Radovljica Ciril Globočnik.
tehniko, ki nam je na voljo.
Tako zelo smo vpeti v domače 'Begne', da ni prireditve,
kjer ne bi bili zraven pri organizaciji ali vsaj zagotavljanju
požarnega varstva,« je zbrane nagovoril na slovesnosti,
ki so jo prejšnji konec tedna
začeli s slavnostno sejo, nadaljevali z gasilsko povorko
ter osrednjo slovesnostjo s
predajo novega mladinskega prapora in gasilskega vozila. Gre za vozilo za prevoz
moštva, v katerem je nameščena tudi osnovna oprema za
posredovanje ob vseh intervencijah.

Ob tem je Justin poudaril
učinkovitost operativne enote društva, ki temelji tako na
izkušenosti kot rednem izvajanju vaj in izobraževanj. »Z
medsebojnim zaupanjem
drug v drugega smo kos vsaki situaciji, ne glede na datum in uro. Še vedno dosegamo vrhunske uspehe na
tekmovanjih. Z uspehi na lokalnem, državnem in svetovnem nivoju smo dosegli zavidljiv sloves, tudi zaradi uspehov naših tekmovalnih enot
ima ime PGD Begunje posebno veljavo,« je še poudaril in dodal, da so posebno

ponosni na to, da še vedno
pridobivajo mlade člane; teh
je v društvu trenutno več kot
petdeset.
»Zavedamo se, da bo društvo še naprej obstalo le ob
pogoju, da bomo tako, kot so
gasilci vzgojili nas, mi vzgajali mlade gasilce. Ravno
ukvarjanje z gasilsko mladino je edina garancija za prihodnost. S starejšimi gasilci
pa obujamo spomine na stare čase in se veselimo prihodnosti. Nasvete in izkušnje,
ki nam jih predajajo, poskušamo upoštevati in jih umestiti v današnji čas.«

V Vintgar s spletno vstopnico
Soteska Vintgar je v poletnem času priljubljena turistična destinacija, ki jo je v preteklih letih v višku
sezone obiskalo tudi štiri tisoč ljudi dnevno. Ob tem največji problem predstavlja neenakomerna
obremenitev.
zaščititi Vintgar kot naravno
znamenitost, obenem želimo gostom omogočiti prijetno izkušnjo, ki je zagotovo bolj sproščena, če je v soteski obvladljivo število ljudi. Pomemben cilj pa je tudi
razbremenitev prometne in-

Maša Likosar
Podhom – Sotesko Vintgar v
poletni sezoni največ gostov
obišče med 10. in 14. uro,
zato v tem času prihaja do
preobremenjenosti tako soteske kot celotne okoliške infrastrukture, predvsem cest
in parkirišč. Poleg tega promet in lokalno prebivalstvo
dodatno obremenjuje gradnja in prenova cest, ki v teh
dneh poteka v okolici Vintgarja.
Z namenom razbremenitve soteske in zmanjšanja gneče na cesti ter v soteski je Turistično društvo
(TD) Gorje, ki upravlja sotesko, omejilo dnevno število
vstopnic na tri tisoč. Mogoče jih je kupiti tudi na spletni strani vintgar.si in si tako
zagotoviti termin obiska.

Stremimo k prehodu
na zgolj spletno prodajo
vstopnic.

Sotesko Vintgar v poletni sezoni največ gostov
obišče med 10. in 14. uro, zato v tem času prihaja do
preobremenjenosti soteske. / Foto: arhiv TD Gorje
»Stremimo k prehodu na
zgolj spletno prodajo vstopnic, kajti tako lažje pričakujemo dnevno število obiskovalcev in se lahko primerno

tudi organiziramo,« je poudaril Tomaž Bregant, strokovni vodja TD Gorje, in
dodal, da na ta način želijo doseči več ciljev. »Prvi je

frastrukture in izboljšanje
kvalitete življenja okoliškega prebivalstva.«
V društvu obiskovalce
spodbujajo, da parkirajo na
bližnjih parkiriščih in do soteske dostopajo peš ali s kolesom, na spletni strani vintgar.si pa redno posodabljajo
informacije o možnostih dostopa do soteske.

Gorenjski glas
petek, 1. julija 2022

Na Zoisovi o čebelah
V Predosljah bodo obstoječo sprehajalno Zoisovo pot nadgradili v čebelarsko
pot, na kateri bodo sprehajalci pobližje spoznali pomen čebel in čebelarjenje.
Simon Šubic

Kranjska Gora – V dvorani
Ljudskega doma v Kranjski
Gori je župan Janez Hrovat
pred dnevi sprejel devetošolce Osnovne šole (OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora
in OŠ 16. decembra Mojstrana, ki so se v vseh devetih letih šolanja izkazali
z odličnostjo v šolskem uspehu. Za spomin so prejeli knjižno darilo in županovo petico. »Želim vam, da bi

vam življenje obrnilo pravo
pot, da bi se odločali za prave
smeri, poklice in dejavnosti,
ki vas bodo veselili, osrečevali, izpopolnjevali,« je mednje ponesel župan Hrovat in
jim položil na srce, naj ohranijo lep spomin na osnovnošolske dni, na domači kraj,
in tudi če jih bo silna življenjska energija in doseženi uspehi popeljali v širni
svet, upa, da se bodo v prihodnosti v kraje pod Julijci in
Karavankami v čim večjem

skupni sestanek z vsemi deležniki v projektu umirjanja
prometa v dolino Vrata. Kot
je povedal podžupan Janša,
je bil namen sestanka zagotoviti kar se da znosne pogoje za prometni režim v letošnji poletni sezoni, in dodal:
»Na občini smo obljubili javni avtobusni prevoz in smo
svoj del dogovora izpolnili.
Na tem sestanku smo se tudi
zavezali, da bomo javni avtobusni prevoz zagotovili od 1.
julija dalje.« Občina Kranjska Gora se je namreč prijavila na razpis javnega zavoda
TNP za organizacijo javnih
avtobusnih prevozov v Vrata. »Na razpisu smo bili uspešni, razliko do polne cene
te storitve pa bomo pokrili iz
občinskega proračuna. Pozivam vse, da v čim večji meri
uporabljajo javni prevoz. Na
občini se tudi že pripravljamo na gradnjo večjega parkirišča ob nekdanji železniški postaji v Mojstrani.« En
avtobus vozi od 1. julija do
21. avgusta na relaciji AP
Dovje–AP Kamne–AP Mojstrana–slap Peričnik–Vrata.

Na Dovjem starta ob 5., 7., 9.,
12. in 14. uri, iz Vrat (pri Aljaževem domu) pa se vrača ob
6., 8., 11., 13. uri in 16.30. Od
23. julija bosta vozila dva avtobusa v še pogostejših intervalih. Vozni red je objavljen tudi na spletni strani
Turizma Kranjska Gora.

Krožni turistični avtobus

Župan Janez Hrovat z devetošolci, ki so se v vseh letih šolanja izkazali z odličnostjo v
šolskem uspehu. / Foto: Tina Dokl
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čebelarjenje in njegovo zgodovino, življenje čebel in njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni
habitat več živalskih in rastlinskih vrst ter opazovali
čebelarja pri delu.
Na Zoisovo čebelarsko pot
je predviden vstop s štirih informativnih točk: pri Hotelu
Elegans Brdo, cerkvi svetega Siksta v Predosljah, kužnem znamenju ob zahodnem delu vasi ali pri prodajalni lokalnih izdelkov. Načrtujejo tudi vodenje skupin
po poti s poudarkom na interpretaciji za najmlajše.

Z

nadgradili v sprehajalno čebelarsko pot z zasaditvijo
drevoreda lip na vseh sprehajalno-povezovalnih poteh
iz smeri Kokrice do Predoselj proti centru Kranja. Naložba zajema ureditev tematske poti, vzpostavitev
urbane opreme, demontažo
obstoječe brunarice in izgradnjo mobilne enote s čebelnjakom z izpostavitvijo lokalnih izdelkov, postavitev
označevalnih tabel ter hortikulturno ureditev. Pot je
dolga skoraj osem kilometrov in poteka po prijetni kolesarski in peš poti. Obiskovalci bodo na njej odkrivali

Z današnjim dnem iz Mojstrane v dolino Vrata vozi avtobus, ki je za
uporabnike brezplačen. Po občini Kranjska Gora poleti krožno vozi tudi
turistični avtobus.

Mojstrana – Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša je poudaril, da je bilo glede asfaltiranja ceste v dolino
Vrata veliko narejeno. »Rad
bi znova poudaril, da je cesta še vedno v upravljanju države in ni v pristojnosti Občine Kranjska Gora, zato občina tudi ne more in ne sme
omejevati prometnih tokov.
Direkcija RS za infrastrukturo, kot so nam zagotovili,
bo do sredine julija namestila informacijske elektronske table, ki bodo informirale o številu vozil v dolini oziroma zasedenosti parkirišč.
Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) bo v skladu
s projektom dal soglasje za
parkiranje omejenega števila vozil v dolini, ena informacijska tabla o številu vozil bo stala pred Slovenskim
planinskim muzejem v Mojstrani, druga pred parkiriščem za Vrtaško planino,« je
pojasnil Bogdan Janša.
Na Občini Kranjska Gora
so imeli pred nedavnim

Suzana P. Kovačič

Zoisova pot je priljubljena med sprehajalci, zdaj pa jo bodo
nadgradili v sprehajalno čebelarsko pot. / Foto: Tina Dokl

V Vrata vozi avtobus
Suzana P. Kovačič

Županova petica

številu vrnili. »Ponosni smo
na obe šoli, na vaše učitelje.
Čestitam vam od srca, čestitam staršem, da ste vzgojili tako uspešne otroke,« je
sklenil župan. Na OŠ Josipa
Vandota so se z odličnostjo
v šolskem uspehu izkazali Jan Arih, Taja Berce Smole, Julija Bernard, Eva Črv,
Nejc Gašperin, Zala Gregori Okulić, Gašper Kralj, Živa
Mertelj, Julija Rolih in Hana
Žagar, ki se je za odsotnost
opravičila. Na OŠ 16. decembra Mojstrana so se vseh devet let z odličnostjo v šolskem uspehu izkazali Tifani
Bergel, Živa Ravnikar, Zala
Sitar in Urban Šimnic.

je

Predoslje – Kranjski mestni
svetniki so na zadnji seji v
načrt razvojnih programov
na novo uvrstili projekt ureditve Zoisove čebelarske
poti v Predosljah, s prerazporeditvijo sredstev v višini
dobrih štirideset tisoč evrov
pa tudi omogočili njegovo
izvedbo še letos.
Gre za nadaljevanje projekta sprehajalne Zoisove
poti, ki so jo v Predosljah odprli junija 2015. Njena ureditev, vključno s postavitvijo informativnih tabel, je tedaj stala 26 tisoč evrov, polovico upravičenih stroškov pa
je prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, pristop Leader. Tudi za
letošnjo ureditev tematske
poti pričakujejo 80-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov s strani Evropskega sklada za regionalni
razvoj ter ministrstva za gospodarstvo, regionalni razvoj in tehnologijo, tako da
bo končni prispevek občine
znašal slabih 14 tisoč evrov.
Zoisova pot Brdo–Predoslje je priljubljena med
sprehajalci, zdaj pa jo bodo
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Na dopustu
se lahko zgodi
marsikaj.
• Enostavna sklenitev prek
spleta.
• 24/7 asistenca v slovenskem
jeziku.

Vse bo v redu.
triglav.si

Julija in avgusta po občini
Kranjska Gora krožno vozi
turistični avtobus, ki je namenjen obiskovalcem in domačinom. Za občane občine Kranjska Gora (z osebnim dokumentom) je vožnja
brezplačna, prav tako za otroke do vključno šestega
leta starosti, za druge stane
dnevna vozovnica tri evre.
Vozni redi so objavljeni na
spletni strani Mobilnost v
Kranjski Gori. Vozi tudi avtobus čez prelaz Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in dolino Soče vse do Bovca in
Nove Gorice. Organizirana pa je tudi linija iz Kranjske Gore, Trbiža, čez Predel,
Log pod Mangartom, Bovec
do Mosta na Soči.
tiskan_oglas_Triglav_Komplet_133x200_Meduzulin.indd 1

24/06/2022 07:36
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Tematske poti in
DigiRikli
Letos so na voljo nove tematske poti, ki so nastale kot del projekta javnega zavoda Turizem Bled z imenom DigiRikli. Nastal je tudi
film, več pa si lahko ogledate na spletni strani bled.si, kjer lahko
naložite aplikacijo. Na voljo je pet poti, ena vodi tudi v sosednjo
občino Gorje. Odlično izhodišče za začetek poti je Zdraviliški park.
Prihodnje leto bo Bled zaznamoval 200. obletnico Riklijevega
rojstva. Nove tematske poti, ki so vse označene tako na zemljevidih kot s QR kodami, so del poklona Bleda začetniku organiziranega turizma pri nas. Tematske poti so v občini Bled sicer zelo dobro
obiskane, Začaran gozd na Homu je v postopku pridobivanja certifikata Blejski lokalni izbor.

Nove tematske poti so označene na zemljevidih in s QR kodami.

Vprašaj me, sem domačin
Sredi junija je ponovno zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin
(Ask me I'm local). Informatorji se tudi letos gibljejo med Grajskim
kopališčem in Grand hotelom Toplice, kjer na terenu opravljajo informacijsko službo. Letošnja novost je, da bo informacijska stojnica tudi pred Grajskim kopališčem Bled, kjer gostje na svoji poti ob
jezeru dnevno iščejo informacije o Bledu.
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Blejski lokalni izbor
Javni zavod Turizem Bled nadaljuje projekt Blejski lokalni izbor (Bled Local selection), ravno smo končali z
ocenjevanjem doživetij.
Primer dobre prakse je sodelovanje med
javnim zavodom Turizem Bled in Hotelom Triglav. Na pobudo Hotela Triglav ter
v sodelovanju s Turizmom Bled v prostorih hotela vsako tretjo nedeljo v mesecu
med 11. in 15. uro poteka Kolodvorska tržnica, na kateri se predstavljajo ponudniki in ponudnice izdelkov, certificiranih pod znamko Bled Local Selection, kuharski mojstri restavracije 1906 pa pripravljajo jedilnik z vključenimi tremi hodi,
ki bo sestavljen iz sestavin lokalnih ponudnikov, udeleženih na nedeljski tržnici. Cena jedilnika je 25 evrov, zaradi omejenega prostora v restavraciji so zaželene
predhodne rezervacije na info@hoteltriglavbled.si ali 04 575 26 10. Več informacij bo dostopnih na spletni strani https://
www.bled.si/sl/prireditve/. Vabljeni, da si
tretjo nedeljo v juniju, to je 17. julija, rezervirate za obisk tržnice, nakup lokalnih
izdelkov in kulinarične užitke v idiličnem
hotelu nad jezerom, ki prepriča s svojim
razgledom, gostoljubjem in vrhunsko kulinariko.

V prostorih Hotela Triglav vsako tretjo nedeljo v mesecu med 11. in 15. uro potekala
Kolodvorska tržnica.

Tradicionalni Riklijev pohod
Vabimo vas na pohod po Riklijevih poteh z zborom ob 7. uri pred Hotelom Rikli Balance na Bledu.

Sredi junija je zaživel projekt Vprašaj me, sem domačin.

Poletni Bled
V letošnjem poletju pričakujemo ponovno vsaj tako dober obisk
in dobro sezono kot leta 2019, torej pred epidemijo. Letošnje poletje Bledu prinaša ogromno dogodkov, dva brezplačna avtobusa,
dodatno ponudbo v Blejskem lokalnem izboru in ponoven zagon
projekta Vprašaj me, sem domačin.

Več kot sto dogodkov

OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, BLED

Letošnje poletje se glede prireditev in dogodkov vrača v polnem
zamahu. Javni zavod Turizem Bled, Zavod za kulturo Bled in drugi
organizatorji v treh poletnih mesecih pripravljajo več kot sto dogodkov in prireditev. Osrednje poletno dogajanje na Jezerski promenadi bo od 22. julija do 7. avgusta, ko bomo praznovali 60-letnico slovenske popevke in 50-letnico lučk, ki jih vsako poletje za Blejsko jezero pripravi Andrej Vidic. Podroben program kakovostnega
in pestrega dogajanja najdete v Programu prireditev in na bled.
si. Eden izmed vrhuncev bo prav gotovo uprizoritev opere Carmen
Georgesa Bizeta.

Več informacij na:
www.e-bled.si,
www.bled.si

Javni zavod Turizem Bled v sodelovanju
z Zdravstvenim domom Bled, Sava Hoteli Bled in drugimi partnerji tudi letos
na prvo nedeljo v juliju organizira tradicionalni Riklijev pohod. Zbirno mesto bo v nedeljo, 3. julija, med 7.00 in 7.30
pred Hotelom Rikli Balance. Prosimo za
predhodne prijave na info@visitbled.si.
Z zbirnega mesta se bomo odpravili na
zračne, sončne in vodne kopeli, kot jih je
priporočal in gojil Arnold Rikli, začetnik
zdravstvenega turizma na Bledu. Ta dan
bomo preživeli skupaj v naravi, turisti in
krajani, zdravo ob zabavi in prijetnem
druženju, ob kulinariki, ki jo je priporočal Arnold Rikli.Predlagamo, da vzamete s seboj brisačo, kopalke in nahrbtnik,
kamor boste lahko odložili odvečno obleko, saj bomo skušali telo čim bolj izpostaviti naravi.

Letos bodo ponovno organizirali Riklijev pohod.

Dva brezplačna avtobusa
Julija in avgusta bosta po Bledu in na Pokljuko vozila dva brezplačna avtobusa, s
katerima javni zavod Turizem Bled, javni zavod TNP, Občina Bled, Občina Gorje in Turistično društvo Gorje želijo s cest
umakniti čim več avtomobilov, vsem pa
zagotoviti možnost brezplačnega prevoza. Oba avtobusa bosta tako brezplačna
za domačine kot tudi za obiskovalce in
turiste. Promet bo v letošnjem letu namreč v vseh krajih skupnosti Julijske Alpe
eden največjih problemov, ki pa ga lahko
naslavljamo vsak po svojih možnostih.
Ob tem povejmo, da Slovenske železnice letos poleti uvajajo še dodatne vlake
na Bohinjski progi. Parkirišča so usposobljena in na voljo, novo parkirišče pri Infrastrukturi bo namenjeno avtobusom in
dnevnemu parkiranju avtodomov – nočno parkiranje avtodomov tam ne bo dovoljeno.

Julija in avgusta bosta po Bledu in na Pokljuko vozila dva brezplačna avtobusa.
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Veselijo se vsakega nastopa
Minulo sredo je škofjeloški župan Tine Radinja na prijetno druženje povabil športnice in športnike iz
društva Sožitje Škofja Loka, ki so nastopali na specialni olimpijadi.

Mateja Rant
Žiri – V sklopu Poletja v Starih Žireh, kot so poimenovali poletne dogodke, bodo
to nedeljo ob 19.30 odprli razstavo ilustracij Dvogovor Zvonka Čoha in Tomaža Kržišnika v Galeriji Kržišnik, ob 21.30 pa bo v amfiteatru pri Stari šoli sledil
Kino pod zvezdami, na katerem bodo predvajali risani
celovečerni film Socializacija bika Zvonka Čoha in Milana Eriča. Pred tem bo mogoče prisluhniti pogovoru z
avtorjema, ki ga bo vodil Gorazd Trušnovec.
Na druženju z županom Tinetom Radinjo so športniki z nasmehom pokazali svoje
medalje. / Foto: Tina Dokl
povedal Žan Tušek iz Zminca, ki je osvojil tretje mesto,
a je bronasto medaljo pozabil doma.
»Že večkrat sem domov
prinesla kakšno medaljo,
tokrat sem na teku osvojila
drugo mesto,« je povedala
Ajda Markun iz Bitenj, ki je
nastopala v atletiki.
Vseh devetih udeležencev
na sredinem druženju z županom sicer ni bilo, nastopila pa sta tudi Albert Cakiči,
ki je v plavanju osvojil drugo
mesto, Žana Justin pa je bila

Škofja Loka – Med počitnicami loškim šolarjem ni dolgčas, saj se otroci od prvega do sedmega razreda lahko udeležijo različnih dejavnosti, ki jih organizira Društvo prijateljev mladine Škofja Loka.
Brezplačna programa sta
Dobimo se ob pol desetih in
Hura, prosti čas.
Program Dobimo se ob
pol desetih od začetka počitnic do 26. avgusta poteka
na Osnovni šoli Ivana Groharja. Začne se ob 8.30 in
poteka do 12.30. Na Osnovni šoli Cvetka Golarja bo program potekal do 8. julija, začenja pa se ob 9.30 in traja
do 12.30.
Med 4. in 15. julijem ter
22. in 26. avgustom bo od 9.
do 13. ure potekal program

Jezerski vrh – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kranj in Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska
v sodelovanju z Občino Jezersko ob državnem prazniku ponovno organizirata spominsko prireditev na Jezerskem vrhu.
Potekala bo jutri, 2. julija, z začetkom ob 11. uri.

Že skoraj 30 let je ime Aichlseder na Koroškem
sinonim za kakovost in usposobljenost v vsem, kar
je povezano z avtomobili. Prodajamo avtomobile
proizvajalcev Jaguar, Land Rover, Renault in Dacia.
Na lokaciji v Celovcu zasebnikom in pravnim
osebam nudimo vrhunske storitve
za osebne avtomobile in gospodarska vozila.

Ponekod prepoved
zalivanja zelenic

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka je tudi letos poskrbelo za različne
počitniške programe.
Hura, prosti čas. Otroci se
bodo ob 9. uri zbrali na igrišču za Osnovno šolo Ivana
Groharja.
Počitniško varstvo, imenovano Zabavne počitnice,
ki je primerno za otroke od
prvega do petega razreda pri
Podružnični šoli Reteče poteka ta teden, pripravljajo pa
ga še naslednji teden, od 4.
do 8. julija med 7.30 in 16.
uro. Prav tako Zabavne počitnice vsak dan do 26. avgusta pripravljajo na igrišču
za Osnovno šolo Ivana Groharja. Poskrbljeno je tudi za
prehrano otrok. Cena tega
programa je 65 evrov na teden.
»Namen programov je,
da otroci počitnic ne preživljajo sami doma za računalniki, telefoni, pred televizijo in tablicami, ampak v
družbi prijateljev, v varnem

tretja. Peter Mrak je v atletiki osvojil četrto mesto, Miha
Mrak pa drugo.
»Zelo smo ponosni na
naše športnike, saj jih skušamo čim bolje vključiti v
šport. Želimo, da so dejavni,
da se ukvarjajo z več disciplinami in športi. Zanje šport
pomeni telesno aktivnost,
prav tako se družijo, skupaj
kam gredo in to jim je v veliko veselje,« je povedala vodja odbora za šport v društvu
Sožitje Škofja Loka Brigita
Markun.

okolju in ob zanimivih dejavnostih, ki jih bodo vodili naši animatorji,« pravijo v
Društvu prijateljev mladine
Škofja Loka, kjer Zabavne
počitnice pripravljajo tudi
na Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Potekale
bodo od 11. do 15. julija ter od
18. do 22. julija med 7. uro in
15.30. Poskrbeli bodo tudi za
prehrano otrok.

Prijave obvezne
»Zaradi zagotavljanja varnosti so prijave obvezne. Število otrok, ki jih lahko sprejmejo v skupino, pa je omejeno,« pojasnjujejo in dodajajo, da počitniških dejavnosti ne bi zmogli organizirati brez finančne pomoči Občine Škofja Loka, Zavoda za
šport Škofja Loka, Zavoda za
šport RS Planica in donatorjev.

Kranj – Iz Komunale Kranj so
sporočili, da do preklica velja
prepoved uporabe pitne vode
za zalivanje zelenic, polnjenja
bazenov, polivanja cestišč in
poti, pranja avtomobilov na
domu ter polnjenje gasilskih
cistern brez vnaprejšnjega
soglasja upravljavca vodovoda za naslednje vodovodne
sisteme: Besnica v Mestni
občini Kranj, Ambrož in Šenturška Gora v občini Cerklje in
Možjanca v občini Preddvor.
Zaradi visokih temperatur
in sušnega obdobja namreč
prihaja do povečane porabe
pitne vode in s tem zmanjšane izdatnosti posameznih
vodnih virov.

Prenos zemljišč na
Golniku na državo
Kranj – Kranjski mestni svet je
na zadnji seji ponovno odobril
brezplačen prenos treh občinskih zemljišč na Golniku na
državo za potrebe zdravstva
in bolnišnične dejavnosti.

Osmega julija ob 21. uri
bo mogoče uživati v akustičnem koncertu Mira Božiča
na ustni harmoniki in Benjamina Barbariča na 12-strunski kitari; 11. avgusta bo nastopil Martin Ramoveš trio,
dogodke v okviru Poletja v
Starih Žireh pa bodo zaključili 16. avgusta z džezovskim
koncertom Uroša Perića in
Primož Grašič Quarteta. Vsi
dogodki bodo brezplačni, saj
so jih finančno podprli Občina Žiri in žirovski podjetniki, je pojasnila Maja Justin
Jerman. V primeru slabega
vremena bo nadomestna lokacija Kinodvorana Žiri.

Tradicionalna slovesnost na Jezerskem vrhu

DELOVNO MESTO:

AVTOMEHANIK V AVSTRIJI (m/ž)
Opis delovnih nalog:
avtoservis in popravilo avtomobilov
odpravljanje težav in iskanje rešitev
testiranje, demontaža in montaža različnih
komponent vozila
splošne dejavnosti v delavnici
Pričakujemo:
opravljeno poklicno izobraževanje – smer
avtomehanik
ustrezne delovne izkušnje
vozniško dovoljenje kategorije B
znanje srbskega ali hrvaškega jezika
zaželeno znanje nemškega jezika, ni pa pogoj
CM CARINTHIAN MOBILITY GmbH, Ladinacher strase , Klagenfurt

povedal Uroš, doma pri Sveti
Barbari nad Škofjo Loko.
»Precej treniram, poleti prav vsak dan. Čeprav sem
imel v Celju nekaj smole, saj
sem moral odstopiti, sem se
potrudil po svojih močeh,« je
povedal Žiga Šmid iz Dražgoš
in dodal, da se veseli vsakega
nastopa, zlato medaljo pa je
imel z nedavnega kolesarskega tekmovanja v Škofji Loki.
»Tekel sem na dvesto metrov. Veliko sem treniral, saj
vsak dan tečem. Ko sem prišel v cilj, sem bil vesel,« je

Zabavne počitnice
Vilma Stanovnik

Začelo se je Poletje
v Starih Žireh
Novost v poletnem dogajanju v Žireh predstavlja
sklop dogodkov, ki bodo potekali v amfiteatru
Muzejskega središča Stare Žiri. Začelo se je včeraj
z nastopom džezovske skupine Bossa de novo.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – »Naši športnice
in športniki na igrah specialne olimpijade vedno dosegajo lepe uspehe, tudi številčno
pa smo na teh igrah navadno
dobro zastopani. Zasluga za
to gre vsem tistim strokovnim delavkam in delavcem, ki
se res trudijo z vključevanjem
športnih navdušencev v različne discipline. Verjamem,
da šport izobražuje in združuje, predvsem pa nas tudi povezuje,« je ob čestitkah udeleženkam in udeležencem specialne olimpijade iz škofjeloškega društva Sožitje poudaril župan Tine Radinja.
Marsikaj o svojih doživetjih
na nedavni specialni olimpijadi Slovenije, ki je namenjena osebam z motnjami v duševnem razvoju, v začetku junija pa je potekala v Zagorju
ob Savi in Celju, pa so povedali tudi tekmovalci.
»Na tekmovanje sem se
dobro pripravil, saj sem bil
na kolesu vsak dan. Ko sem
zmagal, so mi tekle solze, tako
sem bil vesel,« je povedal Tilen Babič iz Vodic, ki je osvojil
prvo mesto v kolesarstvu.
Uroš Bernik je bil v kolesarstvu četrti. »Rad se vozim
s kolesom, rad pa imam tudi
druge športe, zlasti košarko.
Navijam za Cedevito Olimpijo. Poleg tega uživam v petju in plesu, všeč mi je delo v
varstvenem centru v Škofji
Loki, saj rad ustvarjam,« je
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Nudimo:
zaposlitev za polni delovni čas
delo od ponedeljka do petka – 38,5 ure
začetek dela takoj
mesečna neto plača cca. 1675,10 EUR
Prijavo z življenjepisom in fotografijo ter kopije potrdil
pošljite po elektronski pošti na bewerbung@aichlseder.
at ali po navadni pošti na naslov Autohaus Aichlseder,
Völkermarkter Straße 270, 9020 Klagenfurt am Wörthersee.

8

Matjaž Rakovec
ostaja predsednik
Vilma Stanovnik
Kranj – Na skupščini Hokejske zveze Slovenije (HZS)
minulo sredo so izvolili
vodstvo krovne hokejske organizacije za mandatno obdobje 2022–2026. Udeleženci skupščine so dosedanjemu predsedniku Matjažu Rakovcu podelili še četrti mandat za vodenje zveze. Rakovec, sicer tudi kranjski župan, je bil edini kandidat za mesto predsednika. V
programu je poudaril, da želijo v HZS sčasoma povečati
članstvo slovenskih klubov v
Alpski ligi, prav tako pa želijo postaviti še najmanj eno
drsališče. Podpredsednika
HZS sta Miha Butara in Domen Bucik.
Na skupščini so opravili
tudi žreb parov tekmovanja
za pokal Slovenije v sezoni

Gorenjski glas
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vilma.stanovnik@g-glas.si

2022/2023.
Tekmovanje
bo potekalo po sistemu izpadanja poraženega moštva na eni tekmi. V prvem
četrtfinalnem paru se bosta
v Kranju pomerili ekipi HK
Triglav Kranj in HDD SIJ
Acroni Jesenice. Zmagovalec omenjenega obračuna
bo v polfinalnem obračunu
prekrižal palice z ekipo HK
Ledx Celje. V drugem četrtfinalnem obračunu se bosta
pomerili ekipi HK SŽ Olimpija in HDK Maribor. Zmagovalca v drugem polfinalu
čaka HK Slavija Junior.
Je pa bilo v prvem prestopnem roku v klubih kar nekaj sprememb. Tako se Žan
Jezovšek vrača v SIJ Acroni
Jesenice, novi železar pa je
tudi Jaša Jenko, ki je prestopil iz ekipe kranjskega Triglava. Na Jesenicah ostaja
tudi Miha Logar.

Boštjana Mikliča zamenjal Safet Hadžić
Kranj – Minuli ponedeljek so v kranjskem nogometnem drugoligašu Triglavu zamenjali glavnega trenerja članskega moštva.
Dosedanji trener Boštjan Miklič se je namreč že poslovil od
igralcev in vodstva, ekipo pa je minule dni spoznal novi trener
Safet Hadžić, ki je bil pred prihodom v Kranj nazadnje trener
ljubljanske Olimpije. »Izredno sem vesel novega sodelovanja. Ni treba poudarjati, kakšni so naši cilji. Veselim se nove
poti in začetka tekmovalnega ciklusa,« je povedal novi trener
kranjskih nogometašev.

Začeli so priprave za Split
Do evropskega prvenstva v vaterpolu v Splitu je še slaba dva meseca, naša reprezentanca pa se je
minuli ponedeljek zbrala v Kranju in tudi uradno začela priprave na pomembno preizkušnjo.
Vilma Stanovnik
Kranj – Evropsko prvenstvo
bo od 27. avgusta do 10. septembra potekalo v Splitu, selektor Krištof Štromajer pa
je v Kranju že zbral reprezentante. Moštvo tako sestavljajo vratarji Jure Beton
(Triglav), Gašper Žurbi (Calcit Kamnik), Marko Prcać
(Grafist Koper) in Nejc Osel
(Triglav), centri Jaša Kadivec, Matic Rahne (oba Triglav) in Matija Bernard Čanč
(Ljubljana Slovan), branilci
Juš Vončina (Triglav), Enej
Potočnik (Ljubljana Slovan),
Aleksander Cerar (Calcit Kamnik) in Marko Blažić (Primorje EB) ter krila in zunanji Jaša Lah, Aleksander Paunović, Jan Justin, Benjamin Popović (vsi Triglav),
Matej Nastran (Grafist Koper), Martin Stele (Calcit Kamnik), Martin Puš in Vukašin Stefanović (oba Ljubljana Slovan).
Matija Bernard Čanč, Aleksander Cerar, Jaša Lah in
Aleksander Paunović so ta
teden še nastopali na sredozemskih igrah, kjer je naša
reprezentanca do 18 let osvojila šesto mesto, prav tako
pa sta manjkala Jaša Kadivec in Juš Vončina, ki sta
še na dopustu. Dva izmed

Večina članov naše vaterpolske reprezentance se je v začetku tedna zbrala v Kranju, kjer so
začeli priprave na evropsko prvenstvo. / Foto: Tina Dokl
povabljenih, Andraž Pušavec
in Blaž Briški, sta se nastopu
v reprezentanci odpovedala.
»Po dolgem času smo se
zbrali, prav zaradi nekaj odsotnih igralcev pa bodo treningi na začetku malce prilagojeni. Glavni del priprav
se bo začel po 18. juliju, ko
bodo treningi dvakrat dnevno in bodo vse naše misli
usmerjene na evropsko prvenstvo. Trenutno je zame
najpomembnejše to, da res

dobro spoznam vse igralce,«
je povedal Krištof Štromajer,
ki mu bosta pri delu pomagala Jaka Mikoletič in Nikola Hajdin.
Slovenija bo na evropskem
prvenstvu v Splitu igrala v
skupini z Madžarsko, Srbijo in Izraelom. »Na tekmi
z močnimi Srbi in Madžari se bo seveda težko pripraviti, bolj bomo osredotočeni
na Izrael,« je še dodal Štromajer.

»Če povem iskreno, nihče od nas ni pričakoval, da
se bo projekt nastopa na
evropskem prvenstvu res
začel. Ko smo izvedeli zanj,
smo bili veseli in smo priložnost zgrabili z obema rokama. Mislim, da je to nova
odskočna deska za slovenski
vaterpolo, fantje pa se bomo
zagotovo pripravili in odigrali po najboljših močeh,«
je povedal kapetan Martin
Puš.

Hokejski as Anže Kopitar rad razdaja svoje znanje
Pred kratkim se je iz Los Angelesa domov na Gorenjsko vrnil naš najboljši hokejist in kapetan ekipe Los Angeles Kings Anže Kopitar, ki skupaj z nekdanjim
reprezentančnim soigralcem Tomažem Razingarjem na Bledu te dni vodi hokejsko akademijo.
pomanjkanja izkušenj. Smo
jih pa zbrali za naprej in v
naslednji lahko naredimo še
korak naprej. V naši postavi
je bilo nekaj lukenj, ki bi se
morale zapolniti, in upam,
da se tudi bodo, a naši mladi igralci se odlično razvijajo,« je povedal Anže Kopitar
in dodal, da se je vsako leto
znova lepo vrniti domov.

Vilma Stanovnik
Bled – Naš najboljši hokejist
Hrušičan Anže Kopitar, ki
bo avgusta dopolnil 35 let in
je v minuli sezoni v ligi NHL
dosegel še enega pomembnih mejnikov, saj je prejel
nagrado Marka Messierja,
se je pred dnevi vrnil domov.
Nagrada, ki jo podeljujejo
vsako leto, ponazarja odlične vodstvene sposobnosti
posameznika v svoji ekipi v
rednem delu sezone, prejemnik pa tako na ledu kot zunaj njega igra vodilno vlogo v
svoji skupnosti ter povečuje
rast hokeja, je zagotovo prišla v prave roke.
»Ko sva se slišala z Markom, je omenil, da je super,
ker sodelujem s klubom,
ker skušamo razviti hokej
in ga predstaviti otrokom v
Los Angelesu. Zame pa je
tudi pomembno, da takšna
osebnost oziroma igralec
ve, da tudi tukaj na Bledu
s Tomažem skušava hokej

Letošnje počitnice v domačih krajih bodo sicer malo
krajše kot običajno, saj ga
že zgodaj avgusta s soigralci
čaka proslava desete obletnice
osvojitve naslova prvakov lige
NHL leta 2012. Tako ne bo dobrodelnega turnirja v golfu, ki
je bil navadno konec avgusta.
O tem, ali bo drugo leto lahko pomagal

reprezentanci na svetovnem prvenstvu elitne skupine, je povedal, da bo njegov nastop odvisen od tega,
kako bo potekala klubska
sezona oziroma koliko bo
spočit. Na vsak način se
bosta o vsem tem pogovorila z očetom in slovenskim
selektorjem Matjažem Kopitarjem.

Anže Kopitar je po uspešni sezoni spet doma. / Foto: Tina Dokl
predstaviti v širši obliki,« je
poudaril Anže Kopitar, ki
vsako leto z veseljem sodeluje pri hokejski akademiji.
Ta trenutno poteka na Bledu, mladim pa se vsako popoldne Anže Kopitar pridruži tudi na ledu. Poleg tega
je na ledu in ob drugih aktivnosti zunaj njega še vrsto
drugih trenerjev, med njimi

tudi Anžetov brat Gašper in
oče Matjaž.
Sicer pa ima Anže Kopitar za seboj odlično sezono,
v kateri se je z ekipo Los Angeles Kings po letu 2018 spet
prebil v končnico lige NHL,
v njej pa izpadel proti Edmontonu. »V končnici nam
je malo zmanjkalo, spet zaradi poškodb in morda

Mladi znanje in kondicijo nabirajo tako na ledu kot v okolici dvorane. / Foto: Matej Mišič/Hokejska akademija
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Učinkovit sistem, a je
premalo zanimanja

DOBRO JE VEDETI

Previdno pri uporabi
telefona zunaj držav EU
Cveto Zaplotnik

Vajeniški sistem izobraževanja je učinkovit in kvaliteten, a se ga še vedno držijo nekateri stereotipi, je
bilo slišati na nedavnem Festivalu vajeništva. Z dobrim delom jih razbijajo tudi na Gorenjskem.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Festival vajeništva, ki so ga prejšnji teden pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije,
je ponovno združil vajence
in predstavnike šol ter podjetij. V zadnjem šolskem
letu so se lahko vajenci izobraževali v 14 poklicih, ki
so zelo iskani in pomembni
za gospodarstvo. A kot smo
slišali, je vajencev kljub vsemu premalo. »Manj kot en
odstotek generacije je vključen v proces vajeništva,« je
povedal direktor Centra za
poklicno izobraževanje Janez Damjan in poskušal odgovoriti tudi na vprašanje,
zakaj se ta sistem izobraževanja ne vključuje več dijakov. »Odgovorov je veliko,
eden od razlogov pa je tudi
ta, da v širši javnosti do vajeništva vlada podcenjevalen odnos, kar moramo preseči. Mnogi največji mojstri
so začeli kot vajenci.«
Letošnjo tretjo generacijo vajencev, ki se je udeležila festivala, je nagovoril
tudi generalni direktor GZS
Aleš Cantarutti, ki je poudaril predvsem velik pomen
odnosa med šolstvom in gospodarstvom in dodal, da se
bodo na zbornici tudi v prihodnje zavzemali, da bodo
povezave med obema sistemoma čim trdnejše.
Na dogodku so podelili
priznanja podjetjem in šolam, ki podpirajo vajeniško obliko izobraževanja.
Posebno priznanje za izjemne dosežke na področju povezovanja šolstva in

Priznanje je iz rok Aleša Cantaruttija prevzel direktor škofjeloškega šolskega centra Martin
Pivk. / Foto: Aleš Senožetnik
gospodarstva pa je prejel
Šolski center Škofja Loka,
kjer v vajeniški sistem vsako
leto privabljajo precejšnje
število dijakov. V tem šolskem letu jih je bilo vključenih nekaj manj kot dvesto, kar predstavlja skoraj četrtino vseh, ki se v Sloveniji izobražujejo po vajeniški
obliki. »Ves čas se trudimo
za povezovanje šolstva in
gospodarstva, vajeništvo pa
je le eden od načinov nadgradnje. Veseli smo, da nas
gospodarstvo in obrt podpirata in nam zaupata, kar
se odraža tudi pri številu
vajencev v našem šolskem
centru,« nam je povedal direktor Martin Pivk, ki prav v
povezovanju vidi razlog, da
je škofjeloški šolski center
tako uspešen pri privabljanju dijakov v vajeniški sistem. »Vsako leto spomladi

pripravimo sejem, na katerem se predstavijo podjetja,
kar se je izkazalo za dobro potezo. Letos jih je bilo
kar petdeset. Vsi bodoči dijaki lahko tako že pred začetkom šolanja navežejo
stik s predstavniki podjetij
in imajo tako že pred 1. septembrom izbranega delodajalca,« je povedal Pivk.
Zahvale oz. priznanja so
prejela tudi podjetja, ki se
vključujejo v vajeniški sistem. Med njimi je tudi škofjeloški LTH Castings, kjer
so bili med prvimi, ki so se
vključili v program. Za prihodnje šolsko leto imajo
razpisanih deset vajeniških
mest za poklica oblikovalec kovin-orodjar, nekaj jih
je še prostih. Za dijake oblikovalce kovin-orodjarje so
pred leti zgradili tudi sodoben učni center.

Vajeniški sistem pozdravljajo tudi v jeseniškem podjetju SIJ Acroni. »Letos smo
imeli v vajeniški program
vključene tri dijake iz programa elektrikar, zelo pa
bi bili veseli, če bi jih lahko
vključili še več in bi tudi preostale šole pokazale interes
za takšen način izobraževanja. Imamo namreč več kot
sto mentorjev s pedagoško-andragoškim usposabljanjem, tako da bi lahko omogočili več vajeniških mest,«
je dejala Ana Pavlovski iz kadrovske službe podjetja SIJ
Acroni.
V sistem je bilo letos vključenih več kot dvesto podjetij,
je povedal Cantarutti in se
jim tudi zahvalil za sodelovanje. »Premalo se zavedamo,
kako pomembno je, da znanje prehaja z generacije na
generacijo,« je dejal ob tem.

Priznanja tudi na Gorenjsko
Na podelitvi priznanj inovatorjem osrednjeslovenske regije so bila nagrajena tudi podjetja z območij
Domžal, Mengša in Medvod.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Zbornica osrednjeslovenske regije pri
GZS je pred dnevi v partnerstvu za ministrstvom za gospodarstvo in Javno agencijo Spirit Slovenija podelila priznanja najboljšim inovacijam v osrednjeslovenski regiji. Med nagrajenimi
so bile tudi inovacije s širšega območja Gorenjske. Zlato priznanje za inovacijo

Trajnostni materiali za premaze prihodnosti je prejelo domžalsko podjetje Helios TBLUS. Z inovacijo so
razogljičili končni premaz
in optimizirali proizvodni
proces.
Farmacevtska
družba
Lek, ki ima enoto tudi v
Mengšu, je prejela nagrade
za tri različne inovacije. Zlato so si prislužili za Novo generacijo razvoja celičnih linij za produkcijo podobnih

bioloških zdravil, kar predstavlja prebojen nov pristop
v razvoju, ki vključuje vpeljavo avtomatiziranega načina gojenja celic in vpeljavo genskega inženiringa celic za uravnavanje kvalitete
podobnih bioloških zdravil,
so med drugim zapisali organizatorji v obrazložitvi.
Tudi tretje zlato priznanje je šlo v roke Leku, in sicer za inovacijo Ferumoksitol za injiciranje. Vse tri
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inovacije, ki so prejele zlata priznanja, se bodo jeseni
potegovale tudi za naziv naj
inovacije na nacionalnem
nivoju.
Lek je sicer prejel tudi srebrno priznanje za razvoj virtualnega razvojnega okolja,
podjetje MinTable iz Medvod pa za razvoj aplikacije, ki prek QR kode na mizi
gostom omogoča dostop do
digitalnega menija in tudi
naročanje izbranega.

Državljani Evropske unije (EU) smo zdaj že kar navajeni, da z mobilnim telefonom v drugi državi EU
komuniciramo na praktično enak način in z enakimi stroški kot doma. Nekaj
manjših omejitev je le pri
prenosu podatkov, kjer je
preseganje zakupljene količine treba dodatno plačati,
a tudi to ni drago – vsaj ne
v primerjavi s cenami v državah zunaj Evropske unije,
kjer so stroški uporabe mobilnega telefona še naprej
zelo visoki. »Cena prenosa
podatkov je lahko tudi pettisočkrat višja kot v Evropski
uniji,« ugotavljajo v Zvezi
potrošnikov Slovenije, kjer
potrošnikom svetujejo, da
ob potovanju v katerokoli
državo zunaj Evropske unije pravočasno izključijo prenos podatkov, torej že pred
vkrcanjem v letalo oziroma vsaj nekaj deset kilometrov pred mejo, če potujejo
z vlakom, avtobusom ali avtomobilom. Le tako se bodo
lahko izognili strošku v višini 61 evrov, kar je največ,
kar lahko zaračuna operater za prenos podatkov med

gostovanjem zunaj EU. Kot
pojasnjuje Boštjan Okorn
iz Zveze potrošnikov Slovenije, je v ta strošek zajetih
zgolj od pet do sedem megabajtov prenesenih podatkov. Za primerjavo: v EU bi
za ta denar lahko prenesli
dvajset gigabajtov podatkov.
»Telefonirajte le po podatkovnih omrežjih,« svetujejo v Zvezi potrošnikov
Slovenije in poudarjajo, da
s podatkovnimi omrežji ne
mislijo mobilnih omrežij,
pač pa omrežja Wi-Fi. Potrošniki naj se izogibajo odprtim javnim omrežjem, za
telefoniranje naj uporabijo znane aplikacije, kot sta
WhatsUp in Skype. Običajni klici po domačem mobilnem omrežju so dragi in
stanejo nekaj evrov za vsako minuto, plačati pa je treba tudi dohodne klice, nekje
do dva evra na minuto.
Eno samo poslano kratko
SMS-sporočilo lahko stane
tudi 75 centov, pri tem pa velja, da je treba toliko plačati
za vsakih 140 znakov. Daljša sporočila telefoni pretvorijo v večpredstavno sporočilo (MMS), kar pomeni, da
je k ceni treba prišteti še prenos podatkov.

Usmerjajo se v trajno
energijo
Aleš Senožetnik
Kranj – Skupina Elektro Gorenjska je v lani ustvarila
6,7-odstotno rast prihodkov
in 12,7-odstotno rast EBITDA. Skupaj je tako skupina
ustvarila 45,6 milijona evrov
prihodkov in EBITDA v višini 21,9 milijona evrov. V primerjavi z letom 2020 se je
lani odjem električne energije povečal za 5,19 odstotka, so še sporočili iz družbe
po nedavni seji skupščine
delničarjev, na kateri so določili tudi izplačilo dividend

v vrednosti 0,08 evra na delnico.
Za naložbene projekte so namenili 17,4 milijona evrov, kot pa so še dodali, so lani zaključili za več
kot 300 milijonov evrov investicijskih projektov v svojo elektroenergetsko infrastrukturo, s čimer so investicijski plan presegli za 22
odstotkov.
Kot je dejal predsednik
uprave dr. Ivan Šmon, je
prihodnost družbe v trajni
energiji, kamor tudi usmerjajo prihodnji razvoj.

Erste Card postal del Skupine Sparkasse
Ljubljana – Banka Sparkasse je minuli teden zaključila postopek nakupa Erste Card, ki ima od leta 2013 v Sloveniji
ekskluzivno pravico za izdajo kartic Diners Club, ki veljajo
za najstarejše mednarodne plačilne kartice, in za sklepanje
pogodb o sprejemu kartic na prodajnih mestih. Kot so zagotovili v Sparkasse, sprememba lastništva imetnikom osebnih in
poslovnih kartic Diners Cluba ne prinaša nobenih sprememb.

Popravek
V članku Merkur zaključil prenovo trgovine, objavljenem v
Gorenjskem glasu prejšnji petek, 24. junija, na strani 9, smo
napačno zapisali število trgovskih centrov, ki jih ima podjetje.
Merkur ima namreč po Sloveniji 24 trgovin, ne 15, kot je bilo
zapisano v članku. Za napako se opravičujemo.
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Pogrešanega našli
mrtvega v gorah
Simon Šubic
Žiri – Gorenjska policija je
v torek preklicala iskanje
49-letnega Boštjana Mlakarja iz Žirov, ki so ga domači
pogrešali od nedelje, ko se

in helikopterjem so ga našli mrtvega na bovški strani
Travnika. »Okoliščine kažejo, da je bil v gorah sam in
da se je pri padcu z grebena
smrtno ponesrečil,« je povedal Bojan Kos s Policijske

Pogrešanega planinca so iskali tudi s pomočjo
helikopterja. / Foto: PU Kranj
je odpravil v hribe. V iskalni
akciji bovških in kranjskogorskih gorskih reševalcev
ter policije z gorsko enoto

uprave Kranj. Planinca so s
policijskim helikopterjem
prepeljali na Vršič, kjer ga
je prevzela pogrebna služba.

Kolesar umrl v potoku
Simon Šubic
Bled – Blejski policisti so v
sredo zjutraj na kolesarski
poti na »starem« Betinovem
klancu obravnavali nesrečo kolesarja, ki je zapeljal v
potok in umrl. Kolesaril je v
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smeri Lesc. »Okoliščine kažejo, da se je dogodek verjetno zgodil že ponoči in da
gre za nesrečo. Vozišče na
kraju ni osvetljeno,« so pojasnili na Policijski upravi
Kranj. Odredili so obdukcijo.

Povrniti zaupanje v policijo
Temelji medsebojnega zaupanja med policijo in državljani so bili v zadnjem obdobju načeti, je na
osrednji slovesnosti ob dnevu policije poudaril začasni šef slovenske policije Boštjan Lindav.
Simon Šubic
Ljubljana – Na Kongresnem
trgu v Ljubljani so v ponedeljek s slavnostnim koncertom Policijskega orkestra zaznamovali dan policije (27. junij), ko se spominjamo osamosvojitvenih dogodkov leta 1991, v katerih
so dejavno sodelovali tudi
tedanji slovenski miličniki.
»Takrat je tesno sodelovanje
miličnikov in civilnega prebivalstva omogočilo, da imamo danes neodvisno državo. Slovenska milica je postala zaveznica naroda, postavljeni so bili temelji medsebojnega zaupanja. Z današnjo proslavo želimo spomniti na povezanost in sodelovanje iz tistega obdobja,
hkrati pa sporočiti, da se zavedamo, da so bili prav temelji medsebojnega zaupanja v
zadnjem obdobju načeti,« je
dejal v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.
»Za nami je epidemija, pri
čemer je bila policija soočena
z novimi specifičnimi nalogami in pristojnostmi. Nekatere med ljudmi, upravičeno
in razumljivo, niso bile pozitivno sprejete. Policistke in
policisti smo morali ob velikih obremenitvah, velikokrat
na robu lastnih zmogljivosti,
izvrševati tudi ukrepe, s katerimi se marsikdaj nismo strinjali. Po eni strani smo postali strelovod za jezo ljudi, po

Boštjan Lindav, v. d. generalnega direktorja policije: »Vsi imamo skupen interes. To je
varnost, od katere je odvisna kakovost naših življenj.« / Foto: Policija
drugi pa tarča kritik, diskreditacij in sankcij, če smo si
upali izraziti dvom v smiselnost svojega početja. Nekateri ukrepi niso bili sorazmerni. Pri njihovem prepoznavanju je pomembno vlogo odigrala civilna družba, za kar se
ji moramo zahvaliti. Za nekatere ukrepe pa se je že izkazalo, da niso bili niti zakoniti niti v skladu z ustavo. Neodvisnost policije je bila resno ogrožena. To je vodilo v
stopnjevanje nezadovoljstva
in posledično do padca zaupanja v policijo,« je tudi povedal Lindav in dodal: »Več
kot osem tisoč nas je in verjamem, da bomo storili vse, da
povrnemo zaupanje v policijo ter da bo policija ponovno

postala zaveznica naroda.
Morda bosta povezanost in
sodelovanje policije in državljanov še močnejša kot prej.
Vsi imamo namreč skupen
interes. To je varnost, od katere je odvisna kakovost naših življenj.«
»Politika je prevečkrat in
načrtno teptala stroko, profesionalnost in policijsko znanje. To se ne sme več zgoditi, politika ne sme nikoli več
nadvladati policije ali je zlorabiti kot orodje za dosego svojih ozkoglednih ciljev. Zaupanje javnosti bomo gradili postopoma, dan za dnem: z zakonitostjo, strokovnostjo, načelnostjo, humanostjo in solidarnostjo. Vedno pa iskreno do ljudi,« pa je v svojem

govoru poudarila notranja
ministrica Tatjana Bobnar.
Ob tej priložnosti so podelili tudi najvišja priznanja policije. Zlati znak policije za
sodelovanje sta prejela Rok
Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije, in
Kristjan Mlekuš, predsednik
Sindikata policistov Slovenije, veliki ščit policije z zlato
zvezdo pa Rudi Ivančič, zadnjih 15 let pomočnik direktorja Policijske uprave Ljubljana.
V ponedeljek je delegacija policije in notranjega ministrstva tudi položila vence
k Pomniku padlim v vojni za
Slovenijo 1991 na Novih Žalah v Ljubljani ter k spominskima obeležjema v Parku
spomina v Tacnu v Ljubljani.

Med iskanjem čolnov rešili onemoglega plavalca
Bled – V torek pozno popoldne je na Bledu nastal preplah.
Po nevihti so namreč ugotovili, da v čolnarni manjkata čolna,
zato so reševalci Podvodne reševalne službe Bled s čolnom in
opremo za potapljanje pregledali jezero. Pri tem so naleteli na
onemoglega plavalca in ga prepeljali na Grajsko kopališče. V
bližini čolnarne so našli tudi pogrešana čolna, njuni uporabniki pa se v neurju niso poškodovali, so sporočili s policije.

Zaprisegli novi rezervisti policije
Policija je ta teden dobila 59 novih pomožnih policistk in policistov. Skupaj ima zdaj 626 rezervistov.
Simon Šubic

Romuna nedovoljeno zbirala prispevke
Lesce, Kranj – Radovljiški in kranjski policisti so v sredo obravnavali prijavi suma nedovoljenega zbiranja prispevkov. V Lescah
je zbiranje potekalo pred trgovskim centrom okoli 12. ure, v
Kranju pa okoli 16.30. Obakrat je šlo za moškega in žensko, v
Kranju pa so policisti kršitelja, gre za državljana Romunije, tudi
izsledili. Zaradi prekrška so jima izrekli globo. Policija poziva k
previdnosti pri dajanju prispevkov. Kot pojasnjujejo, so kršitelji
običajno tujci, ki prispevke največkrat nabirajo na parkiriščih
in pred trgovskimi centri. V več obravnavanih primerih nikoli
niso imeli dovoljenj. Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne
enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.
Prispevki se vpisujejo v overjene nabiralne pole. »Kršitelji tega
nimajo. Preden izročite prispevek, se zato prepričajte, komu ga
izročate, ali pa preverite organizacijo in donacijo dajte na drug
način,« opozarja Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Motorist zapeljal na travo in padel
Korensko sedlo – Na Korenskem sedlu je v sredo padel motorist s potnico. Okoliščine kažejo, da je zapeljal preveč na rob
vozišča in zatem na travnato površino, kjer je padel. Policisti
zaradi povzročitve nesreče proti njemu vodijo postopek.

Tacen – Na Policijski akademiji v Tacnu je v sredo zaprisegla deveta generacija kandidatk in kandidatov za pomožne policiste. S tem se
je 59 novih pomožnih policistk in policistov pridružilo
obstoječemu sestavu pomožne policije, ki po novem šteje 626 pomožnih policistov.
V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je
ob tem izrazil upanje, da bo
nova uredba o pomožni policiji, ki je začela veljati v začetku junija, izboljšala njihov delovnopravni status in
hkrati prinesla tudi nekoliko več zanimanja za to obliko policijskega dela.
Pomožni policisti, t. i. rezervisti, so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so

Na Policijski akademiji je zaprisegla deveta generacija pomožnih policistk
in policistov. / Foto: Policija
usposobljeni za izvajanje
policijskih nalog. Vpoklicani so lahko ob naravnih in
drugih nesrečah, ko je huje
ogrožena javna varnost, v
primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja

ali ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije
treba nadomestiti odsotnost
večjega števila aktivnih policistov.
Tokratni kandidati so že
pred zaprisego podpisali

pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji, ki velja
pet let z možnostjo podaljšanja. Razporejeni bodo na tisto policijsko upravo, na območju katere imajo stalno
prebivališče.
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Sto petnajst let Godbe Gorje
Začetki Godbe Gorje segajo v leto 1907, ko je bila uradno ustanovljena v okviru gasilskega društva, kasneje pa se je podala na samostojno pot. Med obema
svetovnima vojnama je njeno delovanje zamrlo, po koncu vojne pa je godbena dejavnost v Gorjah spet zaživela.
Maša Likosar
Godba Gorje se je kot prva
godba v Sloveniji leta 1969
oblekla v narodne noše in že
takrat postavila smernice videza slovenskih godb. Leta
1986 je odšla na prvo turnejo v Francijo, v mesto Villefranche de Rouergue, in
tam kot skupina iz tedanjega
vzhodnega bloka navdušila ljudi do te mere, da so ustanovili Klub prijateljev Slovenije, s katerimi si še danes
izmenjujejo obiske. Godba
je od takrat redno obiskovala festivale v različnih mestih po Evropi, od Češke, Slovaške do Španije in Severne
Irske. Leta 2003 so se odpravili na festival trubačev v
Gučo, istega leta pa so imeli
tudi turnejo na karibski otok
Martinique. Odpravili so se
tudi v Španijo v Castellón de
la Plana in v Villefranche de
Rouergue. V letu 2015 pa je
bila meseca maja na obisku
pri prijateljski godbi v bavarskem mestu Meeder, nastopila je tudi na paradi ob odprtju Oktoberfesta. »Največji čar gorjanske godbe je
njena prepoznavnost v svetu in narodne noše. Pri igranju vedno pazimo na kvaliteto, za kar je najbolj zaslužen naš dirigent. V okolici
Bleda in na Bledu ter tudi
drugje nastopamo na skoraj
vseh večjih prireditvah,« je
povedal predsednik Jan Potočnik.

Etno tradicija gorjanske
godbe
Godbi dirigira Klemen
Repe, ki je član godbe že od

mladosti in je tudi edini akademsko izobraženi glasbenik v stalnem amaterskem
sestavu Godbe Gorje. Kot dirigent je godbo vodil že med
letoma 1992 in 1993, nato
pa je zaradi študijskih obveznosti dirigiranje prepustil
drugim. Vrnil se je leta 2002
in od takrat je nepogrešljiv
del godbenega sestava. V
svojem dirigentskem stažu
je za Godbo Gorje napisal
vrsto priredb tako domačih
kot tujih avtorjev, ponosni
so na njegova avtorska dela,
kot so Pod Triglavom, Veselo po Gorenjski in še mnoge druge. Gorjanska godba je ponosna tudi na svoje častne člane, to so: Alain
Blanchard, Ciril Kocjančič,
Bogo Pikš in Alojz Velkavrh.
Godba, ki trenutno združuje 46 registriranih članov,
od tega je nekaj več kot 30 aktivnih, v skladu s svojo etno
tradicijo večinoma izvaja repertoar, sestavljen iz slovenskih skladb, kot so Avsenikovi valčki in polke Lojzeta
Slaka. Podajo se tudi v vode
zabavne glasbe, v repertoar
vključijo glasbo tujih avtorjev in filmsko glasbo. Pred
epidemijo so letno zabeležili več kot dvajset nastopov.
»Sedaj pa je kulturnega dogajanja in s tem tudi prireditev manj, a nadejamo se, da
se bo to stanje kmalu izboljšalo,« je povedal Potočnik in
dodal: »Že pred epidemijo
smo skrbeli, da bi bilo med
nami vse več mladih, vendar je pri takšni poplavi dejavnosti težko dobiti in obdržati nove člane. Z epidemijo
se je ta problem še povečal.

Kultura
Festival Bled ponuja trinajst
žanrsko raznolikih in kakovostnih
koncertnih večerov. Stran 14

Trudimo se in sodelujemo
z Glasbeno šolo Radovljica
in lokalnimi glasbenimi šolami, na ta način skušamo
pridobiti čim več mladih.«
Med epidemijo vaj godba sicer ni imela, tudi na daljavo
ne. »Spremljali smo omejitve in takoj, ko je bilo možno, smo se v skladu z ukrepi srečali. Tako smo prebrodili epidemijo, ki pa je vseeno pustila posledice na kondiciji in tudi zagnanosti pri
ustvarjanju,« je dodal Potočnik.

Ob jubileju tridnevno
slavje
Ob visokem jubileju so
pripravili tridnevno prireditev v Gorjah in okolici, kamor so povabili tudi druge slovenske godbe. »Za tridnevno slavje smo se odločili, ker v Gorjah dolgo časa ni
bilo veselice in zabavnih prireditev. Sklenili smo, da jubilej na slavnosten način zaznamujemo skupaj z Gorjankami in Gorjanci ter vsemi godbenicami in godbeniki, ki smo jih povabili. Bilo je
res 'fletno',« je pojasnil Potočnik.
Ob jubileju so izdali tudi
zgoščenko, ki nosi naslov
Avsenikove melodije z Godbo Gorje. »S tem smo počastili Avsenike, za tak repertoar pa smo se odločili tudi zato, ker igramo veliko njihove glasbe. Zahvala gre tudi našemu dirigentu Klemenu Repetu za vse
napisane priredbe ter strokovnost pri snemanju in na
vajah. Zgoščenko sestavlja
več kot deset Avsenikovih

Godba Gorje letos praznuje 115 let delovanja. / Foto: arhiv Godbe Gorje

Jubilej so zaznamovali s tridnevnim slavjem. / Foto: arhiv Godbe Gorje
skladb, od Pastirske pa vse
do vsem znane Na Golici,«
je povedal.
Ob koncu je Potočnik
še poudaril, da je njihova
največja želja, da bi v svoje vrste pridobili čim več

Zgodba
Biografija o Mateju Mohoriču,
zgodba o kolesarskih začetkih,
vzponih in tudi padcih Stran 15

mladih, s tem pa zagotovili, da bi tradicija Godbe Gorje živela naprej. »Stremimo
k temu, da se imamo lepo,
zato večkrat organiziramo
tudi neformalna druženja,
kot so pikniki, smučanje,

pohodi na Triglav, kamor
gremo zelo radi – in ob tem
se zahvaljujemo Planinskemu društvu Gorje za gostoljubnost v svojih planinskih
postojankah,« je sklenil sogovornik.

Zanimivosti
Bohinjci imajo svoje vino oz.
fermentirano alkoholno pijačo iz
domačega grozdja. Stran 16
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Od petka do petka

V SDS zbrali podpise,
Kovačiču ni uspelo
Simon Šubic

V SDS proti povečevanju
števila ministrstev
Poslanec SDS Branko Grims je predstavil zahtevo za
začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o
spremembah zakona o vladi. / Foto: Gorazd Kavčič

Državni zbor je zavrnil predlog SDS za razpis
posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah
zakona o Radioteleviziji Slovenija. / Foto: Gorazd Kavčič

Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti je bil slavnostni
govornik predsednik republike Borut Pahor. / Foto: Bobo

Največja
opozicijska
stranka SDS je v sredo vložila več kot 2500 podpisov,
potrebnih za začetek postopkov za razpis zakonodajnega
referenduma o spremembah zakona o vladi, s katerimi želi sedanja koalicija število ministrstev povečati za
tri. To pa po besedah poslanca SDS Branka Grimsa pomeni tudi trikrat večje stroške. Grims se je na novinarski konferenci ob vložitvi podpisov skliceval tudi
na nedavno anketo Parsifala. »60 odstotkov slovenskih davkoplačevalcev odločno podpira to, da se prepreči povečevanje števila ministrstev v času, ko Slovenija
že itak drsi v krizo,« je dejal.
V koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica menijo, da želi SDS z vložitvijo podpisov za začetek
postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o
spremembah zakona o vladi zgolj zavlačevati postopek
formiranja nove vlade. Za
razpis referenduma bodo
morali sicer v SDS v 35 dneh
zbrati 40.000 podpisov.
Rok, v katerem bodo podpise zbirali, mora v sedmih
dneh določiti predsednica
državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki pa bo še

prej preverila ustreznost
oziroma zakonitosti vložene zahteve. Ker ta rok ne
sme sovpadati z obdobjem
med 15. julijem in 31. avgustom, bo morala predsednica državnega zbora v skladu
z referendumsko zakonodajo začetek zbiranja podpisov
določiti s 1. septembrom. V
SDS se še zavzemajo, da bi
referendum izvedli skupaj
z jesenskimi lokalnimi oz.
predsedniškimi volitvami,
je dejal Grims. Podpise za
začetek postopkov za razpis
zakonodajnega referenduma o spremembah zakona
o vladi je zbiral tudi aktivist
Vili Kovačič, a jih v predpisanih sedmih dneh ni zbral
zadosti – le 250. Bo pa zato
ustavnemu sodišču predlagal, da do odprave nepravilnosti zadrži izvajanje zakona o vladi in postopke referendumov, saj meni, da je
rok sedmih dni za zbiranje
podpisov, v katerega so všteti
tudi dela prosti dnevi in prazniki, prekratek.

Referenduma o zakonu o
RTV Slovenija ne bo
Državni poslanci so v sredo zavrnili predlog SDS za
razpis posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah zakona
o Radioteleviziji Slovenija
(RTVS), po katerih bi odpravili obvezno plačevanje prispevka RTV. Predlagatelji
so navedli, naj se gledalci in

poslušalci RTVS sami odločijo, ali bodo plačevati prispevek in v kakšni višini. V
vladi pa so dejali, da želijo
predlagatelji spraviti RTVS
v finančno krizo in propad,
zato predlog za razpis referenduma vidijo kot nedopusten.

sodišče, a sta pritožbi vseeno zavrnili. Višje sodišče je
dejalo, da se Janša v svojo
škodo ne more pritožiti, vrhovno pa, da v primeru, da
bi prišlo do ponovnega sojenja, zadeva do nastopa zastaranja ne bi bila vsebinsko zaključena in se zato za Janšo
ne bi spremenilo nič.

Ustavno sodišče zavrglo
Janševo pritožbo

Praznovali dan državnosti

Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Janeza Janše
na sklep o zastaranju zadeve Patria, ker da nima pravnega interesa. Kot izhaja iz
sklepa, ki ga je Janša v torek objavil na Twitterju, je
ustavno sodišče odločilo, da
ima zastaranje enake pravne
učinke kot oprostilna sodba,
zato Janša neizpodbojno velja za nedolžnega. »Po več
kot 15 letih sage o Patrii je
slovenska karikatura pravne
države končala zadevo z razglasitvijo nedolžnosti,« je
ob tem zapisal Janša. V ponovnem sojenju je okrajno
sodišče septembra 2015 kazenski pregon v zadevi Patria ustavilo, ker je ocenilo, da je nastopilo absolutno
zastaranje. Janša in njegov
zagovornik Franci Matoz
sta se pritožila na višje sodišče, ker bi po njunem zadeva zastarala šele spomladi
2017, tako da bi lahko Janša
v ponovnem postopku dosegel oprostilno sodbo. Z njima sta se sicer strinjali tako
višje kot pozneje vrhovno

V soboto smo praznovali
dan državnosti, osrednja državna proslava pa je na predvečer praznika potekala na
Kongresnem trgu v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil
predsednik republike Borut
Pahor, ki je pred tem v predsedniški palači tradicionalno sprejel svojce žrtev vojne
za Slovenijo. »Morda noben
drug prelomen zgodovinski
dosežek ni tako pomemben
za našo prihodnost, kot je
bila ustanovitev naše države,« je poudaril. »Lahko smo
zelo srečni, da imamo v teh
razmerah svojo državo, v kateri se odločamo po svoji volji, in da smo članica Evropske unije, v kateri soodločamo po naši skupni volji. V
teh razmerah moramo dodatno okrepiti vse elemente državnosti, okrepiti demokracijo, njene institucije in vrednote,« je tudi dejal.
»Zelo skrbno moramo paziti, da politična razhajanja
ne prerastejo v razkol. To bi
nas v primeru težkih odločitev zelo ohromilo,« je dodal.

Slovenci v zamejstvu (857)

Minister obiskal Koroško
Jože Košnjek

med sosedi

Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
Matej Arčon je po prevzemu dolžnosti začel obiskovati Slovence v sosednjih
državah. Pretekli teden je
bil na Koroškem, kjer sta ga
na pogovoru spremljala državna sekretarka v Uradu
Vesna Humar in generalni
konzul Republike Slovenije
v Celovcu dr. Anton Novak.
Ministru Arčonu so predstavniki Slovencev na Koroškem predstavili probleme,
s katerim se srečujejo in pri
tem posebej opozorili na
slovensko jezikovno vzgojo od jasli do univerze in na
uporabo slovenščine v javnem življenju, tudi krajevnih in ledinskih imen. Minister je zagotovil redno sodelovanje in usklajevanje stališč manjšine in Republike

Slovenije o aktualnih vprašanjih, za kar bo zadolžena
posebna delovna skupina.
Obenem je tudi predstavnike Slovencev na Koroškem
povabil k sodelovanju v programu Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025 v
Novi Gorici. Prvi obisk novega ministra na Koroškem

Pretekli teden je Slovence
na Koroškem obiskala
tudi predsednica
državnega zbora
Republike Slovenije
Urška Klakočar Zupančič
in se udeležila proslavitve
30-letnice delovanja
Generalnega konzulata
Republike Slovenije v
Celovcu.

je bila tudi priložnost za njegovo zahvalo vsem, ki delujejo v korist Slovencev in slovenščine na Koroškem in za
pogovore s predstavniki medijev. Pogovora z ministrom
so se udeležili predsednik
Narodnega sveta koroških
Slovencev dr. Valentin Inzko, dr. Marjan Šturm v imenu Zveze slovenskih organizacij in njenega predsednika Manuela Juga ter Heribert Kulmesch, ki je v zastopal Skupnost koroških Slovencev in Slovenk ter njenega predsednika Bernarda Sadovnika. Minister se je
pogovarjal tudi s predstavniki slovenskih ustanov in
društev.
Na Slovenskem inštitutu na Dunaju so pretekli teden predstavili film o štirih znamenitih Rožanih,

Od leve: generalni konzul dr. Anton Novak, predstavnik
Zveze slovenskih organizacij na Koroškem dr. Marjan
Šturm, minister Matej Arčon, državna sekretarka Vesna
Humar in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev
dr. Valentin Inzko / Foto: Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
osebnostih ob reki Dravi,
rojenih koncu 19. stoletja.
Ti koroški Slovenci so Janko Ogris (1898 – 1981) iz
Bilčovsa, Janko Oitzl (1877
– 1971) iz Polane pri Bistrici v Rožu, Florijan Lapusch
(1894 – 1985) iz Podsinje
vasi pri Šentjanžu v Rožu

in Blaž Reichmann (1883
– 1952) iz Moščenice pri
Bilčovsu. Vsak je na svojem
področju prispeval k gospodarski in kulturni dejavnosti Slovencev na Koroškem
in k ohranitvi njihove jezikovne, zgodovinske in kulturne dediščine.
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Po svetu

Slovenci po svetu
Dan državnosti 2022 je za nami. Ob njem smo se spraševali, kako je danes z nami in z našo državo.
Ob prazniku pa se iz nje ozremo tudi čez njene meje in se vprašamo, kako je bilo in kako je danes s
Slovenci po svetu …
Miha Naglič

Trije valovi izseljevanja
Poglejmo, kaj so o fenomenu Slovencev po svetu zapisali na vladni spletni strani. Kakšna je aktualna struktura Slovencev
po svetu? »Rojake, ki so se
s slovenskega narodnostnega ozemlja izseljevali na
tuje, se je v preteklosti delilo na zdomce in izseljence. V sociološkem pogledu
so zdomci tisti, ki naj bi se
nameravali vrniti v svojo izvorno domovino, izseljenci
pa ne; v pravnem pogledu pa
naj bi zdomci ohranili stalno bivališče v izvorni domovini, medtem ko izseljenci
ne. Ker pa se življenjske odločitve in slogi spreminjajo
in se zdomstvo pogosto sčasoma spremeni v izseljenstvo, poleg tega sta oba pojma netočna za drugo in nadaljnje generacije, torej potomce zdomcev in izseljencev, se v novejšem času najpogosteje uporablja enotni pojem Slovenci po svetu oziroma s tujko diaspora.« Za boljše razumevanje tega fenomena je dobro
poznati zgodovino njegovega nastanka. Dejstvo je, da
so se Slovenci s slovenskega etničnega ozemlja izseljevali v treh večjih valovih.
»V letih med 1860 in 1914
je prišlo v Evropi in s tem

tudi na Slovenskem do velikega porasta prebivalstva in
zemlja ni mogla vseh preživeti, kmetje so po odpravi fevdalizma dobili osebno svobodo, številni fantje
so se želeli izogniti služenju vojaščine. Ocenjuje se,
da se je v tem valu, ki se je
končal s prvo svetovno vojno, s slovenskega etničnega
ozemlja izselila skoraj tretjina prebivalstva. Najpogosteje so odhajali v ZDA, Nemčijo, Argentino in druge dele
Avstro-Ogrske, manj pa v
Brazilijo, Venezuelo, Kanado in drugam. Pozabiti
ne gre niti na aleksandrinke, mlada dekleta predvsem
iz Primorske in Ziljske doline, ki so kot dojilje in varuške odhajala k bogatejšim
družinam v Egipt. V obdobju med 1918 in 1941 so Slovenci zapuščali domove zaradi prepleta ekonomskih
(manj razvite regije) in političnih (Primorci so se umikali pred fašizmom, koroški Slovenci pred nemškim
nacionalizmom) razlogov.
Taktika političnega pregona
je bilo pogosto tudi ekonomsko zanemarjanje območij. Ker so ZDA priseljevanje zelo omejile, se je glavnina izseljencev preusmerila v
Argentino, manj pa v druge
države Južne Amerike, Kanado in Avstralijo. Precej je
bilo tudi izseljevanja v Evropo, največ v Francijo, Belgijo

in Nemčijo. Del prebivalstva
se je izselil tudi v druge dele
Kraljevine SHS. Nadaljevalo se je tudi izseljevanje mladih deklet v Egipt. Tudi v obdobju po drugi svetovni vojni in konec 70. let so na izseljevanje vplivali politični
in ekonomski razlogi. Takoj po koncu druge svetovne vojne je ozemlje današnje Republike Slovenije zapustila množica ljudi, ki se
ni strinjala s komunistično
oblastjo in jim je ta stregla
po življenju. Najprej so se
naselili v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji, ter
se od tam izselili po svetu. V
naslednjih desetletjih je sledilo izseljevanje mnogih, ki
so prišli v konflikt s komunistično oblastjo. Odhajali so predvsem v Argentino,
ZDA, Avstralijo, Kanado,
manj npr. v Veliko Britanijo, Švedsko, Nemčijo. V 60.
letih pa se je začel val ekonomskih migrantov, ti so
izseljevali v Nemčijo, Švedsko, Francijo, Avstralijo, Kanado, tudi ZDA in v še nekatere evropske države.«

Izseljevanje danes
Za razliko od nekdanjega,
ki so mu botrovali predvsem
ekonomski, socialni in politični razlogi, gre pri sodobnem izseljevanju predvsem
za iskanje boljših kariernih
priložnosti. »Po osamosvojitvi Republike Slovenije se

je izseljevanje nadaljevalo
v majhnih številkah. Šlo je
predvsem za posameznike,
ki so se izselili v iskanju boljših kariernih možnosti, zaradi ljubezni, pustolovstva
itd. Izseljevanje je poskočilo z zadnjo ekonomsko-finančno krizo (2008/9) in se
odtlej stalno zvišuje ter dosega približno 9.000 državljanov na leto. Značilnosti
sodobnih migrantov so drugačne od prvih treh valov.
Poleg omenjenih obstajajo
še manjše 'kategorije' slovenskih izseljencev s svojimi
značilnostmi, kot so na primer slovenski misijonarji, ki
delujejo po svetu. V Sloveniji delujejo tudi štiri civilnodružbene (nevladne) organizacije, katerih osrednji namen je prav povezovanje Slovencev po svetu z domovino:
Svetovni slovenski kongres,
Slovenija v svetu, Slovenska
izseljenska matica in Rafaelova družba.« (Vir: Slovenci
po svetu na gov.si)

Zemljevid slovenske diaspore. S temno modro so označene
države, v katerih je Slovencev največ, bodisi slovenskih
manjšin ali izseljencev in zdomcev. / Foto: Wikipedija

Košarkar Luka Dončić, ki ta čas igra za ekipo Dallas
Mavericks v ameriški ligi NBA, je gotovo najbolj znani
slovenski »zdomec«. / Foto: Wikipedija

Ostanimo povezani
»Želimo si, da bi Slovenci
po svetu ostali del enotnega
slovenskega prostora in se
dejavno vključevali v naš intelektualni, kulturni, gospodarski, znanstveni in družbeni razvoj.« Tako so zapisali na vladni spletni strani in
s to željo gotovo vsi soglašamo. A za njeno uresničenje
bi morali tudi več narediti.

Slovenski narodni dom (Slovenian National Home) v
soseski St. Clair–Superior v Clevelandu v Ohiu. / Foto: Wikipedija

Nove knjige (639)

Hidria: Imamo vizijo.
Poznamo pot.
Miha Naglič
»Ta knjiga pripoveduje
zgodbo družbe Hidria, ki
traja že pol stoletja. Začne
se leta 1971 z odprtjem obrata lskre iz Železnikov v Idriji.
Sledi selitev v Spodnjo Idrijo, ki ostaja vse do danes matična lokacija družbe. V petih desetletjih se razširi še na
druge lokacije v Sloveniji in
po vsem svetu. V jubilejnem
letu 2021 je teh krajev že cela
vrsta. V Sloveniji: Spodnja
Idrija, Tolmin, Koper, Jesenice, Kranj. Po svetu: Vaihingen v Nemčiji, Suzhou
na Kitajskem in Gyöngyös
na Madžarskem. Vendar
pa zemljepisna razvejanost
ni edina presenetljiva. Preseneča tudi raznovrstnost

izdelkov, ki jih v omenjenih krajih razvijajo in proizvajajo, od elektromotorjev in njihovih sestavnih delov, do drugih izjemno zahtevnih izdelkov. V svoja vozila jih vgrajujejo najprestižnejši evropski proizvajalci avtomobilov, vključeni pa
so tudi v zahtevne industrijske aplikacije. Če se poglobimo v zgodovino Hidrie,
vidimo, da je njena zgodba ena od nadaljevanj osrednje idrijske zgodbe v minulih 500 letih – rudnika živega srebra. V letih okrog 1970
je ta začel hitro ugašati. Nastal je problem, kako zaposliti njegove delavce in številne žene, ki so bile že dotlej
nezaposlene. Odprtje obrata Iskre je pri tem rešilo dve

težavi: v Železnikih je delovne sile že primanjkovalo, na Idrijskem pa je je bilo
dovolj. Pol stoletja kasneje
je slika povsem drugačna –
postrudniško gospodarstvo
na Idrijskem se je tako razvilo, da mu primanjkuje delavcev vseh stopenj izobrazbe, kar seveda priča tudi o
doseženem višjem nivoju
razvitosti. Pa še en pogled
je mogoč. Ta nam pokaže,
da se je idrijska zgodba pet
stoletij dogajala predvsem
v rudniški jami. Z zapiranjem rudnika se je preselila na površje ob reko Idrijco. Tu se ni ustavila, šla je
dlje in čez. Delo rudarjev je
bilo predvsem težko fizično
delo. Tudi v prvem obratu Iskre v Idriji je bilo največ dela

pridnih ženskih rok. Z leti
in desetletji pa je postajalo
delo vse bolj zahtevno, tako
v proizvodnji kot v tehnologiji, tako v razvoju kot v vodenju podjetja. V letih ob jubileju je vloga znanja in inovativnosti osrednja, je tista,
ki omogoča dolgoročno preživetje in razvoj.« (str. 12)
Gornji odlomek je iz zbornika, s katerim je družba Hidria ob koncu lanskega leta
počastila svojo 50-letnico.
Njena zgodba se začenja v
Idriji in Spodnji Idriji, seže
tudi na Gorenjsko: izhaja iz
Železnikov, nadaljuje se na
Jesenicah in v Kranju. Zdaj
se dogaja po vsem svetu, je
globalna. Kdor ima vizijo in
pozna pot, utegne po njej še
daleč priti …

Imamo vizijo. Poznamo pot, Hidriina zgodba,
zbornik, Hidria, Spodnja Idrija, 2021, 204 strani
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Od Opere Pannonice do Laibachov
Z današnjim uvodnim koncertom, na katerem bodo Nova nebesa pričarali Zoran Predin in Lačni Franz, se začenja 27. Festival Bled. Do 19. julija festivalski
spored ponuja trinajst žanrsko raznolikih koncertnih večerov z enim skupnim imenovalcem – kakovostna glasba.
Igor Kavčič
Festival Bled ima več kot
četrtstoletno tradicijo in ta
ne pojenja, ravno nasprotno
je letos – že če pogledamo v
festivalski program – ta še
bolj trdna. Festival je, čeprav
zaradi različnih omejitev ob
epidemiji nekoliko okrnjen,
potekal tudi v preteklih dveh
letih, letos pa bo ponovno zaživel v polnem sijaju.
Festivalsko dogajanje že
od vsega začetka poteka v
dveh delih, čez dan pri priznanih profesorjih potekajo
mojstrski tečaji za violino,
violo, violončelo in komorno
glasbo, večeri pa so namenjeni koncertom. Mojstrske tečaje violine bodo letos
vodili violinisti Michael Frischenschlager, Anke Schittenhelm, Sandor Javorkai,
Saewon Suh, Helfried Fister
(tudi viola) in Jernej Brence
(še viola in komorna igra)
ter violončelistka Karmen
Pečar Koritnik. »Razredi so
polno zasedeni, ob tem pa
naj dodam, da bo letos med
mladimi glasbeniki tudi šest
violinistov, ki se bodo septembra udeležili prestižnega tekmovanja Fritz Kreisler na Dunaju,« je povedal

violinist Jernej Brence, pred
27 leti ustanovitelj festivala, že nekaj let pred tem pa
s prijatelji violinisti z Dunaja tudi pobudnik koncertov
klasične glasbe na Bledu.
Posebno bogat bo letošnji koncertni program, ki
ob klasični glasbi zajema
še druge glasbene zvrsti, od
progresivnega in akustičnega roka do etna. »Naše vodilo pri izboru nastopajočih ni
'za vsakogar nekaj', ampak
ponuditi raznoliko, a tudi
kakovostno glasbo. Polovica koncertov bo tako klasičnih, polovica pa bo mešanica etna, roka in popularne
glasbe,« poudarja sogovornik in pri tem posebej omenja klavirski recital odličnega mladega slovenskega pianista Maka Munija Mihevca
ter koncert Berlin Tokyo Quarteta, katerega idejni oče je
bil slavni japonski komponist Tošio Hosokava. Kot
pove Brence, bo kvartet prvič
na večjem festivalu igral lani
na zgoščenki izdano Kvartet-Simfonijo Gavriila Popova. Operni ansambel Opera
Pannonica, ki prihaja iz Osijeka, bo izvajal priljubljene
arije in duete Straussa, Leharja, Kalmana, Mozarta,

Pobudnik in dolgoletni umetniški vodja Festivala Bled violinist Jernej Brence je letos
pripravil izjemno raznolik glasbeni program. / Foto: Igor Kavčič
Verdija, naslednji dan pa
bodo solisti Opere Osijek
izvedli še sakralni program
ob spremljavi nedavno prenovljenih orgel v cerkvi sv.
Martina. Nekaj posebnega
bo tako za oči kot ušesa zagotovo orkester 32 harmonik priznanega belgijskega
mojstra Luda Mariëna.

Na festivalu vedno oder
ponudijo tudi mladim izvajalcem. Ti bodo nastopili na večeru Violinomania, Velvetspace pa je svoj
program naslovil že tradicionalno odlični ansambel Cello attacca!, ki ga vodi
Karmen Pečar Koritnik.
Tokrat bodo v svoje vrste

povabili Zvezdano Novaković, glasbenico in odlično
vokalistko, ki išče nove izzive v bolgarski vokalni tehniki odprtega glasu. Še eno
presenečenje tokratnega
programa poudarja Jernej
Brence: »Z Orkestrom Slovenske vojske nam je uspelo združiti etno ansambel

Balkan Boys, v projektu
Gypsyland pa bodo pripravili pravo etno zabavo. Naj
dodam še nastop odličnega
igralca, pevca in imitatorja
Klemena Slakonje, ki bo ob
spremljavi Small Banda izvedel glasbeno komedijo. V
programu pa se letos priklanjamo tudi legendam, ki
so v slovenski glasbeni kulturi pustile velik pečat – Zoran Predin, Iztok Mlakar in
zadnji dan festivala še Laibach.«
Koncerti bodo potekali na
tradicionalnih prizoriščih,
večina v Festivalni dvorani, dva v cerkvi sv. Martina,
eden na gradu, z Iztokom
Mlakarjem pa se vrača tudi
prizorišče Belvedere. Tudi
tokrat si festivala ni mogoče zamisliti brez sodelovanja Zavoda za kulturo Bled
in Občine Bled, ki je – zanimivo – v sedanjem obsegu celo mlajša kot Festival
Bled. Zanj si že 27. leto velja rezervirati prvo polovico julija. Že od danes naprej na koncertu Nova nebesa Zorana Predina in Lačnega Franza, na katerem bodo
igrali akustični program za
sedečo publiko. Pa poglejmo in prisluhnimo.

Zgodbe iz preteklosti za naš čas
Pri Mladinski knjigi sta izšla literarna prvenca avtoric v tretjem življenjskem obdobju, pesniška zbirka izkušenega pesnika in zgodba o odporu proti diktaturi.
Igor Kavčič
Barčica, ki krasi naslovnico knjige z naslovom Drobnarije avtorice Mete Hočevar
že nekaj časa pluje med bralci. Arhitektka, scenografka,
režiserka ter pedagoginja
Meta Hočevar je namreč januarja življenjski jubilej zaznamovala tudi z izdajo svojega leposlovnega prvenca.
»Nekako je bilo treba možgane ohraniti delavne, razburkane. Začela sem brskati po starih zapiskih, pa se je
kar nabralo nekaj materiala.
Čas korone je bil zame zelo
zanimiv, bil je čas tišine in
samote, čeprav mi ob pisanju ni bilo prav nič dolgčas,«
je povedala avtorica Drobnarij, ki v knjigi niza zgodbe,
prizore in občutke, ki so zaznamovali njeno odraščanje
in osebnost. Meja med tem,
kje se konča resnica in kdaj
se začne fantazija, je, kot pravi v knjigi, zabrisana. »Zato
ne morem reči, da je to, kar
lahko berete v knjigi, nekaj

avtobiografskega, saj mi je
bil užitek pri pisanju prav
občutek, kako se lahko meja
med neko zgodbo in fantazijo izbriše.«
Knjiga ima tri dele, ki jih
je avtorica naslovila Mama,
Španski bezeg in Vse je igra,
vseskozi pa nas spremlja rdeča nič močnih žensk treh generacij. »Spomnim se, da naj
punce ne bi žvižgale. Moja
mama je kar naprej žvižgala.
Mene ni toliko zanimalo, kaj
se spodobi in kaj ne, vedno
pa me je gnala radovednost,
na primer kakšno hišo narediti,« pove Meta Hočevar, po
stroki arhitektka, v svojem
poklicnem življenju pa se je
povsem posvetila gledališki
scenografiji in kasneje tudi
režiji. Drobnarije so knjiga o
radovednem življenju.
Pesnik, dramatik in esejist
Ivo Svetina predstavlja svojo
triintrideseto zbirko pesmi z
naslovom Méle. Gre za zbirko ljubezenske in erotične
poezije, v kateri pesnik spaja evropsko in orientalsko

Nekaj namigov za poletno branje / Foto: Igor Kavčič
tradicijo. V knjigi je 371 ljubezenskih pesmi, pri čemer
Svetina ne pristaja na hrepeneče opevanje nikoli dosegljive ljubezni, kakršno so
poznali trubadurji in romantiki, ampak opeva ljubezen
do ženske, ki je čutna in duhovna obenem.
V zbirki prvenci pa je izšla
knjiga kratkih zgodb Nine

Majer z naslovom Roža za
konfliktno osebo. Nina Majer (kot pisateljica se je namreč odločila za svoj dekliški priimek) je upokojena osnovnošolska učiteljica slovenščine in angleščine, ki je v poklicni dobi objavljala predvsem strokovne
članke v revijah, od nekdaj
pa že piše tudi leposlovna

besedila. Njen prvenec je
zbirka kratkih zgodb, ki se
odvijajo v treh okoljih: družinskem, šolskem in futurističnem, ki nas čaka v bližnji prihodnosti. »V zgodbah
pišem o družini kot osnovni celici družbe, v kateri se
dogaja veliko psihičnega nasilja nad otroki, ali bodo ti
razvili vse svoje potenciale,
bodo dosegli dovolj točk za
šolo, v katero se bodo vpisali, dotaknila pa sem se tudi
pedofilije,« pove avtorica, ki
se v nadaljevanju loteva tudi
medvrstniškega nasilja v šolah, zadnji sklop zgodb pa je
postavljen v prihodnost z bojaznijo, da se bo način nadzorovanja nad posameznikom, kot se zdaj prakticira,
tudi v prihodnje nadaljeval.
V zbirki Premiki pa je izšla
nova knjiga Normana Ohlerja, avtorja mednarodne
uspešnice Popolna omama
– Droge v 3. rajhu. Tokrat gre
za knjigo z naslovom Harro
in Libertas, v kateri se vrne k
tematiki nacistične Nemčije

in po resnični zgodbi ustvari literarni portret mladega
para v osrčju nemškega odporniškega oziroma protinacističnega gibanja pred in
med drugo svetovno vojno.
To sta mož in žena, Harro
Schulze - Boysen in Libertas
Haas - Heye, ki sta vzpostavila odporniško omrežje v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil Hitler v vzponu. »Pisec ni imel namena napisati še ene knjige iz
tega mračnega obdobja svetovne zgodovine, ko pa ga je
sin enega akterjev odporniškega gibanja spodbudil za
to, se je vendarle lotil pisanja,« pojasnjuje prevajalka
Neža Božič. Tragična zgodba zakoncev, ki jo spremljamo med letoma 1933 in
1942, ponuja zanimiv vpogled v svet mladih, liberalnih
Berlinčanov, katerih svobodomiselni način življenja se
je znašel v primežu nacizma. Knjiga je močno podprta z arhivskimi viri, tudi fotografijami.
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Grablje zamenjal za kolo
Izšla je biografija o Mateju Mohoriču z naslovom MOHOpedija. Prinaša več kot tristo strani zanimivega branja o njegovi mladosti, kolesarskih začetkih,
vzponih in tudi padcih. Kolesar iz Podblice je v prvi vrsti človek, ki ve, kaj hoče in kako to doseči. Trdega dela se je najprej učil na kmetiji, nato pa grablje
zamenjal za kolo.
Maja Bertoncelj
Danes, 1. julija, se začenja
kolesarska Dirka po Franciji, in od danes je v prodaji MOHOpedija, nezaključena biografska škrbina o kolesarskem življenju in uspehih Mateja Mohoriča, gorenjskega kolesarja, ki se bo
v dresu ekipe Bahrain Victorius tudi na letošnjem Touru boril za nove uspehe.

Obožuje knjige in branje,
sedaj dobil svojo
Prvo knjigo, ki govori o
njem, je predstavil le dan
po koncu dirke Po Sloveniji.
Deležna je bila velikega zanimanja. Avtor knjige je Uroš
Buh, izdala jo je založba Aktivni mediji. Sodeloval je
tudi pisatelj Tadej Golob, ki
je opravil slogovni pregled,
za fotografije na ovitku pa
je poskrbel fotograf Tit Košir. »Upam, da bodo zgodbe
v tej knjigi v navdih, da vas
ponesejo skozi moje življenje in da mogoče v njih najdete tudi delček samih sebe.
Ko sem odraščal na kmetiji
pod Jelovico, si nisem niti v
sanjah predstavljal, da bom
desetletje kasneje na vroč julijski dan grablje za spravilo
sena zamenjal za karbonsko
krmilo na Dirki po Franciji. A saj se ni veliko spremenilo: sonce, vročina in trdo
delo so ostali, le namesto
ožuljenih rok imam sedaj
ožuljeno zadnjo plat, zadovoljstvo zvečer po opravljenem delu pa je še vedno ravno tolikšno,« Matej Mohorič poudarja v knjigi. Eden

najboljših kolesarjev na svetu že od otroštva obožuje
knjige in branje. Zdi se mu,
da so mu prav knjige razširile obzorje in mu odprle vrata
v svet. »Iz knjig človek lahko
črpa ogromno znanja, modrosti tega sveta. Knjiga te ponese v neko drugo dimenzijo. Za vsako knjigo, tudi
če na polici ni videti najbolj
mamljiva, je ogromno dela.
Prepričan sem, da ne bi bil
isti človek, če ne bi prebral
toliko knjig,« pravi Mohorič. Sedaj ima svojo knjigo,
s katero s številnimi nasveti širi obzorja drugim. Zakaj
je sploh prišlo do nje, je pojasnil avtor Uroš Buh: »Vse
skupaj je bilo precej spontano. Lani sva po Dirki po
Franciji, na kateri je osvojil
dve etapni zmagi, delala intervju za revijo Bicikel. Ko
sem se lotil pisanja uvodnika, sem v enem stavku napisal, da je Matej človek, ki
si ne zasluži samo intervjuja, ampak morda celo knjigo. Poklical sem ga in mu
predstavil idejo. Razmislil je
in mi sporočil pritrdilni odgovor. Dogovorila sva se, da
se bova po koncu sezone začela srečevati in pripravljati material. Nekajkrat sva se
dobila v živo, nekajkrat pa na
spletu.«

še svetovni prvak v kategoriji mlajših članov. Isto leto
je podpisal prvo profesionalno pogodbo z ekipo svetovne serije – pri 19 letih. Leta
2017 je zmagal na etapi na
Dirki po Španiji, naslednjo
pomlad še na Dirki po Italiji. Prvič je postal državni
prvak v članski konkurenci in zmagal na etapni Dirki po Nemčiji. Prelomna je
bila zanj sezona 2021. Osvojil je drugi naslov državnega prvaka v cestni vožnji, na
Dirki po Franciji je dobil dve
etapi. Letos mu je kot prvemu Slovencu uspelo v velikem slogu osvojiti najdaljšo
spomladansko klasiko Milano–San Remo. V zgodovino
se je zapisal tudi kot prvi kolesar, ki je na tako pomembni dirki zmagal s potopno
sedežno oporo. »Serviser Filip Tišma je na decembrskih
pripravah prišel do mene in
mi predstavil to idejo s potopno oporo z gorskega kolesa. Izvedli smo testiranje.
Nisem pričakoval, da bo v
vožnji kakšna bistvena razlika. Testiranje me je osupnilo. Razlika je bila ogromna.
Od tistega dneva naprej sem
bil osredotočen na zmago na
dirki Milano–San Remo,« je
spomine obujal Mohorič.

Zgodba s potopno
sedežno oporo

Najprej plavalec, nato
ga je prevzela
»specialka«

Knjiga ima 314 strani.
V njej so prestavljeni vsi
vrhunci dosedanje kariere Mateja Mohoriča. Leta
2012 je postal mladinski
svetovni prvak, leto kasneje

V knjigi spomine obuja
tudi na odraščanje, na otroška leta v domači Podblici in
na kolesarske začetke v takrat še Kolesarskem klubu
Sava Kranj. Odraščal je na

Matej Mohorič ima svojo knjigo, ki prinaša zanimivo branje. Veliko o njem razkrije že
naslovnica. / Foto: Maja Bertoncelj
kmetiji, oba starša sta bila
učitelja. »Imel sem zelo lepo
otroštvo. Vesel sem, da sem
imel možnost odraščati na
kmetiji, bil povezan z naravo, živalmi. Vse to me je naučilo odgovornosti, trdega
dela ...« poudari. Prvi šport,
ki ga je treniral, ni bilo kolesarstvo. »Hodil sem na
plavanje, kar pa je za starše postalo logistično zahtevno. Zagrel sem se za kolesarstvo. Na trening greš lahko
s kolesom in ni treba, da te
starši vozijo. Prvi v vasi je začel trenirati moj sosed Nejc
Bešter. Še jaz sem poklical
trenerja Matjaža Zevnika,
če lahko pridem. Matjaž me
je oblikoval v kolesarja, kakršen sem danes. Če odmislim obdobje mlajših mladincev, je bil moj edini trener do
prestopa med profesionalce.
Takrat sem dobil prvo 'specialko', še sedaj jo imam pred
očmi. Takoj me je prevzela.
Še danes je zame 'vau' vsak
dan, ko grem na kolo. Neskončno sem hvaležen, da
sta mi starša dovolila, da se
ukvarjam s kolesarstvom.
Svoje kariere ne bi zamenjal
za nič na svetu. To počnem
s srcem.«

Zlati maturant

V življenju je spisal že veliko izjemnih zgodb – in ne samo v kolesarstvu. / Foto: Maja Bertoncelj

Matej Mohorič ni le odličen kolesar, je tudi zlati maturant. »Odkar se spomnim,
sem zelo rad hodil v šolo. Pozorno sem poslušal, vse me
je zanimalo, dvigoval sem
roko, nikoli nisem hotel 'špricati' pouka, zato nisem bil
ravno priljubljen. Ko sem
dobil v roke svojo prvo ponudbo za poklicnega kolesarja, sem si vzel nekaj časa
zase in razmišljal, po kateri

poti naj grem naprej. Odločil sem se, da priložnost
zgrabim z obema rokama.
Ni pa mi bilo vseeno, da sem
zaključil svojo akademsko
pot, da nisem šel na fakulteto. A ko se nekaj odločim, nikoli ne gledam več nazaj,« je
opisal pomemben mejnik v
življenju. Ta del je v spremni
besedi poudaril tudi Gorazd

veliko začetnico. Tudi v zadnjem obdobju je razveseljeval z donacijami. »Biti človek zame pomeni, da imaš
trdne vrednote, ki se jih držiš in jih spoštuješ. Poskrbiš
zase, da lahko potem poskrbiš tudi za druge. Dobro je,
da se v življenju ozremo okrog sebe in si med seboj pomagamo. Biti Človek je tis-

Kljub temu da gre za biografijo, je eno poglavje
namenil tudi Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču.
»Ker sta moja prijatelja, ker sta Slovenca, ki sta v
zadnjih nekaj letih spisala neverjetno zgodbo v
svetovnem kolesarstvu, in ker sem zaradi njiju tudi
sam boljši kolesar in morda celo boljši človek,« pojasni
Matej Mohorič. Vsi trije bodo danes na startu Dirke po
Franciji.
Štangelj, športni direktor pri
profesionalni ekipi Bahrain
Victorious: »Moram priznati, da se človek Mateja skoraj ustraši, ko se prvič pogovarja z njim! Preprosto je
tako inteligenten, da nehote dobiš občutek, kot da se
pogovarjaš z nekim futurističnim znanstvenikom, ne
pa s kolesarjem. Takšni posamezniki v svetu športa so
zelo, zelo redki. Dobro se
spominjam tistih zgodnjih
let najinega poznanstva, ko
mi je pred podpisom prve
pogodbe zaupal: »Jaz še nisem prepričan, ali bi podpisal pogodbo ali ne. Še vedno
me vleče naprej v šolanje,
pa ne vem, kako naj se odločim.«

Biti Človek je tisto, kar
šteje
Ko je treba, se vedno odloči
tudi za sočloveka, v prvi vrsti
je Matej Mohorič človek z

to, kar šteje.« Najbolj srečen
je, ko delo, ki se ga loti, opravi dobro. »Kadar dam vse
od sebe, si lahko čestitam.
Ta pot in ta trud vsak dan,
vsako minuto posebej, vsak
ta trenutek me osrečuje. V
življenju so vzponi in padci. Nikoli ne smeš obupati!
Kako se lotevaš neuspehov,
določa, kako uspešen boš v
življenju. To je tudi sporočilo te knjige, tisto, kar želim bralcem povedati. Tudi
na moji poti so bili padci,«
še poudarja v vseh pogledih
izjemni Podbličan, ki živi v
Monaku. Kadar le lahko, se
vrne domov. V Šenčurju ima
družino. Po hčerki Juliji sta
s partnerko pred kratkim dobila še sina Oliverja.
Matej Mohorič je star
28 let in je spisal že toliko
zgodb. MOHOpedija je nezaključena škrbina. Pričakujemo lahko še kakšno nadaljevanje.
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Zanimivosti

Bohinjske brajde dobro obrodijo
Ideji o tem, da bi Bohinjci stekleničili svoje vino – oziroma pravilno: fermentirano alkoholno pijačo iz domačega grozdja – ter tudi o potopu steklenic v
Bohinjsko jezero, sta se rodili za »šankom«, kot radi šaljivo rečejo. Čeprav vse skupaj zveni kot začetek dobre anekdote, gre za izjemno resno stvar: njihova
pijača Bohinc namreč na tekmovanjih posega po najvišjih priznanjih.
Alenka Brun
Za mizo so sedeli Maja
Sušnik, vinska kraljica Bohinca, ki nastaja iz grozdja
ljubiteljskih trgatev samorodnic v Bohinju, Krsto Tripič, idejni vodja projekta fermentirane alkoholne pijače
iz grozdja bohinjskih brajd,
in kletar Bohinca, ravno tako
domačin Anton Ravnik.
»Imam prijatelje na Dolenjskem, Štajerskem, ki
vedno pravijo, da mora gostilna imeti trto. Pa sem si
rekel, zakaj pa ne, in posadil samorodnico. To so recimo jurka, izabela … Potem
je trta obrodila in soproga je
začela iz grozdja delati marmelado,« pripoveduje Krsto
Tripič, sicer lastnik hotela in
restavracije Tripič v Bohinjski Bistrici. »Pred dvanajstimi leti smo imeli prvo hišno
trgatev, in ker imam rojstni
dan septembra, se je oboje lepo dopolnjevalo. Potem
smo prišli na idejo, da bi ustanovili neke vrste združenje. Leta 2012 se je to res
zgodilo. Takrat je grozdje
prispevalo 24 hiš iz Bohinja – do danes jih je tudi že
48, vsako leto kakšna manj

ali več, največkrat pa jih je
tam okoli štirideset. Pri nas
grozdje prevzamemo, stehtamo, speljemo proces do
konca in si razdelimo stroške. Na osebo lahko pride
včasih pet, včasih trideset
steklenic – odvisno do tega,
koliko je bilo grozdja. Sva
pa s kletarjem natančna, saj
mora biti grozdje, ki ga prevzameva, očiščeno, prebrano ...« razlaga Tripič. Z Bohincem se od leta 2019 prijavljajo tudi na posebno mednarodno tekmovanje v Beltincih, kjer ocenjujejo fermentirane pijače iz grozdja
samorodnic. Prvo leto sicer
niso dobili nobenega priznanja, pojasni, naslednje
leto je bil njihov Bohinc že
srebrn. Letos pa so za letnik
2020 ponovno prejeli srebrno priznanje, za letnik 2021
pa veliko zlato, kar je res izjemen dosežek.
Kletar Anton Ravnik pove,
da sodelovanje pri »proizvodnji« Bohinca poteka
na prostovoljni bazi, kar je
po njegovem mnenju tudi
ključ do uspeha, da ljudje s
tako velikim veseljem pristopijo. Sušnikova prikima
in pove, da zanimanje za

Krsto Tripič, idejni vodja projekta, Maja Sušnik, vinska kraljica Bohinca, ki nastaja iz grozdja samorodnic v Bohinju, in
kletar Bohinca, ravno tako domačin Anton Ravnik / Foto: Alenka Brun
trgatev oziroma prispevanje
grozdja iz leta v leto narašča. Krstič ju dopolni, da gre v
osnovi za princip, ko trto posadijo in jo potem pustijo,
da raste, ne da bi se kaj pretirano ukvarjali z njo. »Zato
je enkrat 'izplen' grozdja
večji, drugič manjši,« meni.
»Imamo pa v Bohinju malce težav glede pozebe, zlasti spomladi,« kar tudi vpliva
na končno količino grozdja.

Zgodba kletarja Toneta
Kako so prišli na idejo, da
bi si omislili kletarja, nas je
zanimalo. Anton Ravnik je
tisti, ki ga je proces pridelave vina začel zanimati osebno in se je odločil, da bo
vzporedno poskusil pridelati lastno vino. O postopkih je
spraševal vinarje, bral knjige, iskal članke na interne-

fermentirana alkoholna pijača iz grozdja samorodnic.
In ker Bohinj ni vinorodni
okoliš, tega »vina« domačini tudi ne morejo prodajati,
tako da steklenice Bohinca
namenijo predvsem za darila ali jih odprejo na posebnih dogodkih, še izvemo. In
ker je bilo do Malenc, kjer so
Bohinjci kletarili prva leta,
daleč, so Ravnika pregovorili, da je postal kletar Bohinca. Tako zdaj od začetka
procesa do končnega izdelka vse nastaja in ostaja v domačem okolju.

Ljubiteljska vinska
kraljica
Ljubiteljska vinska kraljica Bohinca Maja Sušnik –
s krono in obleko – ima vse
pravice in dolžnosti, ki običajno pritičejo vinskim kra-

Za pijačo Bohinc njegovi »vinarji« niti ne smejo
uporabljati izraza vino, temveč fermentirana
alkoholna pijača iz grozdja samorodnic. In ker Bohinj
ni vinorodni okoliš, tega »vina« domačini tudi ne
morejo prodajati, tako da so steklenice Bohinca
namenjene zlasti za darila in posebne dogodke.

Z Bohincem se od leta 2019 prijavljajo tudi na tekmovanje
v Beltincih, kjer ocenjujejo fermentirane pijače iz grozdja
samorodnic. Letos je letnik 2020 prejel srebrno, letnik 2021
pa veliko zlato priznanje. / Foto: Alenka Brun

tu. Na koncu mu je uspelo,
da je pridelal celo boljše vino
kot Bohinjci skupaj, vendar
poudari, da v njihovem primeru niti ne smemo uporabljati izraza vino, temveč

ljicam. Je druga po vrsti,
nasledila je Ireno Tripič.
Letos teče že peto leto, kar
ima krono. Kadar gre za vidnejše dogodke, ima ob sebi
tudi mlada spremljevalca,

kraljeviča in kraljično. »V
bistvu onadva promovirata
grozdni sok,« pojasni, gre
pa bolj za to, da na ta način
lahko pri dogajanju sodelujejo tudi otroci. Vlogo kraljeviča in kraljične so zaupali
njenemu nečaku in nečakinji Niku in Lari.

Vino potapljajo že deset
let
So pa Bohinjci že tretje leto po tistem, ko so začeli skupaj pridelovati pijačo Bohinc, prišli še na eno
idejo: če steklenice vina potapljajo v jezera in morja,
zakaj ne bi oni s svojo pijačo poskusili podobno. Tripič pove, da se njihov potop
od drugih razlikuje zlasti v
tem, da vsako leto določeno število steklenic potopijo v Bohinjsko jezero, in ko
jih po letu dni dvignejo, nekaj steklenic pustijo in gredo z novo serijo nazaj v jezero. Preostale pa podarijo
že na licu mesta ali jih spijejo, saj ob dvigu oziroma
potopu pripravijo pravo »fešto«, kjer ne manjkata niti
bohinjski kruh in znamenita zaseka.
Letos mineva deset let od
prvega potopa steklenic, ki
se poteka jeseni. Krsto Tripič oriše: »Trideset steklenic potopimo, naslednje
leto jih 24 vzamemo stran,

šest jih gre nazaj v jezero.
Prvih pet predstavnic letnikov sicer manjka; druga vinska kraljica si je namreč zadala nalogo, da jih bo 'peljala' na Triglav. To se je dejansko zgodilo, ko smo praznovali 240. obletnico prvega vzpona na Triglav. Tako
so steklenice 'potovale' s
45 metrov pod morsko gladino na 2864 metrov nad
morjem.« Ponosno pokaže v notranjost restavracije,
kjer stojita dve »preživeli« –
letnika 2012 in 2014. Ti ostajata razstavljeni nad točilnim pultom.

Razmišljajo naprej
Bohinjci sicer razmišljajo
še o kakšnem novem podvigu. Na primer o tem, da bi se
na bohinjski Uskovnici na
1100 metrih nadmorske višine prijele trte in dejansko
obrodile. Lahko bi delali tropinovec, je tudi ena izmed
možnosti, ugotavljajo kraljica, pobudnik in kletar za
isto mizo, medtem ko Ravnik namigne, da ga izjemno
zanima peneča različica njihovega Bohinca. Trenutno
sicer ugotavlja, da za ta poskus nimajo zadostnih količin grozdja, vendar: »Mogoče se bo s tem ukvarjala naslednja generacija, če se bo
tradicija trgatve in stekleničenja ohranila,« sklene.
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Jaz, midva in mi

Nockberge
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Nockalmstrasse, pritegne
številne motoriste, kolesarje in avtomobiliste. Kmetom
smo pomagali popravljati lesene ograje, da bo živina varno na paši. Med delom so
mimo nas hodili turisti. Nekateri so radovedno spraševali, kdo smo in od kod smo.
Slišali smo pohvale, celo zahvale, ker smo naredili nekaj
namesto njih. Utrjevali smo
planinske poti, ki jih uniči
voda, nosili iz reke kamne

Ljudje so pripravljeni
drago plačati, da začutijo
naravo in njen mir.

Nockberge je narodni park
na avstrijskem Koroškem. Z
dijaki smo deset dni preživeli z domačini in vodniki parka. Park se imenuje biosferni park, kar pomeni, da ima
zelo pestro rastlinsko odejo.
Raznolikost rastlin je posledica različne prsti, ta pa nastane iz kamninske sestave, v
kateri ni le apnenec, temveč
tudi stare kamnine magmatskega izvora. Torej pestrost
izvira iz podlage, »fundamenta«. Najbolj znana rastlina je špajka. Njene zdravilne učinkovine so prepoznali že Rimljani. Gorska cesta

kremenovega konglomerata, da bodo v Karlbadu lahko
izvajali tradicionalne termalno-mineralne kopeli. Izvirsko vodo obogatijo z razbeljenimi kamni kremenovega
konglomerata, ki gorsko studenčnico ogrejejo in obogatijo z minerali. Kadi so iz celega drevesnega debla. Stavba nima elektrike. Ljudje so
pripravljeni drago plačati, da
začutijo naravo, njen mir,
pravi in pristni okus in se
odklopijo od civilizacije. Gorski kmetje so se združili v nekakšno zadrugo. Krave krmijo izključno s seneno krmo.
Ustanovili so skupno mlekarno Kaslabʼn in blagovno
znamko, v sklopu katere izdelujejo sire vrhunske kakovosti. Izdelke lahko prodajajo

Iluzije
tudi na svojih kmetijah, v specializiranih trgovinah in hotelih. Torej nekakšno zadružništvo še kako deluje. Tudi
mi smo bili nastanjeni v koči
brez elektrike. Na dopust je
prišel gost iz Hamburga, ki
prihaja na isto mesto že 21
let zapored. Všeč sta mu mir
in narava. Planino oskrbuje
že vsaj četrta družinska generacija in ni videti, da bi jim
bilo to v breme, pogubo ali
finančno izgubo. Izdelujejo sir, maslo, skuto in druge
mlečne izdelke. Da so na planini lahko samooskrbni, redijo tudi pujse, koze, krave,
telice, osla. Kamorkoli smo
prišli, vsi so govorili o volku,
ki lomasti po gorah in dela
škodo med živino. Kmetje
zahtevajo odstrel, vodniki iz
parka jih poskušajo nagovarjati k možnosti sobivanja. Ko
smo omenili pastirske pse in
dobre izkušnje z njimi, nad
tem niso bili navdušeni. Bolj
se nagibajo k subvencijam in
odstrelu. Obiskali smo čebelarja in farmo postrvi. Brez
dodane vrednosti je z osnovnim pridelkom težko, da ne
rečem nemogoče preživeti. Pri dodani vrednosti upoštevajo tradicijo in sodobne
potrebe ljudi. Tako zdravilna zelišča in seno prodajajo
kot pripravke za seneno savno, kopel, zdravilne vzglavnike in še kaj. Zanimiv in lep izlet si lahko omislite le uro in
pol vožnje od doma.

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

Slovensko bi rekli samoprevare ali slepila. Njihova
lastnost je, da se jih ne zavedamo. Še posebno v današnjem času, ko se nam tako
zelo mudi. Za mnogo stvari,
dogodkov, sočloveka, zase …
nimamo časa. Morda si ravno zato zgradimo iluzije. Nevarno pa je, da nas posrkajo
vase in izgubimo stik z realnostjo. Izgradimo si vzporedni svet, kjer je lepo – izmišljene situacije in osebe, ob
katerih lahko zaživimo svoje ideale.
Strahoten porast iluzij se
je pričel z razvojem družbenih omrežij, npr. Facebooka,

Instagrama. Vedno srečni in
nasmejani ljudje. Vsi potujejo, se smejijo, kažejo svoje dosežke ali dosežke svojih otrok
… Eno samo veselje je videti
na ekranih. Čeprav hkrati vsi
vedo, da je to veliko sprenevedanje, velik »blef« pred sabo
in pred drugimi. Velika iluzija, ki jo kdove zakaj vzdržujemo – celo brez koristi. Zelo
pogosto današnji človek prične dan z vpogledom v ekran.
In od tega nimamo nikakršne
koristi. Poleg tega, da se največkrat lastnih iluzij ne zavedamo, je naslednja značilnost, lastnost iluzij, da zahtevajo veliko energije. Vsak
pojav za preživetje potrebuje energijo. Zahtevajo naš
čas in pozornost. In še nekaj
je zanje značilno – držijo nas
stran od realnosti. Verjetno
je to glavni razlog za njihov
obstoj. Kakšna prevara! Nekaj izumimo, naš čas je dragocen, od te iluzije nimamo
nič drugega, kot da bežimo
pred nekimi dejstvi, spoznanji.
Le kaj bi bila tako čudna
spoznanja, dejstva, da jih nočem videti. Po izkušnjah iz
mojega poklica je lažje graditi
vzporedni svet iluzij kot sprejeti in si priznati določena dejstva. To so seveda dejstva, ki
jih na televiziji, Facebooku in
Instagramu ne bodo objavljali. Jih pa ljudje povejo, ko se
umirijo in ne zdržijo več. Nočejo več skrivati dejstev, za

katera skrivnostno slutijo, da
obstajajo. Od nekdaj slutijo,
da je nekaj narobe. Npr. nekdo izve, da je oče zanj zahteval splav, drugi, da so samo
njega pri enem letu dali čez
teden k starim staršem, tretji, da ga v resnici mama nikoli ni imela zares rada; spolna
zloraba pri osmih letih, odkar
se nekdo zaveda, ga starša kritizirata, ženska spozna, da je
bila le projekt svojega moža

Iluzije so beg pred
realnostjo.
– nikoli je ni ljubil, nikoli je
ni nihče imel zares rad, tako
brezpogojno, trdnost v njej
ni nikoli obstajala, ker naj bi
to lahko dal le oče, ona pa ga
ni poznala; nekdo ne ve, kaj
je to objem in nežnost … Kakšen vihar divja v človeku ob
teh mislih? Mi pa zamahnemo z roko, češ da je to mimo,
da je to zgodovina, da se s tem
ne bomo ukvarjali, da je treba gledati naprej. Realnost
brez iluzij je pač takšna, kot
je. Tudi če si ne priznamo, da
ima to na nas vpliv, ga bo imelo. Na zelo boleč način – te neizgovorjene čustvene bombe
bodo ali privlačile v naše življenje nove in nove težke situacije ali bomo zbolevali za
npr. kroničnimi bolečinami. Ali kar je najhuje gledati – to bodo podedovali naši
otroci.

Svet slepote (3)
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

Slepota in slabovidnost sta
lahko veliki omejitvi, še posebno pri otrocih. V Sloveniji je slepih otrok zelo malo,
pojasnjuje izr. prof. dr. Aksinja Kermauner, ki ima z neposrednim delom s slepimi in slabovidnimi dolgoletne izkušnje. Dodaja še en
pomemben podatek: 83 odstotkov informacij človek
prejme z vidom, če je ta odsoten ali močno zmanjšan,
ga je treba nadomestiti po
drugi poti.
Slep ali slaboviden učenec
ni prav nič drugačen od polnočutnega, potrebuje le drugačne metode, pripomočke,
pristope in poti za dosego istega cilja. Pri pridobivanju
znanja imajo pomembno
vlogo tudi tipne slikanice.
So nepogrešljive za boljše razumevanje in predstave. Imajo izbočeno likovno podobo in so opremljene z brajico, pisavo za slepe. Za mlajše so lahko tudi
brez nje. Prva slovenska tipna slikanica je iz leta 2004.
Njen naslov je Snežna roža,
nastala je izpod rok Aksinje

Kermauner. Ker so slepi in
slabovidni majhna populacija, tipanke tržno niso tako
zanimive, zato jih je še vedno (pre)malo. Avtorica poudarja pomen tipank ne samo
za slepe in slabovidne, ampak tudi za videče, zato je začela projekt Tipanka v vsako slovensko knjižnico, vrtec, šolo. Prva v tej seriji je
leta 2010 izšla njena tipanka z naslovom Žiga špaget
gre v širni svet. »Načelo inkluzije je, da je slep oziroma slaboviden otrok vključen v šolo v domačem kraju
in bo lahko prebiral primerne knjige med vrstniki. Poleg tega se bo povečalo število tipnih slikanic in s tem
bomo stopili ob bok evropskim deželam. In kaj prinaša videčim? Tipanke so narejene tako, da jih lahko berejo tudi polnočutni otroci in
so zanje zanimive, kar pomeni, da se s tem ciljna skupina občutno poveča. Učenje poteka po več kanalih in
bolje si zapomnimo, če je
vključenih več čutov. Brajica
je iz izkušenj zelo zanimiva

Tipne slikanice niso izjemnega pomena le za slepe in
slabovidne otroke, pač pa tudi za polnočutne. Avtorica
tipanke na sliki je Lea Papler. Podarila jo je Čebelarskemu
muzeju Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič
za polnočutne bralce, poleg
vsega pri videčih razvijamo
empatijo do sovrstnikov s
posebnimi potrebami,« poudarja Aksinja Kermauner.

Pri izdelavi tipank je treba upoštevati nekatera pravila, izdelava je zamudna. »Tipanke morajo biti narejene v
velikosti obsega rok slepega,

kar pomeni ne več kot na formatu A4. Vsebino namerno osiromašimo, da je nedvoumno prepoznavna. Tipne slike zaradi kontrastov
obarvamo z močnimi, kontrastnimi barvami. Ohranimo naravno sorazmerje
(npr. mačka naj ne bo večja
kot konj). Material naj asociira na stvarno podobo objekta
ali naj ga po posameznih lastnostih podpira. Hladno delujejo gladki materiali (steklo, kamen, folija ...), toplo pa
hrapavi (brusni papir, valovita lepenka ...). Vezava naj bo
takšna, da omogoča uporabo
obeh rok. Pozorni moramo
biti tudi na varnost,« so glavni napotki Aksinje Kermauner. Tipne slikanice radi prebirajo tudi polnočutni otroci.
Lahko jim jih izdelamo tudi
sami doma.
Slepi in slabovidni znajo in
zmorejo marsikaj, kar bo potrdila tudi zgodba gospoda,
ki je na eno oko slep, na drugega pa ima ohranjenega le
okrog sedem odstotkov vida.
Predstavljena bo prihodnjič.
(Se nadaljuje)
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Pesmi ljubezni
Samo Lesjak
Ob okroglem življenjskem jubileju pesnice in
vsestranske kulturne ustvarjalke Dragomile Šeško je v
kranjski mestni knjižnici
pred kratkim potekal literarno-glasbeni večer. Načrtovan je bil že lani, ko je ustvarjalka praznovala šestdesetletnico, pa je epidemija žal nekoliko spremenila načrte.
Kljub kasnejšemu terminu
so literarni večer prevevala
pozitivna čustva vseh zbranih.
Otroštvo in mladost je
Dragomila Šeško preživela na Miljah. Po končani gimnaziji v Kranju je uspešno
dokončala študij sociologije, sedaj pa se njeno življenje
odvija med Brežicami, kjer
si je ustvarila drugi dom, in
domačimi Miljami. Razgibano življenje in potovanja

z enega na drugi konec naše
dežele ji nudijo obilo snovi
in bogat vir za ustvarjalno
razmišljanje in pisanje. Izjemen literarni talent je pokazala že v mladosti, tako je
pesmi najprej objavljala v
šolskih glasilih, kasneje pa
v znanih revijah in zbornikih. Svojo poezijo pesnica
pogosto prebira na različnih
literarnih večerih in srečanjih po vsej Sloveniji, sodeluje pa tudi s kulturnim društvom svojega rojstnega kraja KD Valentin Kokalj Visoko, ki je tudi pripravilo tokratni dogodek.
Dragomila Šeško piše
osebnoizpovedno, razpoloženjsko, ljubezensko, bivanjsko in vsestransko razmišljujočo liriko. Doslej je
izdala šest pesniških zbirk:
Srečevanja (1992), Luč
(2001), Zlatice (2005), Krog
(2010), Svetlobe v temo

Pesmi ustvarjalke Dragomile Šeško (druga z leve) so
na literarno-glasbenem večeru v kranjski knjižnici
interpretirale Slavica Bučan, Vesna Čulig, Jelka Štefanec in
Sonja Zupančič, glavna organizatorka dogodka pa je bila
profesorica Danijela Bakovnik. / Foto: Samo Lesjak

(2014) in Vrvohodka (2017).
Zbirka Krog je bila razglašena za najboljšo slovensko pesniško zbirko, izdano v samozaložbi. Kot osebnoizpovedne nam njene pesmi večinoma pripovedujejo zgodbo pesničinega življenja, vendar na svoj poseben način – ne razkrivajo posameznih dogodkov in doživetij, v njeni poeziji gre predvsem za izpoved notranjih
občutij, razmišljanj in spoznanj, ki pa so močno povezana s stvarmi in dogodki v stvarnem življenju, ki
ga pesnica živi z odprtimi
očmi. To jo nazadnje privede do spoznanja bistva svojega življenjskega poslanstva:
»Sem, kar sem: celota dvojnosti … Hvaležnost sejem,
radost žanjem: ljubezen je
moja pot.« Ljubezen je torej
najgloblji smisel pesničinega življenja in ustvarjanja.
Skoraj vse svoje zbirke je
posvetila svojima otrokoma
– hčerki in sinu. Tudi materinska ljubezen pa v sebi
lahko skriva pekel in nebo,
to nam najpresunljiveje razkriva njena lirska izpoved z
naslovom Ko si odšla, ki jo
je namenila hčerki, ki se je
pred leti preselila v daljni
tuji svet, onkraj oceana, kjer
si je ustvarila nov dom.
O njeni poeziji so se spoštljivo in s polno odobravanja
razpisali tudi nekateri znani
slovenski pesniki in literarni kritiki, med njimi je bil še
posebno velik občudovalec
njenega ustvarjanja priznani pesnik Ciril Zlobec, ki je
prispeval spremno besedilo
kar k petim zbirkam.

Vaš razgled

Poletno turistično sezono vedno spremlja tudi zgoščen promet z zastoji na cestah proti
turističnim krajem in na mejnih prehodih. Pogosta so tudi nujna dela na cestah, tako da sta
v tem času za vse voznike poleg spremljanja prometnih informacij še posebno pomembni
previdnost in strpnost do drugih udeležencev v prometu. S. L. / Foto: Tina Dokl

Dan državnosti smo po vsej Sloveniji zaznamovali s slavnostnimi prireditvami, tudi
na mejnem platoju Karavanke, kjer stoji obeležje v spomin na dogajanje v času
osamosvojitvene vojne. Z zastavami se je poigral veter in med vse nas prinesel sporočilo
miru in svobode – temeljnih vrednot naroda, ki se jih pogosto premalo
zavedamo. S. L. / Foto: Nik Bertoncelj

Škrbinc, priimek zaradi škrbe,
pa ne svoje, 2. del
Tino Mamić
Priimka Škrbec in Škrbinc pa sta nastala iz krajevnega imena: prebivalec
Škrbine ali prišlek iz Škrbine. Keber navaja, da imamo v Sloveniji šest gora,
dve naselji in tri zaselke z
imenom Škrbina. Imena
so nastala zaradi asociacije na škrbino, ki so jo dobili ob kaki skali ali soteski.
Škerbinc in Škrbinc sta torej priimka, ki sta nastala iz

besede škrba, vendar ne zaradi svoje škrbe, ampak zaradi kraja, ki je spominjal
na škrbo.
Samo še 12 ljudi v državi
nosi priimek Škerbinc (leta
1971 jih je bilo še 34). Škrbincev pa je nekoliko več,
48. Priimek Škrbinec pa je
nedavno izumrl.
V Sloveniji živi trenutno samo še 33 ljudi s priimkom Škerbinek. Velika večina v Podravju. Število je v zadnjih dvajsetih

letih praktično enako. Verjetno pa sta različica priimka Škerbinek tudi Skrbinek
in Skerbinek. Ob sta podravska priimka in sta malce
pogostejša: 55 Skerbinkov
in 90 Skrbinkov živi danes
v Sloveniji. Njegovo gnezdo
je Pohorje, natančneje župnija Lovrenc na Pohorju.
V zaselku Hudi Kot ob potoku Radoljna je Škerbinkov največ, zato je tu verjetno priimek pred več kot
petsto leti tudi nastal. Hudi

Oglas za predstavo Leopolda Škerbinca - Svengalija v dnevniku Jutro leta 1939 / Foto: Tino Mamić

Kot se imenuje tudi zaselek
pri Ribnici na Pohorju, vendar ne gre za isto naselje.
Škrbinc oziroma Škerbinc
oziroma Škrbinec je slovenski endemit, priimek, ki ga
v drugih državah ne najdemo. To sicer ne pomeni, da
se niso izseljevali, ampak da
so si kako črko spremenili.
Po svetu najdemo tako različici Skerbinc in Skerbinz.
Njegova gnezda so okolica Kamnika, Zadobrova in
Šentvid nad Ljubljano.

V Šentvidu nad Ljubljano se je leta 1670 rodil Jakob
Škerbinc, Napisali so ga kot Skerbiniz. Knjigo hrani
Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1662–1677 Šentvid,
zv. 1, str. 125). / Foto: Tino Mamić
Najbolj znani Šk(e)rbin(e)
c je nedvomno generalmajor Miha Škerbinc (Maribor,
1965) z Blejske Dobrave, aktualni poveljnik poveljstva
sil Slovenske vojske.
Iz novejše zgodovine pa je
znan hipnotizer in iluzionist
Leopold Škerbinc - Svengali (1894–1965) iz Kresnic v
Slovenskih goricah. Svengali je odkril pravega morilca (1926), zaradi katerega

sta v zaporu sedela dva nedolžna. S svojim nastopom
je modrooki čarovnik v Sankt Peterburgu navdušil celo
zloglasnega Rasputina. Nastopal je po vsej Evropi. Po
drugi svetovni vojni pa je zapadel v nemilost pri novih
komunističnih oblasteh, ki
so mu prepovedale »ukvarjanje z grafologijo, magijo
in drugimi okultnimi vedami«. (Konec)
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HUMOR, HOROSKOP
HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Zreli ste za počitek, predvsem tistega, ki bo vključeval tudi
vam najdražje in najbližje osebe. Naj bo čisto navadno poležavanje ali kuhanje odlične hrane (piknik?), vzemite si čas
zase in za svoje občutke. S temi ni nič narobe!

Bik (22. 4.–20. 5.)
Taki, kot ste, ste odlični. Če se vas občasno polotijo dvomi
o tem, kdo ste in kam jo mahate – nikar. Taki, kot ste, ste
najboljši. Ni nobene potrebe, da bi se spreminjali za druge,
samo bodite to, kar ste. To tudi najbolje znate.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Čas je za odkrite pogovore in razkritja, predvsem v najožjih
odnosih. Ničesar ne boste spremenili v kratkem času, toda
marsikatera pot se vam bo razjasnila in razkrila. Potem boste bolj samozavestni in zadovoljni.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nehote boste odkrili področja, ki vam povzročajo največ
stresa. Izkoristite vplive zvezd in se znebite odvečnih stvari v svojem življenju, ne glede na to, na katerem področju
so. Postavite si vprašanje, kaj lahko storite natanko v tem
trenutku.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Notranji glas vam že nekaj časa prišepetava, da upočasnite, in zdaj je skrajni čas, da ga upoštevate. S počitkom ni nič
narobe, zato si ga le privoščite. Vsi vaši projekti, ki jih imate
v mislih, vas bodo počakali.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Neskončno boste hvaležni za ves trud, ki ste ga doslej vložili. Nenadoma boste ugotovili, da lahko več časa posvetite
zadevam, ki jih imate v srcu, a ste jih zaradi preobremenjenosti potiskali na stranski tir. Čaka vas presenečenje.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)

TEŽJI
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se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
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odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Ko so Japonci slišali, da vlak iz Kopra do Maribora vozi 5
ur, so mislili, da je Slovenija večja kot Kitajska.

sudoku_TEZJI_22_52
NALOGA
sudoku_LAZJI_22_52

2
7 6 4
6
9 5
7
2
4
8
3
6
7
5
4
6
1
8
9 5
1
3 9
9 5
2
9 8 3
2

Vlak in velikost države
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Janez bi se rad znebil kakšnega kilograma, zato se odpravi
k zdravniku po nasvet.
»Gospod doktor, res vse poskušam, a se ne morem znebiti teh pet kilogramov,« potarna Janez.
»Ne 'poskušajte' vsega, kakšno stvar izpustite in uspeh
bo zagotovljen,« mu predlaga zdravnik.
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Spraševali se boste. Do kod ste pripravljeni iti in koliko svojih načel prestopiti v želji po nekaterih stvareh, ki jih v življenju mogoče niti ne potrebujete. Še težje vam bo, ker mogoče ne boste komunicirali z osebami, ki so resnično na
vaši strani.

Poskušati ali ne

5

7 6 4
9 5
7
8
6
7
4
6
8
9 5
1
3 9
5
2
2
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Ribi (20. 2.–20. 3.)

Se pogovarjata dva prijatelja pa pravi prvi: »Tine, si že
naredil kakšen načrt za dopust?«
Tine: »Ne, čemu bi delal kakršnekoli načrte? Moja žena
določi, kam bomo šli, moj šef določi, kdaj bomo šli, in
moja banka določi, kako dolgo bomo na dopustu!«
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Zdravje lahko v tem obdobju malce zaškripa, predvsem na
račun stresnih dogodkov okoli vas. Razmislite, kako bi si ponovno napolnili baterije, pa tudi na fizičnem področju nekaj
počitka ne bo odveč. Posvetite se sebi.

Načrt za dopust
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)

V starih časih, ko so se še uporabljale videokasete, sta se
dve miški preglodali do videoteke in ena je takoj začela
glodati filmski trak.
Druga miška jo vpraša: »Kakšen se ti zdi film?«
Prva pa ji odgovori: »Ti, a veš, da je knjiga boljša.«
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Govoriti o spopadanju s svojimi strahovi je eno, dosti težje pa je to dejansko izvesti. Toda rezultati so vredni vseh tegob. In ko boste obračunavali s strahovi, imejte v mislih, da
za vsakim dežjem posije sonce. Tudi za vas bo!

Miški iščeta hrano
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)
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Predsednik lovske družine sprašuje kandidata za lovca:
»Kaj je potrebno, da postaneš dober lovec?«
»Mirna roka, bister pogled in močan glas.«
»Zakaj pa močan glas?«
»Da te slišijo, ko pri lovu na divjega prašiča z drevesa
kričiš na pomoč!«
1
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4

Vse odločitve, ki jih boste sprejemali v kratkem, sprejmite
po natančnem premisleku in celo razgovoru z osebami, ki
jim zaupate. Ker ste v zadnjem času dobro negovali krog zaupnosti, boste imeli podporo na tem področju.
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Kakšen mora biti lovec
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Spoznali boste, da biti sam ne pomeni nujno osamljenosti
in žalosti, temveč je lahko tudi odlična možnost za regeneracijo. In odločite se, da boste v tem času uživali, kajti za
ovinkom se vam obetajo sončni žarki.
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)

TA JE DOBRA
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Spoznali boste, da nekateri ljudje in navade niso več pravi za vašo življenjsko pot, da vam niso več v oporo oziroma zadovoljstvo, temveč ravno obratno. Odločite se in jih
spremenite oziroma se oddaljite. Na pot vam bodo prišli
novi obrazi.
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NAGRADNA KRIŽANKA

1. 7.
19. 7.

2 0 2 2

LET

YEARS

Festival
BLED 27

LAIBACH 19. 7.
vstopnice:

Nagrade:
1. nagrada: 2 vstopnici za koncert LABACH, 19. 7.,
27. Festival Bled
2. nagrada: 2 vstopnici za koncert Klemen Slakonja & Small
Band, 16. 7., 27. Festival Bled
3. nagrada: 2 vstopnici za koncert GYPSYLAND, Balkan boys
& Orkester slovenske vojske, 14. 7., 27. Festival Bled
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite do petka, 8. 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.

Gorenjski glas
petek, 1. julija 2022

Mali oglasi, zahvale

Prevzeli tri nova vozila
Poklicni gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale so minuli teden s slavnostno prireditvijo
prevzeli tri nova vozila.

Domžale – Prejšnji teden
so domžalski poklicni gasilci tudi uradno prevzeli eno
najsodobnejših gasilskih vozil za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, gasilsko vozilo za tehnične intervencije in kombinirano
logistično vozilo. Vsa tri vozila so sicer v uporabi od druge polovice leta 2020.
Gasilsko vozilo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi je bilo dobavljeno sicer že junija 2020,
vrednost vozila pa znaša skoraj šeststo tisoč evrov. Doslej
so z njim posredovali na nekaj manj kot petdeset intervencijah. Kombinirano vozilo za logistiko je opremljeno
z dvižno ploščadjo in je namenjeno opravljanju meritev in logistični podpori ob
intervencijah, njegova vrednost pa znaša dobrih 48 tisoč evrov. Vozilo za tehnične intervencije z dvigalom
pa je namenjeno posredovanju ob naravnih nesrečah,
porušenih objektih, nesrečah v prometu, reševanju na

Prevzema novih vozil se je udeležil tudi minister za obrambo Marjan Šarec. / Foto: Ministrstvo za obrambo RS
vodi in iz nje ter tehnični pomoči pri požarih. Vrednost
vozila znaša 746 tisoč evrov.
Skupna vrednost vseh vozil je tako skoraj 1,4 milijona evrov, od tega je Občina Domžale prispevala sedemsto tisoč, dobrih štiristo
tisoč je prispeval CZR Domžale, preostanek pa Urad za
zaščito in reševanje oz. ministrstvo za obrambo.

Prevzema se je udeležil
tudi minister za obrambo
Marjan Šarec, ki je med drugim dejal: »Izračuni kažejo,
da vsaka minuta, ko ne posredujemo ob začetku požara
ali druge ujme, stane štirideset milijonov evrov na celotni državni ravni. Zato je še
kako pomembno, da imamo usposobljene gasilke in
gasilce. Pomembno je, da

imajo na voljo tudi sodobno
opremo, s katero znajo rokovati in ki jim služi v vseh
nesrečah, ki nam dandanes
pretijo.«
Podžupan Domžal Marjan Ravnikar pa je gasilcem
zaželel, da bi bila nova vozila čim večkrat uporabljan
na vajah in usposabljanjih,
čim manjkrat pa v intervencijah.

Omejitev za gorske kolesarje
Na zelenih pobočjih Dovške Babe in planine Dovška Rožca se vsako leto od konca junija pa do vse
septembra pase veliko živine iz okoliških vasi. Gorske kolesarje in voznike osebnih vozil pozivajo k
upoštevanju sprejetih odločitev.
Suzana P. Kovačič
Dovje – Planinska paša je
tradicionalen način rabe
kmetijskih površin v gorskih
območjih in je bistven pogoj
za obstoj nekaterih kmetij v
dolini ter pomemben naravovarstveni dejavnik.
«Planine so prav tako priljubljen cilj številnih pohodnikov in gorskih kolesarjev. Za doseganje sozvočja kmetijstva in turizma na planinah pa je potrebno stalno ozaveščanje o
pomenu planin. Tako se je
na planinah v pašni sezoni treba izogibati pretiranemu teptanju rastlin s hojo
ali vožnjo zunaj označenih
poti in vznemirjanju živali. Veliko težavo predstavlja
tudi nekontrolirana vožnja
z gorskimi kolesi v naravnem okolju, ki običajno poteka po strmih terenih, uničuje pašnike in vznemirja živali. Na zelenih pobočjih Dovške Babe in planine Dovška Rožca se vsako
leto od konca junija pa do
vse septembra pase večja
količina živine iz okoliških
vasi. Z Agrarno skupnostjo

Obnovili pet
obeležij
Alenka Brun
Preddvor – Po besedah Franca Ekarja je Občinski organizaciji ZB občine Preddvor s
pomočjo občine ter lastnimi
prizadevanji in delom uspelo
obnoviti pet partizanskih obe-

Aleš Senožetnik

21

info@g-glas.si

partizanski spomenik v spomin na požig vasi in spomenik petim ustreljenim talcem
v Kokri, plošča v Kokri v spomin zahrbtno ustreljenima
domoljuboma Matiji Tičarju
in Francu Mubiju, ki sta ilegalno pomagala partizanom,

Uspelo jim je sanirati oziroma obnoviti pet partizanskih
spominskih obeležij./ Foto: OO borcev za vrednote NOB Preddvor
ležij na območju vasi Kokra
in Možjanca. Obeležja imajo
status kulturnega spomenika
lokalnega pomena že od leta
2006. Gre za naslednja obeležja: plošča v spomin padlih
borcev NOB in talcev na pokopališču v Kokri, osrednji

ter spominsko obeležje trem
padlim partizanom na Možjanci. »Za vsa obnovitvena
dela na spominskih obeležjih smo pridobili pozitivna
soglasja lastnikov posesti, na
katerih so postavljena,« je še
povedal Ekar.

Nova zunanja telovadnica
v Kovorju
Suzana P. Kovačič
Kovor – »Res je dobro postati fit in imeti svoj gibi gib.
Kdor se zraka nadihati zna,
vedno vesel je za dva,« je odmevalo na uradnem odprtju nove zunanje telovadnice ob Podružnični šoli Kovor
ob koncu šolskega leta, ki se
ga je poleg učencev, ki so

prikazali uporabo vadbenih
naprav, udeležilo vodstvo
osnovne šole, učitelji in
predstavniki Krajevne skupnosti Kovor, Občine Tržič
in Športne zveze Tržič. Investicijo v skupni vrednosti
16.675 evrov sta sofinancirali Občina Tržič in Krajevna skupnost Kovor, izvajalec
del je bil Taurus šport.

Planine so priljubljen cilj številnih pohodnikov in gorskih kolesarjev, za doseganje sozvočja
kmetijstva in turizma na planinah pa je potrebno stalno ozaveščanje o pomenu planin.
Dovje - Mojstrana smo, z željo po zaščiti živali v pašnem
obdobju, sprejeli odločitev,
da na zgornjem delu makadamske poti proti Dovški Babi poostrimo nadzor
in dodatno omejimo dostop
vsem osebnim vozilom, ki
je sicer v veljavi že nekaj let,
ter gorskim kolesarjem, ki
posegajo po vrhovih Dovške
Babe in z nekontrolirano

vožnjo navzdol ogrožajo
pohodnike, živino in uničujejo pašnike. Zapora ceste bo postavljena v času pašne sezone na Ravnah (križišče Dovška Baba–Hruščanska planina (Visoke) za vsa
osebna vozila (izjema so lastniki zemljišč) in za gorske
kolesarje. Od tam lahko nadaljujete peš,« so obvestili na Turizmu Kranjska

Gora in dodali, da je dostop
z avtomobili in kolesi torej
možen do razcepa Dovška
Baba–Hruščanska planina.
«Ker gre za manjša parkirišča ob cesti, vam svetujemo, da v izogib prometnim
zamaškom svoja vozila parkirate na uradna parkirišča
na Dovjem in se na Dovško
Babo odpravite peš,« svetujejo pohodnikom.

Otroci so se razveselili novega sodobnega vadbenega
igrišča.

Glasbeni večeri pod grajsko lipo
Kranj – Vsako sredo v juliju in avgustu bodo na dvorišču gradu
Khislstein potekali Glasbeni večeri pod grajsko lipo, butični
glasbeni dogodki, ki bodo tudi letos gostili odlične glasbenike.
Sezono bo že 6. julija odprl hollywoodski igralec Rade Šerbedžija s svojim ansamblom Zapadni kolodvor.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
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V nedeljo bo Urhov semenj

Begunje – V nedeljo, 3. julija, pred praznikom župnijskega
zavetnika sv. Urha, bodo v Begunjah pripravili peti Urhov semenj. Domače organizacije in posamezniki so se povezali in
po dveh letih spet pripravili zanimiv in pester program, ki ga
povezuje skupna ideja po ohranjanju tradicije in povezovanja
v kraju. Dogajanje se bo začelo ob 9. uri z mašo v župnijski
cerkvi. Sledil bo nastop Pihalnega orkestra Lesce, folklornih
skupin, domačega kulturnega društva in plesalcev Country
č'bele ter odprtje razstave na prostem Turizem v Begunjah
nekoč. Po 12. uri bo na voljo kosilo, jedi bodo povezane s sv.
Urhom – ribe in piščanec. Ob 12.30 sledi 9. Begunjska avantura – rekreativna, pohodniška in zabavna prireditev z zanimivimi interaktivnimi nalogami, povezanimi s spoznavanjem
kraja in okolice. Od 13. ure dalje pa bo na prizorišču sledilo
druženje ob glasbi Gorenjskega kvinteta. Sejemsko dogajanje
bodo zaokrožile stojnice z dobrotami in izdelki domače obrti.

Vrača se Poletje pod krošnjo
Kamnik – Julija se v Kamnik vrača festival Poletje pod krošnjo.
Štirje torkovi večeri na dvorišču Mekinjskega samostana bodo
posvečeni kulturnim dogodkom. Program festivala bodo tako
že ta torek odprli s cvetoberom gorenjskih komikov – Rok
Bohinc, Dino Kapetanović in Nejc Šmit se bodo predstavili z
improvizirano komedijo Najbolj hud impro šov. Še pred tem
pa bo ob 20. uri Špektakularna otvoritev festivala s KUD Kiks
teatrom in gosti. Drugi torek, 12. julija, v sodelovanju s škofjeloškim festivalom In memoriam prof. Peter Hafner prinaša
koncert zasedbe Ingver in Gverilke; 19. julija bo, prav tako v
sodelovanju s škofjeloškim festivalom, na sporedu koncert
Elli de Mon in Martina Ramoveša, 26. julija pa bo dogajanje
sklenil godalni duet Bojana Cvetrežnika in Barje Drnovšek.
Festival poteka v produkciji Javnega zavoda za kulturo Kamnik,
vstopnina pa znaša pet evrov.

Človeška ribica v kranjskih rovih septembra
Kranj – Informacijski center v rovih pod Pungertom v Kranju,
kamor bodo preselili belo in črno človeško ribico iz manj znane jame Tular pod Gaštejskim klancem, bodo predvidoma
odprli v septembru. Tako je napovedal kranjski župan Matjaž
Rakovec po junijski seji mestnega sveta, na kateri so potrdili
še statut lani ustanovljenega Zavoda Jamski laboratorij Tular
Kranj. Mestni svet je odločitev o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Človeška ribica v Kranju sprejel maja lani, na
naslednji seji pa potrdil tudi pogodbo za omenjeni projekt
in akt o ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular. V rovih
pod Pungartom bo možno v živo videti človeško ribico, na
interaktivni način spoznati njeno kraško okolje, ogroženost
in povezanost s pitno vodo ter se seznaniti 60-letno zgodbo
Jamskega laboratorija Tular, enega od dveh na svetu.

Sobota, 2. 7.
17.00, 18.30, 20.00 ELVIS
18.50, 21.00 ČRNI TELEFON
20.30 JURSKI SVET: PREVLADA
17.40 JURSKI SVET: PREVLADA, 3D
16.15 KOZMOBLISK, sinhro.
15.30, 18.10, 20.45 TOP GUN: MAVERICK

Brez stresa iz Kamnika na Jezersko, iz Preddvora v Logarsko dolino ali iz Luč na Krvavec.
Alenka Brun
Jezersko – Na spletni strani Občine Jezersko sporočajo, da bo tudi letos organiziran izletniški prevoz okoli Kamniško-Savinjskih Alp.
O tem je na zadnji seji spregovoril tudi župan Jezerskega Andrej Karničar ter

bil odkrit v izjavi, da je lanskoletna testna vzpostavitev
prevoza presegla pričakovanja. Gre pravzaprav za to, da
vam lahko izlet iz Kamnika na Jezersko, iz Preddvora v Logarsko dolino ali iz
Luč na Krvavec ne povzroča
nobenih logističnih težav.
Tudi letos je lahko podobno:

v dopoldanskih urah se lahko odpeljete v eno smer, popoldan pa se lahko vrnete v
obratni smeri do izhodiščne točke.
Izletniški prevoz so začeli izvajati zadnji konec tedna v juniju, na voljo pa bo
do konca avgusta letos, razen ob ponedeljkih. Cena

HALO-HALO GORENJSKI GLAS

OBVESTILA

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.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI BUS V IZOLO 8. 7., VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER 18.
7., RADENCI 18.–25. 9., MORAVSKE TOPLICE 18.–25. 9., ŠMARJEŠKE TOPLICE 2.–7. 10., DOLENJSKE TOPLICE 9.–14. 10., STRUNJAN 20.–25.10., BERNARDIN 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE
2.– 6. 10., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI 5.–12. 10., 22.–29. 10.,
BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM 28.–31. 10., MANDARINE 8.-10.
10., POTEPANJE PO BOSNI 15.–19. 10., MEDŽUGORJE 15.–17. 10.,
BANJA KULAŠI 2.–12. 11., MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV. www.rozmanbus.si

15.45 ČEBELICA MAJA 3: ZLATO JAJCE,
sinhro.
16.45
sinhro. LOKA
KINOBARABE,
SORA, ŠKOFJA
Petek, 1. 7.
20.30 ELVIS
Nedelja, 3. 7.
20.00 ELVIS

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

prevoza se giblje med štirimi in devetimi evri, lahko pa si sedež tudi rezervirate. Več o tem, o postajališčih ter o urah prevoza (te
se bodo prilagajale potrebi
oziroma povpraševanju potnikov) pa lahko izveste tudi
na spletni strani Občine Jezersko.

Še nekaj prostih mest
Kranj – Člane Medobčinskega društva invalidov Kranj obveščamo, da je še nekaj prostih mest za izlet v neznano. Prijave
sprejemamo do zapolnitve avtobusa v pisarni društva v torek
in četrtek od 15. do 17. ure.

PREDAVANJA
O pisatelju Orhanu Pamuku
Spletni dogodek – Pisateljica in mentorica Nina Kosmač
vabi na predavanje o pisatelju Orhanu Pamuku, ki bo v soboto, 2. julija, ob 19. uri na Zoomu: https://us05web.zoom.
us/j/89674576645?pwd=YjVJNkRmSWcrZFdhbkhZUENGcnhYdz09, ID: 896 7457 6645; access code: BQb855.

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

KONCERTI
Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom

PRIREDITVE
Srečanje godb v Šenčurju
Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur vabi na srečanje godb,
ki bo potekalo v okviru Medenega festivala v soboto, 2. julija,
v Čarobnem vrtu v Šenčurju. Poleg domačega orkestra bodo
nastopili še Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Godba Vodice, Godba Gorje in Društvo godbenikov Cerkno. Parada godb
se bo začela ob 18. uri in bo krenila izpred Športne dvorane
Šenčur.

Vrba – V okviru KašArta bo v soboto, 2. julija, ob 20. uri na
parkirišču pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi Prešerna noč z
Aleksandrom Mežkom in prijatelji. Letos se bodo Aleksandru na
odru pridružili skupina Masharik in Gregor Strasbergar (Mrfy).

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

Izlet na Krvavec

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

Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na
pohodni izlet na Krvavec, ki bo v torek, 5. julija. Zbirno mesto
je pred AMD ob 8. uri. V primeru slabega vremena bo izlet v
četrtek, 7. julija.

Juliana trail Grahovo ob Bači–Most na Soči
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 9.
julija, pohod po 10. etapi Juliane trail Grahovo ob Bači–Most
na Soči: Grahovo–Temljine–Kneža–Podmelec–Hum–Ljubinj–
Senica–Most na Soči. Skupne zmerne hoje bo 6 ur. Turo bo
možno tudi skrajšati. Informacije daje in prijave zbira do četrtka, 7. julija, Franci Erzin na telefonsko številko 041 875 812.

www.gorenjskiglas.si

CINEPLEXX, KRANJ

Prijaznejša možnost prevoza okoli
Kamniško-Savinjskih Alp

IZLET

KINO SPORED

Gorenjski glas
petek, 1. julija 2022

info@g-glas.si

LOTO
Rezultati – žrebanje 29. junija 2022
Loto: 5, 24, 26, 29, 33, 36, 37 in 25
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke z geslom Poletje
med vodami, objavljene v časopisu Gorenjski glas 7. junija
2022, ki prejmejo po dve vstopnici po izbiri za dogodke na
festivalu Poletje med vodami, so: Jure Šenk iz Kranja, Vinko
Peternel iz Poljan in Vera ter Štefan Kurnik iz Žabnice. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Loto PLUS: 1, 5, 6, 8, 15, 16, 34 in 25
Joker 6: 508634
Sklad 3.7.2022 za Sedmico: 3.090.000 EUR
Sklad 3.7.2022 za Loto PLUS: 710.000 EUR
Sklad 3.7.2022 za Joker 6: 300.000 EUR

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR

+ po

št ni n a

Mali oglasi, zahvale

MALI OGLASI
T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

STROJI IN ORODJA

HOBI

PRODAM

KUPIM

SKORAJ nov 10 mm namizni vrtalni
stroj, tel.: 040/228-427
22001629

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
22001575
STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
22001623

GRADBENI
MATERIAL
KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM
NOVA, še v embalaži, bela Kolpasan
omarica z umivalnikom Evelin 6511,
655 x 645x 460 mm, tel.: 041/740955
22001645

KURIVO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

PRODAM
DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019		
22001619

HIŠE

PRODAM
2 otroška vozička - marela, rdeč in moder, cena po dogovoru, tel.: 041/731996
22001632
MODRO lupinico, cena po dogovoru,
tel.: 041/731-996
22001634

PRODAM
4 sobno stanovanje v Kranju, 129
m2,1. nadstropje, 2 balkona, parkirišče
z “rampo”, tel.: 031/475-719 22001602

OTROŠKA OPREMA

SUHA hrastova drva in bukove butare,
tel.: 031/826-621
22001130
SUHA, razžagana drva in njivsko prst,
Gorje, tel.: 031/561-707
22001627

ŽIVALI IN
RASTLINE

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

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:
info@fesst.si
Internet:
www.fesst.si

MOTORNA VOZILA

SUZUKI Jimny 4 x 4, letnik 2006,
135.000 km, lepo ohranjen, tel.:
041/227-338
22001638
VW Yetta 1.6 TDi, 105 KS, highline,
kovinsko siva, 138.000 km, servisiran,
cena 11.500 EUR, tel.: 040/567544
22001639
KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629504
22001625
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

PEČARSTVO, lončene peči, zidani kamini, kmečke peči, obnova, popravilo,
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš
Avsenek d.o.o., Kranjska cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-636		
22001256

SANACIJE, obnove dimnikov z inox
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, montažni dimniki, dimniške kape.
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o.,
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229246		
22001257

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima
od 29.6. do 3.7. uradne ure: delavniki
od 8. do 13. in od 15. do 18. ure, nedelja od 8. do 13. ure. Izdelke pošiljamo po tudi pošti. Torkar Antonija s.p.,
Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 04/5318-340, 051/649-793

PRODAM
LABRADORCE, rjave in črne, cepljene, čipirane, tel.: 041/313-405

RAZNO

148 strani, mere: 20 x 24 cm

PRODAM

KMETIJSKI STROJI

POHIŠTVO

PRODAM

PODARIM

KASETO z orodjem, staro 50 let, za
traktor, tel.: 041/586-355
22001635

MANJŠI 10 kg žar za odojka, nerjaveče jeklo, zložljiv, cena 90 EUR, tel.:
040/228-427		

OBRAČALNIK sena, širina 5 m in bikce ter telice po izbiri, 200 kg, limuzin,
tel.: 031/585-345
22001616

VISEČO mrežo z ogrodjem, lepo ohranjeno, ugodno, tel.: 040/556-060		

ZELO dobro ohranjen jogi, dimenzije
190 x 90 cm, Železniki, tel.: 031/753125
22001640

OGREVANJE,
HLAJENJE

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

22001622

STANOVANJSKA
OPREMA

LOVSKO tirolsko jakno in brezrokavnik
ter lovski lestenec na eno žarnico, tel.:
040/228-427		
22001630

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

22001631

www.gorenjskiglas.si

22001643

TRAKTOR Case 75 km 4 x 4 in izkopalnik za krompir, tel.: 051/673-752

PRODAM

22001647

RABLJENO peč za CK KTK 444, na
trda goriva, z bojlerjem, cena 400
EUR, tel.: 040/522-329

KUPIM

ZAHVALA

CISTERNO, od 2.700 do 6.000 litrov, lahko s topom, Sp. Brnik 40, tel.:
041/841-835
22001628

Ob boleči izgubi naše drage mami in babi

ŠPORT,
REKREACIJA

PRIDELKI

roj. Drol

PRODAM

DROBNI krompir mladi, tel.: 051/641172
22001642

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem ter vsem, ki ste nam stali ob strani v težkih dneh
slovesa. Prisrčna hvala g. župniku Mateju Nastranu in jezuitu
g. Francu Kejžarju za svečan pogrebni obred.

VZREJNE ŽIVALI

Ohranimo jo v lepem spominu in naj počiva v miru.

PRODAM

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, Sorica, Selca

22001637

AVTOMOBILI
PRODAM

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

22001617

22001644

KUPIM
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ELEKTRIČNO žensko mestno kolo,
malo rabljen, skoraj nov, tel.: 041/359103
22001646
PONY kolo clasic, nov - še v embalaži,
tel.: 040/239-365
22001626

Milene Veselinovič

PRODAM

BREJO telico in kravo po izbiri, tel.:
041/443-490
22001636

TURIZEM

ČB bikca, tel.: 031/387-440

ODDAM
APARTMA - Murine Umag, lepo urejen, z lastnim parkiriščem, po ugodni
ceni, tel.: 041/887-285
22001651

22001649

KRAVO drugič brejo, tel.: 031/410571
22001650
MESEC dni staro teličko ČB, tel.:
031/496-299
22001641
KUPIM
BIKA mesne pasme, težkega od 300
do 500 kg in pajka ter zgrabljalnik okoli
3.5 m, tel.: 031/387-021
22001652

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

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081		
22001620

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

V SPOMIN
Minilo je leto, odkar si za vedno odšla, naša draga mami

Ana Alibegovič
Kjerkoli si, vsak dan v naših mislih si.
Hvala vsem, ki obiskujete njen grob.

ODDAM

www.gorenjskiglas.si

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali 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.
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KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001621

Vsi njeni

OSTALO
PRODAM
NOVO kovinsko kad za napajanje krav
na pašniku in sveder za drva, ugodno,
tel.: 041/233-150
22001648

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
ZAPOSLIMO osebo za delo v strežbi. Nedelje in ponedeljki prosti. Gostilna pri Slavki, Viktor Marinšek s.p.,
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740691, 041/621-111
22001586

STORITVE
NUDIM
SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki, markize, www.asteriks.net 22001618
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

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V 83. letu nas je nepričakovano zapustil dragi ati, ata, tast, brat
in stric

Rafael Lotrič
iz Železnikov

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, sočutne objeme in stiske rok,
podarjeno cvetje in sveče, darove za sv. maše, molitve in ostalo pomoč. Posebna zahvala prijateljem planincem in reševalcem
GRS Škofja Loka. Zahvala g. župniku za lepo opravljen obred,
hvala pevcem, trobentaču, pogrebcem ter pogrebni službi Akris.
Prisrčna hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Železniki, junij 2022
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Za jubilej po rekord
Legendarni Franci Teraž iz Mojstrane, gorski in trail tekač, maratonec, alpinist in gorski reševalec, si je
za svojih šestdeset let postavil osebni izziv – na Triglav v manj kot dveh urah. Uspelo mu je.
Suzana P. Kovačič
Mojstrana – Za ta osebni
podvig se je Franci Teraž odločil v soboto, 25. junija, na
dan državnosti, in ga tudi dosegel. Od Aljaževega doma
v Vratih je na vrh Triglava prehodil in pritekel v eni
uri, 58 minutah in 37 sekundah. »Res je bilo noro, kar
dramatično,« je povedal ob
vrnitvi v dolino. Na začetku
se mu je zdelo, da je bil tempo kar prehiter in tudi »kriza« je prišla vmes. Je kar vedel, da bo. Najprej se je malo
upočasnil s Triglavskih podov do Kredarice, potem še
enkrat na poti proti Malemu
Triglavu. A je imel ob sebi od
začetka do konca poti športne prijatelje. Ves čas sta ga
spremljala gorska tekača
Luka Kovačič in Tomaž Dolar, ob poti pa gorski reševalci iz Mojstrane. Okrog 14 je
bilo vseh skupaj v Francijevi ekipi. »V eni uri in 35 minutah moramo biti na Kre-

Franci Teraž na Triglavu – v 1 uri, 58 minutah in 37
sekundah
ki se ji je pridružil še gorski
tek. »Ko sem zmagal na svoji prvi tekmi v Italiji, sem se
za gorski tek še bolj navdušil
in tekmoval. Udeležil sem se
15 svetovnih prvenstev v gorskih tekih in imam še vedno

in začel plezati. Kot alpinist
je preplezal različne smeri doma in v tujini. Skalaško smer v Triglavski severni steni je najhitreje preplezal v eni uri in 48 minutah.
»Že leta 1987 sem od Alja-

Nazaj v dolini, obdan s športnimi prijatelji
darici, to sem fantoma že takoj povedal.« No, pri Kredarici so imeli kakšno minuto
»viška« ...
Franci Teraž se s športom ukvarja od enajstega
leta. Najprej je treniral tek
na smučeh, kasneje atletiko,

najboljše, sedmo mesto med
Slovenci. Sem pionir gorskega teka v Sloveniji.« S hribi
je »gor zrasel«, in že ko je bil
star enajst let, jih je, fantine, pokojni Avgust Delavec
prvič peljal na Dovški križ.
Osvojil je tudi vse tri Rokave

ževega doma na Triglav (čez
Prag) prišel v eni uri in 31
minutah, kar je bilo za tiste čase nepojmljivo. In sem
čakal, če bo kdo ta čas na tej
trasi izboljšal, kar je uspelo
Luki Kovačiču in Nejcu Kuharju. Pred približno dvema

letoma pa sem začel razmišljati, da bi pri šestdesetih letih poskusil priti gor v času
pod dvema urama, kar seveda ni enostavno pri teh letih. Da vidim, če se da. Pa še
kost sem dal tem fantinom,
da ko bodo oni toliko stari,
da bodo poskusili.« Še vedno tekmuje, a zdaj največ na
gorskih trailih, predvsem v
Italiji. »Šport mi je v zadovoljstvo, veselje, v hribih se
vedno nekaj novega dogaja. Gorski tek in gorski trail sta v svetu postala zelo popularna.« Za sobotni podvig se je intenzivno pripravljal od januarja. »Veliko sem
kolesaril, hodil po hribih, naredil kar okrog tri tisoč kilometrov. Pred približno dvema tednoma sem sam napravil pot od Aljaževega doma
na vrh Triglava, takrat sem
imel čas dve uri in šest minut, tako da sem za občutek
že vedel. Zdaj, ko je šlo zares,
kaj dosti rezerve nisem imel
in sem šel na polno.« Nagrada je sledila v dolini z druženjem in pogostitvijo v Aljaževem domu.
Do »hišnih« gora nima daleč, saj živi v zadnji hiši, preden se začne dolina Vrata.
Še vedno je gorski reševalec
pri Društvu GRS Mojstrana.
»Prej sem se veliko ukvarjal z vrhunskim športom, v
službi sem bil v Acroniju kot
vodovodni inštalater, vzdrževalec. Zdaj sem dve leti upokojen in imam več časa tudi
za gorsko reševanje.« Franci Teraž je šestdesetletnico
praznoval 19. januarja, a takrat to ni bil pravi letni čas za
njegov osebni podvig na Triglav.
Enkrat hitreje, kdaj tudi z
bolj umirjenim tempom, saj
gresta z ženo Anico praviloma vsako nedeljo kam v hribe. »V zadovoljstvo, veselje,
užitek, tako moraš to vzeti.«
In s tistim pravim občutkom
za gore, ki ga imajo le izkušeni ...

Nad epidemijo po
priporočilih stroke
Suzana P. Kovačič
Ljubljana – Minister za
zdravje Danijel Bešič Loredan je pred nekaj dnevi poudaril, da moramo covid-19
umestiti v naš zdravstveni
sistem in da bo glavno vlogo pri obvladovanju epidemije covida-19 imela stroka. »Na vladi in ministrstvu
za zdravje smo veseli, da dajemo besedo stroki in odgovornost za obvladovanje epidemije Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ),
ki je edina ustanova, ki v Sloveniji to lahko vodi in tako je
tudi prav. Dorekli smo način
komunikacije in ukrepanja
za prihodnost,« je poudaril.
Predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ in
vodja nove posvetovalne
skupine za covid-19 Mario
Fafangel je povedal, da bo
o epidemičnih priporočilih in ukrepih skupina tehtala na podlagi treh scenarijev razvoja epidemije. V

Po besedah vršilca dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ Ivana Eržena bo naloga posvetovalne skupine
predvsem ta, da bo spremljala dogajanje na področju pojavljanja virusa in predlagala, kako naj se družba pripravi na to, da bo bolezen obvladljiva. Mario Fafangel je
še poudaril, da bo upravljanje tveganja odslej na ravni
posameznika, ki ima na voljo paleto orodij. Vsak posameznik pa se bo prostovoljno odločil, po čem bo posegel.
Ob omenjeni posvetovalni skupini bodo posamezni člani vodili tudi delovne skupine, ki bodo pripravljale predloge priporočil za posamezna področja,
med drugim šolstva, higiene in prezračevanja ter domov starejših.
Državni zbor pa je sprejel
novelo zakona o nalezljivih
boleznih. Ta ne uvaja obveznega cepljenja proti covi-

Po besedah vršilca dolžnosti strokovnega direktorja
NIJZ Ivana Eržena bo naloga posvetovalne skupine
predvsem ta, da bo spremljala dogajanje na področju
pojavljanja virusa in predlagala, kako naj se družba
pripravi na to, da bo bolezen obvladljiva. Mario
Fafangel je še poudaril, da bo upravljanje tveganja
odslej na ravni posameznika.
skupini bosta tudi epidemiologinji Alenka Trop Skaza
(namestnica vodje) in Marta Grgič Vitek, pa tudi imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc,
antropolog Dan Podjed,
specialist javnega zdravja
Rade Pribaković Brinovec,
mikrobiologinja Viktorija
Tomič, komunikolog Mitja
Vrdelja, matematik Janez
Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec. Skupina se bo prvič sestala julija,
strateške izsledke pa bodo
javnosti predstavili predvidoma sredi avgusta.

du-19, prav tako ne predvideva dodatnega zapiranja
šol. Ne uvaja novih prekrškovnih postopkov ali glob
oziroma nekatere celo črta,
navajajo predlagatelji. Novela strožje omejuje vlado
pri ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. Državni zbor se bo
sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov pa bo o njih
tudi glasoval.

Za dom starostnikov iščejo koncesionarja

vremenska napoved
Danes, jutri in v nedeljo bo pretežno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo sredi dneva in popoldne v gorskem
svetu. Verjetnost za popoldanske nevihte bo precej majhna.
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Komenda – Občinski svet Občine Komenda je na junijski seji
sprejel odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu. Odlok je podlaga za pripravo
javnega razpisa za izbiro zdravnika v domu starejših občanov,
ki ga v Komendi gradi SeneCura in je tik pred zaključkom.
Kot je na seji pojasnila direktorica občinske uprave Majda
Ravnikar, jih je SeneCura obvestila, da bodo septembra, ko bo
novi dom odprl vrata, začeli ponujati tudi storitev ambulante
splošne medicine v obsegu 0,27 tima, namenjeno oskrbovancem doma. Občinska uprava je zato na Zdravstveni dom
Kamnik naslovila vprašanje, ali v tem obsegu lahko zagotovi
zdravnika, a jih je vodstvo obvestilo, da zaradi kadrovske stiske to ni mogoče, zaradi česar so se v Komendi odločili za
podelitev koncesije.

