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Drugačnost vabi k dialogu
To je eden od poudarkov iz pridige ljubljanskega nadškofa metropolita
Stanislava Zoreta pri maši na veliki šmaren na Brezjah. Svečano je bilo tudi
v drugih slovenskih Marijinih božjepotnih središčih.
Jože Košnjek, Janez Kuhar

V ljubljanski nadškofiji je
bila tradicionalno osrednja
slovesnost velikega šmarna
na Brezjah, kjer so namenili še posebno pozornost spoštovanju ukrepov zaradi epidemije. Romarji so se pri gasilskem domu lahko tudi cepili, za kar je skrbela ekipa iz
Zdravstvenega doma Kočevje. Po nagovoru gvardijana
frančiškanskega samostana
in rektorja Marijinega svetišča patra dr. Roberta Bahčiča je mašo daroval ljubljanski škof metropolit msgr.
Stanislav Zore. V pridigi je
dejal, da je »današnji praznik smiseln in izpolnjen

Brezje – Da je veliki šmaren,
pridevnik velik ima med
cerkvenimi prazniki le še
velika noč, tudi dan za romanje, je potrdil tudi letošnji praznik. V nedeljo so
romarji, tudi zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije, sicer manj množično
kot pred epidemijo prihajali v Marijina romarska središča. Vendar je na Brezje,
na Ptujsko in Sveto Goro, v
Mursko Soboto, v Novo mesto in v nekatere manjše kraje z romarsko tradicijo prišlo več tisoč ljudi.

samo v naši veri v večno življenje. Brez te vere bi bil ta
praznik prazen. Bil bi privid, iluzija. Prazen obet, goljufiva obljuba, ki se nazadnje razblini v razočaranje.
A naš Bog ni goljufiv, ne
daje praznih obljub, ker je
ljubezen«. Veliki šmaren je
obenem eden tistih praznikov, ki slovenskega kristjana povabi na romanje, je dejal nadškof Zore in spomnil
na zmaja, staro kačo, ki je
bila po Mojzesovi knjigi premagana, vendar je na zemlji
spremenil svoj način delovanja v škodo Cerkvi.
42. stran

Nadškof Stanislav Zore pred podobo Marije Pomagaj z Brezij. V pridigi je pozval ljudi k
medsebojnemu spoštovanju in dialogu. / Foto: Tina Dokl

Pogačar doma, Komenda na nogah Samo od sebe
Kolesarju Tadeju Pogačarju so v petek v domači Komendi pripravili sprejem, ki se ga je udeležila
množica navijačev. Dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji in bronastega z olimpijskih iger do konca
sezone čaka še nekaj pomembnih enodnevnih dirk, tudi evropsko in svetovno prvenstvo.
Maja Bertoncelj

Na javnih kulturnih prireditvah so znova obvezne
zaščitne maske. Bliža se 23. avgust, ko država
ne bo več krila hitrih testov. Kakšni so odzivi?
Delež polno cepljenih v državi pa je komaj
40,4-odstoten.
Suzana P. Kovačič

Foto: Tina Dokl

Komenda – »Tadej … Pogačar, Tadej … Pogačar,« je bilo
v petek popoldan izmenjaje
slišati na hipodromu v Komendi, kjer so priredili sprejem za tega izjemnega športnika. To je bil že tretji sprejem zanj v dobrih dveh letih,
a največji.
Kolesar s Klanca pri Komendi se je na prizorišče
pripeljal s kolesom, oblečen v rumeno majico zmagovalca Dirke po Franciji in
v spremstvu kolesarjev ekipe Pogi Team, na katere je
ponosen še bolj kot na svoje rezultate.
49. stran

ne bo bolje

Tadeja Pogačarja je na hipodromu v Komendi pričakala množica navijačev. Pripeljal se je v
rumeni majici zmagovalca Dirke po Franciji in v spremstvu kolesarjev ekipe Pogi Team.

Ljubljana – Vlada je za teden
dni podaljšala veljavnost večine ukrepov za zajezitev covida-19. Na javnih prireditvah in shodih je še naprej
potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), na
javnih kulturnih prireditvah
pa so od včeraj znova obvezne zaščitne maske, izjema
so nastopajoči. Pri izvajanju
športnih programov morajo
pogoj PCT izpolnjevati tudi

strokovni delavci in voditelji športno-rekreativne dejavnosti.
Izjema brez karantene in
pogoja PCT bo za tranzit
skozi Slovenijo veljala le še
do 22. avgusta.
Država od 23. avgusta ne
bo več krila testiranja s hitrimi testi. Stroški testov tistih,
ki se bodo morali testirali za
potrebe opravljanja svojega
dela, bodo glede na zakon o
varnosti in zdravju pri delu
na plečih delodajalcev.
42. stran
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Most skoraj gotov,
kamni izginili

Avtomobili so
ostali v dolini

Kako smo iskali
ovce nad Jezerskim

Gore: zdrsi,
padci, bolezni ...

Gradnja mostu pri železniški postaji v Radovljici je skoraj končana.
Po načrtih naj bi podporne stebre
obdali s kamni, ki so jih odstranili
s starega mostu in shranili na zasebnem zemljišču na Lancovem,
od koder pa so izginili.

... planinci pa so se do izhodišča
planinske poti na Kofce, na parkirišče pod Matizovcem, pripeljali
brezplačno z javnim prevozom.
Akcijo umirjanja prometa so tisti,
s katerimi smo se pogovarjali, večinoma lepo sprejeli.

Del letošnjega pestrega poletnega
dogajanja v okviru Jezerske štorije
je tudi soljenje ovc na Jenkovi planini, posebno doživetje pa prinaša
prav dejstvo, da so ovce nepredvidljive živali in obiskovalcev s soljo
ne čakajo za prvim ovinkom.

Minuli konec tedna se je v gorah
zgodilo veliko nesreč zaradi padcev, zdrsov, odlomov skal in bolezenskih stanj, iskali so tudi pogrešane osebe. Glavnina nesreč se je
zgodila na Gorenjskem.

Danes se bo postopno zjasnilo. Jutri in v četrtek bo
pretežno jasno, predvsem
jutri zjutraj bo nekaj megle ali nizke oblačnosti.
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Samo od sebe
ne bo bolje
31. stran
Cena hitrega testa naj bi
bila 12 evrov. Takrat bo za
vse dejavnosti, tako za zaposlene kot tudi obiskovalce, veljal pogoj PCT, pri čemer dokazilo o negativnem
rezultatu testa na koronavirus s PCR-testom ne bo
smelo biti starejše od 72 ur
od odvzema brisa, dokazilo s
hitrim testom pa ne starejše
od 48 ur. Tak rok veljavnosti testov sicer že nekaj časa
velja za obiskovalce v gostinstvu in kulturnih prireditev, ki niso cepljeni oziroma
niso prebolevniki.
Testi naj bi od 23. avgusta
ostali brezplačni le za bolnike v bolnišnicah, tiste, ki se
iz zdravstvenih razlogov ne
smejo cepiti, prebivalce domov za starejše, kaznjence
in azilante.
Številni obrtniki in podjetniki opozarjajo, da stroškov
hitrih testov ne bodo zmogli
pokriti, poleg tega je testiranje zaposlenih vsakih 48 ur
tudi organizacijsko težko izvedljivo. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
so zato na stroko in vlado
naslovili prošnjo, da sprejme ukrepe, ki bodo bolj življenjski in lažje izvedljivi.
V OZS obenem opozarjajo,
da mora država enakopravno obravnavati vse dejavnosti. Če država predpiše obvezno testiranje, mora zagotoviti tudi finančna sredstva,

so poudarili. Poleg stroškov
testiranj pa delodajalci opozarjajo tudi na stroške, ko je
delavec zaradi obveznega testiranja odstoten in je torej
izključen iz delovnega procesa. Ta strošek delodajalca
je namreč, kot so zapisali, še
precej višji kot strošek hitrih
testov. »V OZS sicer podpiramo cepljenje, vendar pa
delodajalci ne morejo prisiliti svojih zaposlenih, da se
cepijo,« je opozoril predsednik OZS Branko Meh.

Kakšno jesen hočemo?
Aktualni
epidemiološki podatki pa so celo slabši kot lani v enakem obdobju. Sredi prejšnjega tedna
je bilo sedemdnevno povprečje okuženih 157 (v soboto že 183), pred enim letom
16. Hospitaliziranih je bilo
sredi tedna 40 covidnih bolnikov, pred enim letom 23.
Različica delta, ki zdaj prevladuje, je tudi mnogo bolj
kužna. Precepljenost proti covidu-19 je v državi nizka, z vsemi odmerki cepiva
je bil včeraj delež cepljenih
40,4-odstoten, na Gorenjskem 41,4-odstoten.
Vprašanja, na katera pa
si bomo morali odgovoriti,
so, če povzamemo zapis Covid-19 Sledilnika na Twiterju: »Kakšno jesen hočemo?
Kako smo nanjo pripravljeni? Kaj smo pripravljeni storiti, da bodo otroci lahko obiskovali šole?«

Drugačnost vabi k dialogu
31. stran
Nekdaj je zmaj uničeval,
mučil, pošiljal v izgnanstvo,
moril, danes pa skuša biti
dobrohoten in hoče ugrabiti
človekovo dušo, ga izprazniti vseh vrednot in mu vzeti
vse opore, ob katerih bi lahko rastel v samostojnost.
Nadškof msgr. Stanislav
Zore je spomnil na pomen
medsebojnega sprejemanja
in spoštovanja. To zelo potrebujemo tudi v našem narodu, zlasti med najbolj odgovornimi za naše skupne
zadeve. »Vsak posameznik

srečanje,« je dejal nadškof
in nato prebral besedilo izročitve slovenskega naroda
v varstvo Marije, kar je običaj pri slovesnostih velikega
šmarna.

Leščani počastili
dolgoletnega župnika
V Lescah, kjer je župnijska cerkev posvečena Marijinemu vnebovzetju in je
postala že v 14. stoletju eno
najbolj obiskanih romarskih središč na Kranjskem,
je bil letošnji veliki šmaren
nekaj posebnega. Novi župnik Marko Avsenik je z žu-

Slovenska škofovska konferenca je pred slovesnostmi
na velikega šmarna dan duhovnike in vernike pozvala
k doslednemu spoštovanju epidemioloških ukrepov. K
cepljenju je na Brezjah pozval tudi ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore. V nedeljo se je bilo mogoče
cepiti tudi na Brezjah, saj je pri gasilskem domu
delovala mobilna cepilna enota Zdravstvenega doma
Kočevje, v kateri sta bila Nuša Knavs in Rok Smrekar.
in vsaka skupina in skupnost je ob srečanju z drugačnostjo postavljena pred izbiro: ali bo drugačnost videla
kot grožnjo zase in jo skušala uničiti ali pa bo drugačnost videla kot povabilo k dialogu in kot priložnost za dopolnjevanje, iz katerega lahko nastane nekaj dobrega,
nekaj boljšega, kar omogoči

Kranj – Sedmega avgusta so
začele veljati spremembe
zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju,
ki zavarovancem omogočajo, da pridobijo pravico do
invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali
poškodbe zunaj dela. Pogoj
za pridobitev invalidnine je
najmanj 50-odstotna telesna okvara, zavarovanec jo
lahko uveljavlja le za okvaro, ki je nastala med zavarovanjem, ob nastanku okvare pa mora imeti dopolnjeno pokojninsko dobo, ki jo

zakon določa za pridobitev
pravice do invalidske pokojnine. Zavarovanci, ki so že
pred uveljavitvijo nedavnih
sprememb zakona dobivali
invalidnino za telesno okvaro zaradi posledic bolezni
ali poškodbe zunaj dela, jo
bodo dobivali še naprej, tisti, ki kljub ugotovljeni telesni okvari v času od 1. januarja 2013 do 6. avgusta 2021
niso pridobili pravice za tovrstno invalidnino, pa morajo na zavod vložiti zahtevo. Če pravico uveljavljajo
prvič, morajo zahtevi priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Za biseromašnika Štefana Babiča je bilo skoraj tridesetletno
delo v Lescah najlepše obdobje njegovega 86 let dolgega
življenja. / Foto: Tina Dokl
zelo resno vzel priporočilo
tedanjega pomožnega ljubljanskega škofa Stanislava Leniča, da mora vzorno
skrbeti za nekdaj eno od
najbolj spoštovanih romarskih cerkva na Slovenskem.
Že leta 1983 so bila opravljena prva obnova, potem pa

pnijskimi sodelavci povabil v župnijo biseromašnika Štefana Babiča, ki je po
službovanju v Borovnici,
Črnomlju in Mengšu leta
1982 prišel v Lesce in to župnijo vodil do leta 2011, ko
je odšel za duhovnega pomočnika v Mengeš. Župnik Štefan, rojak iz Britofa, je ob prevzemu župnije

Sprememba glede pravice
do invalidnine
Cveto Zaplotnik
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Romarji so se na Brezjah lahko cepili. Za to sta skrbela
Nuša Knavs in Rok Smrekar iz Zdravstvenega doma
Kočevje. / Foto: Tina Dokl

Sveto mašo na Plaži na Krvavcu je daroval pater Ciril Božič.

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILENKO JAGODIC z Jezerskega.

so sledile nove in nove. Župnik Babič je znal na nevsiljiv način nagovoriti župljane k sodelovanju. »Leška
leta so bila najlepša v mojem
življenju. Ljudje so me sprejeli in mi pomagali, za kar
sem jim hvaležen,« je povedal v nedeljo biseromašnik,

Foto: arhiv RTC Krvavec
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Blizu tisoč romarjev se je udeležilo nedeljske slovesnosti na Brezjah, preko dneva pa jih je
bilo še enkrat več. Med romarji, ki so prišli peš na Brezje, so bili tudi Žužemberčani, ki so
že 13. romali na Brezje. Na pot so odšli v četrtek. / Foto: Tina Dokl

ki je zadnjih deset let duhovni pomočnik v Mengšu. Za
vse, kar je dobrega naredil
za župnijo in kraj, sta se mu
zahvalili predstavnici župnije in krajevne skupnosti, župnik pa je ostal zvest sebi in
svoji skromnosti: darove od
nedeljske maše je namenil
leški cerkvi!
Na veliki šmaren je bila
tradicionalna sveta maša
tudi na Plaži Krvavec, daroval jo je pater Ciril Božič.
Svete maše so se udeležili številni pohodniki in obiskovalci Krvavca. V nedeljo,
22. avgusta, ob 10. uri pa bo
pri Plečnikovi kapeli Marije
Snežne na Krvavcu semenj
oziroma tradicionalna žegnanjska sveta maša. Daroval
jo bo cerkljanski župnik Jernej Marenk.
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Za unovčenje bonov
so določili najnižji znesek
Ponudniki novih bonov lahko sami določijo najnižji možni znesek za uporabo bona. Pri enajstih smo se
pozanimali, kakšna je pri njih najnižja vrednost. Ta se giblje med deset in petdeset evrov.

Foto: Tina Dokl

Maša Likosar
Kranj – Pri Mladinski knjigi je minimalna vrednost
za unovčenje bona petdeset evrov. Možno ga je uporabiti za knjige, delovne
zvezke ali učbenike v vseh
njihovih prodajnih enotah, na Gorenjskem jih je
šest. Prav tako je petdeset
evrov najnižji možni znesek v Gostilni Krištof v Predosljah ter Gostilni Arvaj v Kranju. V restavraciji
Cubis v Šenčurju, ki bodo
unovčevanje novih bonov
ponudili predvidoma ta teden, so določili vrednost
štirideset evrov.
V Linhartovi dvorani v Radovljici je nove bone trenutno možno uporabiti za gledališke predstave, najnižja vrednost je deset evrov.
V Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani lahko
novi bon unovčite za vstopnino ter doživetji Pobeg v bivak in Triglavski izziv. najnižja vrednost je 15 evrov, do
torka pa je bilo pri njih uporabljenih 25 novih bonov.
V Planinskem domu na
Kofcah lahko upravičenec
novi bon unovči le v primeru, če pri njih nočuje.
»Z novimi boni je povezano veliko birokratskih obveznosti, obenem je treba

Najnižji možni znesek za koriščenje novega bona se giblje med deset in petdeset evrov.
prilagoditi tudi blagajno.
Urejanje ustreznih papirjev je v gneči lahko precej
zamudno, zato se zgolj za
možnost uporabe v gostinski dejavnosti nismo odločili. Če gost pri nas nočuje,
potem si za novi bon lahko
privošči tudi obroke s pijačo,« je povedal vodja Miha
Mokorel in še pojasnil, da je
nočitev z zajtrkom pri njih
dvajset evrov, če si član planinskega društva, sicer pa
trideset evrov.
V glampingu Cvet gora
na Jezerskem pa lahko bon

poleg turistične nastanitve
unovčite še v okrepčevalnici, kjer so določili najnižjo vrednost dvajset evrov.
Novi bon je moč uporabiti
tudi za butična gozdna doživetja s trajnostno noto na
Jezerskem, ki so pod blagovno znamko Exploring
Forest zaživela pred mesecem dni. »Za zdaj unovčitve novega bona še nismo
imeli, a jih sprejemamo, pri
tem pa nismo določili minimalne vrednosti,« je povedala Andreja Košir, ki stoji
za projektom.

V Mega Centru Kranj je
bon možno uporabiti za
šport in rekreacijo, torej za
plačilo dnevne, mesečne in
letne vstopnice, obisk fitnesa
ali skupinske vadbe, pri čemer je najnižja vrednost deset evrov. »Veliko naših stalnih obiskovalcev niti ne ve, da
se novi bon da unovčiti tudi
pri nas. Ga je pa unovčilo nekaj novih obiskovalcev,« so
nam zaupali. V Plesnem klubu Tržič ga bodo sprejemali
za plačilo mesečne vadnine,
določili so minimalno vrednost trideset evrov.

Več prebivalcev se je priselilo kot odselilo
Cveto Zaplotnik
Kranj – Po podatkih državnega statističnega urada se
je v Slovenijo lani priselilo 36.110 prebivalcev, odselilo pa 17.745. Priselilo se je
18.365 prebivalcev več, kot se
jih je odselilo; selitveni prirast je bil torej pozitiven in je
bil najvišji po letu 2008. Med

priseljenimi je bilo 11.360 državljanov Slovenije, število je
bilo trikrat večje kot leto prej,
tolikšno povečanje je bilo
posledica določil zakona o
prijavi prebivališča, po katerih je 13. avgusta lani 22.248
posameznikom po uradni
dolžnosti prenehal veljati začasni naslov v tujini. Iz Slovenije se je lani odselilo 5811

slovenskih državljanov, kar
je bilo 12 odstotkov manj kot
predlani. Selitveni prirast tujih državljanov je bil že dvaindvajseto leto zapored pozitiven: lani se jih je v Slovenijo priselilo 12.816 več, kot se
jih je iz nje odselilo.
Največ slovenskih državljanov se je v Slovenijo priselilo iz Nemčije, Avstrije,

Občutno višji dobiček kot lani
Cveto Zaplotnik
Kranj – NLB Skupina je v
letošnjem prvem polletju
ustvarila skoraj 140 milijonov evrov čistega dobička, kar je bilo 66 milijonov evrov več kot v enakem
lanskem obdobju. Pomemben del je k dobičku prispevala skupina Komercijalna

banka Beograd, ki jo je NLB
prevzela lani. Čisti obrestni
prihodki so bili v primerjavi
z lanskim prvim polletjem
višji skoraj za eno tretjino,
predvsem zaradi prispevka skupine Komercijalne
banke, a tudi brez tega prispevka so ostali stabilni, na
enaki ravni kot lani v prvih
šestih mesecih. Tudi pri

neobrestnih prihodkih je
presegla pričakovanja, nižji kot leto prej so bili tudi
stroški, sprostila je tudi za
19 milijonov evrov oslabitev in rezervacij. Bilančno
vsoto je glede na konec lanskega leta povečala za 1,62
milijarde evrov, na skupno 21,2 milijarde evrov.
Pri kreditiranju je dosegla
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Italije, Hrvaške in Švice,
največ tujcev pa iz Bosne in
Hercegovine, Kosova, Srbije, Severne Makedonije in
Hrvaške. Največ slovenskih
državljanov se je odselilo v
Avstrijo, Nemčijo, Hrvaško
in v Švico, največ tujih državljanov pa v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo in
Hrvaško.

4-odstotni porast, depoziti so se še naprej povečevali, vendar je bila rast bolj
umirjena.
Evropska centralna banka po septembru ne bo več
omejevala bank glede izplačila dividend, zato se v NLB
zavzemajo za to, da bi glede
na močan kapitalski položaj skupine delničarjem letos izplačali 92,2 milijona
evrov dividend. Prvi obrok
dividend, predvidenih za letos, so jim že izplačali.

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Pogačar in Komenda

O

občini Komenda
se v zadnjem obdobju veliko piše
in govori – nazadnje o ne saniranem odlagališču odpadkov in delni blokadi
občinskega proračuna, še prej o
napovedanem odstopu župana, do katerega ni prišlo … To
so novice, ki so odmevale v slovenskem prostoru, na svetovni
ravni pa je Komenda zapisana
predvsem pozitivno – po zaslugi kolesarja Tadeja Pogačarja,
od lani tudi častnega občana te
gorenjske občine.
Kako ponosni so nanj, je bilo
videti na sprejemu, ki so mu
ga po vseh novih uspehih v letošnjem letu pripravili v petek
na hipodromu. Kot je bilo slišati, je ta tako poln ljudi le, ko
je tam kmetijsko-obrtni sejem.
S številnih hiš so visele zastave
s sliko Tadeja Pogačarja in besedami spodbude … V sprejem
je bilo vloženega veliko truda,
kot je potrdil tudi glavni organizator Jurij Kern, in hkrati
dodal, da je največje zadoščenje, ko vidiš množico ljudi, ki
si želi videti Tadeja. Z njim je
nad Komendo zares posijala
svetla luč. Njegovi uspehi so
združevali ljudi že med Dirko
po Franciji. Prenos so si lahko
ogledali na velikem platnu pod
šotorom, iz Francije se jim je
oglasil tudi njihov, slovenski in
svetovni kolesarski junak.
To je junak, ki šteje šele 22
let, pa ima že takšne športne
uspehe. Res je neverjeten, izjemen, kakršen je tudi prvi
spomin nanj Andreja Haupt-

mana. Že velikokrat predstavljena zgodba njegovega sedanjega športnega direktorja pri
UAE Team Emirates, takrat
pa trenerja mlajših članov pri
KD Rog, je vezana na dirko
mlajših kategorij v Vikrčah.
Hauptman je bil v vlogi gledalca in videl najmanjšega v
karavani, za katerega je mislil, da je malo zaostal. Ker je
bil v dresu Roga, je predlagal,
da bi ga počakali in potegnili
k glavnini. Miro Miškulin mu
je odgovoril, da je ta najmanjši
vse ujel skoraj za krog. To je bil
Tadej Pogačar. Hauptmana je
tako navdušil, da ga je med klicem omenil celo ženi, da imajo
v klubu znova velikega talenta,
da se za prihodnost ni bati.
Imel je prav. Slovenija ima
na čelu z njim izjemno generacijo kolesarjev, ki skrbijo, da
se glas o Sloveniji širi po svetu.
Slovensko kolesarstvo je v zlati
dobi in to morajo odgovorni izkoristiti za pridobivanje novih,
mladih kolesarjev. Kolesarska zveza Slovenije ima novo
vodstveno garnituro na čelu s
predsednikom Pavlom Marđonovićem. Bil je na sprejemu in
dejal, da so vsi ti uspehi v ponos
in čast, hkrati pa velika obveza, da bodo poskušali še naprej
zagotavljati čim boljše pogoje
za klube in za mlade kolesarje,
da bodo lahko ti sledili svojim
sanjam, kot jim je sledil Tadej.
Kolesar s Klanca te sanje sedaj
živi. Naj trajajo, naj v njih uživa in še naprej lep glas o Komendi, o Gorenjski, o Sloveniji
širi v svet.

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir
UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI:
Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant,
Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;
stalni sodelavci:
Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič
OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič
OGLASNO TRŽENJE
Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.:
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob
torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske
počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina:
tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 2,00 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje:
tel.: 04/201 42 48.

4

info@g-glas.si

Boj za resnico
in svobodo
Na Štefanji Gori so s spominsko slovesnostjo
zaznamovali 79. obletnico napada na Drugo
grupo odredov in padle borce omenjene enote ter
Krvavške čete.
Maša Likosar

Foto: Primož Pičulin

Štefanja Gora – Pred slovesnostjo s kulturnim programom so se pohodniki tradicionalno podali po poti spomina in tovarištva v Spominski park tovarištva Davovec in nadaljevali do groba padlih borcev, kjer so položili venec ter se ob vračanju ustavili še pri požgani
Davovčevi domačiji. Pri lovskem domu LD Krvavec na
Štefanji Gori so se spomnili vseh padlih borcev Druge
grupe odredov in vodičev
Krvavške čete, ki so to enoto vodili z Jelovice čez Krvavec proti Štajerski. Vseh devet vodičev je padlo, zadnji
trije na Brezovici.
Predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Kranj
- Cerklje na Gorenjskem
Božo Janež je na slovesnosti opozoril na nekritično

obravnavanje
največjega
zla proti človeštvu, ki ga je
povzročil nacistični okupator. »Skušali bomo odmisliti, da živimo v državi, kjer je
leta 2021 mogoče brez kazni
poveličevati Adolfa Hitlerja,
da je edina obsodba tega početja, ki je prišla iz vladnih
vrst, nekritična izenačitev
največjega zla človeštva s Titom. Da prihaja nov val čistk
v policiji, ker je ta ukrepala
proti neonacistom v rumenih jopičih,« je dejal in dodal: »Neonacizem v Sloveniji dobiva domovinsko pravico in sprašujem se, kje so
naše demokratične stranke,
predsednik države, predsednik vlade, kje je sodstvo,
da obsodijo takšne izjave.
Danes bomo morali postati tako pogumni, kot so bili
naši partizani, in se na glas
začeti boriti za resnico, svobodo in ohranjanje vrednot
NOB.«

Pri lovskem domu LD Krvavec so se tradicionalno poklonili
padlim borcem Druge grupe odredov in Krvavške čete.

Jeseni se začenja obnova
radovljiškega kopališča
V prvih dveh letih bodo obnovili garderobe in sanitarije, na južno stran kompleksa prestavili restavracijski
kompleks in zgradili pokrit manjši bazen, namenjen plavalnemu opismenjevanju in rehabilitaciji.
Marjana Ahačič
Radovljica – Občina Radovljica je v začetku tedna objavila razpis za izbor izvajalca
prve faze projekta obnove radovljiškega kopališča. Kot je
povedal župan Ciril Globočnik, gre za 3,3 milijona evrov
vreden projekt, ki ga bodo
izpeljali etapno. »Če ne bo
pritožb nad izbiro izvajalca,
bomo septembra začeli dela,
jih prekinili prihodnje poletje in zaključili do sredine
junija 2023. V tem času bo
zgrajen pokriti mali bazen
v velikosti 16,6 krat 10 metrov, namenjen plavalnemu
opismenjevanju in rehabilitaciji, prenovljene bodo garderobe, restavracijski objekt
bo premaknjen na južno
stran kompleksa, kar bo
omogočilo neprestano obratovanje, obnovljene bodo
tudi sanitarije za kamp.«
Občina je sredstva za investicijo sicer že zagotovila v
proračunu, kljub temu pa še
vedno pričakujejo sofinanciranje države. »Težko rečem,
koliko nepovratnih sredstev
bomo zanj pridobili, sem
pa prepričan, da jih zagotovo bomo. Prav zdaj čakamo
na odločbo ministrstva za
šolstvo, kjer smo kandidirali za nepovratna sredstva.
Še vedno je v načrtu kandidatura za sredstva ministrstva za delo in ministrstva za
zdravje, saj je v projektu tudi
gradnja rehabilitacijskega

Radovljiško kopališče je bilo zgrajeno leta 1933 po načrtih arhitekta Ivana Vurnika.
V prihodnjih letih ga, če bo šlo po načrtih, čaka največja rekonstrukcija doslej.
bazena, ki ga bodo med drugim uporabljali uporabniki Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Radovljica in
OŠ Antona Janše in bo namenjen tudi rehabilitaciji po

poškodbah za Gorenjsko, pa
tudi kandidatura na razpisih gospodarskega ministrstva, sej gre za projekt, ki je
ključnega pomena za razvoj
turizma v občini in širše,« je
povedal župan.

Prvega oktobra bo brez poštne poslovalnice ostala tudi Hrušica. Zaprtju nasprotujejo tako v kraju kot
tudi na Občini Jesenice.

Jesenice – Pošta Slovenije
bo prvega oktobra zaprla poštno poslovalnico na Hrušici in jo spremenila v pismonoško pošto. Na Pošti Slovenije so pojasnili, da jim kljub
večletnemu iskanju rešitev
ni uspelo najti partnerja, ki
bi odprl pogodbeno pošto. V
zadnjih desetih letih naj bi
se število opravljenih storitev v poslovalnici na Hrušici zmanjšalo za osemdeset
odstotkov. Zato so sklenili,
da bodo poštno poslovalnico
zaprli oziroma preoblikovali v pismonoško pošto. »Pri

pismonoški pošti prebivalci opravljajo storitve pri pismonoši med dostavo pošiljk.
Gospodinjstva lahko po telefonu vnaprej naročijo obisk
pismonoše na domu in pri
njem oddajo pošiljke, plačajo UPN-obrazce (položnice),
vplačajo poštne nakaznice,
dvignejo denar z osebnih računov pri Novi KBM, kupijo
znamke, ovojnice, dopisnice, kar je še posebej primerno za starejše in manj mobilne prebivalce,« so pojasnili.
Predsednik
Krajevne
skupnosti Hrušica Janez
Marinčič je povedal, da so
o načrtovanem zaprtju v

torek imeli sestanek z vodstvom Pošte, a odločitev ostaja nespremenjena. »Žal
je tak trend, zapirajo manjše poslovalnice, ki naj bi bile
nerentabilne, kar naj bi dokazovali podatki o obisku,«
je povedal Marinčič, ki bi si
želel, da bi bila poštna poslovalnica lahko odprta vsaj
nekaj ur na dan. Okrog dva
tisoč krajanov Hrušice bo
tako zdaj odvisnih od pošte
na Jesenicah, kako bo delovala tako imenovana pismonoška pošta, pa si za zdaj ne
znajo predstavljati. Ob tem
je Marinčič tudi opozoril,
da je Hrušica že pred časom

Po letu 2023 naj bi se projekt seveda nadaljeval z rekonstrukcijo obstoječega
bazena in izgradnjo strehe nad njim, za kar naj bi
po načrtih potrebovali še

V prvi fazi, ki bo končana do poletja 2023, bo
zgrajen pokriti mali bazen, namenjen plavalnemu
opismenjevanju in rehabilitaciji, prenovljene bodo
garderobe, restavracijski objekt bo premaknjen
na južno stran kompleksa, obnovljene bodo tudi
sanitarije za kamp.

Brez pošte zdaj tudi Hrušica
Urša Peternel

Gorenjski glas
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ostala tudi brez trgovine in
celo bankomata.
Zaprtju še ene poštne poslovalnice v občini nasprotuje tudi jeseniški župan Blaž
Račič. Povedal je, da je Pošta Slovenije poslovalnico
na Hrušici želela zapreti že
pred časom, a so takrat dosegli dogovor, da poslovanje
nadaljujejo. »Že takrat smo
opozarjali, da skrajševanje
delovnega časa ni primerna rešitev, saj to na dolgi rok
ustvarja spiralo, ki se je zdaj
iztekla v zaprtje,« je dejal
Račič. V torek so predstavniki Pošte Slovenije ponovno obiskali Občino Jesenice.

enkrat toliko denarja, kot ga
namenjajo prvi fazi obnove kopališkega kompleksa.
Pri tem župan Ciril Globočnik, ki se je ob začetku
velike investicije srečeval
tudi s kritikami nekaterih

občinskih svetnikov, češ da
gre za prevelik in nepotreben projekt, poudarja, da
bodo novo kopališče lahko
uporabljale vse generacije Radovljičanov in obiskovalcev. »Od otrok do najstarejših, od rekreativcev do
tekmovalcev in vrhunskih
športnikov. Tako kot številni drugi športni objekti, ki jih imamo, bo omogočil vključevanje vseh občanov v športne aktivnosti, in
to pod zelo prijaznimi pogoji. Namenjen pa bo tudi
turizmu. Ne smemo pozabiti: prav z izgradnjo bazena leta 1933 se je v Radovljici in okolici začel intenzivno razvijati turizem; to, kar
delamo sedaj, je samo nadaljevanje.«

Tako imenovano pismonoško pošto so po zaprtju
pošte že pred časom dobili na Blejski Dobravi.
Poklicali smo predsednika krajevne skupnosti Antona
Hribarja, ki je dejal, da so z zaprtjem pošte krajani
zagotovo na slabšem. Krajani res opravljajo nekatere
storitve kar pri pismonošah, a te je treba naročiti
en dan vnaprej, poleg tega pa dostava deluje samo
dopoldne. Tako krajani, ki jih dopoldne ni doma,
popoldne še vedno morajo na pošto na Jesenice po
priporočene pošiljke ali pakete. V času epidemije so
se pred pošto vile dolge vrste, kajti naenkrat sta bila v
poslovalnici lahko samo dva obiskovalca.
»Tudi tokrat smo vztrajali, da pošta na Hrušici ostane, saj to pomeni višjo raven kakovosti bivanja za krajane. Hkrati to pomeni tudi,
da bodo krajani Hrušice poštne storitve opravljali na Jesenicah, kar pomeni dodatne
vožnje na Jesenice. V obdobju, ko se vlagajo znatni napori v spodbujanje trajnostne

mobilnosti in si hkrati prizadevamo za nižanje izpustov
toplogrednih plinov v ozračje iz prometa, zaprtje poštne
poslovalnice na Hrušici tudi
s tega vidika ni prava odločitev,« je ocenil župan in dodal,
da napori lokalnih skupnosti
v Sloveniji žal ne obrodijo sadov. Tako se poštne poslovalnice zapirajo ena za drugo ...

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021
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Most skoraj gotov, kamni izginili
Gradnja mostu pri železniški postaji v Radovljici je skoraj končana. Po načrtih naj podporne stebre obdali s kamni, ki so jih odstranili s starega mostu
in shranili na zasebnem zemljišču na Lancovem, od koder pa so že pred časom – izginili.
Marjana Ahačič
Radovljica – Rekonstrukcija gorenjske železniške
proge se počasi bliža koncu, prav tako gradnja mostu čez progo pri železniški
postaji pod Radovljico. Kot
je povedal župan Radovljice

Ciril Globočnik, bodo po
novi progi, po kateri zdaj vozijo le tovorni in mednarodni vlaki, tudi potniški vlaki začeli voziti takoj, ko bodo
urejena tudi postajališča za
potnike.
»Napredek je viden iz dneva v dan, prepričan sem, da

Z zasebnega zemljišča, kjer so za čas izgradnje novega
mostu uredili deponijo, je spomladi izginilo 180 kubičnih
metrov kamnitih blokov.

bodo tudi postajališča do
konca meseca nared,« je optimističen Globočnik. Računamo, da bomo uradno slovesno odprtje pripravili septembra ob Festivalu čokolade, ki ga bomo organizirali 11. septembra. Tudi projekti Občine Radovljica, vezani na rekonstrukcijo železniške proge, so tako daleč,
da zaradi njih promet po železnici ni več oviran. Ker pa
gre za velike projekte, kot so
podhodi, podvozi in podobno, bodo v teku še nekaj časa
tudi po dokončni sprostitvi
prometa na gorenjski železnici,« je povedal.
Kot je povedal župan, je
bil seznanjen tudi z informacijo, da so z deponije
na Lancovem izginili kamni s starega mostu, s katerimi naj bi bili v skladu z
zahtevami varovanja kulturne dediščine obloženi

Most čez železniško progo pri postaji pod Radovljico bo vsak čas gotov.
tudi stebri novega mostu.
»Kot vem, je izvajalec že vložil kazensko ovadbo, s katero se ukvarjajo pristojne
institucije. Glede na to, da

gre za velike kamnite objekte v skupni velikosti skoraj
dvesto kubičnih metrov, ne
dvomim, da se bodo našli,
in se bodo – verjetno nekaj

Vintgar še vedno izjemno priljubljen

Cepljenje v kranjski vojašnici ta teden
Kranj – Jutri bodo najprej na vrsti naročeni na cepljenje proti
covidu-19, zatem bo odprt termin cepljenja za nenaročene od
8.35 do 10.30. Tudi v četrtek bo najprej termin za naročene,
zatem bo ekipa ZD Kranj od 13.30 do 14. ure cepila nenaročene
otroke (prisoten bo pediater) in za njimi še nenaročene odrasle od 14. ure do 16.30. Brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi se še naprej izvaja v nekdanjem Globusu
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 7. in 11. uro, ob četrtkih
pa med 12. in 16. uro. Naročanje ni potrebno, urnik velja do
23. avgusta.

Gorje – Nedavna nesreča,
v kateri je skala, ki se je odkrušila s pobočja nad sotesko, hudo poškodovala obiskovalko, ljudi ni odvrnila
od obiska soteske Vintgar, je
povedal strokovni vodja Turističnega društva Gorje Tomaž Bregant.
Na vprašanje, ali so zaradi nesrečnega dogodka sotesko dodatno urejali ali spreminjali režim obiska v njej,
odgovarja, da ne. »Po natančnem pregledu okoliščin smo ugotovili, da je šlo
za dogodek, ki ga enostavno

ni bilo mogoče pričakovati, kot v nekakšen posmeh
vsemu varovanju, ki je v soteski vzpostavljeno za zaščito obiskovalcev. Skala se je
namreč utrgala tako rekoč
v neposredni bližini velikih
varovalnih sistemov – a na
drugi strani soteske, preletela vodno telo in se raztreščila, kar je povzročilo učinek
granate in posledično poškodbo obiskovalke,« je pojasnil Bregant.
Poudarja, da so sotesko
z varnostnih vidikov natančno pregledali že spomladi, v zvezi z nesrečo pa
seveda poteka tudi policijska

preiskava, katere rezultati za
zadaj še niso znani.
»Odstranili oziroma uredili smo vse, za kar smo po
skrbnem pregledu ugotovili, da bi potencialno lahko
ogrožalo obiskovalce. Iskreno obžalujemo, da se je nesreča zgodila, in z maksimalno mero odgovornosti
skrbimo za vse ukrepe, ki
povečujejo varnost obiskovalcev, a ugotavljamo, da gre
za naravno okolje, kjer na
vse okoliščine enostavno nikoli ni mogoče vplivati,« je
še povedal Bregant.
Sicer pa na višku poletne
turistične sezone tudi letos

Obisk priljubljene soteske Vintgar se po nedavni nesreči, v kateri je obiskovalko hudo
poškodovala skala, ni zmanjšal. / Foto: Gorazd Kavčič

v Vintgarju beležijo iz dneva v dan več obiskovalcev.
»K sreči je naš javni poziv,
naj se v Vintgar odpravijo čim bolj zgodaj oziroma
ob urah, ko obremenitev ni
največja, vsaj delno zalegel.
Obiskovalci v večji meri kot
prej pridejo bolj zgodaj in
na naravni prijazen način:
peš, s kolesom ali z javnim
prevoznim
sredstvom,«
opaža Bregant.
Kljub temu skoraj vsak
dan med pol deseto in drugo prihaja do občasnih zapor
ceste pred parkiriščem. »Ko
se parkirišče zapolni, to pomeni, da je dovolj obremenjena tudi soteska. Promet
nato sproščamo tako, kot se
sproščajo parkirna mesta,«
je pojasnil Bregant.
Kot poudarja, v društvu sicer za ureditev prometa kot
edino optimalno rešitev še
vedno vidijo ureditev nove
parkirne površine, ne le za
Vintgar, ampak tudi za Radovno in Pokljuko. »Na ta
način bi rešili težave lokalnega prebivalstva, za katero nam je jasno, da je zaradi
prometne obremenitve pogosto v res neprijetnih razmerah, obenem pa bi urejeno parkiranje prav gotovo pozitivno vplivalo tudi na
naravovarstveni vidik,« je
prepričan Bregant.

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

Soteska Vintgar je tudi to poletje med najbolj priljubljenimi izletniškimi destinacijami. Popolne varnosti
v naravnem okolju nikoli ni mogoče zagotoviti, po nesreči, v kateri je skala poškodovala obiskovalko, z
obžalovanjem ugotavljajo v Turističnem društvu Gorje.
Marjana Ahačič

kasneje, kot je bilo prvotno
načrtovano – vendarle vgradili na podporne stebre novega mostu,« je optimističen župan Globočnik.
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Avtomobili so ostali v dolini
... planinci pa so se do izhodišča planinske poti na Kofce, na manjše parkirišče pod Matizovcem,
pripeljali brezplačno z javnim prevozom. Akcijo umirjanja prometa so tisti, s katerimi smo se
pogovarjali v soboto zjutraj, večinoma lepo sprejeli.
Suzana P. Kovačič
Podljubelj – Planina Kofce
na južnem pobočju Košute
je priljubljena točka planincev, v soboto zjutraj so bile
na parkirišču v dolini registrske tablice večinoma slovenske, a od vsepovsod: od
koprskih do mariborskih,
od novomeških do celjskih
ter domačih kranjskih. Nekateri planinci so šli do planinskega doma na Kofcah
na »ta znane« štruklje, nekateri so si izbrali višji cilj, kot
sta dvatisočaka Veliki vrh in
Veliko Kladivo v najdaljšem
slovenskem grebenu Košuti, a nazaj grede s postankom
v planinskem domu.

Na Kofce vodi več urejenih poti. Ena je iz Podljubelja oziroma višje od Matizovca. A minula sobota in nedelja sta bili posebni, saj se na
parkirišču pod Matizovcem
niso »drenjali« avtomobili in tudi vsak mogoč kotiček ob cesti ni bil zapolnjen
z njimi. Oba dneva je bila zapora ceste od odcepa z občinske ceste v Podljubelju proti Matizovcu, alternativa pa
brezplačno parkiranje na
javnih parkirnih mestih v
Tržiču, v Bistrici pri Tržiču
ter v Kampu Podljubelj. Planince sta od osme ure zjutraj vse do večera do izhodišča planinske poti in nazaj
po voznem redu prevažala

kombija. Šlo je za promocijska dneva umirjanja prometa do planinskih izhodišč v
okviru projekta Outdoor doživetja v Karavankah. Poleg
BSC Kranj in Občine Tržič je
pri tej akciji sodelovala tudi
kmetija Zajmen, lastnica
parkirišča pod Matizovcem.
Matic Dragičevič iz Prostovoljnega
gasilskega
društva (PGD) Podljubelj
je v soboto zjutraj pri zapori ceste v Podljubelju vsem
prijazno pojasnjeval, za kaj
gre, in kot je povedal, so veliko spraševali, a večinoma razumeli akcijo umirjanja prometa. Na parkirišču v Kampu Podljubelj sta na prevoz
čakala Gašper Majcen in Eva

Mrše iz Ljubljane. Povedala
sta, da sta na Kofcah enkrat
že bila, tokrat sta se podala
še višje. O akciji pa: »Super,
še bolje, da se vsaj malo dogaja.« Tudi Barbara Brunčič in Jan Kac iz Maribora, ki
dopustujeta v Tržiču, sta povedala, da ni nobenega problema in da je v redu tudi,
če se do izhodišča planinske poti peljeta s kombijem.
Ljubljančanki Maja in Nika
(priimka nista želeli razkriti) pa sta opozorili, da bi morala biti takšna akcija širše
oglaševana, da pravočasno
doseže tudi ljudi zunaj Gorenjske. Zanjo namreč nista
vedeli in bi se sicer drugače
pripravili. Med vožnjo jih je

Urejeno parkiranje v Kampu Podljubelj. / Foto: Tina Dokl

Matic Dragičevič iz PGD Podljubelj je v soboto zjutraj pri
zapori ceste v Podljubelju prijazno pojasnjeval, za kakšno
akcijo gre. Cesta je bila odprta le za prebivalce. / Foto: Tina Dokl

En kombi je krožno vozil od parkirišča v Kampu Podljubelj
do izhodišča planinske poti. / Foto: Tina Dokl

Akcijo umirjanja prometa je pozdravila tudi družina
Šparovec iz okolice Trebnjega. / Foto: Tina Dokl

nekaj predlagalo, da bi bilo
ob naslednji akciji dobro, da
javni prevoz začne voziti ob
zgodnejši uri.
Prevoz s kombijem je doživel tudi triletni kuža Max
skupaj s svojimi lastniki,
družino Šparovec, doma
iz okolice Trebnjega. »Slišal sem že za Kofce, nekaj
iz objav na Facebooku, pohvalili so jih tudi kolegi,«

je povedal Jure Šparovec,
o akciji umirjanja prometa
pa menil: »Tudi malo nafte smo prihranili.« (smeh)
Jure je imel za cilj Veliki
vrh, njegova starša Tone in
Vida pa planinski dom na
Kofcah. Da bi dan v hribih
čim lepše in polno doživeli,
jih je zanimalo seveda tudi,
kdaj ima kombi zadnjo vožnjo v dolino ...

Češki planinci so si takoj naložili aplikacijo
Jeseniški gorski reševalci so v zadnjem času imeli kar nekaj primerov, ko so prejeli klic na pomoč, pa klicatelj ni znal povedati, kje je. V sobotni preventivni
akciji v Karavankah so zato planincem svetovali tudi o namestitvi aplikacije za določitev GPS-lokacije.
Urša Peternel
Jesenice – »V zadnjem času
smo imeli kar nekaj primerov, ko smo prejeli klic na pomoč, pa klicatelj ni znal povedati, kje je. Podatek o dolžini hoje z bližnjega griča ali
o 'večjih smrekah' nam reševalcem prav veliko ne pomaga,« je povedal Robert Sušanj iz GRS Jesenice. Tudi
zato, da bi planince spomnili, kako pomembno je, da pri
gibanju v gorah vedo, kje so,
so jeseniški gorski reševal-

pomen ustrezne opremljenosti, pravilnega načrtovanja ture, nujnosti zadostnega pitja tekočin v teh vročih
dneh ...
»Glede na ugotovitve nekaterih zadnjih reševalnih
akcij pa smo posebno pozornost namenili tudi orientaciji v okolju ter znanju določitve GPS-lokacije. Poznavanje
lokacije je zlasti pomembno,
ko pokličemo na pomoč reševalce, pa zaradi nepoznavanja terena ne vemo točno,
kje smo. V takšnih primerih

Svojo lokacijo najenostavneje sporočimo, če si na
pametni telefon naložimo posebno aplikacijo za
določanje lokacije.
ci v soboto na območju Karavank pripravili preventivno akcijo o varni hoji v gore.
Pod Golico, na planinah
Svečica, Seča in Pusti Rovt,
so planince opozarjali na

so nam v pomoč GPS-koordinate, ki jih danes lahko
enostavno pridobimo s pametnimi telefoni,« je povedal Robert Sušanj. Tako so
gorski reševalci nekaterim

svetovali, kako naj določijo
svoj položaj v naravi in kako
naj si namestijo aplikacijo
na pametni telefon.
Po besedah Roberta Sušanja je bil odziv planincev pozitiven, z veseljem so sprejeli priporočila in nasvete gorskih reševalcev. Večinoma
so bili tudi zelo dobro opremljeni.
»Na planini Svečica smo
naleteli na večjo skupino čeških planincev, ki smo jim
pripravili kratko predavanje
o vseh pomembnih elementih varne poti v gore. Večina od njih si je aplikacijo za
določitev lokacije namestila kar takoj,« je povedal Sušanj, ki je v imenu jeseniških
gorskih reševalcev poudaril,
da bodo tudi zaradi tega intervencije uspešnejše, reševalci pa se bodo do poškodovanih prebili bistveno hitreje, kot če morajo poškodovanca še iskati ...

Na planini Svečica si je skupina čeških planincev po nasvetu jeseniških gorskih reševalcev
kar takoj naložila aplikacijo, s pomočjo katere se lahko določi njihova lokacija.

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021

7

info@g-glas.si

Junaki želijo biti slišani in poslušani
Minuli četrtek, ob mednarodnem dnevu mladih, je predsednik republike Borut Pahor na Brdu pri Kranju sprejel junake tretjega nadstropja Pediatrične klinike
v Ljubljani – otroke in mladostnike, ki prebolevajo raka ali pa so ga premagali. Poklonili so se projektu Zlata pentljica, ki predstavlja boj otrok in njihovih
družin z rakom.
Maša Likosar
Kranj – Srečanje otrok in
mladostnikov, ki so se ali
pa se še zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani s predsednikom republike Borutom Pahorjem je
potekalo v znamenju projekta Zlata pentljica – Gold
ribbon Slovenia, s katerim

želijo slovenski junaki svojo »drugačnost« oplemenititi v prijateljstva. Zavedajo
se, da je povezovanje mladih z enakimi izkušnjami
pomembno, zato se v želji,
da stkejo niti prijateljstva z
vrstniki po vsem svetu, povezujejo tudi z junaki Evrope. »V Gold ribbon Slovenia
smo zbrani junaki vseh generacij, naš glavni cilj pa je,

da se imamo fino, saj od mladih ljudi ni pričakovati težkih tem, kajneda? A vseeno
delamo, danes smo tu, jutri tam, pri tem pa sledimo le
eni nalogi – vrstnike povabiti na pogovor in jim odgovoriti na vsako vprašanje glede
naše bolezni,« je na sprejemu pojasnila 19-letna junakinja Korina Korper in nadaljevala: »Vsi junaki imamo

Predsednik republike Borut Pahor je na Račjem otoku v Parku Brdo sprejel otroke in
mladostnike, ki prebolevajo raka ali pa so ga premagali. / Foto: Tina Dokl

ob vrnitvi med vrstnike veliko težav. Ker fizično nismo z
njimi, na nas enostavno pozabijo, kasneje nas čudno
gledajo, deležni smo različnih pripomb. Naša dolžnost
je, da jim povemo in pokažemo, kako je, če imaš raka, in
jim pojasnimo, da rak ni nalezljiva bolezen.«
Da so otroci z rakom prisotni med nami, da se borijo, imajo svoje težave, za katere niso nič krivi, in obenem tudi sanje, je poudaril
predsednik republike Borut
Pahor. »Ob tem vam stojijo ob strani starši, prijatelji,
zdravstveno osebje, za javnost pa vaši problemi pogosto ostajajo zunaj vpogleda. Zato poskušamo danes
sporočiti, da ste del družbe
in da računate na njeno solidarnost in pomoč. Na neviden način mladim prijateljem, ki se včasih pritožujejo
nad nepomembnimi stvarmi, predstavljate velik navdih, saj s pogumom in hrabrostjo premagujete probleme, ki so zares velikanski,«
je dejal Pahor, ob tem pa se

Mladi junaki, med njimi tudi desetletni Jaka Burgar iz
Mavčič (na fotografiji), so predsedniku predstavili težave, s
katerimi se srečujejo v družbi. / Foto: Tina Dokl
zahvalil vsem otrokom in
mladim, ki opravljajo pomembno in plemenito poslanstvo ozaveščanja.
V mesecu septembru, ki
je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku,
bodo v društvu Junaki 3.
nadstropja pod geslom Ljubezen je septembra zlate barve z različnimi aktivnostmi po vsej Sloveniji ozaveščali o bolezni, s katero se

Obstaja izhod iz nasilja

Jesenice so se predstavile v Metliki
Jesenice – Jesenice so se predstavile v Metliki v okviru projekta
Polna žlica kulture, ki poteka pod okriljem Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Gledališče Toneta Čufarja je uprizorilo
predstavo Vozi, Miško! in navdušilo Metličane.

Martina Cuznar
čustvujejo ženske, in začnemo nositi del njihovega bremena. Vendar po mojem
mnenju to ni naša vloga, ampak je pomembno, da smo v
takih situacijah vztrajni, da
jih pridobimo v odnos in jim
dajemo moč in ne nemoč,
jih soočimo z vsemi posledicami bivanja v nevarnem
okolju zanje in za mladoletne otroke in se z njimi pogovarjamo o vseh težavah, kot
je soočanje in učenje ravnanja z neprijetnimi čustvi«.
Koordinatorica za obravnavo nasilja na CSD

Gorenjska poudarja, da se
verjetno vsi dobro zavedamo, da smo sami za velike
odločitve v življenju potrebovali moč, čas in podporo
pomembnih ljudi. »Seveda
pa so tudi v primeru nasilja
ženske tiste, ki izbirajo, kaj
bodo naredile, in prav izbire
so tiste, ki jih vodijo iz sveta
ujetosti.«
»O tem, kako strah vas je
ponovnega umika, se lahko
pogovorite že danes na SOS-telefonu na številki 080 11
55 (24 ur), če ste ponovno
izpostavljene nasilju, lahko pokličite na Policijo na
113 ali na anonimno številko
Policije 080 12 00. Za umik
lahko pokličete v Krizni center Ženske svetovalnice (031
233 211, 24 ur), Varno hišo
Gorenjske (051 200 083) in
Center za informiranje in
svetovanje za žrtve nasilja na
Gorenjskem (030 380 380)
ali pa se zglasite neposredno
na centru za socialno delo,«
svetuje Martina Cuznar in
sklene: »Veliko je izbir – in
to največ šteje pri izstopu iz
vloge žrtve in na poti, da pridete na varni grič.«

FLEKSIBILEN DELOVNI ČAS
& BREZPLAČNO BIVALIŠČE

V NAŠIH PE CELOVEC/KLAGENFURT IN
ŠENTVID OB GLINI/ST. VEIT AN DER GLAN ZAPOSLIMO

SODELAVCA NA
BENCINSKEM SERVISU m/ž
(TANKSTELLENMITARBEITER)

DELO ZA POLNI OZ. POLOVIČNI DELOVNI ČAS

..
..

VAŠE DELOVNE NALOGE:
prijazno prisluhnete željam naših strank
delo pri blagajni
sprejem blaga in oskrba polic z izdelki za prodajo
skrb za varnost in čistočo na celotnem območju
bencinskega servisa

..
..

NUDIMO VAM:
ﬂeksibilen delovni čas, po želji delo 4 dni na teden
ugodnejšo ceno goriva za lastno uporabo
možnost nadaljnjega usposabljanja (izobraževalni program)
dolgoročno sodelovanje v sklopu družinskega podjetja
Mesečna plača po kolektivni pogodbi za sodelavce na avstrijskih bencinskih
servisih je 1642 evrov bruto (na osnovi polnega delovnega časa).

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Kranj – »Vrnitev žensk z izkušnjo nasilja nazaj domov
je samo eden izmed korakov, lahko tudi prvi korak
do cilja, ko se bodo umaknile in nikoli več vrnile. Pri
tem je pomembno, da ohranjamo osredotočenost priti
na cilj še posebno strokovni
delavci. Dejstvo je tudi, kar
sama ugotavljam, da pri reševanju običajnih problemov seveda prvi korak ne
pomeni, da pridemo na cilj,
zato odziv žensk, ki se vrnejo, zame ni niti tako presenetljiv. Zanimivo je tudi to, da
se ob vrnitvi žensk v nevarno okolje največkrat ukvarjamo z njenimi odločitvami,
zelo malo pa se ukvarjamo z
odločitvami oseb, ki so nasilnega vedenja – in to še vedno nadaljujejo,« je opozorila
Martina Cuznar, koordinatorica za preprečevanje nasilja na Centru za socialno
delo (CSD) Gorenjska.
Kot je pojasnila, se največkrat vračajo ženske, ki imajo
mladoletne otroke, ker, kot
pravijo: »... jih je strah, da

bodo otroci brez očeta, počutile bi se krive, če bi razdrle družino, strah jih je, da
bi izgubile otroke. Spopadajo se z občutki sramu, strahom pred grožnjami z maščevanjem njej, otrokom in
njeni družini. Nekatere med
njimi še kar upajo, da se bo
mož oziroma partner spremenil, ženske, ki so bile izpostavljene največ psihičnemu nasilju, pa upajo, da bo
njihova ljubezen partnerja
spremenila. Še najbolj močna ljubezen kot taka žal druge osebe ne bo spremenila.«
Vpliv na odločitev žensk
Martina Cuznar vidi tudi v
tem, da slovenska družba
še vedno s svojimi prepričanji »pritiska« v smislu, da je
treba potrpeti, da je verjetno
tudi ženska kriva za to, da je
tako, kot je. »Pri družinah
z visokim ekonomsko-socialnim statusom je izrazito
razmišljanje, ali se ženska
sploh zaveda, kaj ima, in da
bo vse to uničila.«
Z veliko dvomi se ob vrnitvah žensk domov srečujejo tudi strokovni delavci. »V
bistvu čustvujemo to, kar

Foto: osebni arhiv

Koordinatorica za preprečevanje nasilja v družini na Centru za socialno delo Gorenjska Marina Cuznar
o tem, zakaj se ženske z izkušnjo nasilja vračajo v nasilne partnerske odnose. Pa tudi o moči in izbiri, ki
vodi iz sveta ujetosti.
Suzana P. Kovačič

spopadajo. Otroci z rakom
so poudarili, da želijo biti slišani in poslušani, želijo odgovarjati na vprašanja zdravih otrok, ki o tej bolezni ne
vejo dosti in jih straši, želijo
ozaveščati mlade in starejše
o njej, saj je rak še vedno stigma. Želijo si vprašanj, pogovorov, smeha in druženja, zato so se združili, da
to družbeno zadrego skupaj
premagajo.

VESELIMO SE VAŠE VLOGE
V NEMŠČINI NA:
Klagenfurter Tankstellenbetriebs GmbH
Vogelweiderstraße 8, A-4600 Wels
personal@doppler.at
+43 664 614 63 13 (ga. Gratzer)
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Najbolj je znova
navdušil Saturn
Udeleženci javnega astronomskega opazovanja v
Kamniku so imeli letos kljub sopari v zraku znova
kaj videti. Prazna luna je poskrbela za temno
nebo, meteorski roj Perzeidov pa za utrinke.
Jasna Paladin
Kamnik – Kamniški astronomi (nekdaj združeni v
društvu, ki pa ne deluje
več), skupaj s člani Raziskovalno-astronomskega krožka (RAK) Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra
Kamnik na travniku pred

s svojimi štirimi največjimi
lunami in najbrž spet glavno atrakcijo večera – Saturn, ki vedno navduši opazovalce s svojimi obroči. Poleg teh si bomo morda lahko ogledali še kako meglico,
zvezdno kopico ali galaksijo poletnega nočnega neba,«
nam je okoli pol devete zve-

Nebesne pojave so si skozi teleskope tudi tokrat z
zanimanjem ogledovali stari in mladi.
gradom Zaprice že več kot
dvajset let pripravljajo javna spomladanska opazovanja nočnega sveta – zadnja
tri leta pa javni dogodek s
teleskopi pripravljajo tudi
sredi avgusta v sklopu festivala Kamfest.
Letos jim je bilo vreme zelo
naklonjeno, saj je bilo nebo
z izjemo nekaj meglic sopare jasno, luna pa skorajda prazna. »Zbrali smo se
že ob 19. uri in najprej opazovali zahod Sonca in pestro
dogajanje na njem, hkrati je
bil na nebu tudi tanek Lunin
srp, nato pa smo počasi že
lahko zagledali Venero. Na
nasprotni, vzhodni strani
neba bomo poiskali Jupiter

čer razlagal eden od organizatorjev Lojze Vrankar. Obiskovalci so lahko kukali skozi sedem teleskopov, kot pravi Vrankar, pa dogodek vsako
leto privabi obiskovalce vseh
starosti. Ti so letos na nebu
lahko našteli kar nekaj utrinkov, saj smo bili vrhuncu meteorskega roja Perzeidov priča ravno v noči na petek. Naslednje astronomsko opazovanje v Kamniku bo predvidoma marca. »Razen če nas
preseneti kakšen pojav. Sončevega in Luninega mrka pri
nas nekaj prihodnjih let ne
bomo mogli opazovati, lahko
pa se na nebu vselej nepričakovano pojavi kak svetel komet,« še pravi Vrankar.

Podelili štiri spominske znake
Žiri – Župan Občine Žiri je podelil štiri spominske znake covid-19, ki jih podeljujejo za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni covid-19. Spominske znake so za svoje požrtvovalno delo prejeli:
poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Žiri Janez Tratnik, član
štaba Civilne zaščite, odgovoren za prvo pomoč in pomoč
ogroženim in prizadetim prebivalcem, Urban Čibej, vodja ekipe prve pomoči Civilne zaščite Matija Oblak in Matija Kavčič,
ki je v času največjega pomanjkanja zaščitne opreme na začetku epidemije v Sloveniji na Kitajskem nakupil in Občini Žiri
podaril osnovno zaščitno opremo, ki so jo nato uporabljale
enote Civilne zaščite Občine Žiri, so sporočili z občine.

Mobilna cenilna enota Zavarovalnice Triglav
Komenda – V Zavarovalnici Triglav bodo po neurju s točo, ki
je povzročilo večjo škodo tudi na območju občin Komenda in
Kamnik, s postavitvijo mobilne cenilne enote zagotovili dodatne prostore za ogled in cenitev poškodb na osebnih vozilih.
Mobilna cenilna enota, ki je začela delati v ponedeljek, 16. avgusta, bo postavljena ob hipodromu v Komendi (na Glavarjevi
cesti 98). Za obisk mobilne poslovalnice in cenitev škode na
vozilu se stranke lahko naročijo ob prijavi škode na daljavo.

Gorenjski glas
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Obnova ceste bo trajala dlje
Dela na Godešiču bodo predvidoma zaključena do konca oktobra.
Maja Bertoncelj
Godešič – Marca se je začela obnova ceste skozi Godešič. Pogodbeni rok dokončanja del je začetek septembra,
vendar bo ta podaljšan.
Obnovo izvaja Direkcija
RS za infrastrukturo. V njihovi službi za odnose z javnostmi pojasnjujejo: »Izvajalec je dela na terenu začel
takoj po uvedbi v delo in pridobitvi potrebnega dovoljenja za zaporo ceste, kar pomeni v marcu. Pogodbeni
rok dokončanja del je začetek septembra, vendar bo ta
zaradi slabih vremenskih
razmer v aprilu in maju podaljšan. Tako bo izvajalec
dela zaključil predvidoma
do konca oktobra.« Dela izvaja podjetje CVP, njihova
vrednost pa je 1.077.086,84
evra, od tega Direkcija prispeva 1.000.271,97 evra,
Občina Škofja Loka pa
76.814,87 evra. Skozi Godešič se v dolžini 1.169 metrov
izvajajo ukrepi za umirjanje
prometa, urejajo se površine
za pešce in kolesarje, vsi lokalni in hišni priključki, avtobusna postajališča, poteka
obnova obstoječe voziščne
konstrukcije. Urejeni bodo
tudi odvodnjavanje, cestna
razsvetljava in prometna
oprema ter signalizacija.

Skozi Godešič se v dolžini dobrega kilometra izvajajo ukrepi za umirjanje prometa, urejajo
se površine za pešce in kolesarje, vsi lokalni in hišni priključki, avtobusna postajališča,
poteka obnova obstoječe voziščne konstrukcije. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, cestna
razsvetljava in prometna oprema ter signalizacija.
Med vozniki je kar nekaj
slabe volje – zaradi zastojev in tudi udarnih jam, ki
so bile predvsem ob slabem
vremenu. »V času močnejših padavin je izvajalec prekinil izvajanje del, vendar
pa je luknje, ki so nastale v
tamponu zaradi padavin,
pokrpal, kar stori vedno ob
tovrstnih razmerah. Na Direkciji se zavedamo, da vsaka omejitev pri pretočnosti (dela, zapore ...) pri voznikih povzroča slabo voljo,
obenem pa je dodatni hrup
in prah, ki ga dela oz. dostava

materiala povzročata, za lokalno prebivalstvo moteč.
Vendar pa je za zagotavljanje boljše pretočnosti in prometne varnosti treba cestno
omrežje obnavljati in nadgrajevati. Po izvedenih delih
bo tudi cesta skozi Godešič
zagotavljala boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu,« poudarjajo
na Direkciji.
Zaradi udarnih jam in
poškodb vozil so se vozniki obrnili celo na Policijo,
kjer so nam to pretekli teden tudi potrdili. »V petek,

6. avgusta, smo preverjali
tri prijave poškodb vozil zaradi udarnih jam na vozišču
in cesto zaradi nevarnosti za
promet takrat za krajši čas
zaprli do vzpostavitve normalne prevoznosti. Postopek še poteka. Z zastoji smo
seznanjeni, povezani pa so
z deli na samem gradbišču.
Za dela so izdana dovoljenja
pristojnih organov. Na območju izvajamo pogostejše kontrole,« pa je pojasnil
mag. Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi na
Policijski upravi Kranj.

Koncesija za daljše obdobje
Občina Preddvor razmišlja o subvencioniranju priključitev na toplovodno omrežje. Ker se je zadnji
poskus prodaje družbe Energetika Preddvor izjalovil, so morali na občini tehtno razmisliti, kako naprej.
Alenka Brun
Preddvor – Na zadnji seji
občinskega sveta Občine
Preddvor so svetniki obravnavali popravek Odloka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju občine Preddvor.
Predmet razprave je bila višina prispevne stopnje za
priključitev na toplovod/
vročevod. Izkušnja uporabnice med svetniki kaže na
to, da je priklop na toplovod v primerjavi z alternativami, kot je toplotna črpalka, še vedno cenejša izbira.
V nadaljnji razpravi so tudi
svetniki ugotovili, da je investicija zavezanca v individualni vir ogrevanja, na primer pri novogradnji, bistveno višja kot v komunalni prispevek, če bi se priključil na
vročevod. Kljub temu da posameznik plača še priključitev upravljavcu, toplotno
postajo in zalogovnik vode.

Eden od svetnikov je še kot
primer dobre prakse omenil Železno Kaplo. V razpravi so prišli tudi do zaključka,
da razmišljanje krajanov še
vedno sloni na slabih izkušnjah iz preteklosti in da jim
doslej pravzaprav še nihče ni
zadeve v celoti predstavil.
Svetniki so se v končnem
strinjali z višino prispevne stopnje, v nadaljevanju
pa tudi s predlogom sklepa, da bi vsem, ki bi izkazali interes, da se priključijo na preddvorski toplovod,
pomagali s subvencijo v višini do tisoč evrov, in sicer
na podlagi letno predvidenih sredstev, ki se proporcionalno porazdelijo do njihove porabe. Strinjali so se
tudi, da se odlok o komunalnem prispevku sprejme po
skrajšanem postopku ter da
hkrati glasujejo o omenjenem popravku odloka, občina pa do leta 2022 pripravi še pravilnik o subvencioniranju priključitev na

toplovodno omrežje za enostanovanjske hiše.
Sledila je obravnava še
dveh odlokov: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe, upravljanja in
vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo ter še predlog Odloka o razveljavitvi Odloka
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo
poslovnega deleža v družbi
Energetika Preddvor, d. o. o.
Zadnji poskus prodaje
družbe Energetika Preddvor
se je ponovno izjalovil, zato
se je župan Rok Roblek po
tehtnem premisleku odločil, da k stvari pristopi drugače: da se družba da v najem,
odprodajo se njena osnovna
sredstva in se na novo podeli koncesija (za neko daljše obdobje, na primer trideset let). Po nekih izračunih
se je namreč izkazalo, da bo

imela družba od pet- do osemodstoten donos šele po 17
ali 18 letih, zato je bilo treba razmisliti o drugačnem
pristopu. Ker bi potencialni kupci tudi investirali, se
znotraj koncesije najde način za novega najemnika, ki
bo ustrezal razmerju stroška in investicije, vendar bo
na drugi strani seveda zapisano tudi, kaj storiti v primeru, da se katera od strani ne bi držala pogodbe. Najemnik bo imel za čas koncesije tudi stavbno pravico,
medtem ko zemljišče ostaja
v lasti občine. Koncesija se
bo izvajala na podlagi javnega razpisa, katerega podlaga
bo sprejeti odlok. Priloga k
razpisu pa bo tudi študija, ki
je že v izdelavi, je vezana na
podelitev koncesije in bo definirala, v kakšnem razmerju ostaja občina do družbe
Energetika Preddvor. Župan je poudaril še izjemen
pomen transparentnosti celotnega procesa.
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Pogačar doma, Komenda na nogah
31. stran
Tadeju Pogačarju veliko
pomeni tudi podpora navijačev. »So najlepša nagrada.
Tale množica danes v Komendi je zame nepričakovana, prav neverjetno je. Res
sem vesel. Komaj sem čakal,
da pridem. Ko sem se pripeljal na sprejem, sem se počutil približno tako kot na Elizejskih poljanah v Parizu ob
zaključku Toura. Kocine so
mi šle pokonci. Hvala vsem,
ki ste danes prišli, in vsem,
ki me podpirate. Preberem
vsa vaša sporočila. Upam,
da se še kdaj takole srečamo
oziroma se vidimo spet čim
prej,« je bil navdušen.
Še pred njim je zbrane
nagovoril župan Komende

Stanislav Poglajen: »Lepo
je, da je toliko ljudi prišlo na
sprejem k našemu Tadeju,
junaku s Klanca. Žal v Komendi nimamo višjega priznanja, kot je častni občan.
To je Tadej postal lani, ko je
prvič zmagal na Touru. Ne

glede na to, kje bo naprej kolesaril, pričakujemo, da bo
tudi po Komendi naredil še
kdaj kakšen krog v čast novemu uspehu. Uspešno pot.«
Letošnja sezona za šele
22-letnega Gorenjca še ni
končana. »Čaka me še ne-

»Komaj sem čakal, da pridem domov. Ko sem se
pripeljal na sprejem, sem se počutil približno tako kot
na Elizejskih poljanah v Parizu ob zaključku Toura.
Kocine so mi šle pokonci.«
vem, kaj bomo naredili prihodnje leto, saj pričakujemo tretjo zaporedno zmago
na tej največji etapni dirki na
svetu. Lahko mu rečemo le
velika hvala za vse, kar je že
postoril za našo občino. Ne

kaj obveznosti, še nekaj dirk
do konca leta. So samo enodnevne, ampak med njimi
evropsko in svetovno prvenstvo. Proga mi ni pisana na
kožo, a na takšnih dirkah
nikoli ne veš, kaj se zgodi.

Tadej Pogačar z gosti in organizatorji sprejema / Foto: Tina Dokl

Navdušili so tudi v Zadru
Francetovi orgličarji, ki delujejo kot sekcija Kulturno-umetniškega društva
France Koblar Železniki, so konec julija nastopili v Zadru in navdušili
obiskovalce.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Združenje izvajalcev glasbe na tradicionalna glasbila Zvuci Zavičaja iz Zadra je konec minulega meseca v Zadru najprej
pripravilo 6. srečanje glasbenikov in plesalcev tradicijske kulture iz različnih
predelov Hrvaške, Bosne
in Hercegovine ter Slovenije, nato pa še tako imenovano Cvitarijada, tradicionalno mednarodno srečanje
orgličarjev.
Kot posebne goste so povabil Francetove orgličarje,
ki delujejo kot sekcija Kulturno-umetniškega društva
France Koblar Železniki
pod vodstvom Olge Oblak,
na orglice pa skupaj igrajo že več kot šest let. Udeležujejo se različnih prireditev po Sloveniji in tudi na

Hrvaškem. Na 17. Mednarodnem festivalu Ah, te orglice v Mokronogu so leta 2016
prejeli zlato priznanje. V
letu 2020 so izdali prvo samostojno zgoščenko z naslovom Tu smo mi doma, v
zadnjem letu pa so pri izvajanju ljudske glasbe začeli
tudi peti in vključevati druge ljudske inštrumente.
»Pred nastopom prvega večera smo se v slovenskih narodnih nošah sprehodili po ulicah Zadra in bili
ujeti v številne fotografske
objektive. Na prireditvi smo
predstavili ljudsko glasbo, ki
smo jo zapeli ob spremljavi
harmonike in orglic. Naslednji večer smo na Cvitarijadi zaigrali tri pesmi, na zaključku večera pa smo zapeli
še skupaj z vsemi nastopajočimi,« je povedala Olga Oblak in dodala, da so na obeh

prireditvah odlično promovirali in zastopali Slovenijo.
Poslušalcem
so
se
vtisnili
v
spomin
s

V slovenski reprezentanci
imamo zelo dobre kolesarje.
Mislim, da nam lahko znova
uspe in da damo letošnjemu
letu še piko na i,« je povedal.
Zadnji mesec je bil zanj res
izjemen. »Res je bil nor. Ne
morem verjeti, kaj vse se mi
je zgodilo. Sem zadovoljen,
vesel, zdaj pa pol meseca
uživam v prostem času. Vseeno komaj čakam naslednje
dirke. Prva bo 29. avgusta
Dirka po Bretanji. Ni pa se
odločil za nastop na Dirki po
Španiji, na kateri se za novo
skupno zmago bori Primož
Roglič. »Tudi sam sem vesel, da nisem šel na Vuelto,
da sem tukaj v Komendi. Še
vedno imam le 22 let in se
tako fizično kot psihološko
še razvijam, zato mislim, da
nima smisla, da vztrajam z
nastopi na dveh tritedenskih
dirkah v istem letu. Bom pa
navijal za naše kolesarje in
seveda za kolesarje iz naše
ekipe UAE Emirates,« je pojasnil odločitev.
Na odru sta nekaj besed o Tadeju spregovorila
tudi Miha Koncilja, njegov
prvi trener, in Andrej Hauptman, ki je bil na Touru
z njim kot športni direktor
ekipe UAE Team Emirates,
na olimpijskih igrah pa kot
selektor slovenske reprezentance. »Sedaj res lahko rečemo, da je slovensko kolesarstvo v zlati dobi, in upamo, da se bo čim več mladih začelo ukvarjati s tem
športom, da dobimo novega

Tadeja,« je dejal Koncilja,
Hauptman pa je v pogovoru za naš časopis pojasnil,
da imamo izjemno generacijo kolesarjev, ki kar tekmujejo, kdo bo dosegel več. »Zavedam se, da se piše kolesarska zgodovina, da se živijo
kolesarske sanje. Lepo je biti
del te zgodbe, po drugi strani pa bo treba trdo delati, da
tam ostanemo. Težko je ostati na vrhu, a o tem ne smemo razmišljati. Imamo dovolj drugega dela,« pravi. Na
vprašanja o navedbah, da se
poslavlja z mesta selektorja

slovenske reprezentance, ni
želel odgovarjati.
Tadeju Pogačarju sta čestitala tudi Pavel Marđonović,
novi predsednik Kolesarske
zveze Slovenije, in Blaž Perko, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije. Slednji mu je izročil ček
za 15 tisoč evrov. Sprejem je
popestril spremljevalni program, v katerem so nastopali Godba Komenda, Mali
Oglasi Band, plesna skupina Wild West Country Line
Dance in Danilo Lukan, pevec skupine Gašperji.

celotno koreografijo pa tudi
s predstavitvijo slovenske
tradicionalne ljudske kulture in z izvedbo hrvaške
skladbe Večeras je naša fešta ob koncu obeh prireditev. Publiko je navdušila njihova izvedba pesmi v hrvaškem in slovenskem jeziku,
ki so ob spremljavi harmonike zapeli vsi nastopajoči.
»Za sodelovanje na obeh
prireditvah smo prejeli številne pohvale,« je še

povedala Olga Oblak in se
v imenu Francetovih orgličarjev v imenu občin Železniki, Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka organizatorju zahvalila za povabilo.
»To ne pomeni samo velike
promocije društva in sekcije Francetovi orgličarji, pač
pa tudi promocijo obeh dolin – Poljanske in Selške ter
Škofje Loke, od koder prihajajo naši člani,« je še poudarila Oblakova.

Osvežili panoramske
table

Francetovi orgličarji na nastopu v Zadru / Foto: arhiv Francetovih orgličarjev

Nad sprejemom je bil navdušen. Zahvalil se je vsem,
ki so prišli. / Foto: Tina Dokl

Medvode – Konec julija so na
treh lokacijah v občini Medvode osvežili panoramske
table, in sicer ob Zbiljskem
jezeru, na križišču v Valburgi ter na trgovskem centru v
Medvodah. Table vsebujejo
osvežen zemljevid občine
Medvode, aktualne fotografije najbolj prepoznavnih turističnih točk v občini ter fotografije kraja, kjer tabla stoji,
tabli v Smledniku in Zbiljah
pa še kratek tekst v slovenskem in angleškem jeziku.
Table so opremljene tudi s
QR-kodo, ki vas s pomočjo
pametnega telefona takoj poveže s spletno stranjo www.
visitmedvode.si, kjer so na
enem mestu zbrane vse turistične informacije o Medvodah in okolici.
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Jubilej Doma Planika
Priljubljeno planinsko postojanko so zgradili tedanji avstrijski planinci kot
Dom Marije Terezije, vse od konca druge svetovne vojne pa jo upravlja
Planinsko društvo Gorje, ki je koči tudi dalo današnje ime: Dom Planika pod
Triglavom.
Marjana Ahačič
Gorje – Na prvo soboto v
avgustu je Planinsko društvo Gorje pripravilo slovesnost ob 110-letnici Doma
Planika pod Triglavom. Priljubljena planinska postojanka je v teh dneh običajno do zadnjega kotička natrpana s planinci, čeprav je
v gostinskih prostorih kar

osemdeset sedežev, v desetih sobah prav toliko postelj
ter v dveh skupnih prostorih
kar 41 ležišč.
Kot je v svojem nagovoru na slovesnosti spomnil predsednik društva Jože
Kosmač, so prvo zavetišče
v naravnem amfiteatru pod
južnim ostenjem Triglava, poimenovanem Ledine,
postavili že leta 1869. Takrat

je bila to preprosta kamnita
stavba, pokrita s skodlami in
opremljena z mizo, klopmi,
odprtim ognjiščem in pogradom za šest ljudi. Na željo
pobudnikov za ustanovitev
društva Triglavski prijatelji
iz Bohinja pa sta jo zgradila Jože Škantar in njegov sin
Lovrenc iz Bohinja.
Ostre visokogorske razmere na 2.400 metrih so

Do konca druge prve svetovne vojne se je Planika imenovala Dom Marije Terezije.

Slovesnost ob obletnici Doma Planika pod Triglavom je popestril nastop Godbe Gorje.
Godbenikom zaradi megle in močnega vetra letos žal ni uspelo izvesti še tradicionalnega
koncerta ob Aljaževem stolpu. Slavnost se je zaključila s planinsko mašo.
zavetišče do te mere poškodovale, da ga je po skoraj
dvajsetih letih avstrijsko planinsko društvo na novo pozidalo in ga 3. avgusta 1880
slovesno odprlo kot Kočo
Marije Terezije. Dobro desetletje za tem je na Kredarici
zrasla koča slovenskega planinskega društva in v želji,
da bi obiskovalce odvrnili od
obiska Kredarice, je avstrijsko planinsko združenje ob
mali koči zgradilo novo, večjo, dvonadstropno stavbo, ki
so jo odprli 13. avgusta 1911
in poimenovali Dom Marije Terezije. Kot je v nagovoru zgodovinske vire povzel
predsednik Kosmač, so ob
domu za udobje in počitek
obiskovalcev uredili zeleno

trato, v notranjosti pa premišljeno razporejene prostore,
ki so nudili udobno zavetje takrat maloštevilnim obiskovalcem.
Po prvi svetovni vojni sta
obe stavbi prišli v last Slovenskega planinskega društva:
dom so preimenovali v Aleksandrov dom, malo kočo
ob njem pa so zaradi bližine meje naselili graničarji
in jo poimenovali Karavla.
Ta je po drugi svetovni vojni, ko je Planinska zveza
dom predala v upravljanje
Planinskemu društvu Gorje, nekaj časa služila kot depandansa, konec osemdesetih pa so jo porušili in na njenem mestu kasneje zgradilo
novo stavbo.

Slovenske pokrajine v cvetju
V Arboretumu se praznovanju tridesetletnice samostojnosti pridružujejo s praznično cvetlično razstavo.
Jasna Paladin
Volčji Potok – V Arboretumu je od 14. do 29. avgusta
na ogled posebna praznična
razstava, s katero zaznamujejo trideseto obletnico osamosvojitve Slovenije in prve

Tematski sklop Slovenska obala

cvetlične razstave v njihovem parku.
»Cvetlične razstave obiskovalce očarajo. Tako je bilo
že pred natanko tridesetimi
leti, ko smo v Arboretumu
Volčji Potok pripravili prvo
veliko cvetlično razstavo. Bilo

je v letu osamosvojitve, ki so
ga zaznamovali 10-dnevni
vojaški spopadi. Do konca
avgusta se je življenje toliko
umirilo in ustalilo, da je nastopil čas za veliko cvetlično
razstavo. Z naslovom Cvetje in mir je zadela žebljico

na glavico. Ljudje so bili željni miru, lepega, normalnosti
in sprostitve. Razstavo je obiskalo več deset tisoč ljudi,« se
spominja Melita Miš Strgar
iz Arboretuma in dodaja, da
so se floristične smernice v
tridesetih letih spremenile, a
čar cvetja ostaja.
Razstavo so si ustvarjalci
zamislili tako, da predstavlja
geografske značilnosti slovenskega prostora in njegovo kulturno ter naravno dediščino. Na desetih prizoriščih
so razstave: Alpski svet, Vode
Slovenije, Panonski svet,
Kraški svet, Slovenska obala, Grajsko cvetje, Slovenski
vinogradi, Slovensko cvetlično okno, Jedilne cvetlice in
Koroška – svet kralja Matjaža. Prizorišča, ki so razprostrta po vsem parku, so okrasili floristi Simon Ogrizek,
Alen Kovačič, Marjan Planinšek, Katarina Zupančič
Dežman, Mateja Iršič, Marjan Česen, Tilen Lipnik, Janez Pižem, Franci Landeker
in Matjaž Beguš.

Alpski svet

Grajsko cvetje

Gorjanski planinci so po
drugi svetovni vojni planinskemu domu dali tudi novo
ime – v želji, da se to ne spreminja več, so se odločili za nepolitično: Dom Planika pod
Triglavom. »Dom Planika je
edina planinska postojanka
v okolici Triglava in širše, ki
se je stoletje ohranila v svoji
prvotni podobi in je spomenik takratnih časov. Delno
je spremenila le zunanjo podobo, ko je pred pol stoletja
dobila lesen plašč, ki je stavbi dal privlačnejši, toplejši videz in jo zaščitil pred ostrimi
visokogorskimi razmerami.
Želimo, da bi stavba še dolgo
dajala zavetje planincem, ljubiteljem Triglava in gora,« je
še poudaril Kosmač.
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Kako smo iskali ovce nad Jezerskim
Del letošnjega pestrega poletnega dogajanja v okviru Jezerske štorije je tudi soljenje ovc na Jenkovi planini, posebno doživetje pa prinaša prav dejstvo, da so
ovce nepredvidljive živali in obiskovalcev s soljo ne čakajo za prvim ovinkom.
Jasna Paladin

Drejc Karničar se je izkazal za odličnega vodnika in
poznavalca ovčereje.
konec maja. Vse ovce so jezersko-solčavske pasme, ki
velja za zelo trpežno in prilagojeno, ker pa so muhaste,
rade zaidejo tudi na avstrijsko stran, kjer jih niso preveč veseli. Kjer so ovce, namreč ni divjadi, kar pa jezi
avstrijske lastnike gozdov,
ki imajo po njihovi zakonodaji tudi pravico do lova.
A ovce se za državno mejo
ne menijo, sledijo slastnim
poganjkom v gozd ali skalo. Tekoče vode ne potrebujejo, saj vso potrebno tekočino dobijo s travo ali roso.
Ovce svoj trop zapustijo v
le izrednih razmerah, skupaj se tiščijo med nevihto, v
mrazu in tudi v vročini.
Na Jezerskem ima ovčereja dolgo tradicijo, in ker so
domači izdelki iz volne spet
vedno bolj priljubljeni, število ovac narašča. Lastniki
jih redijo zaradi mesa in volne. »Ovce postrižemo dvakrat letno, aprila, predno jih

ženemo na planino, in oktobra, ko se vrnejo v dolino. Povpraševanje po volnenih izdelkih je res veliko, a
težava je, da jih vedno manj
zna kakovostno predelati
volno. Pletenja so ženske še
vešče, kako pa volno počesati, spresti … – ta obrt je žal
že skoraj povsem zamrla.
Morda se bodo stvari spremenile, saj ima zdaj na Jezerskem spet praktično vsaka kmetija ovce,« nam Drejc
Karničar razlaga med hojo,
medtem pa že pridemo na
Jenkovo planino, od koder
se nam odpre res lep razgled
na sosednja vrhova Malo
Babo in Goli vrh in vršace
v ozadju – Storžič, Kočno,
Grintovec, tudi Triglav vidimo v ozadju, Češka koča pa
je kot na dlani.
A o ovcah ni sledi. Usmerimo se proti Mali Babi in poslušamo, ali bomo slišali meketanje, kličemo, da jih opozorimo na svojo prisotnost,

Ovcam je sol treba dodajati zaradi mineralov, ki jih zgolj s
pašo ne morejo zaužiti.

Del vodenega izleta je bila tudi slastna malica.

Jenkova planina in Goli vrh na levi strani

Foto: Drejc Karničar

Zgornje Jezersko – Soljenje
ovc v planini je le ena od aktivnosti, s katero na Jezerskem poleti obiskovalcem
želijo predstaviti svojo kulturno in naravno dediščino
ter identiteto, katere nepogrešljiv del je tudi ovčereja.
Za obiskovalce enkrat tedensko, ob sredah, pripravijo voden obisk Jenkove planine, ki se začne na Šenkovi domačiji – ta je ena od
dveh kmetij na Jezerskem,
ki ovce še pase po okoliških
planinah in vrhovih. Čeprav
se število ovac na Jezerskem
zopet vztrajno veča in jih danes lahko naštejemo že okoli petsto, pa preostale kmetije ovce pasejo v dolini, na
ograjenih pašnikih. »Tako
kot mi včasih potrebujemo
prehranska dopolnila, tudi
ovce potrebujejo sol, s čimer dobijo natrij in klor, ki
ju z običajno pašo na planini ne morejo zaužiti. Zato
jim sol na planino nosimo,« nam pove Drejc Karničar, vrhunski alpinist, jezerski župan, v tem primeru pa tudi ovčerejec, ki bo ta
dan naš vodnik. Šenkova domačija ima na planini trop
ovac, ki šteje trideset odraslih živali in skoraj trideset
mladičev, a še predno se s
parkirišča v Ravenski Kočni
podamo proti Jenkovi planini, nas Karničar opozori, da
morda ovc danes ne bomo
videli. Ponoči jih je namreč
prestrašil medved, 15 ovac je
pribežalo v dolino, preostale pa so se verjetno zatekle v
kakšno zavetje. Poiskati jih
bo treba, nas opozori, a nas
s tem ne odvrne od dogodivščine. Med vzpenjanjem
po senčni poti izvemo, da so
ovce na planino letos zaradi
dolge zime gnali dva tedna
kasneje kot običajno, šele

iščemo sveže iztrebke, se
povzpnemo na greben in
pogledamo na drugo stran.
A zaman. Vse, kar najdemo,
je od medveda pokončana
ovca, kar priča o tem, da se
je trop preostalih razbežal
po vsem območju in bodo lastniki imeli kar nekaj dela,
da jih znova zberejo skupaj.
Ko se po planinski poti vračamo proti pastirski koči,
kjer nas čaka slastna malica, le opazimo štiri ovce, ki
pa so preveč prestrašene, da
bi se nam približale.
Soli, ki jo ovce sicer rade
poližejo kar z dlani, jim tokrat tako nismo mogli dati, so
pa imeli udeleženci v tednih
pred tem veliko več sreče, in
verjetno jo bodo imeli tudi
do konca avgusta, ko bodo
ob sredah še organizirali vodeno soljenje ovc.
A ne glede na vse bodo
ovce še naprej muhasto ubirale svoje poti po gozdu in
skalovju, vse do sredine septembra, ko bo trava nehala
odganjati in se bodo do naslednjega maja preselile v
hlev v dolino.

Da se bližamo Jenkovi planini in pašnikom, nas opozori tudi tabla.

Mi te sreče nismo imeli, so pa skupine v preteklih tednih takole razvajale ovce s soljo.

KULTURA
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Barvite krajine
V Galeriji Pogled razstavlja Gregor Pratneker, ki je
na svoji prvi razstavi v Kamniku predstavil barvite
krajine in jih poimenoval Umik.
Jasna Paladin
Kamnik – Avtor je na tokratni
razstavi razstavil dela, ki so
nastajala zadnji dve leti, za
rdečo nit pa si je izbral krajine, ki jih tudi sicer najraje ustvarja – predvsem gozdove, ki jih upodablja v zanj
značilnih živih barvah in
tudi na nekoliko večjih formatih. »Gre za nekako avtobiografske slike – kar doživim, prenesem na platno.

precej časa. Živi in ustvarja
v Mariboru.
Umetnika je na odprtju
razstave predstavila tudi kustosinja Galerije Pogled Saša
Bučan. »V slikarstvu nikdar
ni bilo obdobja, kjer bi bila
tema krajine pozabljena.
Prenekateri likovni ustvarjalci so v njej videli in čutili njeno moč, edini navdih, ki se
ga oprimejo, in impulz, da iz
glave prenesejo svoje občutenje na platno ali papir. 'Slika

Gregor Pratneker ob svojih barvitih slikah gozdov
Že odkar ustvarjam, se najlažje izražam z živimi barvami, v tehniki olje na platno
in na nekoliko večjih formatih. Ne gre pa le za poletne in
jesenske prizore gozda, ampak tudi zimske, saj so barve
v naravi lahko žive tudi pozimi. Prav svetlobni efekti v
gozdu, ki so posledica sonca, so mi v gozdu že posebej ljubi,« nam pove 48-letni slikar, ki je diplomiral na
Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru, in doda, da v
naravi tudi sicer rad preživi

je le druga beseda za čustvo,'
je zapisal krajinarski velikan,
angleški slikar John Constable. V slikarstvu Gregorja
Pratnekerja gre pravzaprav
za popolnoma enako misel in njeno uresničitev. Pohorski gozdovi, njihova nedotaknjenost in samota slikarju vsakodnevno ponujajo
portrete, ki se iz dneva v dan,
iz enega letnega časa v drugega nenehno spreminjajo,« je
med drugim povedala.
Razstava bo v Galeriji Pogled na ogled še vse do 10.
septembra.

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021

igor.kavcic@g-glas.si

Poslovil se je do naslednjič
Osemnajsta edicija največjega kamniškega poletnega festivala glasbe, gledališča, filma in likovnih
umetnosti Kamfest 2021 se je v soboto zvečer končala z nastopom skupine Orlek na Mestnem odru,
skupine Matter na odru Barutane in Jean-Christophe Gairard tria na odru Pr' Goslač sredi Kamnika.
Alenka Brun
Kamnik - Devet poletnih dni,
od 6. do 14. avgusta 2021, je
Kamnik gostil številne izvajalce, tudi mednarodne,
ki so skupaj z obiskovalci v
mesto ponovno pripeljali
nekaj skupinske festivalske
vznesenosti.
Na Glavnem trgu je ob
zgodnjih večernih urah vabil tudi odprti glasbeni oder,
zvoke Kamnika s prve kompilacije domačih novodobnih glasbenih skupin in projektov so obiskovalci lahko slišali na odru Kreativne četrti Barutana (KČB).
Na ploščku pa lahko prisluhnemo Before Time, Navihanim Štumfkom, zasedbi Echoes, Teji Poljanšek z
mednarodno zasedbo Eleutheria in dvema mladima raperjema Stinu Brinovcu, ki
ustvarja pod imenom Killa
Brin, ter Martinu Dan Vidmarju - DaGimeni; v živo
pa se tokrat žal nastopa niso
mogli udeležiti Navihani
Štumfki in Poljanškova z
Eleutherio.
Vrvišče ob glavnem kamniškem trgu je obiskovalcem predstavilo tudi slikarko Ireno Gayatri Horvat in
glasbenika Simona Skalarja, Barutana pa med drugim Sto let (a Hundred Years) Oliverja Pilića, serijo
fotografij, ki je bila posneta aprila in maja leta 2020,
med karanteno v času

Zaključil se je letošnji Kamfest, ki je zadovoljil tako otroke kot različne kulturne, umetniške
in glasbene okuse.
pandemije. Namen razstavljenega projekta je dvojen:
ekonomski in okoljski. Gre
za delo v nastajanju in ga
lahko imenujemo tudi arhiv
karantene. Postavitev v ključavničarski delavnici v KČB
se navezuje na sam prostor,
ki deluje kot ustavljen v nekem preteklem času. Ravno
tako pa je v sosednji sobi v
delavnici svoj umetniški izraz publiki predstavil Tadej Droljc z instalacijo, ki
jo je naslovil Kamniški vrh
– Avtoportret. Gre za generativno avdiovizualno sliko, ki jo Kamniški vrh neprestano in prav zdaj izrisuje na podlagi svojega spomina. Ta je sestavljen iz številnih fotografij, ki so jih posneli naključni obiskovalci;
spominov, ki se neprestano

pretakajo, mešajo ter stekajo v neskončno reko perspektiv. Poleg tega pa se avtoportret osvežuje s trenutnimi vremenskimi pogoji na planini, ki vplivajo na
videz in počutje hriba in s
tem na gibanje predstavljene abstrakcije oziroma slikarjevega čopiča. »Slika je
vedno drugačna. Včasih je
fokus na detajlu, včasih na
celi sliki, zabrišejo se meje
med teksturo in figuro …
Delci se med seboj prelivajo. Nič ni fiksno …,« razlaga avtor umetniške instalacije, ki pravi, da se je vse začelo s tem, ko je želel več delati v naravi in je tako združil delo z računalnikom in
ljubezen do narave. Kamniški vrh pa je njegov najljubši »hrib«. Tako je nastal

avtoportret gore, percepcija
nečesa nečloveškega – kako
hrib vidi sebe, še izvemo.
Pestremu dogajanju letošnjega Kamfesta, kjer poskrbijo tudi za najmlajše in
zahtevne obiskovalce, opremijo zid Barutane s fotografsko razstavo, se je tokrat z urbano poslikavo odra pridružil Endi E. Pašić, mladi stari
znanec kamniške striparske
scene, ki ustvarja pod mentorskim vodstvom Ivana Mitrevskega. Med drugim pa
Kamfest vedno obišče tudi
Križnikov festival, ki ga letos načrtujejo septembra v
Motniku. Tokrat so za pokušino nastopili trije pripovedovalci, navdušila pa je tudi
arhitekturno-umetniška rešitev, kjer so jim poslušalci
prisluhnili.

Jazz Kamp Kranj 2021
Alenka Brun
Kranj – Svojo 18. izvedbo bo
letošnji Jazz Kamp Kranj doživel med 19. in 28. avgustom. V raznolikem festivalskem programu se bodo
zvrstili številni slovenski in
tuji glasbeniki. Prvi večer bo
nastopila hrvaška pevska legenda Zdenka Kovačiček ob
spremljavi Greenhouse blues banda. Dan kasneje se bo
predstavila odlična slovenska, pretežno v tujini delujoča Karin Sever ob spremljavi
madžarskega pianista Emila Spanyija, kitarista Primoža Grašiča, basista Mátyása
Szandaia in bobnarja Aleša
Rendle. V soboto prihaja na
oder Mia Žnidarič, nedeljski
večer bo popestrila hrvaška pevka in igralka Renata
Sabljak s svojim sekstetom.
V ponedeljek boste lahko

prisluhnili duu Alba in Leo, v
torek Ani Bezjak in njenemu
kvartetu. Dne 25. avgusta na
Jazz Kampu Kranj pričakujejo madžarsko zasedbo pod
vodstvom odlične pevke Klare Hajdu. Aleksandra Bjelić Aleksijević s kvintetom
bo stopila na oder 26. avgusta, 27. avgusta pa še avstrijska vokalistka Ines Reiger s
kvartetom. Kamp se bo sklenil ob romantičnem glasu
Nine Strnad in njenega kvinteta 28. avgusta. Če bodo razmere dopuščale, bodo zadnji
dan dopoldne pripravili še
Jazz Kamp Kranj fest. Tudi
letos bodo v okviru Kampa
organizirali vinske pokušine, dogajanje pa se začenja s
fotografsko razstavo Gorazda Uršiča, in sicer v sredo,
18. avgusta, v Galeriji Pungert. Več informacij je na voljo na www.jazzkamp.com.

Tadej Droljc ob svojem umetniškem delu, instalaciji
Kamniški vrh – Avtoportret

Oliver Pilić: Sto let (a Hundred Years)

Odprti oder sredi Kamnika je na festivalu gostil kar lepo
število glasbenikov.

Takole so si zamislili prostor za druženje, kjer lahko
prisluhnete tudi pripovedovalcem zgodb.

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021

ŠPORT IN REKREACIJA

V Tokio še športniki invalidi
Paraolimpijske igre so največje tekmovanje za športnike invalide, v Tokiu pa se bodo začele naslednji
torek. Med udeleženci je tudi mladi namiznoteniški igralec iz Domžal Luka Trtnik, komentatorka pa bo
Mateja Pintar Pustovrh.
Vilma Stanovnik
Kranj – »Slovenskim športnikom želim vso srečo na
igrah. Olimpijske igre v Tokiu so se končale, zdaj ste na
vrsti vi. Spremljal sem slovensko olimpijsko ekipo in
me je navdušila. Prepričan
sem, da boste tudi vi navdušili Slovenijo,« je na predstavitvi ekipe za Tokio prejšnji
teden zbrane športnike invalide nagovoril japonski veleposlanik v Sloveniji Hiromichi Matsushima
Slovenska reprezentanca, ki bo nastopila v Tokiu,
se je pred odhodom na igre
predstavila v Ljubljani. Na
zelenici ob trgovini Lidl na
Toplarniški ulici so člani ekipe in gostje tudi simbolično zalili drevo, japonsko češnjo, ki simbolizira cvetenje
slovenskih paraolimpijcev.
Paraolimpijske igre v Tokiu
bodo potekale od 24. avgusta
do 5. septembra.
Slovensko ekipo sestavlja sedem športnikov v šestih panogah. Na igrah bodo
tako nastopili strelca Franček Gorazd Tiršek in Franc
Pinter, atlet Henrik Plank,
kolesar Anej Doplihar, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, lokostrelec Dejan Fabčič in namiznoteniški igralec Luka Trtnik iz Domžal.
»To je ekipa izkušenih
in tistih, ki nekako vstopajo. Prepričan sem, da bodo
eni in drugi znali potegniti pozitivne lastnosti, mlajši
se bodo naučili prevzeti odgovornost in dobili osredotočenost starejših, pridobili pa tudi izkušnje in videli,
kakšni pritiski so na tako velikih tekmovanjih. Športnikom želim veliko uspeha,«

Trener namiznoteniške paraolimpijske reprezentance Ožbej Poročnik, nekdanja
paraolimpijska prvakinja Mateja Pintar Pustovrh in tekmovalec v namiznem tenisu Luka
Trtnik iz Domžal. / Foto: arhiv Ožbeja Poročnika
je povedal Damijan Lazar,
predsednik krovne Zveze za
šport invalidov – Paralimpijskega komiteja.

Mladi Luka Trtnik po
izkušnje
»Namizni tenis me je tako
navdušil, da sem ga želel ves
čas igrati. Doma smo kupili
namiznoteniško mizo, pred
desetimi leti pa sem se vpisal
v klub v Mengšu in hitro napredoval. Začeli so se dobri
rezultati, najbolj pa sem ponosen, da sem se na turnirju
v Laškem, ki vsako leto poteka za najboljše parolimpijce
v namiznem tenisu, uvrstil
med osem najboljših,« pravi Luka Trtnik, ki ima desnostransko hemiparezo, kar

pomeni, da je desna stran njegovega telesa veliko šibkejša kot leva. Kljub temu ima
že od malega rad vse športe. »Tokrat odhajam na svoje prve paraolimpijske igre,
z rezultatom nisem obremenjen, vseeno pa si želim pokazati svoj najboljši namizni
tenis,« je pred jutrišnjim odhodom v Tokio povedal 23-letni Domžalčan Luka Trtnik,
ki ga bo kot trener spremljal
Ožbej Poročnik.
»Luka je mladi up našega
namiznega tenisa in velikih
pričakovanj nimamo. Lahko
rečem, da gremo po izkušnje,
v Parizu čez tri leta pa je realno pričakovati tudi višje uvrstitve,« pravi selektor Poročnik.

Mateja Pintar Pustovrh
bo komentatorka
V Tokio odhaja tudi naša
nekdanja paraolimpijska pr
vakinja v namiznem tenisu
Mateja Pintar Pustovrh, ki pa
se bo v okviru OBS (Olympic
Broadcasting System) tokrat
preizkušala v vlogi komentatorke. »Na pobudo Zveze
za šport invalidov Slovenije
sem komentira že nekaj tekem med evropskim in svetovnim prvenstvom leta 2017
in 2018 v Sloveniji, nato pa
sem dobila vabilo mednarodne zveze in tako ta teden odhajam v Tokio,« je povedala Mateja Pintar Pustovrh s
Praprotna, ki sicer sedaj živi
v Ljubljani.

V nedeljo na ultramaraton
Prijave za udeležbo na Slovenskem 12-urnem
teku, ki bo v nedeljo v središču Kranja, so odprte
še danes.
Vilma Stanovnik
Kranj – Atletski klub Ultramaraton Slovenija skupaj z Zavodom za turizem
in kulturo Kranj to nedeljo,
22. avgusta, pripravlja Slovenski 12-urni tek. Začel se
bo ob 7. uri. Trasa v središču Kranja je krožna, asfaltirana in dolga 1.292 metrov
ter ima mednarodni certifikat. Tekači se lahko podajo
tudi na krajšo različico, to je
6-urni tek, katerega start bo
ob 13. uri.
Na tekmovanje so prijavljeni že številni domači in
tuji ultramaratonci. Med domačimi ultramaratonkami
bosta tekli tudi domačinka
Neža Mravlje in Nataša Robnik, ki je leta 2019 na Slovenskem 12-urnem teku v
Kranju postavila državni rekord teka na 12 ur.
Kot sporočajo organizatorji, so prijave za teka mogoče še danes, plačilo prijavnine pa je mogoče tudi
s turističnimi boni. Poskrbljeno bo za okrepčevalnice in masaže, Slovenska vojska pa bo zagotovila zdravstveno oskrbo. Tekmovalci bodo štartne pakete
(v katerih je uradna tekaška

Domžale, Kranj – V Prvi ligi Telemach so nogometaši Domžal doma z 0 : 2 izgubili z ekipo Brava. Kalcer Radomlje, ki
je gostoval v Murski Soboti, pa tekme zaradi nevihte, ki se
je razbesnela nad Prekmurjem, in nato zaradi razmočenega
igrišča ni dokončal in je prestavljena na kasnejši termin. So pa
tekme tretjega kroga konec tedna odigrali v drugi slovenski ligi.
Nogometaši Rolteka Dob so na domačem s kar 7 : 2 premagali
Krško, ekipa Triglava pa je s 3 : 0 premagala moštvo Rogaške.
Na lestvici vodi Triglav z devetimi točkami, na drugem mestu
pa je Roltek Dob s sedmimi točkami. Tekmovanje so konec
tedna začeli nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi –
zahod. Rezultati: Eksist Žiri – Arol Škofja Loka 1 : 0, Tinex
Šenčur – Fama Vipava 0 : 1, TKK Tolmin – Šobec Lesce 3 : 2
in Postojna – Sava Kranj 2 : 3.

Milje pri Kranju – Peteroboj
Adriatic Bocce Confederation
je postregel z vrhunskimi
tekmami. Najboljše predstave je prikazala Hrvaška,
ki je v sobotnem derbiju premagala Slovenijo in kot edina reprezentanca z maksimalnim izkupičkom osvojila prvo mesto.
Sicer pa so naši balinarji
v prvem kolu v petek dopoldne z rezultatom 11 : 3 premagali reprezentanco Bosne

in Erik Čeh. Tekmovanje je
bilo tudi dobrodošla priprava na septembrsko svetovno
prvenstvo v tekaških disciplinah v Franciji ter oktobrsko svetovno prvenstvo v klasičnih igrah v Italiji.
Turnir se je zaključil s
skupno zmago Hrvaške,
naša reprezentanca pa je
osvojila drugo mesto pred
Bosno in Hercegovino,
Črno goro in Srbijo. Za najboljšega igralca je bil izbran
hrvaški reprezentant Marino Miličević.

Foto: Primož Pičulin

Od petka je na balinišču na Miljah pri Kranju potekal balinarski peteroboj, ki se je v nedeljo končal z zmago reprezentance
Hrvaške, slovenski balinarji pa so osvojili drugo mesto.
in Hercegovine, v drugem
kolu pa so bili popoldne z 8
: 6 boljši od ekipe iz Srbije. V
sobotnem derbiju so naši s 4
: 10 izgubili z ekipo Hrvaške,
v nedeljo dopoldne pa so varovanci našega selektorja Davorja Janžiča z 10 : 4 premagali ekipo Črne gore. Naši balinarji so se izkazali zlasti v
tekaških disciplinah, v katerih sta glavno breme nosila
Aleš Borčnik in Anže Petrič.
Zelo dobro so nastopili tudi
v igri v krog, v kateri sta bila
najuspešnejša Jure Kozjek

majica 2021) lahko prevzeli že v soboto zvečer, organizator pa bo poskrbel tudi
za možnost testiranja na
prizorišču, saj morajo tekmovalci izpolnjevati pogoj
PCT.
Tekmovalci bodo veseli spodbude ob progi, prireditev pa bo povezoval znani
bosonogi tekač Marko Roblek. Organizatorji tudi opozarjajo, da bo središče mesta zaprto za promet. Podelitev priznanj in nagrad ob
ob 19.30 na Glavnem trgu v
Kranju.
Organizatorji obljubljajo tekmo leta, ki je ne gre
zamuditi, saj bodo mnogi
prvič preizkušali svoje meje
sposobnosti in vzdržljivosti, drugi pa podirali svoje
rekorde.
»Ponosni smo, saj smo
pred kratkim prejeli srebrno značko Mednarodne
zveze ultramaratoncev. S
tem tekma dobiva na veljavi tudi na mednarodni ravni, prav tako pa dokazuje,
da gre za kakovostno organiziran tekaški dogodek. V
Sloveniji je to za zdaj edina
ultra tekma s takim priznanjem,« pravi vodja tekmovanja Klemen Boštar.

Nogometaši Triglava vodijo v drugi ligi

Naše balinarje so ugnali le hrvaški
Vilma Stanovnik
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V derbiju turnirja med Slovenci in Hrvati so bili boljši
hrvaški balinarji, ki so na koncu tudi osvojili prvo mesto.

Jaka Primožič državni
prvak v vzponu
Kranj – Minulo nedeljo so se
kolesarji pomerili na državnem prvenstvu v vzponu. Na
dobrih 19 kilometrov dolgem
vzponu na Sviščake je nastopilo 119 kolesark in kolesarjev. Absolutno najboljši čas
je dosegel član Kolesarskega
kluba Kranj Jaka Primožič, ki
je s časom 42,03 postal novi
državni prvak. »Po startu, ki
je bil zelo hiter, smo ostali le
štirje. Počutil sem se dobro
in v zadnjih desetih kilometrih napadel. Na koncu sem,
po poškodbi ključnice, vesel
dobrega rezultata,« je po
dirki povedal Jaka Primožič.
Drugo mesto je osvojil Luka
Vrhovnik (KK Bled), tretji pa
je bil Marko Pavlič (Meblo
jogi).

REKREACIJA
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Planinski izlet: Grintovec čez Dolge stene (2558 m n. m.)

V izogib običajni poti
»Skrita pot« na Grintovec v izogib Strehi in jeklenicam. Mogočnost gore
doživimo z dotikom njegove gole skale.
Jelena Justin
Grintovec, najvišja gora
Kamniško-Savinjskih Alp,
je iz doline videti skoraj nedostopen. No, če rečem rahlo simbolično. Čez njegovo Streho vodi do vrha množično obiskana, a v kopnih
razmerah dokaj enostavna
pot, ki pozimi sicer lahko
pokaže zobe. Tokratni poletni vzpon bomo na prvaka opravili čez Dolge stene,
preko katerih je nekoč potekala sicer tudi markirana
pot. Vzpon je bistveno zahtevnejši kot tisti čez Streho,
tako orientacijsko kot tehnično. Spodnji del je neoznačena pot, zgornji del je
zelo zahtevno brezpotje, ki
mu pomagajo možici.
Izhodišče vzpona je kmetija Suhadolnik v Kokri. Do

Kokrskega sedla oz. Cojzove
koče se povzpnemo čez Taško. Čaka nas približno dve
uri vzpona. S sedla nadaljujemo proti Grintovcu, nato
pa pri smerokazu skrenemo desno proti Skuti. Nadaljujemo do t. i. Malih vratc,
1970 m n. m. Tik pred preduhom zavijemo levo na neoznačeno stezico, ki se zložno vzpenja po travnatem pobočju. Sem in tja bomo morda celo opazili kakšno obledelo markacijo izpred davnih časov. Smer vzpona je v
tem travnatem delu več kot
očitna. Ko prehodimo prvi
del Dolgih sten, se nam pokaže Grintovec, povsem
drugačna podoba, kot smo je
vajeni. Na naši desni se svet
vertikalno spušča na Velike
pode, pod katerimi opazimo
Bivak pod Grintovcem. Vse

bolj se približujemo vršnemu skalnatemu delu, ki je
tehnično najzahtevnejši del
poti. Čelada je obvezna, saj
se bomo gibali po krušljivem svetu, ravno tako trden
korak. Začetni vstop je po
široki, zagruščeni grapi, ki
nas vodi proti grebenu. V
spodnjem delu se gibljemo po desni strani ob skalah, nato pa sledi del grušča,
kjer je potrebna previdnost,
zlasti če je kdo za nami. Zavijemo levo, še bolj proti grebenu in ta grapa nas pripelje na greben, kjer naletimo na možica. Od tukaj dalje sledimo možicem. Bolj
se držimo strogega grebena,
težji je vzpon, saj lahko naletimo tudi na alpinistično
dvojko. Sledimo možicem
in nekako ves čas napredujemo rahlo levo od grebena.

Detajl z neoznačene poti, ponekod skoraj brezpotje / Foto: Jelena Justin

Čez Dolge stene proti Grintovcu; zelene trave in skale / Foto: Jelena Justin
Napredujemo s pomočjo
rok, skala je odlična, svet, po
katerem hodimo, pa zagruščen in nevaren za zdrs. Z
malce občutka za orientacijo vidimo logično pot, ki nas
vodi proti vrhu Strehe, kjer
dosežemo markirano pot
nekaj deset metrov pod vrhom Grintovca.
Grintovec nagradi s čudovitim razgledom v samo
osrčje Kamniško-Savinjskih
Alp; čez greben Dolgega
hrbta in čez Štruco pridemo

Sopiham po strmi makadamski cesti, ki se dviguje
nad Sveto Nedjeljo. Popoldansko sonce neusmiljeno
prikliče na obraz prve kapljice, ki mi potem še naslednje pol ure počasi polzijo po čelu in kapljajo od brade. Kaj mi je bilo tega treba?
se vprašam sama pri sebi,
ko strmina še kar ne popusti, meni pa se že rahlo vrti
od vročine, pomanjkanja
sape in pogleda na strme pečine, ki so vsak korak bližje. Ko v široki razpoki med
stenami opazim dolg nihajoč most, sva končno na startu. Nejc iz nahrbtnika strese plezalna pasova in samovarovalne komplete in že zaplezava proti najboljši ferati
v Dalmaciji.
Via Mirko (B/C) je vrtoglava hvarska ferata, ki poteka po navpičnih stenah

najvišjega hvarskega hriba
– Sv. Nikolaja in v dobri uri
premaga skoraj tristo metrov višinske razlike. Ferato
je pred dobrima dvema letoma zgradila ekipa Cliffbase
s Slovakom Mirkom Štecem
na čelu, ki je v gladke stene
navrtal veliko število skob
in oprimkov, za spektakularen konec pa je ekipa čez
ozko sotesko napeljala jekleni viseči most, ki zaniha visoko nad hvarskimi vinogradi, oljčnimi nasadi in zvonikom Svete Nedjelje.
Sonce se je skrilo za visokimi pečinami Sv. Nikolaja
ravno v trenutku, ko sem stopila na prvo skobo v navpični
steni in počasi, previdno, korak za korakom, z vzorcem
– desna roka, desna noga,
leva roka, leva noga izgubljala tla pod nogami. Odvisna le od trdnosti kovinske

do Suhadolnika, kjer nas
čaka jekleni konjiček. Moram priznati, da sem pred
časom prvič sestopala po
stari lovski poti, ki se izogne
Taške. A tudi ta pot ni ravno
povsem enostavna, zato previdno, predvsem ker je za
nami že dolga tura in smo
utrujeni.
Nadmorska višina: 2558 m
Višinska razlika: 1657 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: 

Vrh Grintovca z Dolgim hrbtom, Štruco in Skuto v ozadju / Foto: Jelena Justin

Vrtoglava hvarska ferata
Neža Markelj

do Skute, spodaj so Veliki podi, apnenčasta gorska
puščava, tik od Grintovcu
je ranjena in krušljiva dama
Kočna, pred nami na jugu pa
Kalška gora s Kalškim grebenom. Na zahodu je greben
Košute in vsi drugi okoliški
vrhovi. Veličasten vzpon na
veličastno goro. Vzpon za
trajen spomin!
Možnosti za sestop je več,
a predlagam, da sestopimo kar čez Streho do Cojzove koče, od tam pa nazaj

Mladost,
lestve in prepričanosti v svoje zmožnosti, a hkrati pod
navalom adrenalina in občasne zgroženosti nad zračnostjo pod nogami, sem bila
enako olajšana in vesela, ko
sem po dobri uri zagledala jekleni most, ki naznanja
konec ferate. Barve so se začele prelivati iz svetlo v temno modre, oranžne in poslednjo živo rdečo, ki je potonila v temno morje, ko sva stala na vrhu Svetega Nikolaja
in uživala v razgledu, ki je segal vse od Brača na severu,
majhnih Paklenih otokov in
Korčule na jugu.
Ja, letos je moj dopust poleg nenormalnega apetita, ki
hodi z roko v roki z morskim
prenajedanjem, precej aktiven. Možnost izbire mi je
bila odvzeta že, ko sva z Nejcem v majhen avto basala vse od napihljivega supa,

potepi in drugi užitki

Viseči most in tudi konec najzahtevnejšega dela ferate
Via Mirko
pohodnih in tekaških čevljev,
plavutk, plezalne opreme pa
tudi dveh gorskih koles, s katerima zdaj v zgodnjih jutranjih urah raziskujeva skrite,

zapuščene vasice in se po
stari razgledni cesti spuščava mimo Brusja proti vedno
živahnemu mestu Hvar in
prvi jutranji kavi.
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Sejem Agra bo
Visoke cene kmetijskih
tokrat »v živo«
zemljišč zavirajo razvoj kmetij
Na Gorenjskem je lani srednja cena kmetijskih zemljišč znašala 5,30 evra za kvadratni meter, v Kranju
z okolico celo šest evrov. Visoke cene zemljišč, ki so med najvišjimi v državi, zavirajo povečevanje in
razvoj gorenjskih kmetij, ki se ob takšnih cenah raje odločajo za najem zemljišč.

Cveto Zaplotnik
Gornja Radgona – Na Pomurskem sejmu v Gornji
Radgoni so lani zaradi epidemije covida-19 pripravili mednarodni kmetijsko živilski sejem Agra na daljavo,
po spletu, letos pa so se odločili, da ga spet pripravijo »v
živo«. Sejem bo od 21. do 26.
avgusta.

Cveto Zaplotnik
Kranj – Promet z nepremičninami je bil lani zaradi
ukrepov za zajezitev novega
koronavirusa manjši kot leto
prej, to velja tudi za promet
s kmetijskimi in gozdnimi
zemljišči, ki je bil lani za 12
odstotkov manjši kot predlani. Največ kupoprodaj kmetijskih zemljišč (1600) je
bilo na Dolenjskem in v Beli
krajini in najmanj na alpskem območju, to je na območju Julijskih in Savinjskih Alp ter Karavank (manj
kot 150), največ zemljišč
(950 hektarjev) je bilo prodanih na štajerskem območju in najmanj (50 hektarjev) na Primorskem. Na Gorenjskem, kjer fond kmetijskih zemljišč obsega 29.352
hektarjev, je bilo v 314 kupčijah prodanih 166 hektarjev
zemljišč, na alpskem območju, ki obsega 29.813 hektarjev zemljišč, pa v 147 poslih
skupno 180 hektarjev.
Kakšne so bile cene zemljišč? Po podatkih geodetske uprave, ki je iz izračuna izločila četrtino najvišjih in četrtino najnižjih cen,
je lani srednja cena kmetijskega zemljišča brez trajnih nasadov na ravni države znašala 1,45 evra za kvadratni meter, sicer pa je bila
odvisna od različnih naravnih in demografskih dejavnikov (mikroklime, konfiguracije terena, kakovosti

Na Pomurskem sejmu bodo letos sejem Agra
spet pripravili »v živo«. Večina članov Združenja
proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske
tehnologije na sejmu ne bo sodelovala.

V Kranju z okolico so se cene kmetijskih zemljišč, brez upoštevanja četrtine najcenejših in
četrtine najdražjih, lani gibale od 4,38 do 7 evrov za kvadratni meter. Slika je simbolična.
prsti, stopnje poseljenosti
...) in zato različna glede na
tržna in lokalna analitična
območja. Že po tradiciji so
bile cene najvišje na primorskem območju – okoli 5,30
evra za kvadratni meter, na
priobalnem območju celo
6,50 evra. »Razlog za visoko
ceno je veliko povpraševanje
in pogosti špekulativni nakupi kmetijskih zemljišč za
druge namene ter na splošno visoke cene vseh nepremičnin na priobalnem področju,« pojasnjujejo v geodetski upravi in poudarjajo, da po ravni cen poleg Primorske izstopa še Gorenjska, kjer so se cene lani gibale od 4 do 6,43 evra, srednja cena je bila 5,27 evra za

Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo
v KGZ Kranj: »Visoke cene kmetijskih zemljišč so
velik problem za gorenjske kmetije, ki bi se sicer rade
povečevale z nakupom zemljišč, a po normalnih
cenah. Ob sedanjih visokih cenah zemljišč samo z
zaslužkom v kmetijstvu ne morejo ustvariti dovolj
kapitala za nakup zemljišč. Zemljišča lahko kupujejo
le tisti, ki so si denar zagotovili s prodajo zazidljivih
zemljišč oziroma zemljišč, ki so jih prodali za potrebe
gradnje javnih in drugih objektov, cest in druge
infrastrukture. Posredno k visokim cenam kmetijskih
zemljišč prispeva tudi sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov, ki od denacionalizacijskih upravičencev
odkupuje zemljišča tudi po ceni šest evrov za
kvadratni meter.«

Franc Pavlin, specialist za živinorejo v KGZ Kranj:
»Visoke cene kmetijskih zemljišč so velika zavora za
razvoj in povečevanje kmetij. Kmetije se v takšnih
razmerah raje odločajo za najem zemljišč, tako da
nekatere obdelujejo že celo več najetih zemljišč kot
lastnih. Gorenjske kmetije so v primerjavi s kmetijami
na območjih, kjer se cene kmetijskih zemljišč gibljejo
okrog enega evra za kvadratni meter, na slabšem,
saj so cene kmetijskih pridelkov enake za vse kmete
v Sloveniji. Višje cene zemljišč vplivajo tudi na višje
najemnine, a razlika pri najemninah ni tolikšna, kot je
pri cenah zemljišč.«
kvadratni meter. Tudi na gorenjskem območju so bile
razlike – v Kranju z okolico
je bila cena ena od 4,38 do
7 evrov (srednja 6 evrov) in
v Škofjeloškem hribovju od
1,92 do 4,50 evra (srednja
2,59 evra). Primorski in Gorenjski je po ravni cen sledilo
alpsko območje, kjer so bile
cene kmetijskih zemljišč že
občutno nižje (2,80 evra), a
še vedno visoko nad slovenskim povprečjem. Čeprav je
na tem območju malo pravih kmetijskih zemljišč, je
razlog za visoke cene vsaj
deloma enak kot v Primorju – pogosto se zemljišča
kupujejo za druge namene. Nad slovenskim povprečjem so bile tudi cene kmetijskih zemljišč na Koroškem, na Krasu, v Vipavski
dolini, v Goriških brdih, na

osrednjeslovenskem in štajerskem območju, najnižje
pa so bile cene na Notranjskem, Prekmurju in v Beli
krajini. V gričevnatem delu
Prekmurja je bila srednja
cena 0,98 evra, na Notranjskem 0,99 evra, v Beli krajini
en evro, v Halozah 1,07 evra,
v vzhodnem Posavskem hribovju z Bizeljskim 1,03 evra,
na krško-brežiškem območju 1,10 evra – in tako dalje.
Kakšno je bilo gibanje cen
kmetijskih zemljišč v obdobju 2015–2020? Na ravni države so cene v tem obdobju porasle za četrtino,
najbolj prav lani, sicer pa so
med vsemi območji najbolj
porasle v Prekmurju in na
Koroškem – za 17 odstotkov,
na Gorenjskem so za pet odstotkov in na alpskem območju za sedem odstotkov.

Razstavljavci in
obiskovalci bodo lahko
vstopali na sejem ob
izpolnjevanju pogoja
PCT (preboleli, cepljeni,
testirani). Pred vstopom
na sejem se bodo lahko
brezplačno testirali,
možno pa bo tudi
cepljenje.
Kot so povedali organizatorji sejma, bo letos na sejmu sodelovalo 1100 razstavljavcev iz 29 držav s ponudbo kmetijske in gozdarske
mehanizacije ter opreme,
reprodukcijskega materiala in drugega kmetijskega
»blaga«, živil, različnih storitev, potrošniškega blaga ...
Država partnerica sejma bo
Francija. Vsebinsko bodo
dali poudarek mednarodnemu letu sadja in zelenjave,
inovacijam in digitalizaciji,
prihodnjemu razvoju kmetijstva, podnebnim spremembam in vodnim virom,

ekološkemu
kmetijstvu,
hrani iz bližine, prehranski varnosti, skrbi za okolje, krepitvi podeželskih območij, biotski raznovrstnosti ter gozdu in lesu. Pripravili bodo več razstav živali ter
predavanj in posvetov o aktualnih temah, možno si bo
ogledati več sejemskih vrtov,
razglasili bodo rezultate sejemskih ocenjevanj. Sejemsko dogajanje bodo zaznamovale tudi družabne prireditve in tekmovanja.
Udeležba na sejmu bo letos nekoliko okrnjena. Večina članov Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije se je odločila, da na sejmu ne bo sodelovala. »Menimo, da je organizacija
take množične prireditve v
času neugodnih epidemičnih razmer zaradi covida-19
neprimerna in preveč tvegana, zato se sejma zaradi odgovornosti do obiskovalcev
in zaposlenih v naših podjetjih ne bomo udeležili. Za
sejme bo še dovolj časa, zdaj
je na prvem mestu zdravje,« so zapisali v sporočilo javnosti. Med člani združenja, ki ne bodo sodelovali
na sejmu, je tudi več gorenjskih podjetij: Agromehanika, Euro Globtrade, Gorenc,
Grapak, Interexport, KGZ
Sloga Kranj, Trboje, kmetijska mehanizacija, Kmetijska trgovina Korotan, Larix GT ...

Spletni portal Dobrote
slovenskih kmetij
Cveto Zaplotnik
Kranj – V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so zaradi spremenjenih nakupovalnih navad potrošnikov zasnovali spletni portal Dobrote slovenskih kmetij, s pomočjo katerega želijo ponudbo pridelkov in izdelkov s kmetij približati porabnikom. Novi portal se od
obstoječih razlikuje v tem,

da omogoča razvrstitev živil
po evropskih oznakah višje kakovosti in priznanjih
z ocenjevanj Dobrote slovenskih kmetij. Za kmetije
je predstavitev ponudbe na
portalu brezplačna, zbornica pa bo prek portala podatke
o ponudbi lahko posredovala tudi javnim zavodom, zadrugam, trgovcem, gostinsko-turističnim obratom in
drugim porabnikom hrane.

Poletna opravila v nasadu jagodičevja
Strokovno srečanje Sadjarstvo prihodnosti

Usposabljanje za predelavo in trženje

Brdo pri Lukovici – Kmetijski inštitut Slovenije pripravlja v torek, 31. avgusta, ob 9. uri v poskusnem nasadu na Brdu pri Lukovici strokovno srečanje z naslovom Sadjarstvo prihodnosti,
na katerem bodo dali poudarek robotizaciji in avtonomnosti.
Predstavili bodo delovanje avtonomnega robota za sadjarstvo
in vinogradništvo, uporabo brezpilotnega letalnika za monitoring krvave uši ter sadjarska traktorja Fendt in John Deere.

Jesenice – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bi že lani
morala izvesti usposabljanje za predelavo in trženje kmetijskih
izdelkov, a ga je zaradi covida-19 odpovedala. Izvedla ga bo
letos, eno od treh usposabljanje bo 30. avgusta in 1. septembra
v dvorani Kolpern na Jesenicah. Udeleženci se bodo seznanili
z varnostjo, kakovostjo in označevanjem živil, s trendi pri
povpraševanju hrane, s tem, kako razviti in tržiti nov izdelek ...

Zgornje Gorje – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj pripravlja v petek, 20. avgusta,
z začetkom ob 9. uri v nasadu jagodičevja na kmetiji Mateje
Reš v Zgornjih Gorjah (ob cesti Zgornje Gorje–Poljšica) predavanje in praktično predstavitev aktualnih opravil v nasadu.
Predavanje in prikaz bo izvedla Alenka Caf, specialistka za sadjarstvo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. Udeleženci
morajo glede na priporočila NIJZ na predstavitvi vzdrževati
razdaljo dva metra ter uporabljati maske in razkužila.
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Skozi zastoj
spravili nosečnico

Gore: zdrsi, padci, bolezni ...

Simon Šubic

Minuli konec tedna se je v gorah zgodilo veliko nesreč zaradi padcev, zdrsov, odlomov skal in
bolezenskih stanj, iskali so tudi pogrešane osebe. Glavnina nesreč se je zgodila na Gorenjskem.

Kranj – Za nami je eden od
prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu,
med katerim so gorenjski
policisti in drugi sodelujoči
v večjem obsegu skrbeli za
varnost in urejanje prometa na vseh bolj obremenjenih cestah. Učinkovito so
poskrbeli tudi za ustvarjanje
reševalnega pasu na avtocesti, kjer so pred karavanškim
predorom nastajale večkilometrske kolone vozil. A policisti na avtocesti niso le
urejali prometa, temveč so

ujetim v zastojih nudili tudi
drugačno pomoč.
Policijska uprava Kranj je
tako poročala, da so jeseniški policisti v četrtek skozi
zastoj po reševalnem pasu
pospremili voznika kombija z živalmi, ki zaradi vročine in dolgega čakanja ni več
mogel uravnavati temperature, v soboto so podobno do
jeseniške bolnišnice pospremili žensko v visoki nosečnosti, ki je nujno potrebovala pomoč. Po oskrbi so jo
pospremili nazaj na Karavanke, kjer je varno vstopila
v Avstrijo.

Na gorenjski avtocesti so ta teden pred karavanškim
predorom nastajali večkilometrski zastoji. / Foto: Tina Dokl

Največ ugotovljenih
kršitev zaradi hitrosti
Simon Šubic
Bled – V petek popoldan je
policijska patrulja v poostrenem nadzoru prometa na
območju Bleda in Bohinja
zaznala 73 kršitev cestnoprometnih pravil. Kar 61 ugotovljenih kršitev je bilo prekoračitev omejitve hitrosti
vožnje, od tega so v desetih
primerih hitrost prekoračili
motoristi.
Poostren nadzor so policisti izvedli po koncu zastojev, hitrosti pa so začele naraščati takoj, ko je promet

normalno stekel, so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Največja izmerjena hitrost
je bila 116 km/h na odseku,
kjer je omejitev 70 km/h.
Dva voznika sta jo prekoračila po dvakrat, saj sta bila na
relaciji postavljena dva merilnika hitrosti.
V enem primeru so policisti zasegli še osebni avtomobil zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, na kršitev pravil pa so opozorili
tudi uporabnika električnega skiroja, ki je vozil po pločniku.

V nesreči umrl motorist
Simon Šubic
Gobovce – Ob skrbi za čim
boljšo pretočnost prometa so gorenjski policisti minuli konec tedna obravnavali tudi prometno nesrečo s
smrtnim izidom na območju Naklega in 15 nesreč s telesnimi poškodbami. V kar
12 prometnih nesrečah so
bili udeleženi kolesarji, med
njimi so se trije – na Vršiču,
v Železnikih in Bohinju –
huje poškodovali.

V prometni nesreči v Gobovcah na cesti Podbrezje–
Podnart je v soboto zvečer
umrl slovenski motorist. Po
ugotovitvah policistov je v
ovinku zapeljal na bankino
in trčil v varovalno ograjo. Za
posledicami hudih poškodb
je umrl na kraju nesreče.
Prometna nesreča z udeležbo motorista se je v petek dopoldan zgodila tudi na
Zgornjem Brniku, kjer sta trčila voznica traktorja in motorist, ki se je huje poškodoval.

Simon Šubic
Kranj – Za gorskimi reševalci je zelo naporen konec tedna, saj so po podatkih uprave za zaščito in reševanje od
četrtka do nedelje sodelovali v več kot 25 reševalnih in
iskalnih akcijah v slovenskih
gorah. Večinoma so njihovo
pomoč potrebovali gorniki, v nekaj primerih pa tudi
osebe, ki so se poškodovale
pri športnih in rekreativnih
aktivnostih v gorah.
Glavnina gorskih nesreč se
je zgodila na Gorenjskem, o
čemer je poročala tudi Policijska uprava Kranj. »Minuli konec tedna se je v gorah zgodilo večje število nesreč zaradi
padcev, zdrsov, odlomov skal
in bolezenskih stanj, iskale
so se tudi pogrešane osebe.
Med drugim na Ratitovcu zaradi zdrsa. Na Štularjevi planini na Zgornjem Jezerskem
zaradi zvina noge. V Tamarju so reševalci preverjali stanje pri planinki, ki je bila prijavljena kot pogrešana. Na
Mali Mojstrovki je bil razlog
za reševanje odlom kamenja in poškodbe. Na Komarči se je planinec spotaknil in
padel. V Stari Fužini so iskali

moškega, ki ni prišel na dogovorjeno mesto. Na Molički planini je planinec padel
v brezno itd. To so samo nekatera reševanja, kjer so reševalci in ekipe reševali klasično in s helikopterjem,« je nekajdnevne aktivnosti v gorenjskih gorah nanizal Bojan Kos
s Policijske uprave Kranj.
V nedeljo je zelo odmevalo
reševanje iz okoli 25-metrskega brezna na območju Moličke planine, v katerem je poleg
celjskih gorskih reševalcev sodelovala tudi na brniškem letališču stacionirana dežurna
ekipa za reševanje v gorah s
posadko helikopterja Slovenske vojske. Pot od Moličke
planine proti planini Ravne
namreč poteka nad več brezni, planinec pa je zaradi zdrsa
poškodovan obležal v enem
od njih. K sreči je padec videl naključni mimoidoči in o
nesreči takoj obvestil pristojne. »Reševanje je bilo izredno kompleksno, dostop do
ponesrečenca je bil otežen, v
breznu so bile krušljive skale,
delo s helikopterjem pa so ovirali tudi močni sunki vetra. V
breznu je bil poleg velikih skal
tudi trd zbit sneg. Kljub težavam so reševalci, dva znanca

Na območju Bohinja so iskali pogrešanega planinca, ki v
soboto ni prišel na dogovorjeno mesto. / Foto: PU Kranj
poškodovanega planinca in
posadka v zraku, moškega iz
globine brezna uspeli spraviti do točke dviga z jeklenico v
helikopter. Prepeljan je bil v
zdravstveno ustanovo. Sumi
se, da je huje poškodovan,« je
razložil Kos.
Prav tako v nedeljo so
kranjskogorski gorski reševalci oživljali pohodnika na
poti iz Krnice, bohinjski gorski reševalci, vojaški helikopter in policija pa so uspešno
končali iskanje pogrešanega
pastirja na širšem območju
med planino v Lazu in Krstenico v Bohinju. Iskati so ga
začeli že v soboto zvečer, ko

so gorski reševalci izvedli
zahteven pregled terena. Pogrešanega so našli v nedeljo
na planini Blato. »Moški je
v soboto popoldan po odhodu s planine v Lazu spremenil cilj, tega pa ni sporočil ljudem, ki so ga čakali na Krstenici. V nedeljo dopoldan pa
je po brezpotju prišel do planine Blato, kjer ga je reševalna ekipa z vojaškim helikopterjem prepoznala in ustavila,« so pojasnili na Policijski
upravi Kranj in pozvali vse
gornike, ki med turo spremenijo cilj, da to sporočijo
tistim, ki jih na določeni točki ali doma čakajo.

V gorah še vedno preveč nesreč
Na Planinski zvezi Slovenije ugotavljajo, da se kljub številnim preventivnim akcijam v gorskem svetu
še vedno zgodi preveč nesreč, kar potrjuje tudi število intervencij.
Vilma Stanovnik
Kranj – Gorski reševalci se
morajo skoraj vsak dan, včasih pa tudi večkrat dnevno,
odzvati na klic ponesrečenih
planincev. Tako so letos do
minulega petka zabeležili že
375 intervencij. Število kljub
vsem preventivnim dejavnostim ni spodbudno, saj jih je
bilo v lanskem celotnem letu
483.
»Letošnja podrobna statistika nesreč v gorah nam pokaže, da je bilo ob vseh dosedanjih intervencijah 144 posameznikov nepoškodovanih, 67 lažje in kar 111 težje poškodovanih. Prav tako
je bilo 28 planincev ob intervencijah lažje ali huje obolelih, 22 pa jih je žal umrlo. Nič kaj spodbudno ni, da
gorski reševalci na terenu
še vedno srečujemo neprimerno opremljene posameznike, ki precenjujejo svoje sposobnosti. Iz gora skoraj dnevno pospremimo planince, ki so obnemogli ali
pa si ne upajo sestopiti po
isti poti, po kateri so prišli.

Veliko je tujcev iz največjih alpskih držav, za katere
bi pričakoval, da imajo visoko stopnjo planinske ozaveščenosti,« ugotavlja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.
Naj ponovimo, da je za
varno pot nujno načrtovanje
planinske ture in upoštevanje osnovnih nasvetov obiskovanja gora. Eden od nasvetov je tudi ta, da je treba
pred načrtovanjem preveriti, ali je planinska koča odprta, in če želite prespati v njej,
je treba ležišče nujno pravočasno rezervirati.
V gore se vedno odpravimo z nahrbtnikom, v katerem naj bodo najnujnejše
stvari. Izbrati je treba turo, ki
je primerna posameznikovi fizični in psihični pripravljenosti in pri tem upoštevali
svoje zdravje in zdravje udeležencev ture. Še posebno je
treba biti pozoren v primeru,
ko ima kdo kakršne koli kronične bolezni, alergije ali pa
je srčni bolnik. Ker se je poletje prevesilo v drugi del,

Za varno pot je planinske ture treba dobro načrtovati, v
nahrbtniku pa naj bodo vse najnujnejše stvari. / Foto: Gorazd Kavčič
ga bodo po izkušnjah nekateri izkoristili za zahtevnejše planinske ture. »Odhod
v gore naj bo zgoden, saj so
ravno v tem letnem času najpogostejše popoldanske nevihte, ki jih spremljajo strele. V primeru, da vas nevihta preseneti v gorah, je nujno, da sestopite z grebenov in izpostavljenih vrhov,
sploh tam, kjer so jeklenice
oziroma predmeti iz železa
ali pa je skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje kovine. S

sebe odstranite vse kovinske
predmete in jih ne odvrzite,
ampak jih spravite na varno
mesto, stran od sebe, saj jih
boste po hudi uri potrebovali. Svetujemo, da se usedete na vrv ali hrbtno podlogo
nahrbtnika, noge spravite v
nahrbtnik in oblečete zaščitna oblačila. Če imate na glavi čelado, preverite, ali ima
ta kovinske zakovice. V tem
primeru je bolje, da jo snamete z glave,« tudi opozarja Šerkezi.

V ŠKOFJO LOKO PRIHAJA
ZNANI SLOVENSKI DIDŽEJ
Konec tedna bo Škofjeloški grad obiskal Uroš Umek, bolj znan kot DJ Umek ali Fotr. Dvajsetega avgusta
bo namreč na gradu potekal sicer že za lani načrtovani Techno & House Open Air.
Alenka Brun

U

mek in tehno
sta nerazdružljivo povezana.
V devetdesetih
letih preteklega stoletja je bil pionir tehna v Sloveniji, zato je dobil
pri svoji publiki še vzdevek
Fotr. V tem času je zagnal
slovensko tehno glasbo (in
sceno) z rejvi na črno, danes
pa je eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov
doma in v svetu.
Legenda tehno glasbe, ki
že več kot 25 let nastopa tako
v evropskih »underground«
klubih kot na obsežnih festivalih, letos tako končno prihaja na Škofjeloški grad. Dogodek Techno & House Open
Air, ki je bil predviden že za
lansko poletje, bo pod zvezdnatim nebom v osrčju Škofjeloškega gradu potekal v petek, 20. avgusta 2021. Vstopnice, ki so bile kupljene za 31.
julij 2020, veljajo za novi termin, so pa vstopnice za dogodek na voljo tudi v prodajni
mreži Mojekarte.si. Tako se
bo grad, ki večino časa mirno
spi nad Škofjo Loko, v petek
preobrazil v prizorišče sodobnega rituala, življenja za vse
ljubitelje (in poznavalce) elektronske glasbe. Z osrčja grajskega dvorišča bo donela tehno in house glasba, za katero
bo poskrbel Uroš Umek, ki je
danes vse bolj tudi producent.
Kot domača podpora prihajata tudi Damir Hoffman in DJ
Pislar.
Škofjeloški grad bo prizorišče zadnje letošnje zabave

SANJSKI MOŠKI
GRE NA MORJE
Alenka Brun

Z

ačetki
glasbene skupine Taktiki segajo v leto
1996. Ustanovni
član Tomaž Grajzar je s pevko Ireno Svoljšak
takrat začenjal v duu, ki se je
imenoval Tak Tik. Kasneje
se jima je pridružil še kitarist Iztok Prosenc, ki ga je
leta 2008 zamenjala kitaristka in pevka Špela Malus
Jeraj. Velikokrat sta se jim
na nastopih pridružila tudi

skupina delovala vse do konca leta 2020.
Ob nepričakovani smrti pevke Irene Svoljšak pa se
je skupina preimenovala in
od letos delujejo kot skupina
Taktiki. Nedavno je slovenski publiki predstavila svoj
prvi videospot za pesem Greva na morje, kjer se pod melodijo podpisuje vodja ansambla Tomaž Grajzar, besedilo pa je delo Igorja Pirkoviča.
Videospot so posneli na Obali, v sodelovanju s produkcijo
hiše TV Veseljak, glavni vlogi v video zgodbi pa so zau-

DJ Umek / Foto: arhiv organizatorja (Luka Kaše)
z Umekom, preden ponovno odide v tujino.
V času pandemije je
Umek poskrbel za utrditev
producentskega statusa enega najbolj prodajanih tehno
producentov na svetu. Odločil se je tudi za premor. »Z
vidika nastopov v živo, kar pa

ki jo vodimo na Viberatu,
kar na samem vrhu po prodaji v največji spletni trgovini za elektronsko glasbo
Beatport.« Poudarja pa, da
nikakor ni mogoče enačiti
dejavnosti na spletu in nastopov v živo. »Med pandemijo sem sicer naredil kar

Techno & House Open Air, ki je bil predviden že za
lansko poletje, bo pod zvezdnatim nebom v osrčju
Škofjeloškega gradu potekal v petek, 20. avgusta 2021.
Vstopnice, ki so bile kupljene za 31. julij 2020, veljajo
za novi termin, so pa vstopnice za dogodek na voljo
tudi v prodajni mreži Mojekarte.si.
ne pomeni, da nisem delal
nič. Čas doma sem izkoristil v studiu in med pandemijo sem še utrdil svoj status
– v bistvu sem po statistiki,

lepo število 'stream' nastopov, ampak tako kot za udeležence digitalnih dogodkov
izkušnja ni primerljiva s tisto v živo, enako velja tudi za

nastopajočega. V svoji dnevni sobi pač ne čutiš odziva množice, ki je bistvena
gonilna sila takrat, ko si na
odru. To te kar malo zasvoji, zato sem komaj čakal,
da bom spet za mešalko, in
upam, da nas ne bodo ponovno zapirali in omejevali.«
In kakšen program pripravlja za obiskovalce na Škofjeloškem gradu?
»Vedno se potrudim, da
je vsak moj set nekaj posebnega, in upam, da ga obiskovalci tako tudi doživljajo.
Po skoraj dveh letih bo verjetno vsak z veseljem stal pod
odrom in poskušal nadoknaditi zamujeno. Mi je pa v
veliko veselje, da bo dogodek
na gradu, ker takšno okolje
celotno izkušnjo naredi še
bolj ekstravagantno.«

Kiara Haas in Gregor Čeglaj / Foto: arhiv skupine
Tomaževa sinova Dominik
in David Grajzar, ustanovna
člana zelo znane in priljubljene skupine, zmagovalke
tekmovanja mladih talentov
oddaje Raketa pod kozolcem,
Marcela IN. V taki zasedbi je

pali Kiari Haas in sanjskemu
moškemu Gregorju Čeglaju.
»Lahko bi rekli, da z novim
videospotom tudi uradno začenjamo novo zgodbo
Taktikov,« še povedo člani
ansambla.

Športna novinarka z voditeljskim debijem
Čeprav je Eva Koderman Pavc že 14 let del športnega uredništva Pop TV, jo bomo po novem lahko spremljali tudi na
malih zaslonih kot voditeljico oddaje 24ur Šport. »Vodenje športa mi predstavlja velik izziv, saj je v živo to nekaj
popolnoma drugačnega kot delo, ki sem ga opravljala do
sedaj. V svoji karieri sem spoznala vse dele ustvarjanja
športnih vsebin – od terenskega do redaktorskega dela, a
tisti televizijski adrenalin vodenja v živo je vseeno najbolj
podoben športni tekmi,« opiše novo vlogo Koderman
Pavčeva.

Eva Koderman Pavc / Foto: arhiv Pop TV
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

FLETNO POLETNO
Aktivni tedni športa s Športno zvezo Tržič med poletnimi počitnicami z rekordno udeležbo otrok.
Suzana P. Kovačič
V kampu Zaka so spoznali osnove lokostrelstva.

/ Foto: ŠZ Tržič

PESMI MLADIH
Mami
Edina, za katero sem
res vedela,
da mi vedno stojiš
ob strani.

Ali si bila utrujena
ali pa ne.
Vedno si me čakala,
čeprav nisem prišla.

Ali sem imela prav
ali pa ne.
Vedno si rekla:
Imaš prav.

Žal mi je za vsak trenutek
ne podeljen s teboj.
In vse bi dala
samo za še enega,
ki pa vem, da ga ne bo.

Edina, pri kateri
me je vedno
čakal objem,
čeprav si komaj stala
od svojih bremen.

Vse najboljše, mami,
danes, jutri, vedno;
Vse dokler se
ponovno ne snideva.

Mama je ena sama in spomini nikoli ne zbledijo, saj jih
nosimo v posebnem kotičku v srcu. Zato vsem mamam
vse najboljše, ne samo za praznik, ampak vsak dan. Hvala,
ker ste, smo, ali pa še boste. Meta

POTOVANJA



VINO



HRANA



Š

portna zveza Tržič
je tudi letos organizirala
Aktivne tedne športa,
in kot je povedala sekretarka Športne zveze Tržič Biserka Drinovec,
so za spremembo razpisali kar štiri termine; dva tedna takoj po zaključku šolskega leta in dva tedna na
začetku avgusta. Dva termina so izpeljali skupaj s Svetom zabave. Vseh štirih tednov pa se je udeležilo več
kot dvesto otrok. »Obiskali smo pustolovski park na
Krvavcu, se vozili s tubo,
skakali na trampolinu, igrali golf na travi v mini izvedbi v Adventure mini golf
Gorica. Košarko in nogomet smo igrali na lepo urejenem športnem igrišču
Krajevne skupnosti Sebenje Pod kostanjčki ter plavali
na Gorenjski plaži in supali
na Blejskem jezeru, v kampu Zaka smo pod vodstvom
Robija Levstka streljali z

DOGODIVŠČINE



MOŠKI

Pozdravčki s Krvavca / Foto: ŠZ Tržič
lokom. Obiskali smo tudi
Skakalni center Sebenje,
kjer so nam pripravili prav
poseben izziv: poleg smučarskih skokov smo imeli
tudi tekmo v poletnem biatlonu. Na planinski pohod
smo jo mahnili s planinsko


ŽENSKE



vodnico Olgo Rener, ki nas
je odpeljala na Bistriško planino in na ogled korit Mostnice v Bohinju,« je povzela Drinovčeva. Mladi udeleženci pa bi dodali, da je
bilo »fletno poletno«, zato v
imenu Športne zveze Tržič

POTOVANJA



VINO



vabljeni tudi naslednje leto,
da se jim pridružite v tako
velikem številu kot letos.
Projekt Aktivni teden športa
so delno sofinancirali Občina Tržič, Fundacija za šport,
Zavod za šport RS Planica in
Zavarovalnica Triglav.

HRANA



ŽENSKE

NA VRHNIKI SE JE LETOS
PONOVNO MEŠALO
Pokal argonavtov, tekmovanje barmanov Fructal Trophy, so letos ponovno izpeljali. V začetku avgusta
ga je gostil Športni park Vrhnika. Gorenjski predstavniki so bili odlični, skupno pa je bil najboljši Leščan
Edin Halačević, sicer stari znanec pri osvajanju najvišjih mest na barmanskih tekmovanjih.
Alenka Brun

Tomaž Fartek je Mengšan, ki posega po najvišjih mestih na
domačih tekmovanjih. / Foto: arhiv organizatorja

Foto: arhiv organizatorja

P

o
lanskoletnem
odmoru so se barmani
ponovno
zbrali na Vrhniki,
na tekmovanju za
22. Pokal argonavtov – Fructal Trophy 2021. Prišlo je
dvanajst profesionalnih slovenskih barmanov. Za člane
Društva barmanov Slovenije
(DBS) je bilo to že drugo tekmovanje po vrsti v sklopu za
izbor tekmovalca za udeležbo na svetovnem prvenstvu,
ki bo naslednje leto na Kubi.
Barmani so tekmovali v dveh kategorijah: Cooler (Perfect Monologue &
Dialogue G&T) za naziv naj
gin tonik Slovenije 2021 in
v kategoriji klasičnih dolgih
mešanih barskih pijač oziroma Long drink classic.

Skupinska fotografija najboljših. Edin Halačević je tretji z leve, tisti z največjim pokalom v
roki; Draga Kepeš, ki je v obeh kategorijah stala na stopničkah, pa je rdečelaska.

Najboljši gin tonik je po
izboru strokovne komisije tokrat pripravila barmanka Draga Kepeš, (Kavarna
Lev, Vrhnika), drugo mesto je osvojila Tatjana Dobnikar, (Gostilna Dobnikar,
Topol, Medvode), tretji pa je
bil Franco Cruder, (CF Party,
Sežana). V tekmovanju Long
drink classic pa je bil najboljši
Edin Halačević (Restavracija
Cubis, Šenčur), drugo mesto
je šlo v roke Tomaža Fartka
(Koktajl, Mengeš), na tretjem
pa je ponovno pristala Draga
Kepeš. Nagrado za strokovno
delo je letos prejel Lovro Vetrih (Piranha Coctail Berau,
Maribor), za izvirnost in ime
koktajla je šla nagrada v roke
Lare Podlesnik (VSŠG Bled),

za najbolj izvirno dekoracijo
koktajla pa Benjamina Škafarja (Naturhotel Forsthofgut, Avstrija).
Skupni zmagovalec 22.
Pokala argonavtov – Fructal
Trophy 2021 je postal Edin
Halačević, ki je tako svoji zbirki zmag dodal še eno.
Za svojo pijačo je uporabil naslednje sestavine: 3 cl
gina (Monologue gin, Fructal), 1,5 cl likerja ličija, 1,5 cl
mangovega pireja, 1 cl sirupa bele breskve, 1 cl sveže stisnjenega limoninega soka
in 10 cl tonika (Dialogue
Tonic water Classic Bitter,
Fructal). Za okras je uporabil sadno nabodalce, postregel pa ga je v večjem kozarcu
s kockami ledu.
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PRAZNOVANJA
SPOZNALA STA SE NA MORJU

Agent Janez Bond

Konec julija sta usodni da dahnila tridesetletna Tadeja Šuštar iz Domžal in njen izbranec Andraž Zalar.
Alenka Brun

D

Slovenski James Bond je očitno doma v Tupaličah pri
Preddvoru – tako vsaj pripoveduje rojstnodnevni plakat
ob mlaju. Potemtakem gorenjska različica slavnega
agenta 007 letos praznuje petdeseti rojstni dan,
po njem pa naj bi za petdeset dni poimenovali tudi
avtobusno postajo.
Tadejo Šuštar in Andraža Zalarja je poročil Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. / Foto: osebni arhiv
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»Berni«
Pozdravljeni, Tanja, že dolgo prebiram vaše odgovore,
pa sem se namenila še jaz za
samo eno vprašanje. V življenju nisem bila prav srečna,
pa bi vas vprašala, kaj me še

čaka v življenju, kar mi ga je
še namenjeno. Najlepša hvala
za odgovor.
Toliko pomladi je že šlo
mimo vas, da zagotovo veste, da leta niso pomembna.
Pomembno je samo to, kako
se počutimo v srcu. In vaše
si želi še živeti in spoznavati lepote okoli sebe. Hvala
bogu. Vidim vam moško osebo, ki ima veliko željo, da se
vam približa. Nič ne bo narobe, če to dovolite in sprejmete. V dvoje je vse lažje. Glede
zdravja imate sicer stare težave, ampak gre vse po načrtu
in ne vidim posebnih odstopanj. Ob koncu leta se vam
obeta finančni priliv, ki ga
ne pričakujete. Od domačih
dobite podporo tam, kjer jo
najmanj pričakujete. Še kar
nekaj pomladi je pred vami
in škoda je vsakega dneva, da
ga ne bi živeli polno. Srečno.
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ne drugemu in samo gledate
njuno trpljenje, pa ne privoščim nikomur. Mama se ne
zaveda, dom je zanjo najboljša možna rešitev. Naredili
ste vse, kar ste lahko, in zaradi tega imate lahko popolnoma čisto vest. Oče potrebuje
malo več pozornosti, saj je
od vsega hudega izčrpan.
Zdravstvene težave, ki jih
ima trenutno, se kmalu uredijo, ostalo bo tako, kot je. In
vedno obstaja jutri, zato je
vredno živeti. Vem, da vam
je težko, ampak vse enkrat
mine. Želim vam vse in samo
dobro.
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je, kot pravite, da je mož pod
velikimi pritiski, saj se zaveda, da je marsikaj odvisno
samo od njega. Ko boste
dobili službo, mu bo odpadlo veliko breme in bo lažje
zadihal. Zdravstvene težave
ima povezane s stresom, ko
se vse umiri, se bo tudi to.
Pritiske v službi bo vzdržal
in na splošno se mu obeta
veliko bolj umirjeno stanje.
Je pošten, iskren, zvest in
brez dlake na jeziku in taki
ljudje imamo navadno težave z okolico, ampak bo zmogel vse. Zaradi financ se ne
obremenjujte, saj se bo na
koncu vse pozitivno končalo, čeprav sedaj mislite, da
je to nemogoče. Sama sem
brez staršev in ob obeh sem
bila, ko sta preminula. Vse
bi dala, da ju še enkrat objamem. Vašega položaja, ko ne
morete pomagati ne enemu

tanja.70@hotmail.com
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»Regratova lučka«
Letošnje leto je mešanica
boljših in žalostnih, skrb
vzbujajočih stvari. Potrebujem vaš nasvet, kako naprej.
Srce ima svoj razum. Hvala
vam za odgovore. Vedno ste
tisti, ki me s svojimi odgovori
in nasveti na lep ter prijeten
način pomiri. Morda bo jutri
bolje.
Hvala vam za lepe besede. Žal bo tudi ta služba, ki
vas v kratkem čaka, samo
za določen čas. Vendar nič
hudega, saj je vse za nekaj
dobro. Takoj zatem se kaže
še ena zaposlitev in tudi ta
ne bo stalna, tista naslednja
pa ostane, dokler boste želeli
oziroma za vedno. In seveda
se zelo približate domačemu kraju. Absolutno morate
ostati na tem področju, ne
glede na to, da sedaj niste
zadovoljni v polni meri. Res

TANJA ODGOVARJA

sudoku_LAZJI_21_65
NALOGA

8
9
1
6
3
5
4
7
2

Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

Delite v letu 2021 osebno srečo z bralci našega časopisa- Z
objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na unikaten način
obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja lahko sporočite na elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si in info@g-glas.si
ali pokličete na telefonsko številko 041 699 005.
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V minulem tednu so v kranjski porodnišnici zabeležili 30
porodov. Rodilo se je 11 dečkov in 19 deklic. Najtežja in
najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 4145
gramov, drugi pa 2445 gramov. V jeseniški porodnišnici
se je rodilo 13 otrok, med njimi 7 dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil deček s 4330 grami, najlažja pa deklica, tehtala
je 2680 gramov.

Poroke, rojstva, obletnice ...
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Novorojenčki

V Radovljici sta 5. avgusta 2021 sklenila zakonsko zvezo
Matthew John Mejač in Ana Paula Lenarčič. Dne 7. avgusta 2021 so se na Bledu poročili Josip Jaroš in Mateja Urh,
Jan Hubert Žmitek in Neja Pavšek ter Robert Kramberger
in Marija Maček, na Jesenicah Benjamin Pehardžić in Anela Silić, na Zgornjem Brniku pa Jaka Pirc in Maja Jagodic
ter Tadej Golob in Jana Mihelič.

V soboto, 28. avgusta, prihaja na Panoramo Stara Pošta v
Kranju Klapa Gallus. Vstopnice za koncert so že naprodaj
v lokalu. Na dogodku bodo veljala pravila in ukrepi NIJZ.
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Mladoporočenci

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

Klapa Gallus na strehi Kranja

odrasle. Po poroki naj bi se
priselil k njej, kako naprej,
pa bosta videla. »Bova spremljala razmere na področju
stanovanj in se bova odločala sproti,« še pove ravnokar
omožena Tadeja Šuštar.
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stric, pomožni ljubljanski
škof msgr. dr. Franc Šuštar. Sveže poročena poslanka pove še, da se s soprogom
Andražem poznata dve leti,
spoznala pa sta se na morju na počitnicah za mlajše
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možnosti Janez Cigler Kralj,
s katerim sta s Šuštar Zalarjevo dobra prijatelja. Cerkveni obred pa je bil v njeni
v domači župniji na Homcu, kjer pa je poročno mašo
in obred vodil nevestin
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a si bo poslanka NSi Tadeja Šuštar letošnje
poletje
zapomnila za
vse življenje, smo izvedeli
že iz enega preteklih člankov v Gorenjskem glasu,
kjer nam je zaupala, da si
bo takoj po nastopu parlamentarnih počitnic vzela
dopust, ker se bo omožila.
Organizacija poroke je
bodoči nevesti vzela kar
nekaj časa. Usodni da sta z
izbrancem Andražem Zalarjem dahnila konec letošnjega julija, pri izboru destinacije za poročno potovanje pa sta ostala zvesta Sloveniji, razmišljala sta namreč
o obisku Zgornje Savinske
doline.
Poroka je imela tako civilni kot cerkveni obred. Civilni obred je potekal v Domžalah, pojasni sedaj že Tadeja Šuštar Zalar. Par je poročil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
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TOREK_17. 08. 2021

NAGRADNA KRIŽANKA
OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, TRŽIČ

Nagrade: 3– krat po 2 vstopnici za koncert
ROK'N'BAND KINGSTON LIKE THE ROLLING STONES
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede,
25. 8. 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021
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info@g-glas.si

Sitna in nergava duša, ki rada pomaga

KUHARSKI RECEPTI

Milena Miklavčič

Za vas izbira Katja Dolenc

usode

»V družini, v kateri sem
odraščala, je bilo eno samo
trpljenje. Vsak dan se je zgodilo kaj, zaradi česar sem
zvečer v postelji jokala. Oče
nas je tepel fizično, mama z
besedami. Po pravici povem,
raje bi videla, da bi tudi ona
uporabljala palico.«
Nada je v življenju doživela marsikaj. Zaradi izkušenj,
ki so se ji nabrale v času odraščanja, se ni nikoli poročila. Pa ne, da ji za moške ni
bilo, nasprotno: še zmeraj
jih ima zelo rada, le strehe
noče deliti z njimi.
»Stari ljudje so rekli, da v
španoviji še pes crkne! Imeli
so prav. Na začetku se zmeraj cedita med in mleko, a ko
se ljudje naveličajo drug drugega, začnejo kazati mišice!«
dokazuje svoj prav.
Nekaj časa je živela v Bosni. Njena prijateljica je podedovala hišo. Pomagala ji
je, da jo je obnovila. S sovaščani so napeljali kanalizacijo, elektriko je dobila še zadnja hiša na vasi. Ko je Nada
postavila na okenske police
rože, so jo posnemale tudi
druge ženske. Gojila je zelenjavo, delala slivove džeme,
vsako jesen je imela na voljo
na desetine steklenic viljamovke. Pridelek je prodala
med nekdanjimi sodelavkami, pa so bili vsi zadovoljni.

»Potem se je prijateljica
poročila in njen mož je zahteval 'odškodnino' za uporabo polja. Nobena pametna
beseda ni zalegla. Prijateljica
je molčala, stopila je na njegovo stran, meni pa obrnila
hrbet. Polja so po mojem odhodu spet zanemarjena, pa ji
je, tako kaže, tudi prav.«
Ob vrnitvi v Slovenijo je
morala začeti od začetka.
Kupila je starejšo hišo, jo v
dveh letih obnovila tako, kot
je bilo treba. Vzela je v najem
nekaj zemlje, posadila sadna drevesa, borovnice, maline … Ker ji je zmanjkalo prihrankov, si je morala poiskati službo.
»Delala sem med samimi
mladimi. Kdaj pa kdaj sem
se počutila kot starka, četudi
sem bila od njih starejša komaj kakšnih deset let. Že prvo
leto sem za krajši čas vzela k
sebi sodelavko, ki se je ločevala. Če njene zgodbe ne bi
spremljala od blizu, ne bi verjela, da se takšne reči dogajajo! Ni minil dan, da je na parkirišču pred službo ne bi pričakala tast in tašča. Vpila sta
nanjo, da jima dela sramoto,
da ni vredna, da živi, da bosta naredila vse, da ne bo nikoli več videla otrok, in podobne neumnosti. Ko je njen tast
opazil, da se je odpeljala z menoj, mi je naslednji dan preluknjal gume. Še dobro, da ga
je pri delu zasačil naključni
mimoidoči, ki je poklical policijo. Uboga ženska je v nekaj
mesecih osivela, otroka ponoči nista spala, strah jih je bilo,
da se bo na pragu prikazal bivši. A se, hvala Bogu, ni. Pri
meni so živeli sedem mesecev, pa se mi je kar oddahnilo, ko so šli na svoje. Počasi je
šla že meni na živce. Sama pri
sebi sem ugotavljala, da je bila
za ločitev kriva tudi ona. Zaradi nereda, ki ga je imela v glavi
in ga je potem ustvarjala tudi
okoli sebe, sta bila v težavah
otroka. Pa tako prijetna sta

bila! Njiju bi pa kar obdržala.
Potem me je poklicala
znanka, ki je učila na neki
srednji šoli. 'A bi vzela k sebi
mojo dijakinjo? Zanosila je,
doma pa so jo vrgli na cesto!' Po pouku sem prišla ponjo in jo odpeljala domov.
Kakšno ubogo revše je bilo!
Samo jokala je in se smilila
sama sebi. Veste, ne eno in
ne drugo pa pri meni ne pade
na plodna tla. Ne vem, kako,
ampak najprej je mislila, da
ji zdaj ne bo treba obiskovati pouka. Povesila je nos, ko
sem jo zjutraj naložila v avto
in potem prišla iskat. Sicer s
težavo, a je končala letnik. Še
vesela je bila, ker ji je uspelo. Ponovno pa sva 'zaropotali', ko je računala, da ji bom
kar stregla: kuhala, pospravljala za njo in podobno. 'Bom
pa šla!' mi je zagrozila. Pa ni
imela kam. Domov ne, ker so
se je znebili, k fantu pa tudi
ne, saj sploh ni vedela, kdo
od tistih, s katerim je spala
na neki zabavi, je oče otroka.
Najlepši dnevi so sledili, potem ko je rodila. Dino, njen
sin, je bil res pravi sonček.
Zelo mi je prirasel k srcu. Z
veseljem sem pazila nanj, ko
se je učila. Pri meni sta ostala še tri leta. Potem je dobila službo in se preselila na
svoje. Konec tedna ali pa tudi
vmes, ko se je morala malo
'zdivjati', je bil Dino moj.
Pred kakšnimi tremi leti
sva z Dinom, ki ima že skoraj 16 let, dobila družbo. K
sebi sem vzela starejšo gospo, ki je pri skoraj sedemdesetih ostala na cesti. Sin jo je
pregovoril, da mu je prepisala hišo, ker drugače za adaptacijo ne bi dobil kredita. Kakor hitro je to storila, jo je začela snaha maltretirati, kričati nanjo, nekoč jo je celo
udarila. Na CSD so ji svetovali, naj gre začasno v varno
hišo. Ena od socialnih delavk
pa se je spomnila name. Poklicala me je in me prosila za

uslugo. Nič nisem razmišljala. Melita je bila ena uboga
reva, ki jo je življenje boleče
premetavalo sem in tja. Že
njen oče je bil velik prasec, ki
je mislil samo nase. Ko mu
je umrla žena, je pustil Melito s sorojenci samo v hiši,
sam pa se je vnovič oženil.
Žal se je njen brat še isto leto
smrtno ponesrečil z motorjem, sestra se je pri 17 letih
poročila. Melita pa je v hiši
ostala s še eno mlajšo sestro
ter starimi starši po mamini
strani. Pri 18 letih se je k njej
priselil neki fant, ki pa je izginil, ko mu je povedala, da
je noseča. Pustila je šolo in
se zaposlila. Spravila h kruhu najmlajšo sestro, pokopala stare starše. Po najboljših močeh skrbela za sina ter
mu nudila vse, kar mu je le
lahko. Kakšno je bilo njegovo 'plačilo', sem povedala na
začetku. Z Dinom sva skrbela zanjo, kolikor sva le mogla. Zaradi sladkorne bolezni je imela precej zdravstvenih težav. Letos se je odselila v dom, žal.
Dva meseca sem imela
pod streho begunsko družino s tremi otroki, trenutno
gostim nosečnico, ki nima
kam iti.
Dinova mami se je poročila, ima majhnega otroka, in
kot se pogosto dogaja, je nezakonski odveč. Partner ga
noče videti. Ženska pa mu popušča, namesto da bi se kot tigrica borila za lasten zarod!
Vsaka nova zgodba, ki se
odvije pod mojo streho, je
dokaz, da nisem ustvarjena za življenje v dvoje. Tudi
sicer mi ljudje začnejo hitro iti na živce, včasih komaj
čakam, da se jih znebim in
sem spet sama. Še najraje
imam družbo fotoaparata.
Z njim kolovratim zlasti po
bližnjih hribih. Medtem ko
iščem najlepše kotičke, mi
ni nikoli dolgčas.«
(Konec)

Osvežilni mafini in zavitek
Erika Jesenko

Četudi je priprava mafinov z gozdnimi sadeži in jogurtom ter skutnega zavitka
z breskvami otročje lahka, se
je lahko lotimo tudi starejši.
Zakaj bi za peko porabili polovico dneva in kup energije,
če imamo lahko okusne kolače pripravljene v trenutku.
Za pripravo mafinov z
gozdnimi sadeži in jogurtom
potrebujemo: 250 g moke,
300 g gostejšega jogurta (grški jogurt ali skyr), 180 g sladkorja, lupinica ene limone, 1
pecilni prašek, 2 jajci, 1 dl olja,
ščep soli, 250 g gozdnih sadežev (lahko zamrznjenih).
Skupaj zmešamo moko,
pecilni prašek, limonino lupinico in ščep soli. Jajca

penasto stepemo skupaj sladkorjem. Primešamo jogurt
in olje ter nato še mešanico
moke. Nazadnje vmešamo še
gozdne sadeže. Pripravljeno
maso nadevamo v modelčke
za mafine. Modelčke napolnimo samo do treh četrtin.
Mafine pečemo v pečici, segreti na 180 °C, 25 minut.
Nasvet: Za popestritev
mafinov v maso vmešamo
še 100 g na koščke narezane
bele čokolade.
Za pripravo zavitka z breskvami in skuto potrebujemo: 1 zavitek (250 g) listnatega testa, 2 srednje veliki breskvi, 250 g skute, 100
g navadnega jogurta ali kisle smetane, 1 jajce, 2 žlici

zdroba, 80 g sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 3 žlice limoninega soka, ščepec cimeta, za
posip: 1 jajce, 1 pest mandljevih lističev.
Breskvam
odstranimo
koščico ter jih narežemo na
tanjše rezine. Za skutni nadev skupaj zmešamo skuto,
jogurt, sladkor, vaniljev sladkor, jajce, zdrob in limonin
sok. Listnato testo razvaljamo oziroma razvijemo v pravokotnik. Pravokotnik postavimo pokonci in površino
testa navidezno razdelimo
na tri enake pokončne dele.
Na sredinski del namažemo
skutni nadev, ki ga prekrijemo z narezanimi breskvami ter posujemo s cimetom.

Poleti, ko je vroče, redko pripravimo kakšno vročo juho, a če bi
bila ta hladna, bi se odžejali, ohladili in obenem pojedli nekaj
zdravega. Poglejmo nekaj receptov za hladne juhe. Potrebujemo mešalnik, ki lahko zdrobi tudi led.

Hladna paradižnikova juha
Potrebujemo 250 g paradižnika, 4 žlice sladke smetane, sok pol
limone, sol, poper, papriko, ščepec sladkorja, 6 kock ledu in 1
do 2 stari žemlji.
Na kocke narezan paradižnik in druge sestavine zmeljemo
v mešalniku v pire. Nato dodamo 3 kocke ledu in vključimo
mešalnik, da se led popolnoma zdrobi. Šele nato dodamo
drugo polovico ledu in postavimo juho na hladno. Na kocke
narezani žemlji zlato rumeno zapečemo in ponudimo k mrzli
juhi. Lahko pa vložimo v juho na kocke narezano svežo kumarico ali na drobne kocke narezan sir.

Hladna zeliščna juha
Potrebujemo precej peteršilja ali krebuljice, 0,75 l mleka, ščepec
soli, 3 žlice ovsenih kosmičev, malo limoninega soka in 4 kocke
ledu.
Grobo sesekljano zelišče in druge sestavine zmeljemo v mešalniku v pire, začinimo z limoninim sokom in dodamo kocke ledu.

Kisla mlečna juha
Potrebujemo 2 paradižnika, drobnjak, 0,75 l kislega mleka, 3
žlice ovsenih kosmičev, ščepec soli, malo limoninega soka in 4
kocke ledu.
Juho pripravimo po receptu za hladno zeliščno juho, namesto
kislega mleka pa lahko uporabimo tekoč jogurt.

Sadna juha
Potrebujemo 400 g sadja (ribez, borovnice, jagode, maline,
češnje in rabarbaro), 5 dl vode, malo limonine lupinice, 20 g
jedilnega škroba, ščepec soli, približno 50 g sladkorja, 2,5 do 5
dl jabolčnega soka in sok pol limone.
Sadje vodo, limonino lupinico, škrob in sladkor na hitro zmeljemo v mešalniku v pire. Zmes prelijemo v kozico, dodamo
jabolčni sok, zavremo in okisamo z limoninim sokom. Ohlajeno juho postavimo v hladilnik in ponudimo mrzlo. Ponudimo
jo lahko s prepečencem. Za pripravo te juhe lahko namesto
svežega sadja uporabimo tudi zamrznjeno.

Vinska juha
Potrebujemo rumenjak, 80 g sladkorja, malo limonine lupinice,
3 liste ali 3 žličke zmlete želatine, malo vode, 0,5 l belega vina,
0,25 l mineralne vode in beljak.
Rumenjak, sladkor, limonino lupinico in v malo vroče vode razpuščeno želatino penasto zmešamo v mešalniku. Nato dodamo
vino in mineralno vodo, pokrijemo mešalnik ter ga za kratek čas
vklopimo, nato pa zmes zlijemo v posodo. Beljak stepemo v
trd sneg, ga z žličko narežemo v cmočke in jih vložimo v juho.
Vse postavimo v hladilnik in postrežemo, ko je dobro ohlajeno.

Lahke

jedi

Testo na obeh straneh (kjer
ni nadeva) vodoravno narežemo na trakove. Zgornji in
spodnji del testa malce prepognemo čez nadev, da bo
ta ostal v pletenici. Stranske trakove, izmenično leve

in desne, polagamo čez nadev. Jajce razžvrkljamo ter
z njim premažemo zavitek
ter ga potresemo z mandljevimi lističi. Pečemo v pečici,
segreti na 180 °C, približno
30 minut.
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ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Gorenjski upokojenci pojejo
Bohinjska Bistrica – Po lanskoletnem premoru zaradi pandemije bo Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU)
Gorenjske letos ponovno pripravila tradicionalno revijo pevskih zborov, tokrat z gostiteljem – Društvom upokojencev
Bohinjska Bistrica. Na reviji z naslovom Gorenjski upokojenci pojejo bo v Kulturnem domu Joža Ažmana jutri, v sredo,
18. avgusta, nastopilo enajst zborov. Med revijo bo PZDU
Gorenjske podelila članom gorenjskih upokojenskih društev
priznanja za njihovo uspešno delo v letu 2020. Prireditev,
ki se bo začela ob 17. uri in je brezplačna, bo vodila Slavica
Bučan.

Impresionizem na grajskem vrtu
Škofja Loka – Loški muzej Škofja Loka vabi na ustvarjalno
delavnico impresionizma, ki bo v soboto, 21. avgusta, ob 15.
uri. Delavnica, ki je primerna za otroke, starejše od 8 let,
vključuje voden ogled zbirke likovnih del in ustvarjanje na
grajskem vrtu, traja pa od dve do tri polne ure. Prijave zbirajo na: obisk@loski-muzej.si Cena je 7,20 evra na otroka,
vsak drugi otrok iz ožje družine ima 50-odstotni popust.

IZLET

Iščejo prostovoljce za Prostofer
Simon Šubic
Kranj – V Kranju bodo
kmalu začeli izvajati projekt Prostofer, ki bo nudil
brezplačen prevoz starejšim in gibalno oviranim, ki
nimajo možnosti lastnega
prevoza in morajo obiskati zdravnika ali urediti druge obveznosti v javnih ustanovah. Mestna občina Kranj

KONCERTI
Brelovi šansoni z Brankom Završanom
Tržič – V petek, 20. avgusta, se ob 20.30 na vrtu Tržiškega
muzeja začel zadnji izmed šestih glasbenih večerov, ko se
boste lahko prepustili Brelovi glasbi in poeziji v interpretaciji
vrhunskega Branka Završana, slovenskega igralca in glasbenika šansonjerja.

RAZSTAVE
To ni selfi
Tržič – Kulturno-umetniško društvo Načeta paleta odpira
novo razstavo z naslovom To ni selfi. Avtoportrete si boste lahko ogledali v Galeriji Paviljon NOB. Odprtje, ki ga bo
pospremil kulturni program, bo v petek, 20. avgusta, ob 19.
uri. Razstava bo na ogled do 27. avgusta.

Bralnica s festivalom Literature sveta
Škofja Loka – Na vrtu Sokolskega doma bo danes z začetkom ob 18. uri potekal festival Literature sveta: Fabula –
Beletrina. Tokratna Bralnica namreč vabi na pregled sveže
izdanih knjižnih del iz zbirke Fabula, predvajanje Fabulinih
filmskih premier, bralna interpretacija odlomkov iz knjig
Vladimirja Sorokina, Deborah Levy, Claudie Durastanti,
Mareka Šindelke, Džohe Alharti in Enis Maci ter pogovor o
letošnji izvedbi festivala Fabula. Organizatorji obiskovalce
prosijo, naj imajo pri sebi potrdila o izpolnjevanju pogoja
PCT. Za udeležence kulturnih prireditev je od včeraj obvezna
tudi uporaba maske.

Cveto Zaplotnik
Kranj – Pošta Slovenije že
deveto leto zapored z akcijo Poštar Pavli polni šolske
torbe pomaga Zvezi prijateljev mladine Slovenije polniti šolske torbe otrokom iz
socialno ogroženih družin.
Lani je s pomočjo dobrih ljudi zbrala več kot 32.500 kosov šolskih potrebščin in 11
tisoč evrov finančne pomoči,

Nagrajenkam čestitamo!

letos pa želi te številke še preseči. Medtem ko je zbiranje
šolskih potrebščin že zaključila, tako da jih bo Zveza prijateljev mladine lahko razdelila otrokom še pred začetkom šolskega leta, pa bo zbiranje finančne pomoči potekalo do 9. oktobra. Finančno
pomoč lahko posamezniki
prispevajo z nakazili na TRR
SI56 6100 0000 3512 232,
sklic SI12 1724511900002,

pripravljen pomagati tistim, ki potrebujejo prevoz. Poleg nudenja prevoza bodo prostovoljci sopotnikom pomagali pri izstopu iz vozila, jih pospremili od vozila do npr. ambulante in počakali nanje, jim
odnesli stvari iz avtomobila ali pa priskočili na pomoč pri hoji po stopnicah.
Pred začetkom se bodo tudi

namen: 'Poštar Pavli polni
šolske torbe', ali s pošiljanjem SMS-ov na telefonsko
številko 1919: s ključno besedo SOLA prispevajo en evro,
s ključno besedo SOLA5 pa
pet evrov. Kot je ob tem povedala Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, je na
akcijo vsako leto večji odziv,
a žal se povečuje tudi število
otrok, ki potrebujejo pomoč.

seznanili s potekom projekta in preizkusili električno vozilo, ki ga bo zagotovila občina.
»Dobra dejanja prostovoljcev, ljudi z velikim
srcem in močno solidarno
noto, so pravo bogastvo za
lokalno skupnost, hkrati pa
ustvarjajo nove zgodbe in
prijateljske odnose,« poudarjajo na kranjski občini.

Cepljenje za
nenaročene
Domžale – Zdravstveni dom
Domžale bo v torek, 17. avgusta, znova izvajal cepljenje
proti covidu-19 za nenaročene paciente. Cepljenje bo
potekalo v Športnem parku
v Domžalah (prireditveni šotor ob bazenu, na Kopališki
ulici ob restavraciji Park), in
sicer v dveh terminih med
14.30 in 17. uro ter med 18.
uro in 20.30. Cepili bodo po
vrstnem redu prihoda s cepivoma proizvajalcev Johnson
& Johnson in Pfizer.

imajo kandidati, ki imajo izkušnje s podobnih področij del. Hofer trgovina, d. o.
o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 27. 8. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.

MojeDelo.com
STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
Pravnik, m/ž (Kranj)
Pričakujemo: vsaj 3 leta izkušenj pravnega svetovanja, dela s pogodbami, internimi akti in pravilniki v skladu z zakonodajo, dobro poznavanje delovnega in gospodarskega prava, govorna in pisna komunikacija v aktivni slovenščini, sposobnost
jasnega izražanja, natančnost, iznajdljivost in samoiniciativnost, 6/2, 7, 8/1 ali 8/2
stopnjo izobrazbe pravne smeri. Četrta pot, d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Različna delovna mesta v proizvodnji, m/ž (Jesenice)
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, z možnostjo
podaljšanja. SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo
do 12. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Kuhar – picopek, m/ž (Kranjska Gora)
Od vas pričakujemo: vsaj 1 leto delovnih izkušenj z delom s pripravo in peko pic, z
delom v kuhinji oz. na področju kulinarike, najmanj IV. stopnjo izobrazbe gastronomske oz. druge ustrezne smeri … Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 12. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka)
Tipične naloge: pripravljanje, posluževanje in nadziranje delovanja strojev, priprava ustrezne surovine za nemoten tehnološki proces, tehtanje, pakiranje in skladiščenje izdelkov po delovnem nalogu … Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mesar, m/ž (Lesce)
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Zaželeno je, da: ste spretni pri pripravi mesa, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, pripravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.
Prijave zbiramo do 31. 8. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na tračnih žagah, m/ž (Jesenice)
Opis dela: prevzem materiala v skladu z delovnim nalogom, programiranje stroja, nadzor nad delovanjem delovanja stroja, označevanje kosov in pravilno odlaganje kosov na odlagalna mesta v skladu z navodili ... Damatech, d. o. o., Cesta F. Prešerna 63, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 2. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.

Prevajalec iz slovenščine v češčino, madžarščino, poljščino, hrvaščino, romunščino ali slovaščino, m/ž (Kranj)
K skupnemu ustvarjanju vabimo novo sodelavko ali sodelavca na področju prevajanja in vnašanja vsebine na splet. Be Healthy, d. o. o., Smledniška cesta 138, 4000
Kranj. Prijave zbiramo do 15. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (PC Komenda)
Delo v proizvodnji (2-izmensko delo) obsega: pakiranje izdelkov in polizdelkov, zlaganje kosov na trak, skrb za material na delovnem mestu, vizualna kontrola kosov,
skrb za red in čistočo delovnega mesta, drugo delo po navodilih nadrejenega. Plastika Virant, d. o. o., Pod hrasti 20, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 12. 9. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog v proizvodnji (stiskalnice), m/ž (Lipnica, Brnik), strokovni sodelavec za normiranje, m/ž (Brnik), vodja delavnice), m/ž (Brnik), inženir strojništva na področju tehnologije v razvoju), m/ž (Brnik), tehnolog v proizvodnji
– montaža), m/ž (Brnik)
Če imate veliko dobre volje in željo po delu v dinamičnem, mladem kolektivu, vas
vabimo, da se nam pridružite. Zaposlitev je možna takoj. Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 29. 8. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Prodajalec v PE Škofja Loka, m/ž
Pričakujemo: motiviranost za delo v trgovinski dejavnosti, vesten, organiziran
in učinkovit način dela, vsestranskost, odgovornost in prilagodljivost, prijaznost
v odnosu do kupcev, pripravljenost za delo v ekipi, nekaznovanost, prednost

Mizar/monter, m/ž (Slovenija)
Da bi bili uspešni v tej vlogi, potrebujete: ročne spretnosti, natančnost, zanesljivost,
samostojnost in fizično zmogljivost, vozniško dovoljenje B-kategorije. Rutar marketing, d. o. o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 9. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Vzdrževalec, m/ž (Škofja Loka)
Glavne delovne naloge: opravljanje vzdrževalnih del na napravah in obdelovalnih strojih, skrb za preventivno vzdrževanje in nemoteno obratovanje določenega dela naprav ali skupine obdelovalnih strojev, sodelovanje pri izdelavi predlogov za preventivno redno in remontno vzdrževanje ... Knauf Insulation, d. o. o.,
Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 1. 9. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
vzhod
Torek
17. 8.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: NAVDIH ZA
ČOKOLADNE UŽIKE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu
30. julija 2021, so: Olga Miklavčič iz Preddvora, ki prejme 1.
nagrado (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Ivanka Toman z Bleda in Ema Torkar iz Kranja, ki prejmeta 2. nagrado in
3. nagrado (knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi).

zato zbira prijave za prostovoljne voznike, ki bodo prevažali uporabnike. Prijavite se lahko še danes na telefonsko številko 04/23 73 371
ali e-naslov maja.pritekelj@
kranj.si.
Prostovoljni voznik v
projektu Prostofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in
je v svojem prostem času

Poštar Pavli polni šolske torbe

S kolesom v Dovžanovo sotesko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 19. avgusta, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Križe–Tržič–
Dovžanova soteska–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred Doma
upokojencev Naklo. Upoštevala se bodo priporočila NIJZ.

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021

kazipot@g-glas.si

Sreda
18. 8.

Četrtek
19. 8.

Petek
20. 8.

Sobota
21. 8.

zahod

17. 8.

tor.

Zdr. prek. Slo. z mat. nar. 6.04

20.08

18. 8.

sre.

Helena			6.05

20.07

15/20 °C

14/21 °C

13/23 °C

14/25 °C

15/27 °C

19. 8.

čet.

Ljudevit			6.07

20.05

Nedelja
22. 8.

Ponedeljek
23. 8.

Torek
24. 8.

Sreda
25. 8.

Četrtek
26. 8.

20. 8.

pet.

Bernard			6.08

20.03

21. 8.

sob.

Ivana			6.09

20.01

22. 8.

ned.

Timotej			6.10

20.00

23. 8.

pon.

Filip			6.12

19.58

15/28 °C

17/31 °C

15/24 °C

14/25 °C

15/26 °C

MALI OGLASI, ZAHVALE

Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sreda, 18. 8.
15.30, 17.30 TAČKE NA PATRULJI, sinhro.
21.00 SMODNIKOV MILKSHAKE
17.40, 20.00 ODRED ODPISANIH: NOVA
MISIJA
18.15, 20.30 GLAVNI JUNAK
15.45 NIHČE

KUPIM

MALI OGLASI
16.00 NEOBRZDANI SPIRIT, sinhro.
16.10, 19.30 KRIŽARJENJE SKOZI
DŽUNGLO
18.40 STARI
18.00 LUKA, sinhro.
15.40 ČRNA VDOVA
20.15 HITRI IN DRZNI 9
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo
pravico do spremembe programa.
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malioglasi@g-glas.si

TRAKTOR za hribovit teren in izkopalnik krompirja, tel.: 031/604-918		

T: 201 42 47, F: 201 42 13
E: malioglasi@g-glas.si

21001873

 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.

Vse otroštvo se je
upiral vsem pravilom,
vedno je bil v opoziciji,
vedno je bil drugačen.
Mladi upornik se je
razvil v najboljšega
zagovornika v državi,
postal in ostal je
ikona slovenskega
odvetništva.

TRAKTOR in vse traktorske priključke,
tel.: 041/529-684		
21001887

TRAKTOR, lahko s priključki in motokultivator, tel.: 031/500-933
21001794

TRAKTORJE in kmetijsko mehanizacijo, lahko poškodovano, v okvari ali
brezhibno, tel.: 041/266-383
21001830

PRIDELKI
PRODAM

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

21001885

ODDAM

V knjigi je
opisana zanimiva
življenjska
zgodba dr.
Franca Kosela,
od rojstva
na Mišačah
do življenja
v Ljubljani in
vrnitve v rojstni
kraj, ter tudi
njegovo bogato
znanstveno
delo.

GARSONJERO v Škofji Loki, z mesecem oktobrom, tel.: 041/911-835
21001876

OPREMLJENO garsonjero na Planini v Kranju, vseljivo 1. 9. 2021, tel.:
040/888-535
21001884

BRINJEVE jagode, tel.: 040/888200
21001816

VZREJNE ŽIVALI

246 strani, trda vezava

PRODAM
10 dni starega bikca ČB, tel.: 04/2551-705, 031/616-647		
21001886

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

3 ČB bikce, stare 14 dni, tel.:
040/728-264
21001883

PRODAM
TWINGO, star 19 let, temno modre
barve, tel.: 04/25-21-167, 031/844459
21001872

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

www.gorenjskiglas.si

21001769

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

TEHNIKA
samo

Trda vezava, 290 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

15
EUR

+ po

št ni n a

KUPIM

21001796

TELEFONSKI aparat Nokia 5220 X
press Music, tel.: 040/756-996

TELICO simentalko, staro 20 mesecev, tel.: 031/417-221

21001865

21001866

STROJI IN ORODJA

OSTALO
PRODAM

PRODAM

Če knjigo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

PLOŠČINSKI brusilni stroj Kikinda
550, območje stroja 500 x 250 x 200
mm, tel.: 041/888-357		

KOPALNO roko, komplet s priključkom
ter belo in črno grozdje, tel.: 031/665974		
21001831

21001878

LESENE gajbice za krompir in dvobrazdni plug, tel.: 04/53-36-792,
041/673-792
21001870

KURIVO
BUKOVA, hrastova suha razžagana
drva, možna dostava, tel.: 031/378946
21001874
SUHA bukova drva, tel.: 041/652801
21001864
SUHA mešana drva, lahko razrezana,
možna dostava, tel.: 04/25-03-688,
041/917-188
21001867
SUHA bukova razžagana drva in njivsko
prst, Gorje, tel.: 031/561-707		
Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

21001879

www.gorenjskiglas.si

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

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		
21001770

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Rezultati 65. kroga – 15. avgust 2021
3, 14, 29, 30, 33, 35, 38 in 5

21001877

ZAPOSLITVE (m/ž)

Loto PLUS: 2, 7, 13, 16, 19, 26, 37 in 34
Lotko: 9 2 3 8 4

NUDIM
V domu oddiha slepih in slabovidnih na
Okroglem pri Naklem iščemo upravnika in kuharja, lahko tudi v pokoju, delo
je pretežno ob vikendih. Informacije:
info@zveza-slepih.si, suzana.bevk@
zveza-slepih.si ali 01/47-00-211.
ZDSSS, Groharjeva 2, Ljubljana

Sklad 66. kroga za Sedmico: 400.000 EUR
Sklad 66. kroga za PLUS: 130.000 EU
Sklad 66. kroga za Lotka: 170.000 EUR

21001882

OSMRTNICA

PRODAM
UGODNO prodam dobro ohranjen
pograd z vzmetnicama, tel.: 04/23-11338, 064/126-833
21001853

V 94. letu je v miru zaspala naša draga sestra in teta

Rezka Savnik

OGREVANJE,
HLAJENJE

iz Kranja

PRODAM
HLADILNIK z zmrzovalnikom, visok
141 cm, tel.: 04/51-22-387 21001871

Od nje se bomo poslovili 19. avgusta 2021 ob 17. uri na pokopališču v Retečah.
Žalujoči sorodniki

TURIZEM
PRODAM
KAMP prikolico z vso opremo, za 5 6 oseb, na Krku, mirna lokacija, nujno
prodam, tel.: 031/584-796		
21001869

ŽIVALI IN
RASTLINE
PRODAM
PASJE mladičke Posavski gonič, tel.:
040/659-799
21001880

EUR

+ po

št ni n a

LOTO

POHIŠTVO

160 strani, mere: 17 x 23,5 cm

+ po

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

KONJSKI gnoj, lahko večjo količino,
tel.: 041/888-302

STANOVANJSKA
OPREMA
Knjiga za vse
ljubiteljske sadjarje.
Predstavljeni so
sajenje, cepljenje,
rez dreves in
pomlajevanje starih
dreves, bolezni in
škodljivci ter varstvo
sadnega drevja.
Marsikatero bolezen
in škodljivca
je v domačem
sadovnjaku mogoče
omejiti ali celo
zatreti s pravilnimi
agrotehničnimi
ukrepi, v nekaterih
primerih pa brez
uporabe kemičnih
sredstev ne gre.

1999
EUR

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.

PODARIM

PRODAM

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

www.gorenjskiglas.si

1 ha koruze za silažo, tel.: 041/515867

KMETIJSKI STROJI

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

OSMRTNICA

V 88. letu starosti je v Gospodu zaspala naša ljuba mama in
babica

Ivana Ažman
27. 12. 1933–12. 8. 2021
Britof 84, Kranj

Od drage pokojnice se bomo poslovili v sredo, 18. 8. 2021, ob 16.
uri na pokopališču v Predosljah. Žara bo na dan pogreba od 13.
ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

PRODAM
ENOVRSTNI izkopalnik za krompir in
sod za cisterno Creina, tel.: 051/673752
21001875

Žalujoči vsi njeni
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Gorenjski glas
torek, 17. avgusta 2021

info@g-glas.si

Nenavadna gobarska sezona
Gobarjem se letos ne obeta dobra bera. Po besedah Bojana Arzenška iz Gobarskega društva Kranj bo v
letošnji sezoni najverjetneje kar devetdeset odstotkov manj gob kot pretekla leta.
Maša Likosar
Kranj – Letošnja osiromašena sezona gob je posledica zlasti hladnejše pomladi, ki je trajala vse do maja.
»Na Pokljuki kot bolj znani gobarski destinaciji je
bil še maja sneg, običajno
ga že aprila ni več. Zemlja se je zelo počasi toplila,
kar vpliva na upočasnjeno
in slabšo rast gob,« je povedal Arzenšek. Gobarska sezona se začne sredi avgusta
in traja vse do konca septembra, a letos se bodo prve
gobe pojavile z večtedensko
zamudo. »Zelo nenavadna
gobarska sezona je, posebno na Gorenjskem je stanje
slabo. Lokalno je bilo sicer
zaznati nekaj gob, med njimi je bilo jurčkov do sedaj
le za vzorec. Količine so zanemarljive, in kot kaže, bo
letos gob devetdeset odstotkov manj,« je dodal.
Na rast gob pozitivno vpliva deževje, ki smo ga bili sicer deležni v začetku avgusta, a kljub temu Arzenšek poudarja, da množičnih rastišč ni pričakovati. »Jurček potrebuje vsaj
tri do štiri tedne po prvem
obilnejšem deževju, da pride na plano. Morda jih nekaj več lahko pričakujemo
v tem tednu, zlasti na višje

V kočah prespi
manj planincev
Na Planinski zvezi Slovenije ugotavljajo, da je
obisk visokogorja podoben lanskemu ali celo
malce boljši, vendar pa se planinci redkeje
odločijo, da prespijo v planinskih kočah. V
nekaterih je moč unovčiti tudi turistične bone.
Vilma Stanovnik

Letos, ko bo gob najverjetneje bistveno manj, je še toliko bolj pomembno, da nabiramo le
tiste, ki jih res dobro poznamo. Levo mušnica, desno jurček. / Foto: Tina Dokl
ležečih predelih z nadmorsko višino tisoč dvesto metrov, a težko je z gotovostjo
trditi, da jih boste našli,« je
pojasnil sogovornik.
Določene vrste, ki se pojavijo hitreje po dežju, kot
so strniščnice in tintnice, je
bilo že moč zaslediti, tudi lisičke so se že pojavile, a so
po besedah Arzenška izredno drobne, poleg tega tudi te
zamujajo, saj je zanje značilno, da jih je moč najti že v začetku julija. »Lahko se zgodi, da bodo spremembe, ki

se dogajajo v naravi, povzročile porast drugih, manj znanih vrst gob. Upad jurčka je
med drugim povezan tudi
s podlubniki, ki škodujejo
smreki. Jurček in smrekov
gozd sta namreč neločljivo
povezana, in če bo smreke
manj, tudi jurčkov ne bo več
v izobilju,« je poudaril.
Ker bo letos gob drastično manj, je še toliko bolj pomembno, da smo pri njihovem nabiranju previdni.
»Nabirajmo lokalno in zgolj
tiste gobe, ki jih res dobro

poznamo. Svetujem, da se
ponje odpravite maksimalno dvakrat na teden, pri tem
je treba upoštevati zakonsko predpisano količino, in
sicer dva kilograma dnevno
na osebo. Sicer pa je smiselno, da jih naberete le toliko,
kot jih nameravate porabiti.
Gobe, ki jih ne poznate, pustite v gozdu, saj te predstavljajo tudi okras naravi. Poleg tega se boste izognili morebitni zastrupitvi, če boste
naleteli na gobo, ki je strupena,« je sklenil Arzenšek.

Kranj – Za dosedanji del letošnje planinske sezone se
kaže dober obisk visokogorja, na nekaterih območjih
zelo dober. Po drugi strani
je za koče v sredogorju letošnja poletna sezona v povprečju slaba, a kljub vsemu
nekatere koče beležijo zelo
dober obisk.
Obisk pred sezono je bil
zaradi epidemije covida-19
omejen in tako zmanjšan, v
poletju pa se ljudje raje odpravijo višje v visokogorje. »Posebej v visokogorju je opazno več tujcev glede na lanskoletno situacijo.
Začetek sezone je bil zaradi
bolj spremenljivega vremena podpovprečen. Trenutne stabilnejše vremenske
razmere in pregovorno večji interes Slovencev za obisk
gora v avgustu pa pomenijo
polno zasedenost koč, še posebno v dneh okoli prazničnega konca tedna. To velja
predvsem za najbolj obiska-

uporaba maske v notranjosti koč, razkuževanje rok in
medsebojna oddaljenost,
kolikor je ta mogoča. Spremenjen je tudi način obratovanja planinskih koč. Strežba hrane in pijače je v večji
meri le na terasah koč.
Kot ugotavljajo oskrbniki koč, je bila lani med njihovimi gosti večina Slovencev, letos pa se vračajo tudi
tujci. Največ je enodnevnih
obiskovalcev.
Letos je večina planinskih koč okoli Triglava začela sprejemati rezervacije
s pomočjo rezervacijskega
sistema za planinske koče.
Povezava do koč z rezervacijskim sistemom in pojasnil je dostopna na povezavi https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=268. Sistem
je poenostavil delo oskrbnikom, hkrati pa tudi vsakemu posamezniku omogoča, da lahko kadarkoli
rezervacijo po spleta naredi ali jo potrebi pravočasno
spremeni.

Že letos obnova ostrešja Klinarjeve hiše
Marjana Ahačič
Kropa – Občina Radovljica
jeseni začenja z obnovo Klinarjeve hiše v Kropi, to je
stavba, v kateri so prostori
Kovaškega muzeja.
Do konca leta bodo obnovili ostrešje in del podstrešja; to sta tudi najbolj kritični
točki stavbe, ki je bila zaradi

vdora vode ob nalivu pred časom že poškodovana. Tudi
sanacija teh poškodb je del
prvega dela obnove Klinarjeve hiše, za katero občina
v proračunu namenja nekaj
več kot dvesto tisoč evrov.
Kot je povedala direktorica občinske uprave Alenka Langus, sočasno pripravljajo dokumentacijo za

nadaljevanje obnove; občina
je trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Župan Globočnik
je pojasnil, da so morali zaradi načrtovane umestitve
dvigala, s katerim bodo zagotovili dostopnost gibalno
oviranim, pridobiti soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, številni med njimi so

vremenska napoved
Danes zjutraj je možna še kakšna ploha, nato se bo postopno
zjasnilo. Bistveno hladneje bo. Jutri in v četrtek bo pretežno
jasno, predvsem jutri zjutraj bo nekaj megle ali nizke oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter.

v institucionalnem varstvu.
Čeprav končna višina drugega dela investicije za zdaj
še ni znana, na Občini Radovljica pričakujejo, da bodo
zanjo morali zagotoviti kar
okoli milijon evrov.
Klinarjeva hiša je od začetka letošnjega leta razglašena
za kulturni spomenik lokalnega pomena.
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V planinskih kočah poleg Slovencev spet opažajo več tujih
obiskovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
ne koče v širši okolici Triglava,« pravi strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) Dušan Prašnikar.
Kot tudi ugotavljajo na
PZS, koronavirusne razmere v določeni meri omejujejo obisk planinskih koč, vendar je v visokogorskih kočah čutiti strpnost in sprejetost glede pogoja PCT. Tudi
v planinskih kočah je namreč zaradi ukrepov še vedno na voljo omejeno število
ležišč. Še vedno je obvezna

»Tudi v planinskih kočah
je možno unovčiti turistične
bone. Vendar ne v vseh, zato
se glede uporabe bona prej
pozanimajte v planinskih
kočah,« svetujejo na PZS in
dodajajo, da so opazili, da se
je v lanski sezoni spremenila
struktura obiskovalcev gora,
zato znova opozarjajo, da je
smeti treba odnesti v dolino ter da je gorski svet prostor, kamor vstopamo z veliko
mero spoštljivosti, strpnosti
in razumevanja.

