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Danes dopoldne bo spre-
menljivo oblačno s krajevni-
mi plohami. Popoldne se bo 
zjasnilo. Jutri in v nedeljo 
bo sončno. Možne so plohe.

jutri: spremenljivo oblačno

17/26 °C

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Srednje Brdo – Podjetje Lavrih 
s Srednjega Brda v Poljanski 
dolini, ki se je na domačem 
in tujem trgu že uveljavilo z 
izdelovanjem kmetijske me-
hanizacije za delo v zahtev-
nih (strmih) hribovskih raz-
merah, še zlasti s pobiralnim 
zgrabljalnikom, tračnim ob-
račalnikom in gorskimi cis-
ternami, bo kmalu začelo iz-
delovati tudi pnevmatike za 
enoosne stroje. Novo gumo, ki so jo izdelali v podjetju Lavrih, so že 

preskušali na gorski kosilnici. / Foto: arhiv podjetja Lavrih

Cveto Zaplotnik

Na vrhuncu planinske sezone, ko se v kočah srečujejo z navalom planincev, 
je največja težava oskrba z vodo. »Ko te začne primanjkovati, kar se nam 
v teh dneh pogosto dogaja, omejimo uporabo stranišča le na goste in 
zapiramo prhe. Vode mora biti vedno dovolj za kuho ...«

Kranj – Turistična sezona v 
gorah je v polnem razma-
hu. Koče, ki svoja vrata v ve-
liki večini odpirajo v zad-
njih tednih junija in spre-
jemajo goste vse do konca 
septembra, se v teh tednih 
srečujejo z vrhuncem nava-
la turistov, gornikov, alpi-
nistov in vseh drugih ljubi-
teljev visokogorskih lepot. 
Triglavske in vršiške posto-
janke, ki pozimi sameva-
jo med zašiljenimi belimi 
vrhovi, se v poletnih mese-
cih spopadajo s težavami, ki 
jih s seboj nevede prinesejo 

zagrizeni pohodniki. Ena 
največjih je v tem sušnem 
poletju pomanjkanje vode.

Koče zasedajo tuji 
pohodniki

»Ob koncih tedna smo 
popolnoma zasedeni,« po-
vedo na Kredarici in doda-
jo, da je včasih povpraševa-
nje tako veliko, da za vse, ki 
želijo prespati, enostavno 
nimajo več prostora. Kljub 
ogromnim kapacitetam – v 
30 sobah je 141 postelj, na 
osmih skupnih ležiščih celo 
200 – pa ob lepem vreme-
nu le redki srečneži dobijo 
namestitev brez predhodne 

rezervacije. Tujcev je veli-
ko več kot domačih gostov, 
med njimi prevladujejo 
Čehi, Slovaki in Nemci.

Podobno velja tudi za 
Dom Valentina Staniča, 
kjer je zasedenost koče ob 
sončnih dneh več kot se-
demdeset odstotkov, med 
gosti pa prednjačijo Slo-
venci, Avstrijci, Francozi 
in Nemci. Sestava gostov 
je prav takšna tudi v Miho-
vem ter Poštarskem domu 
na Vršiču, kjer so letos med 
obiskovalci večkrat pozdra-
vili tudi Američane.

V Domu Valentina Staniča varčujejo z vodo, za kuhanje uporabljajo deževnico. / Foto: Neža Markelj

V planinskih kočah primanjkuje vode

 �3. stran

 � 14. stran

Podjetje Lavrih bo izdelovalo tudi pnevmatike, ki bodo kmetijskim, 
gozdarskim in komunalnim strojem zagotavljale boljši oprijem na strmem ali 
zahtevnem terenu.

Pnevmatike za boljši 
oprijem strojev

AKTUALNO

Občani umaknili po-
budo za referendum
Napovedanega referenduma o ob-
činskem odloku o zazidalnem na-
črtu za območje t. i. Utokove jame 
v središču Kamnika ne bo.

2

GORENJSKA

Dobili svoje prostore  
v gasilskem domu
V soboto so v Podblici slavnostno 
odprli prenovljeni gasilski dom, 
kjer je svoje prostore dobila tudi 
Krajevna skupnost Podblica.

6

ŠPORT

Vedno bom živela  
s športom
Tako pravi Kranjčanka Tjaša Ba-
skera, nekdaj Ristič, ki je vrsto let 
nastopala v karateju, ta teden pa 
sporočila, da zaključuje kariero.

8

ZANIMIVOSTI

Akrobacije modelov  
letal
Modelarska sekcija Aerokluba ALC 
Lesce je na praznični ponedeljek 
na leškem letališču organizirala 
Miting malega letalstva.

32

Neža Markelj

Širok nabor  
pralnih in  
sušilnih strojev

Dobava ali  
prevzem takoj

Velika zaloga

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit  
Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in  
izračun za izbrani aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
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Kranj – Od ponedeljka, 22. 
septembra, je mogoče vla-
ganje kandidatur, volivci pa 
lahko izrazijo podporo posa-
meznim kandidatom. Kan-
didate za predsednika repu-
blike lahko predlagajo po-
slanci (najmanj deset pod-
pisov poslancev), politične 
stranke (najmanj trije pod-
pisi poslancev ali tri tisoč vo-
livcev) in volivci (z najmanj 
pet tisoč podpisi).

Kdo je napovedal 
kandidaturo

Kandidaturo je sicer na-
povedalo že več kandida-
tov: podpredsednica Gi-
banja Svoboda Marta Kos, 
nekdanji zunanji minister 
Anže Logar, odvetnica Nata-
ša Pirc Musar, župan Kočev-
ja Vladimir Prebilič, nekda-
nji evropski poslanec in zu-
nanji minister Ivo Vajgl, psi-
hoanalitičarka Nina Kraj-
nik, glasbenik Gregor Be-
zenšek mlajši, zastopnik 
Antropozofskega društva 
Slovenije Leo Trojar, pred-
sednik stranke Stara prav-
da Ludvik Poljanec, filozof 
in novinar Aleš Ernecl ter 
kandidat civilnodružbene-
ga nestrankarskega gibanja 
Zdrava družba Boris Vene 
iz Vrbe.

Zadnji rok za vložitev kan-
didatur je 28. september, 

nato imajo kandidati še pet 
dni časa (do 3. oktobra), da so-
glasje h kandidaturi umakne-
jo. Državna volilna komisi-
ja (DVK) bo po opravljenem 

preizkusu zakonitosti vlože-
nih kandidatur z žrebom do-

ločila vrstni red kandidatur in 
do 7. oktobra javno objavila se-
znam.

Uradna volilna kampa-
nja pred predsedniškimi 

volitvami bo stekla 22. sep-
tembra in bo trajala do 21. ok-
tobra do polnoči, ko nastopi 
volilni molk. Predčasno gla-
sovanje bo potekalo od 18. do 
20. oktobra.

Glasovanje v tujini, po 
pošti ...

Volivci, ki bodo na dan gla-
sovanja začasno v tujini, mo-
rajo DVK do 22. septembra 
sporočiti, da želijo glasovati 
po pošti ali na diplomatskem 
predstavništvu. Oskrbovan-
ci domov za starejše, voliv-
ci, ki so v bolnišnicah ali za-
poru, in invalidi lahko okraj-
ni volilni komisiji do 12. ok-
tobra sporočijo, da želijo gla-
sovati po pošti. Invalidi lahko 
po pošti glasujejo tudi stalno, 
če to sporočijo DVK. Po pošti 
bodo lahko glasovali tudi vo-
livci, ki jim bo odrejena izola-
cija zaradi okužbe s koronavi-
rusom.

Volivci, ki bodo na dan gla-
sovanja zunaj okraja svoje-
ga stalnega bivališča, lahko 
do 19. oktobra okrajnim volil-
nim komisijam sporočijo svo-
jo željo za glasovanje v dru-
gem okraju. Enako tudi vo-
livci, ki bi zaradi bolezni žele-
li glasovati na svojem domu. 
Do tega dne morajo željo, da 
glasujejo v Sloveniji, sporoči-
ti tudi volivci, ki nimajo stal-
nega prebivališča v Sloveniji.

Simon Šubic

Predsednik Državne volilne komisije Dušan Vučko  
/ Foto: Tina Dokl 

Kamnik – Stanovalci središča 
Kamnika, združeni v Civilno 
iniciativo za urejeni Utok, so 
junija zbrali podpise 150 vo-
livk in volivcev in vložili zah-
tevo za sklic referenduma, 
s katerim bi zavrnili spreje-
ti odlok, ki tu omogoča grad-
njo stanovanjske soseske. 
Spomnimo, da so kamniški 

svetniki na majski seji potrdi-
li odlok o zazidalnem načrtu 
za območje K6 Utok, ki v t. i. 
Utokovi jami v središču mes-
ta predvideva pozidavo naj-
več 69 stanovanj in najmanj 
167 parkirišč, z njihovo odlo-
čitvijo pa se ne strinja skupi-
na okoliških prebivalcev, ki 
se je združila v civilno inicia-
tivo. Zbiranje potrebnih pod-
pisov in vsi drugi postopki bi 

morali steči konec avgusta, a 
so predstavniki civilne inicia-
tive te dni župana, občino in 
ministrstvo obvestili, da po-
budo za vložitev zahteve za 
razpis referenduma umikajo 
in s tem nepreklicno odsto-
pajo od aktivnosti zbiranja 
podpisov za razpis referen-
duma.

Kot so na kratko pojasnili, 
po pregledu dokumentacije in 

pridobitvi dodatnih informa-
cij, ki sta jim jih posredovala 
Občina Kamnik in novi lastnik 
zemljišča oz. investitor, ugota-
vljajo, da so njihove pripombe 
in pomisleki, ki so jih navedli v 
pobudi, upoštevani. Več o so-
glasju, ki so ga dosegli z inve-
stitorjem, in rešitvah, ki jih to 
za prebivalce središča Kamni-
ka prinaša, bodo pojasnili v za-
četku septembra.

Napovedanega referenduma o občinskem odloku o zazidalnem načrtu za območje t. i. Utokove jame v 
središču Kamnika ne bo.

Jasna Paladin

Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina je namenjena mladim bral-
cem. V zbirki bo v petih letih izšlo 25 del svetovne in domače 
mladinske klasike. Prvi letnik prinaša tri vrhunske nove pre-
vode kultnih del Mali princ Antoina de Saint-Exupéryja, Alica 
v čudežni deželi Lewisa Carrolla in Ostržek Carla Collodija, 
ter ponatisa domačih literarnih mojstrovin – Butalcev Frana 
Milčinskega in romana Mire Mihelič Pridi, mili moj Ariel. Za 
tri knjige (Mali Princ, Ostržek in Pridi, mili moj Ariel) se lahko 

potegujete tudi vi. Izžrebali bomo tri naročnike Gorenjskega 
glasa, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: V 
kateri izmed omenjenih knjig glavni junak izreče misel: »Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«? 
Odgovore pošljite do torka, 30. avgusta, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Zvezdna Beletrina 1

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo prejme JOŽE ERŽEN iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V ponedeljek začno teči roki za volilna opravila za predsedniške volitve, ki bodo 23. oktobra, morebitni 
drugi krog pa 13. novembra.

Pomembni roki za 
predsedniške volitve

Umaknili pobudo za referendum

Uradna volilna kampanja bo stekla 22. septembra in 
bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko nastopi volilni 
molk. Predčasno glasovanje bo potekalo od 18. do 20. 
oktobra. Volni dan bo 23. oktobra, morebitni drugi 
krog pa 13. novembra.

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču-
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas-
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                          avgust 2/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

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

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

Kranj – Kranjsko območ-
no združenje Rdečega kri-
ža Slovenije vsako leto z 
lastnimi sredstvi kupi šol-
ske potrebščine, ki jih raz-
deli svojim uporabnikom 

socialnih storitev. Za pri-
hajajoče šolsko leto bodo 
s šolskimi potrebščinami 
opremili kar 420 otrok od 
prvega do devetega razreda 
osnovne šole, med njimi 

bo 19 deklic in 16 dečkov 
letos prvič prestopilo šol-
ski prag.

»Gre za otroke iz socialno 
ogroženih družin, katerih 
starši so sicer uporabniki 

socialnih storitev Rdečega 
križa Kranj,« so pojasni-
li v kranjskem območnem 
združenju, kjer so za ta hu-
manitarni projekt nameni-
li štiri tisoč evrov.

Brezplačne šolske potrebščine



AktuAlno info@g-glas.si
3Gorenjski glas

petek, 19. avgusta 2022

Ljubljana – Na javno naročilo 
ministrstva za kmetijstvo za 
izbiro izvajalca spremljanja 
in primerjave maloprodaj-
nih cen košarice 15 osnovnih 
živilskih skupin pri trgovcih 
so prispele tri ponudbe, pred 
dnevi pa je bila izbrana po-
nudba družbe April 8, ki bo 
posel opravila za dobrih 47 
tisoč evrov.

Z ukrepom želi vlada po-
trošnikom ponuditi infor-
macijo o maloprodajnih ce-
nah primerljivih proizvodov 
med posameznimi trgovci 
in tudi informacijo o porek-
lu in kakovosti posamezne-
ga proizvoda ter s tem zago-
toviti transparentno primer-
javo med izbranimi živilski-
mi proizvodi ter olajšati izbi-
ro v času draginje.

Izbrani izvajalec bo 
vzpostavil spletno stran, na 
kateri bo vsakih 14 dni ob-
javljal aktualne cene izbra-
nih živil, ki jih bo spremljal 
pri trgovcih Mercator, Spar, 
Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl 
in Eurospin. Javno naročilo 
predvideva tudi, da bo trikrat 
v času spremljanja potrošni-
ku na voljo tudi primerjava 
cen na Hrvaškem, v Avstri-
ji in Italiji. V košarico bodo 

uvrščeni izdelki iz 15 osnov-
nih živilskih skupin, in si-
cer pšenična bela moka, beli 
kruh in testenine, goveji in 
svinjski zrezki ter piščan-
čji file, mleko, tekoči jogurt, 
sir in maslo, jajca, jabolka, 
krompir, sončnično olje in 
beli sladkor.

Prvo spremljanje cen, ki 
bo potekalo do konca mar-
ca prihodnjega leta, mora 
biti izvedeno najkasneje 12. 

septembra, rok za vzposta-
vitev spletne strani, na kate-
ri bodo potrošniki lahko pre-
verjali cene, pa je 15. septem-
ber.

Spremljanje cen je eden 
od vladnih ukrepov, s kate-
rimi se želi spoprijeti s pre-
hransko draginjo. Po zad-
njih podatkih Statističnega 
urada je letna inflacija prej-
šnji mesec znašala že 11 od-
stotkov. Največ je k njej pri-
spevala podražitev naftnih 
derivatov in hrane. Slednja 
se je po podatkih Statistič-
nega urada podražila za 13,5 
odstotka.

Aleš Senožetnik

Prvo spremljanje cen osnovnih živil bo izvedeno v sredini septembra. / Foto: Tina Dokl

P oletje se počasi bliža kon-
cu in s tem tudi dopusti. 
Že odkar pomnim, po-

letnega preživljam v kampih, 
kot radi rečemo: v hotelu s ti-
soč zvezdicami. Zvezdic je de-
jansko vsako leto več – pa ne na 
nebu. Kampi so namreč vse bolj 
urejeni. Kampiranje danes je 
precej drugačno, kot je bilo vča-
sih.

Velike spremembe so že v 
zadnjih skoraj dvajsetih letih, 
odkar kampiram z otroki. Po-
nudba se je razvila in številni 
kampi ponujajo vrhunsko raz-
košje, nastanitve v mobilnih hi-
šicah, ki jih je vse več, animaci-
je za otroke in odrasle, bazene, 
otroške igralnice, številne doda-
tne vsebine … Zadnjih 15 let ho-
dimo v isti kamp v Kvarnerju. 
Ko smo bili prvič, so bile zvez-
de ponoči skorajda edina svet-
loba. Danes je kamp večinoma 
parceliran, poti tlakovane, na 
parcelah pa elektrika, voda, ka-
nalizacija, celo možnost priklo-
pa na kabelsko televizijo. Tudi 
ljudje imajo s seboj vedno več. 
Včasih se zdi, da so doma pob-
rali skoraj vse – še rože. Vsak se 
organizira po svoje in si počitni-
ce ustvari po lastni meri. Naš 
dom v kampu je šotor – pred leti 
večji, sedaj majhen, ki se pos-
tavi v »dveh sekundah«. Ved-
no manj nas je takšnih. Levo 
in nad nami avtodom, desno 
luksuzni glamping šotori, pod 
nami prikolice. Od »razkošja« 
se ne odrečemo le hladilniku in 
indukcijskemu kuhališču.

Večja urejenost kampov je 
prinesla tudi podražitve, ki 

so se pravzaprav zgodile že 
tako ali tako. V našem pri-
meru na dan plačamo več kot 
enkrat toliko, kot smo pred 15 
leti. Tudi kampiranje že dol-
go ni več tako poceni. Ne gle-
de na vse so kampi vsako leto 
bolj polni – letos se zdi, da še 
posebno. Že pred sezono so 
napovedovali veliko zasede-
nost in prvič smo se odločili, 
da bomo rezervirali parcelo, 
da ne bomo tvegali z iskanjem 
prostega mesta na neparcelira-
nem delu, kot vsa leta doslej. 
Izkazalo se je, da smo se od-
ločili prav. Informacije o pol-
ni zasedenosti prihajajo iz šte-
vilnih drugih kampov, tudi na 
Gorenjskem, od koder poroča-
jo, da je vse več tudi kampira-
nja na črno. Prav nič v našem 
stilu smo že med letošnjim do-
pustom rezervirali isto parce-
lo za prihodnje leto. Pohiteli 
smo z razlogom. Proste par-
cele se da ogledati in rezervi-
rati na spletu in vsak dan jih 
je bilo manj, sploh senčnih. 
»Morski« sosed je rezerviral 
celo že za poletje 2024.

Kampiranje je za našo dru-
žino še vedno prva izbira. Nje-
gove čare so spoznavali že dol-
go nazaj. Začetki kampiranja 
segajo v 19. stoletje, kot pose-
ben način preživljanja proste-
ga časa je postalo priljubljeno 
v 20. stoletju. Kljub temu da se 
navade in ponudba v kampih 
spreminjajo, pa prvinskost os-
taja – neposreden stik z nara-
vo. In to je tisto, kar nas vse 
bolj privlači in kar vse bolj pot-
rebujemo.

Zvezdice in kampi

Septembra bo zaživela spletna stran, na kateri bo mogoče spremljati cene osnovnih živil pri največjih 
trgovcih. Gre za enega od ukrepov, s katerimi se želi vlada spoprijeti s prehransko draginjo.

Od septembra dalje 
spremljanje cen živil

Največja težava je oskr-
ba z vodo. »Ko te začne pri-
manjkovati, kar se nam v teh 
dneh pogosto dogaja, ome-
jimo uporabo stranišča le 
na goste in zapiramo prhe. 
Vode mora biti vedno dovolj 
za kuho,« razložijo v Miho-
vem domu.

»Tudi pri nas varčujemo 
z vodo. Pitne vode nimamo, 
za kuhanje uporabljamo de-
ževnico,« pravijo v Domu 
Valentina Staniča.

Poleg pomanjkanja vode 
so ponekod težava tudi ve-
like količine odpadkov, 
prav zato pa v vseh kočah 
vestno poudarjajo, naj jih 

pohodniki odnesejo s seboj 
v dolino.

Pomanjkanje elektrike
Težave, ki pestijo Pogačni-

kov dom na Kriških podih, 
zadevajo predvsem pomanj-
kanje elektrike, ki jo v več-
ji meri pridobivajo iz sonč-
ne energije. »Ob oblačnih 

dneh in slabšem vremenu 
po potrebi vključimo agre-
gat in posodo namesto v po-
mivalnem stroju pomivamo 
ročno.«

Visokogorska kuhinja in 
turistične kaprice

»Na meniju imamo jedi 
na žlico, ki se menjavajo iz 

dneva v dan. Za sladokusce 
vsak dan pečemo palačin-
ke in dvoje vrst zavitkov,« 
pojasnijo v Domu Valenti-
na Staniča. Ponudba je prav 
tako obsežna v Poštarskem 
in Mihovem domu na Vrši-
ču, kjer poudarijo, da jedi 
od začetka do konca prip-
ravijo sami. »Najbolj nas 

jezijo gosti, ki želijo naro-
čiti dunajske zrezke, ocvrt 
krompir in kalamare. In ta-
kih sploh ni malo,« v sme-
hu pripomnijo v obeh vrši-
ških postojankah, a dodajo, 
da tako domači kot tuji go-
sti na koncu vedno pohva-
lijo njihovo domačo »hri-
bovsko« kuhinjo.

V planinskih kočah primanjkuje vode
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 � 1. stran

Med turistično sezono močno primanjkuje tudi 
osebja. Številne koče zato z odprtimi rokami 
sprejemajo pomoč študentov, ki kljub garanju od 
zgodnjega jutra do poznega večera radi poprimejo za 
delo in najdejo čas še za rekreacijo na svežem gorskem 
zraku. Napis v eni od koč s prošnjo planincem, naj varčujejo z 

vodo

KO MEN TAR
Maja Bertoncelj

Vlada želi potrošnikom 
ponuditi informacijo o 
maloprodajnih cenah 
primerljivih proizvodov 
pri posameznih trgovcih.
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Radovljica – V radovljiškem 
grajskem parku je to poletje 
na ogled priložnostna raz-
stava, ki na panojih opozar-
ja na pomen ohranitve so-
točja Save Bohinjke in Save 
Dolinke. Postavila jo je ci-
vilna iniciativa, združena v 

projekt Reši sotočje, ki si pri-
zadeva za ustavitev gradnje 
turistično-rekreacijskega 
centra na sotočju in ohranja-
je javnega dostopa do te na-
ravne znamenitosti. Na pa-
nojih tako predstavljajo na-
ravna bogastva tega obmo-
čja ter grožnje, ki jih predsta-
vljajo človekovi posegi vanj.

Marjana Ahačič

Razstavo so v grajski park postavili v začetku avgusta, ko je 
bila v neposredni bližini tudi projekcija filma Ena za Reko: 
Zgodba Save. / Foto: Marjana Ahačič

Razstava o pomenu 
ohranitve sotočja

Zgornje Gorje – Imo D. Ba-
sols je mlad katoliški duhov-
nik iz župnije St. Michael Na-
petet iz Lodwarja v Keniji, od-
govoren za okrog deset tisoč 
razseljenih polnomadsko ži-
večih prebivalcev Turkane, 
puščavskega predela Kenije, 
ki mu zaradi neznosne vroči-
ne skozi vse leto pravijo »po-
nev brez obzorja«. V mlados-
ti musliman, uspešen košar-
kaš in glasbenik se je kasneje 
odločil za duhovniški poklic. 
Kot duhovnik v tem delu sve-
ta je največkrat tudi edini pri-
našalec upanja na preživetje, 
delivec hrane in drugih nuj-
nih življenj skih potrebščin, 
reševalec življenj, pomočnik 
pri porodih, graditelj, vodja 
projektov in avtoriteta v mi-
rovnih pogajanjih sprtih ple-
men. Kot eden najožjih ško-
fovih sodelavcev je odgovo-
ren tudi za dodatne službe 
na ravni celotne škofije.

Njegov prvi stik s Slove-
nijo je bila pravzaprav Stič-
na mladih 2019, nekajkrat 
pa je že pomagal v dolenjski 
župniji. Lani je prvič obiskal 
Gorje, kjer je tudi blagoslo-
vil znameniti Vrt okusov in 

navezal prijateljske vezi z 
občino in župnijo. Na prvem 
srečanju se je utrnila zami-
sel, da bi ob svojem nasled-
njem obisku predstavil svoj 
način življenja in dela sredi 
Turkane. Imova obljuba se 
bo uresničila v soboto, 20. 
avgusta, ob 20. uri v Gor-
janskem domu, ko Župni-
ja in Župnijska karitas Gor-
je ter Občina Gorje prirejajo 
dobrodelni večer za namen 
pomoči revnim prebivalcem 
Turkane, ki jih zaradi rusko-
-ukrajinskih ukrepov še bolj 
pesti lakota.

V soboto prirejajo v Gorjanskem domu dobrodelni 
večer za pomoč Keniji, na katerem bo katoliški 
duhovnik Imo D. Basols iz Kenije predstavil 
tamkajšnje razmere. Večer bo z glasbo popestril 
Aleksander Mežek.

Dobrodelni večer za 
pomoč Keniji

Maša Likosar

Imo D. Basols, mlad 
katoliški duhovnik iz Kenije, 
bo predstavil tamkajšnje 
razmere. / Foto: arhiv Občine Gorje

Svet zavoda Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik
Smlednik 73 , 1216 Smlednik
razpisuje delovno mesto: 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/rav-
nateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladne z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiš-
čeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 
47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) 

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Predviden začetek dela bo 1. 1. 2023.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delo-
vnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (1. 
potrdilo o izobrazbi, 2. potrdilo o nazivu, 3. potrdilo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu, 4. potrdilo o opravljenem ravnatelj-
skem izpitu, 5. potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju, 6. potrdilo o nekaznovanosti, 7. potrdilo sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, 8. potrdilo iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost) pošljite v 8. dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet OŠ Simona Jenka, Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smle-
dnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Potrdila iz točk 6–8 ob oddaji vloge ne smejo biti starejša od 
30 dni.

Kandidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobi-
ti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje in kratek življenjepis. 

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku. 

Svet zavoda OŠ Simona Jenka, Smlednik

Devet stoletij leške cerkve
V ponedeljek, na praznik Marijinega vnebovzetja, so v Lescah s slovesno mašo, ki jo je daroval kardinal 
dr. Franc Rode, počastili devetstoto obletnico prve omembe njihove cerkve.

Lesce – Že sredi 11. stoletja 
so po zgodovinskih virih v 
Lescah, na kraju, kjer sto-
ji sedanja župnijska cerkev, 
posvečena Marijinemu vne-
bovzetju, zgradili skromno, 
leseno cerkvico. Njen obstoj 
je bil pred devetsto leti potr-
jen v tako imenovani listini 
tedanjega briksenskega mi-
nisteriala Nantwina, ki jo 
hrani Avstrijski državni ar-
hiv na Dunaju. Nantwin je v 
listini, ki je nastala med le-
toma 1115 in 1121, zapisal, 
da ima na svojem posestvu, 
ki se mu v slovanskem je-
ziku reče Lezeza (današnje 
Lesce), leseno kapelo, ki je 
bila zgrajena pred mnogimi 
leti. Ker so začeli ljudje mno-
žično obiskovati kapelo, jo 
je oglejska cerkvena oblast 
Nantwinu dovolila podre-
ti in sezidati kamnito, ki je 
bila kasneje tudi posvečena.

Tako se je začela zgodba 
o zgodovini sedanje Mari-
jine cerkve v Lescah in sto-
letni romarski tradiciji tega 
kraja. Leška cerkev je posta-
jala shajališče romarjev, Ma-
rijinih častilcev, in kraj z eno 
najdaljših romarskih tradi-
cij v Sloveniji. Pozitivno in 
spoštljivo do kraja in cerkve 
je, da se obuja spomin na ro-
marsko tradicijo kraja – in to 
še posebno na dan praznika 
njene zavetnice Marije na 
veliki šmaren.

V ponedeljek, na letošnji 
praznik Marijinega vnebov-
zetja, so se v leški župniji s 
slovesno mašo in srečanjem 
po njej spomnili devetsto-
te obletnice prve omembe 
cerkve. Mašo je daroval nek-
danji ljubljanski nadškof 
in vatikanski kardinal dr. 
Franc Rode. Pri oltarju sta se 
mu poleg drugih duhovni-
kov in radovljiškega dekana 
Andreja Župana pridružila 
nekdanji dolgoletni leški žu-
pnik Štefan Babič in sedanji 

župnik Marko Avsenik. Kar-
dinal dr. Rode, ki ga je v ime-
nu leških župljanov pred za-
četkom maše pozdravil Ber-
nard Zupanc, je v pridigi de-
jal, da verno srce Sloveni-
je že stoletja zahaja k Mari-
ji. Govoril je o njenem po-
menu za človeka in človeško 
življenje ter pridigo sklenil z 
mislijo, da smrt ni naša zad-
nja postaja, ampak začetek 
nečesa novega. Kardinal je 
tudi blagoslovil listino, v ka-
teri je prvič omenjena leška 

cerkev. Kardinalu Rodetu so 
se za sodelovanje pri počas-
titvi obletnice leške cerkve 
zahvalili župan Ciril Globoč-
nik v imenu radovljiške ob-
čine, Tatjana Justin v imenu 
Krajevne skupnosti Lesce in 
Simona ter Metod Purgar v 
imenu faranov.

Po maši je bilo druženje 
v senci župnijskega vrta, ki 
sta ga popestrila Pihalni or-
kester Lesce in pevski zbor 
domačega Društva upoko-
jencev.

Jože Košnjek

Nekdanji ljubljanski nadškof in vatikanski kardinal dr. Franc Rode je v ponedeljek maševal  
v Lescah. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Komunala Kranj obvešča vse uporabnike, ki se oskr-
bujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema VS Trstenik v 
naseljih Povlje, Trstenik, Pangršica, Tenetiše, Golniška cesta 
98 in 100, Čadovlje, Hraše pri Preddvoru in Tatinec, da zaradi 
suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do 
preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic 
in grmovnic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pra-
nje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez 
vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Enaka omejitev 
uporabe pitne vode že nekaj časa velja tudi za uporabnike 
pitne vode iz vodovodnih sistemov Besnica v Mestni občini 
Kranj, Ambrož in Šenturška Gora v občini Cerklje na Gorenj-
skem ter Možjanca v občini Preddvor. V Komunali Kranj zaradi 
velikega upada izdatnosti vodnih zajetij tudi druge uporabnike 
poziva k skrajnemu varčevanju.

Prepoved zalivanja tudi na Trsteniku

Lesce – Včeraj so v Lescah začeli na novo asfaltirati del Alpske 
ceste na odseku od trgovine Tuš do križišča z regionalno cesto 
Lesce–Bled. Obvoz je urejen po regionalnih cestah. Kot so 
pojasnili na radovljiški občinski upravi, bodo dela potekala v 
dveh fazah: v soboto, 20. avgusta, od trgovine Tuš do uvoza 
h kliniki za male živali, v nedeljo pa od klinike do regionalne 
ceste Lesce–Bled. Zaradi del bo do ponedeljka ta del ceste 
zaprt za ves promet, obvoz je urejen po regionalnih cestah 
Lesce–Bled, Lesce–Črnivec in Lesce–Kamna Gorica–Lipnica. 
Med pripravljalnimi deli skuša izvajalec stanovalcem in upo-
rabnikom storitev zagotavljati dostop iz smeri Tuša, med as-
faltiranjem dostop na posamezno traso ne bo mogoč. Kot so 
pojasnili na radovljiški občinski upravi, se v primeru slabega 
vremena termini lahko spremenijo, vse morebitne spremembe 
bodo objavljene na občinski spletni strani.

Del Alpske ceste bo do nedelje zaprt za promet
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Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je ta teden Domu 
upokojencev Kranj (DUK) 
v brezplačno uporabo pre-
dala prostore v obnovljeni 
stavbi nekdanje Mercator-
jeve trgovine na Planini 1. V 
njih bodo – prostore je tre-
ba še ustrezno opremiti – iz-
vajali dnevno varstvo za sta-
rejše, za kar je v Kranju veli-
ko povpraševanja, so sporo-
čili z MOK. DUK bo v novih 
prostorih storitev, ki ohranja 
bivanje starejših v domačem 
okolju, predvidoma od okto-
bra naprej izvajal za 25 doda-
tnih uporabnikov. Pogodbo 
o predaji objekta v brezplač-
no uporabo je z županom 
Matjažem Rakovcem podpi-
sala direktorica DUK Nadja 
Gantar.

Objekt nekdanje Merca-
torjeve trgovine na Planini 
je MOK s pomočjo evrop-
skih sredstev kupila in pre-
novila, da pridobi dodatne 
kapacitete za potrebe dnev-
nega varstva za tiste starej-
še, ki še ne potrebujejo ce-
lodnevne, stacionarne oskr-
be in si želijo oziroma potre-
bujejo pomoč, nadzor ali or-
ganizirano obliko bivanja le 
za določeno število ur dnev-
no. Obnovo, vredno okoli 
pol milijona evrov, so začeli 

konec novembra lani, upo-
rabno dovoljenje pa so za 
objekt pridobili konec julija.

Celotna vrednost naložbe 
je sicer nekaj več kot milijon 
evrov, od tega jo Republika 
Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj sofinancira-
ta v višini 350.000 evrov, vlo-
žek MOK pa je nekaj več kot 
600.000 evrov.

»Pod streho je po dveh 
letih od nakupa stavbe še 
en pomemben projekt, s 

katerim izboljšujemo kako-
vost življenja tudi za starej-
še občanke in občane. Novi 
center za dnevno varstvo je 
v okolju, iz katerega izha-
jajo uporabniki, in ti bodo 
odslej vključeni v vse dejav-
nosti, ki jih sicer nudi DUK 
svojim stanovalcem,« je ob 
predaji objekta poudaril žu-
pan Rakovec in dodal, da 
so obenem izboljšali še vi-
dez soseske, ki jo je prej ka-
zila prazna in propadajoča 
stavba. S tem v Kranju tudi 

uspešno uresničujejo načr-
te, ki so si jih zastavili v stra-
tegiji varstva starejših za ob-
dobje 2020–2024, med dru-
gim deinstitucionalizaci-
jo in ohranjanje bivanja sta-
rejših v domačem okolju, je 
razložil. »To pa ni edina dob-
ra novica: za nami so tudi us-
pešni pogovori s pristojnim 
ministrstvom glede sofinan-
ciranja novega doma za upo-
kojence na Zlatem polju, za 
katerega trenutno pridobi-
vamo gradbeno dovoljenje. 
V septembru sledi še en se-
stanek, potem pa, upam, 
bomo lahko konkretno za-
vihali rokave,« je še napove-
dal.

V DUK se pridobitve zelo 
veselijo, saj trenutno ne us-
pejo zadostiti velikemu pov-
praševanju po dnevnem 
varstvu starejših, je poveda-
la direktorica Nadja Gantar. 
»Zdaj pa pridobivamo nove, 
svetle in sodobne prostore, v 
katerih se bo veliko dogajalo, 
tako da bodo imeli naši novi 
uporabniki pestro družabno 
življenje in aktivnosti, ki pri-
spevajo k vitalnosti in dobre-
mu počutju. Prostore mora-
mo samo še ustrezno opre-
miti, da bomo v njih lahko 
kakovostno izvajali dejav-
nosti, nato pa bo, upamo, da 
zelo kmalu, sledilo odprtje,« 
je še dejala.

Pogodbo o predaji prenovljenega objekta v brezplačno 
uporabo sta podpisala kranjski župan Matjaž Rakovec in 
Nadja Gantar, direktorica Doma upokojencev Kranj. / Foto: MOK

Škofja Loka – V Škofjo Loko 
so se letos vrnile tradicional-
ne avgustovske prireditve, 
med katerimi je tudi festival 
Pisana Loka, s katerim se za-
ključuje poletni program.

»Pisana Loka bo spet glas-
beno obarvala trge in ulice 
našega starega mestnega 
jedra. Dogodki bodo pote-
kali na različnih lokacijah 
v mestnem jedru ali njego-
vi bližini, osrednji glasbeni 
program pa bodo obogatili 
še številni kulturni in dru-
žabni dogodki za vse gene-
racije in vse okuse. Vseh 
skupaj bo kar 18,« je pove-
dala direktorica javnega za-
voda 973 Jana Fojkar in do-
dala, da se bo vse skupaj za-
čelo že danes zvečer ob 20. 
uri, ko bo na Mestnem trgu 
koncert skupin Hoffman in 
Fat Butlers. »Že jutri bomo 
s programom nadaljevali 

na trgu pred Kaščo, ki ga s 
skupnostno mizo in kon-
certom skupine Swingatan 
pripravljajo Kreativnice. Še 
isti dan bo na Loškem gra-
du zanimiv dogodek Dis-
kölöka, ki ga pripravlja Za-
vod diskoloka. Omeniti ve-
lja tudi ponedeljkov kon-
cert Vida, Marka in Jošta na 
Cankarjevem trgu, v sredo 
imajo tam koncert BorZak 
in Moonlight Sky ter v četr-
tek še Regen. Vrhunec kon-
certnega dogajanja bo za-
gotovo koncert Jana Pleste-
njaka, ki se naslednjo so-
boto vrača v rodno Škofjo 
Loko, predstavil pa bo svoj 
novi album,« je poudari-
la Jana Fojkar in povabi-
la tudi na zanimivo popol-
dansko glasbeno delavni-
co z Jako Bergerjem, ki bo 
zadnjo avgustovsko nedeljo 
potekala na Cankarjevem 
trgu, ob tem pa bo zvečer ob 
20. uri tudi koncert skupin 

Straight Mickey and Boys 
in Morvern ter udeležencev 
glasbene delavnice. Prav 
tako v nedeljo, 28. avgusta, 
bo v Nunski cerkvi koncert 
Škofjeloških virtuozov.

»Jutri od 10. ure naprej 
vabimo tudi na Festival sla-
doleda in slaščic, ki ga prip-
ravlja Turistično društvo 
Škofja Loka in bo potekal 

do 18. ure. Naslednji petek 
bo od 17. ure naprej na Lo-
škem gradu karavana do-
mačih pivovarn. V sobo-
to, 27. avgusta, bo pred tr-
govino Rozamunda dvakrat 
potekala ustvarjalna delav-
nica Možiček kopitljaček v 
podobi dvornega paža, isti 
dan pa bo na Cankarjevem 
trgu med 10. in 18. uro čas 
za namizne igre. Pred Pilar-
no bosta to nedeljo in torek 
plesna večera, terasa Knji-
žnice Ivana Tavčarja pa bo 
v četrtek, 25. avgusta, gosti-
la standup večer. To nede-
ljo bo tudi literarni večer s 
Kajo Teržan z naslovom Ne-
koč bom imela čas, potekal 
pa bo ob 19. uri v atriju na 
Mestnem trgu,« je še po-
vedla Jana Fojkar in dodala, 
da prireditve ne bi bile mo-
goče brez številnih soorga-
nizatorjev in podpornikov, 
ki pripravljajo resnično za-
nimiv festival.

Od danes do zadnje avgustovske nedelje bo znova potekal festival Pisana Loka, ki se zvečer začenja s 
koncertom skupin Hoffman in Fat Butlers, jutri se ves dan nadaljuje s Festivalom sladoleda, pred Kaščo 
na Spodnjem trgu bo skupnostna miza in koncert skupine Swingatan, na Loškem gradu pa Diskölöka.

Vilma Stanovnik

Naklo – V Osnovni šoli Naklo 
v teh dneh zaključujejo ureja-
nje dveh novih učilnic za raz-
redno stopnjo v mansardi se-
vernega dela objekta. Kot je 
povedal nakelski župan Ivan 
Meglič, bosta učilnici skupaj 
z novimi stopnicami v prete-
žni meri namenjeni indivi-
dualnemu delu z otroki s po-
sebnimi potrebami, delno pa 
tudi pouku. »Gradbena in in-
štalacijska dela so končana, 

potrebna je le še namesti-
tev opreme. Ta dva prostora 
so tako učenci kot tudi učite-
lji težko čakali. Glavni izva-
jalec del je bilo podjetje Hu-
delja iz Preddvora. Skupna 
vrednost vseh del za izved-
bo prostorov bo po ponudbi 
95.433 evrov, nove stopnice 
pa 10.650 evrov, oboje sku-
paj z že vključenim DDV,« je 
pojasnil župan Meglič in do-
dal, da so temeljito obnovili 
tudi parket v večnamenskem 
prostoru šole.

Suzana P. Kovačič

V članku z naslovom Cerkev na Okroglem so prenovili, objav-
ljenem v prejšnji številki, sta izpadla stavka: »Nato so skupaj s 
prizadevnim župnikom Janezom Zupancem začeli razmišljati 
o potrebni obnovi fasade na cerkvi in zvoniku. Pred tem so leta 
2019 uredili odvodnjavanje s cerkvene strehe.« Za nenamerno 
napako se opravičujemo. Uredništvo

Simon Šubic

V OŠ Naklo v teh dneh zaključujejo urejanje dveh novih 
učilnic.

Mestna občina Kranj je prenovila prostore nekdanje trgovine Mercator na Planini. V njih bo Dom 
upokojencev Kranj izvajal dnevno varstvo starejših.

Dnevno varstvo od oktobra

Dve novi učilnici

Popravek

Začenja se festival Pisana Loka

Jana Fojkar / Foto: Gorazd Kavčič

Žiri – Podjetje Arhinom so 
kot najugodnejšega ponu-
dnika izbrali na javnem raz-
pisu. V okviru slabih 48 ti-
soč evrov vredne pogod-
be bodo do sredine febru-
arja prihodnje leto izdela-
li projektno dokumentaci-
jo za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, po pridoblje-
nem gradbenem dovoljenju 
pa bodo za predvidene po-
sege pri obnovi zdravstve-
ne postaje izdelali tudi pro-
jekt za izvedbo del, je poja-
snila višja svetovalka za in-
vesticije na Občini Žiri Jana 
Peternel.

Po prenovi bo Zdravstve-
na postaja Žiri pridobila do-
datne prostore za zdravstve-
no dejavnost v ta čas še ne-
izkoriščeni mansardi objek-
ta, zunanje dvigalo za potre-
be vseh etaž objekta in sejno 

sobo s spremljajočimi pro-
stori v delu stavbe nad lekar-
no, ki bo namenjena izved-
bi predavanj, izobraževanj, 
delavnic, tečajev, srečanj 
ter drugih aktivnosti v okvi-
ru preventivnih dejavnosti 
Zdravstvene postaje in delo-
vanja prostovoljcev v Žireh, 
je razložila Jana Peternel. 
»Prenova bo obsegala tudi 
rekonstrukcijo in adaptaci-
jo nekaterih obstoječih pro-
storov zdravstvene postaje 
ter celovito energetsko sana-
cijo stavbe, vključno z ure-
ditvijo strehe in zamenjavo 
oken na celotnem objektu.« 
Za zagotovitev ustreznih vi-
šin prostorov v mansardi bo 
potrebna manjša nadzidava 
objekta, je še pojasnila, obe-
nem pa bodo poenotili videz 
strehe na celotnem objektu. 
Za obnovo bodo poskuša-
li pridobiti tudi državna in 
evropska sredstva.

Podžupan Občine Žiri Jože Stanonik je z direktorico 
podjetja Arhinom Niko Mohorič v torek podpisal 
pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za 
prenovo Zdravstvene postaje Žiri.

Načrtujejo obnovo 
zdravstvene postaje

Mateja Rant
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Podblica – Prenova objekta 
v središču Podblice, kjer že 
več kot petdeset let domuje-
jo gasilci PGD Podblica, je 
stekla v marcu in bila skle-
njena v treh mesecih. Inve-
sticijo je v glavnini financi-
rala Mestna občina Kranj, 
ki je prispevala dvesto tisoč 
evrov, dobrih dvajset tisoč 
evrov je dodala tudi Krajev-
na skupnost Podblica, dob-
rih štirideset tisoč evrov pa 
PGD Podblica. Poleg celo-
vite prenove notranjosti je 
dom dobil tudi novo zuna-
njo podobo z novimi okni, 
vrati, streho in fasado, pred 

tem so gasilci v večji delovni 
akciji uredili tudi hidroizola-
cijo objekta. V prostorih bo 
med drugim gostovala Me-
stna knjižnica Kranj s potu-
jočo knjižnico, spodnji pro-
stori doma bodo namenjeni 
gasilcem.

V zgornjem nadstropju 
doma je svoje prve prostore 
v izmeri 130 kvadratnih me-
trov dobila Krajevna skup-
nost Podblica, ki s štirimi 
vasmi šteje skupno tristo 
prebivalcev. Kot je povedal 
predsednik sveta KS Pod-
blica Andraž Potočnik, so v 
kraju zelo aktivni tudi čla-
ni kulturno-umetniškega, 
športnega in prostovoljnega 

gasilskega društva ter Rde-
čega križa. »Da pa je naše 
delovanje sploh mogoče, 
potrebujemo svoje prostore, 
kjer lahko izvajamo aktivno-
sti. S pridobitvijo teh prosto-
rov smo tako dobili možnost 
nadaljnjega razvoja, dom pa 
bo postal središče dogaja-
nja v naši krajevni skupnos-
ti,« je dejal Potočnik. Zbra-
ne je nagovoril tudi podžu-
pan Mestne občine Kranj Ja-
nez Černe, ki je KS Podblica 
ob tej priložnosti podaril ta-
blo z njihovim napisom.

Jubilej gasilcev
Po uradnem odprtju pre-

novljenega doma so s slove-
snostjo gasilci PGD Podbli-
ca zaznamovali sedemdese-
ti jubilej delovanja. Njiho-
vi začetki segajo v leto 1952, 
ko so na ustanovnem obč-
nem zboru ustanovili dru-
štvo, ki ga je v sedmih dese-
tletjih vodilo pet predsedni-
kov in šest poveljnikov. Pod-
bliški gasilci so že po dveh 
letih gasili prvi večji požar, 
ki je julija 1954 zaradi stre-
le v zvonik zajel cerkev na 
Jamniku. Naslednje letos so 
postavili orodišče s stolpom 
na Jagnetu pred Mihovcem, 
v nadaljevanju so pridobi-
li več motornih brizgalen, s 

številnimi urami prostovolj-
nega dela so zgradili in pred 
kratkim obnovili gasilski 
dom, bili uspešni na raznih 
tekmovanjih, se udeleže-
vali izobraževanj, ob petde-
setletnici so slovesno razvi-
li tudi društveni prapor. Kot 
je pojasnil predsednik PGD 
Podblica Martin Potočnik, 
društvo trenutno šteje več 
kot trideset operativnih čla-
nov, vsega skupaj pa jih več 
kot 150, kar je polovica vseh 

prebivalcev njihovih vasi. 
Ob tem je še dodal, da naj-
večji poudarek dajejo izobra-
ževanju mladih gasilcev.

Ob tej priložnosti so po-
delili značke svojim članom 
za dolgoletno delo ter zah-
vale posameznikom in dru-
štvom, ki so jim priskočili 
na pomoč. Poseben poklon 
so namenili Milanu Vidicu, 
prvemu predsedniku PGD 
Podblica, ki se v gasilstvu 
udejstvuje že sedemdeset 

let. Gasilska zveza MOK je 
njihovim članom izročila 
odlikovanja, Gasilska zveza 
Slovenije je društvu ob ju-
bileju podelila državno ga-
silsko odlikovanje, gasil-
sko plamenico II. stopnje, 
kranjski podžupan Janez 
Černe pa listino Mestne ob-
čine Kranj. Pokale in odliko-
vanja so izročili še pionir-
kam in mladinkam za osvo-
jeno prvo mesto na občinski 
orientaciji.

Maša Likosar

Prvemu predsedniku PGD Podblica Milanu Vidicu so izročili značko za sedemdesetletno 
delo v društvu. / Foto: Tina Dokl

Reteče – V uporabi ga ima-
jo od novembra 2020, zara-
di epidemije covida-19 pa so 
po skoraj dveh letih pripra-
vili slovesnost ob prevzemu, 
ki je bila 14. avgusta.

Začetki društva segajo v 
leto 1986, kar pomeni, da so 
po 34 letih delovanja prvič 
dočakali povsem novo ga-
silsko vozilo. »V vseh teh le-
tih se je društvo lepo razvija-
lo. Na mestu, kjer je bil za-
družni dom, ki smo ga od-
kupili, smo zgradili gasilski 

dom. Odprtje je bilo leta 
2009. Leta 2018 smo dogra-
dili garažo za gasilsko vozi-
lo za prevoz moštva. Prvo in-
tervencijsko vozilo IMV smo 
dobili leta 1988, sledili sta vo-
zili Tam T80 za prevoz mo-
štva in gasilske črpalke. Leta 
2008 smo kupili naprednej-
še vozilo Tam T80, ki je že 
imelo cisterno in visokotlač-
no črpalko. Dve leti kasne-
je smo od PGD Škofja Loka 
prevzeli vozilo Mercedes 
Benz Sprinter in ga predela-
li v gasilsko vozilo z vodo in 
visokotlačno črpalko. Sedaj 

smo po dolgih letih dočakali 
prvo novo vozilo. Izdelalo ga 
je podjetje Pušnik. Nanj smo 
lahko ponosni in je priprav-
ljeno za posredovanje v raz-
ličnih intervencijah. Nekaj 
smo jih v tem času, odkar je v 
našem domu, že imeli. Vred-
nost investicije je 108 tisoč 
evrov. Denar za vozilo je pri-
spevala Občina Škofja Loka, 
veliko nove gasilske opreme 
pa smo kupili s pomočjo pri-
spevkov krajanov,« je pove-
dal Nejc Drnovšek, predse-
dnik PGD Reteče - Gorenja 
vas. Gre za gasilsko vozilo z 

vodo (GVV-1), narejeno na 
podvozju Iveco. »Ima cister-
no za osemsto litrov vode in 
dvajset litrov penila. Vgraje-
na je nova črpalka, poleg tega 
tudi 9-kilovatni elektro agre-
gat, svetlobni stolp z nagi-
bom in ventilator za prezra-
čevanje prostorov. V vozilu 
so štirje gasilski dihalni apa-
rati, oprema za vrvno tehni-
ko, posredovanje na popla-
vah, pri odpiranju vrat, pri 
prvi pomoči, za delo z mo-
torno žago in termo kame-
ra. Za lažjo navigacijo je vo-
zilo opremljeno tudi s tabli-
co in aplikacijo,« je Drnov-
šek podrobneje predstavil 
novo pridobitev.

Na slovesnosti, ki so se je 
udeležili tudi gasilci bližnjih 
društev, sta zbrane nagovo-
rila Andrej Štremfelj, po-
veljnik Gasilske zveze Ško-
fja Loka, in Tomaž Ažbe, po-
veljnik Gasilskega poveljstva 
Občine Škofja Loka. Novo 
vozilo je blagoslovil župnik 
Branko Potočnik, ki je tudi 
član PGD Reteče - Gorenja 
vas, program pa so s pesmi-
jo popestrile Šternce. Sledila 
je veselica.

V PGD Reteče - Gorenja vas so po več kot treh desetletjih delovanja dočakali prvo novo vozilo.

Maja Bertoncelj

Gasilci PGD Reteče - Gorenja vas z novim vozilom / Foto: Maja Bertoncelj

Prvič dobili novo vozilo

Andraž Potočnik, Janez Černe in Martin Potočnik so 
prerezali trak ob odprtju novega doma. / Foto: Tina Dokl

V soboto so v Podblici slavnostno odprli prenovljeni gasilski dom, kjer je svoje prostore dobila tudi Krajevna skupnost Podblica. Obenem so gasilci 
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Podblica zaznamovali sedemdeset let delovanja.

Dobili svoje prostore v gasilskem domu

Svet zavoda
GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA
Puštal 21
4220 Škofja Loka

na podlagi sklepa 1. seje z dne 27. 6. 2022 razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA
Kandidati za opravljanje funkcije ravnatelja morajo izpolnjevati pogoje v skla-
du z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI  
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in kasnejše spremembe).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge spo-
sobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2023.  
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Kandidat mora predložiti:
l dokazila o ustrezni izobrazbi in izpolnjevanju drugih pogojev za učitelja na 

šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
l dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
l dokazilo o pridobljenem nazivu strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
l potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; kandidat ga lahko opravi tudi 

naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata,
l potrdilo oziroma izpis podatkov iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo 

za pravosodje in ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
l potrdilo oziroma izpis podatkov iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje 
za namen Varstvo otrok in mladoletnikov in ob oddaji prijave ne sme biti 
starejše od 30 dni,

l potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji prijave 
ne sme biti starejše od 30 dni,

l program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
l podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih 

podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži tudi kratek življenjepis. Prav tako je za-
želeno, da kandidat izkazuje znanje angleškega in nemškega jezika, da zna pri 
svojem delu uporabljati računalniške programe in orodja ter da ima opravljen 
vozniški izpit B-kategorije.
Pisne prijave z navedenimi dokazili in prilogami naj kandidati pošljejo s pripo-
ročeno pošiljko v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene 
šole Škofja Loka, Puštal 21, 4220 Škofja Loka, z oznako „PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
RAVNATELJA – NE ODPIRAJ“.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Izrazi, zapisani v tem razpisu v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženski in moški spol.
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Na rovtu »Za rudo«, 9. del

Jaz sem potem to razpolo-
ženje obeh tolikokrat brid-
ko občutil. Kakor je resnica, 
da na marovtovino nikoli ni-
sem računal, je pa tudi res, 
da sem bil bridko razočaran, 
ko sem po sedmih letih zas-
tonjskega dela od Marovta 
odšel čisto praznih rok. La-
stnika dveh največjih kme-
tij, oče in hči, sta že dočakala 
tisto malo v zadnjem domu. 
Tudi meni to ni več daleč. 
Zato si prizadevam pridobi-
ti vsaj malo tistih zakladov, 
ki jih tatje ne kradejo in mo-
lji ne uničijo …

Huda vojna leta
Devetnajstoštirideseto 

leto. Dobrih dvajset let star 
sem oblekel vojaško suknjo. 
Sicer se vojaščine nisem ni-
koli bal, vendar mi takrat ob 
odhodu le ni bilo vseeno. 

Nekje na obzorju so se že 
zbirali temni oblaki. Hitler 
je s svojo vojsko že začel tisto 
strašno osvajalno in pokon-
čevalno pot. Čeprav na naših 
mejah še ni bilo čutiti nepo-
sredne nevarnosti, je vsak 
trezno misleči mogel skle-
pati, da Hitler po zmagi nad 
Čehi, Poljaki ne bo šel poči-
vat … Pri dekletu sem dobil 
slovenski pušeljc in med vr-
stniki se mi ni bilo treba sra-
movati. Na vpoklicnem li-
stu je bilo napisano, da mo-
ram med drugim vzeti s se-
boj tudi hrano za tri dni, to 
je za čas, ko naj bi predvido-
ma prišli na določeno mes-
to v kasarno. Tedaj sem bil 
pri stricu Marovtu v Podho-
mu. Moj položaj že vsa leta 
ni bil zavidanja vreden. Ni-
sem imel nikakršne plače. 
Dobival sem samo hrano in 
najnujnejšo obleko. Tako 
sem bil sam brez sredstev. 

Da bi dobil, kar sem moral 
vzeti na pot, sem tisti vpoklic 
pokazal stricu v upanju, da 
mi bo vse potrebno oskrbel. 
Pa sem bil spet, kot že toli-
kokrat prej, bridko razoča-
ran. Pri odhodu mi je stis-
nil v roko 50 dinarjev. Žena 
– gospodinja pa mi je pri-
nesla eno suho klobaso, re-
koč: »Kruh pa si v miznici 
sam odreži.« To je torej bila 
popotnica po skoraj sed-
mih letih dela in hrana za 
tri dni potovanja. Z denar-
jem pa sem si moral kupi-
ti še 5 različnih krtač, milo, 
zobno pasto in še kaj. Vse 
to je bilo tudi zahtevano na 
vpoklicnem listu. Ničesar si 
nisem upal reči k temu. Da-
nes se čudim samemu sebi, 
toda tedaj so pač bili takšni 
časi … Edino, kar mi je bilo 
dosegljivo, so bili suhi ja-
bolčni krhlji. Teh sem skri-
vaj »ukradel«, kolikor sem 

jih mogel neopazno skriti 
v žepe. Ko smo potem po-
tovali in so drugi bogato re-
zali potice, meso, klobase in 
praznili steklenice, sem jaz 
skrivaj v kotu vagona grizel 
tiste krhlje. Bilo me je sram, 
da bi kdo vedel, kakšno po-
potnico imam jaz, ki odha-
jam iz najbogatejše in naju-
glednejše gorjanske kmetije 
… V Ljubljani smo se za kra-
tek čas zadržali v neki kasar-
ni. Potem smo odšli na po-
stajo, kjer smo vstopili v va-
gone tovornega vlaka. Na va-
gonih je pisalo, da so za »40 
vojnika« ali za »6 konja«. V 
vagonu je že bilo nekaj bal 
slame. To smo razkopali in 
si na njej pripravili ležišče. 
Nič zato, če smo potovali 
tako primitivno, bilo nam je 
kar udobno. V Ljubljani smo 
tudi dobili vojaške spremlje-
valce. V času potovanja so ti 
kar spretno prikrivali svoj 

pravi obraz. Bili so pač za-
dovoljni, ker so jim fantje 
prav radodarno delili svo-
je popotne dobrote. Jaz jim 
svojih krhljev seveda nisem 
ponujal. Brez posebnih do-
živetij smo tako dospeli do 
železniške postaje Delnice. 
Od postaje se je naša karava-
na s svojimi lesenimi kovčki 
(ki so bili vsi po enotni meri 
in obliki) usmerila proti ka-
sarni. V tej je bil štab planin-
skega polka in bili smo mne-
nja, da smo že na cilju. Toda 
ne! Po kratkem počitku smo 
svoje kovčke naložili na to-
vorni avto, ki jih je potem 
peljal do našega cilja. Mi pa 
smo se peš odpravili po sla-
bi prašni cesti proti Gero-
vu v Gorskem kotarju. Bila 
je zelo dolga pot. Menim, da 
smo prehodili najmanj 25 
km. Nekajkrat smo se malo 
oddahnili, potem pa spet da-
lje in dalje. Še se spominjam, 

kako težko je bilo tistim, ki 
so na vlaku preveč pogleda-
li v steklenico. In teh ni bilo 
malo. Končno smo sreč-
no prišli v Gerovo. Lep pla-
ninski kraj, večja vas s sko-
ro novo kasarno, trgovino, 
nekaj gostilnami, župnijsko 
cerkvijo. Kmalu po vstopu 
v kasarno smo končno do-
bili tudi prvič vojaško hra-
no. Mnogim, ki so še vedno 
imeli v kovčkih boljšo založ-
bo, tista »čorba« ni teknila. 
Končala je v čebrih za praši-
če. Jaz pa sem že tako težko 
čakal nanjo. Porcijo sem kar 
brž izpraznil, še bi bil jedel, 
toda za »repete« nisem upal 
prositi. Sledilo je striženje 
»na balin«. Marsikomu je 
bilo žal lepo negovanih las, 
meni pač ne. Ko so nas po-
tem nagce pognali pod vod-
no prho, je bilo večini neko-
liko nerodno.

(Se nadaljuje)

Janez Kunšič

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

Mengeš – Obnova Sloven-
ske ceste v središču Mengša 
se je napovedovala že vse 
od izgradnje zadnjega od-
seka tamkajšnje obvoznice. 
Sprva je bila predvidena že v 
lanskem letu, a so se postop-
ki zavlekli. Pred dnevi pa je 
župan Franc Jerič z izvajal-
cem del, družbo Trgograd, 
le podpisal pogodbo, s či-
mer se bodo dela lahko tudi 
začela.

»Tranzitni promet je ob-
voznica preusmerila s Slo-
venske in Prešernove ceste, 
zato smo decembra 2021 na 
ministrstvu za promet pod-
pisali sporazum o sofinan-
ciranju ureditve Slovenske 
ceste v Mengšu. V sporazu-
mu smo zapisali, da bo ob-
čina sofinancirala obcestne 
površine in obnovo komu-
nalne infrastrukture, mini-
strstvo oziroma direkcija pa 
voziščno konstrukcijo in ce-
stno opremo. Namen preno-
ve je vzpostavitev prometne 
ureditve, ki bo umirila pro-
met na Slovenski cesti za 
prijaznejšo uporabo tudi za 
pešce in kolesarje. Promet 
bo potekal dvosmerno,« je 
ob podpisu pogodbe pove-
dal Jerič, direktor Trgograda 
Andrej Poglajen pa je dejal: 
»Obnova Slovenske ceste je 
obsežna investicija, v okvi-
ru katere bomo sodelovali z 
različnimi javnimi podjetji 
oziroma izvajalci javni del 
za ureditev oziroma preno-
vo infrastrukture, ki je vklju-
čena v cestišče, in prebivalci, 

ki mejijo nanjo. Pričakuje-
mo, da bo obnova, ki jo obči-
na oziroma občani upraviče-
no pričakujejo po dolgih le-

tih tranzitnega prometa sko-
zi središče mesta, stekla hit-
ro in da bo potekala po dogo-
vorjeni časovnici.«

Slovenska cesta, dotrajana 
zaradi tranzitnega prometa, 
ki se je vse do dokončanja 

obvoznice valil skozi sre-
dišče mesta, bo tako celovi-
to prenovljena, poseben po-
udarek pa bodo dali površi-

nam za pešce in kolesarje. 
Hitrost za promet bo omeje-
na na trideset kilometrov na 
uro. Prenovili bodo tudi avto-
busna postajališča, na Glav-
nem trgu pa bodo oblikova-
li novo javno površino, ki bo 

oblikovana kot delno ozele-
njen odprt prostor. Kot so še 
sporočili z mengeške občin-
ske uprave, bo osrednji mo-
tiv trga Marijino znamenje, 
ki ga bodo umestili vanj in 
ki je v preteklosti že stalo na 
tem mestu.

Nova ureditev pa bo tudi 
na križišču Grobeljske in 
Slovenske ceste več prostora 
namenila pešcem. Del povr-
šin bo tudi tlakovan.

Pogodbena vrednost in-
vesticije znaša tri milijo-
ne evrov z DDV, od tega bo 
48,7 odstotka zagotovila dr-
žava, preostalo pa iz prora-
čunskih sredstev financira 
občina.

Središče Mengša bo kmalu dobilo osveženo podobo. / Foto: Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Občina Mengeš je pred dnevi s Trgogradom podpisala pogodbo za ureditev Slovenske ceste. Težko 
pričakovana obnova mestnega središča je tako tik pred vrati.

Obnova središča Mengša

Slovenska cesta, dotrajana zaradi tranzitnega 
prometa, ki se je vse do dokončanja obvoznice valil 
skozi središče mesta, bo tako celovito prenovljena, 
poseben poudarek pa bodo dali površinam za pešce in 
kolesarje.

Kamnik – Turistično destina-
cijo Kamnik je po začasnih 
podatkih Statističnega ura-
da v prvem polletju letošnje-
ga leta skupaj obiskalo 15.832 
obiskovalcev, od tega 7.858 
domačih gostov in 7.974 tujih 
gostov, kar do junija kaže pre-
cej izenačeno sliko med do-
mačimi in tujimi gosti. Sku-
paj je bilo v tem obdobju v Ka-
mniku opravljenih 37.378 no-
čitev, od tega 21.004 nočitve 
domačih gostov, nočitev tujih 
gostov pa je bilo 16.374.

»Ta rezultat je posledica 
uporabe še zadnjih turistič-
nih bonov v državi. Če pri-
merjamo enake statistike s 
prvim polletjem leta 2021, vi-
dimo, da so se razmere v tu-

rizmu opazno izboljšale tudi 
v Kamniku. Obisk destinaci-
je je tako v prvih šestih me-
secih leta za več kot trikrat 
presegel obisk destinacije v 

enakem obdobju lani, od tega 
je destinacijo obiskalo dvak-
rat več domačih obiskovalcev 
in več kot osemkrat več tujih 
gostov. Skupno število obiska 
na območju občine Kamnik 
v prvem polletju leta 2022 
predstavlja že devetdeset od-
stotkov skupnega obiska v 
primerjavi z enakim obdob-
jem leta 2019;« so sporočili 
iz Zavoda za turizem in šport 
Kamnik.

Kamnik je v prvi polovici 
letošnjega leta obiskalo naj-
več gostov iz Hrvaške. Sledi-
jo jim še Nemčija, Italija, Ma-
džarska, Češka, Avstrija, Bo-
sna in Hercegovina ter Fran-
cija. Največ turistov je v tem 
obdobju prespalo v Termah 
Snovik (slabih 37 odstotkov), 
ki ostajajo največji turistični 

ponudnik v Kamniku, v ko-
čah na Veliki planini jih je 
prespalo 17 odstotkov, 10 od-
stotkov pa v Slovenia Eco Re-
sortu v Godiču.

Podatki se približujejo rekordnim iz leta 2019, 
tujih turistov je kar osemkrat več kot lani.

Jasna Paladin

Največ turistov je v tem obdobju prespalo v Termah 
Snovik (slabih 37 odstotkov), ki ostajajo največji 
turistični ponudnik v Kamniku.

Na Kamniškem 
občutno več turistov

Domžale – Izbrani izvajalec Direkcije za infrastrukturo je v to-
rek, 16. avgusta, začel pripravljalna dela na Železniški postaji 
Domžale, ki bo – kot smo že poročali – vključno s peroni in 
gradnjo podhoda temeljito prenovljena. Zaradi prenove not-
ranjih prostorov v postajnem poslopju se bo predvidoma 22. 
avgusta prodajalna vozovnic začasno prestavila v zabojnik, 
dela pa bodo vplivala tudi na sobotni vozni red vlakov na progi 
Ljubljana–Kamnik.

Obnova Železniške postaje Domžale se je začela
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Kranj – V začetku tega te-
dna je 28-letna Tjaša Baske-
ra sporočila, da se je odloči-
la končati svojo tekmoval-
no kariero. Dosegla je vrsto 
lepih uspehov, v svoji zbir-
ki ima tudi pet kolajn z ve-
likih tekmovanj. Z evrop-
skih prvenstev ima srebro iz 
leta 2019 ter dva brona, na 
evropskih igrah v Minsku je 
bila leta 2019 prav tako sre-
brna, na sredozemskih le-
tos v Tarragoni pa je zmaga-
la. Lani je bila tudi balkanska 
prvakinja. Žal se ji po po-
škodbi ni uspelo uvrstiti na 
olimpijske igre.

»Že pred časom sem raz-
mišljala, da bi kariero kon-
čala po zaključenem olim-
pijskem ciklu. Nato so se za-
čele težave zaradi koronavi-
rusa. V tem času nisem ime-
la pozitivnega testa ali bila 
bolna, vseeno pa je bilo obilo 
problemov zaradi onemogo-
čanja treningov, prestavlja-
nja tekmovanj in na koncu 
tudi prestavitve olimpijskih 
iger. Pol leta pred lanskim 
kvalifikacijskim turnirjem 
za olimpijske igre sem si 
zlomila stopalnico in za tek-
movanje se nisem mogla 
pripraviti na tistem nivoju, 
kot sem sicer vajena. Tako 
so sanje o olimpijskih igrah 

splavale po vodi. Prijatelji so 
me sicer spodbujali, naj os-
tanem vsaj do svetovnega pr-
venstva. Res sem bila po os-
mih mesecih v vrhunski for-
mi in na vseh tekmah dobro 
nastopala, vendar mi nastop 
na svetovnem prvenstvu ni 
uspel. Tako sem se odločila, 
da raje dokončam magistr-
sko nalogo. Hkrati sem do-
bila priložnost za zaposlitev 
v svojem poklicu, saj sem na 
podiplomskem študiju eko-
nomije študirala turizem. 
Tako sedaj delam v hotelu 
Zlata ladjica v Ljubljani, ki 
so ga odprli lani. Tam sem 

dobila priložnost, dokonča-
la pa sem tudi magistrsko 
nalogo, pogodbe o zaposlitvi 
na policiji pa nisem več po-
daljšala,« je povedala Tjaša 
Baskera, ki se je junija tudi 
poročila in se nato odločila, 
da zaključi tekmovalno ka-
riero.

»Sem pač človek, ki se ne-
kaj odloči in pri tem vztra-
ja. Seveda bom še vedno po-
vezana s karatejem, saj sem 
že zdaj trenerka pri Kara-
te klubu Kranj, kjer poma-
gam Jaku Šarabonu. Trenin-
ge imam dvakrat tedensko. 
Mislim, da bom s karatejem 

vedno povezana. Za zdaj v 
okviru kluba, morda kdaj 
tudi z reprezentanco. Goto-
vo bo šport vedno tisto, s či-
mer bom živela, saj drugače 
pač ne znam,« pravi Tjaša, ki 
ji bo poleg odličij iz tekmo-
valnih let ostalo veliko spo-
minov.

»V dobrem spominu mi 
bo ostal predvsem občutek, 
ko po garanju dosežeš nekaj, 
o čemer si sanjal. To popla-
ča vse in je res nekaj nepre-
cenljivega. V športu sem se 
naučila marsikaj, od vztraj-
nosti naprej,« še dodaja Tja-
ša Baskera.

Karateistka Tjaša Baskera je zaključila uspešno tekmovalno kariero. / Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora – Najhitrej-
ši je bil s časom 32:33 tria-
tlonec Jakob Medved iz ŠD 
Tek je lek. »Tretjič sem bil 
na Kranjskogorski 10ki, a z 
najboljšim rezultatom do 
zdaj. Konkurenca je bila 
dobra,« je povedal Medved. 
Med ženskami je bila s ča-
som 37:17 najhitrejša Anja 
Fink iz AK Kronos Ljublja-
na. »Šestnajst kilometrov 
sem odtekla za trening že 
dopoldne v Novem mestu in 
tudi s trening tekmo v Kranj-
ski Gori sem zelo zadovolj-
na,« je dejala Finkova.

Med tekmovalci je bil tudi 
domačin Robert Kerštajn. 
»Traso sem lepo pretekel, ni 
bilo preveč 'matranja'. Uži-
tek je teči doma, ko te poz-
najo in navijajo zate. Bilo pa 
je vroče, sam imam raje šest 
kot 26 stopinj Celzija,« je 
dejal Kerštajn, tudi marato-
nec, in pohvalil organizacijo 

te prireditve, ki se je večkrat 
udeleži. »Žal mi je edino, 
da ni več teka na Vršič.« Tr-
žičanka Dominika Ahačič je 
bila s časom 40:59 zelo zado-
voljna. »Še nikoli nisem tako 
hitro tekla na 10 kilometrov,« 
je povedala članica tekaške 
skupine Gibit, ki najraje teče 
po domačih hribih. Letos je 

zmagala na Soča Outdoor 
Trailu na 25 kilometrov.

»Letošnja Kranjskogor-
ska 10ka je že 28., odpadla 
je samo enkrat zaradi co-
vidnih omejitev. Z udeležbo 
smo zadovoljni, trasa ni pre-
več zahtevna in tečejo cele 
družine. Zahvala gre našim 
prostovoljcem za pomoč 

pri organizaciji ter Občini 
Kranjska Gora in sponzor-
jem,« je povzela predsedni-
ca TD Kranjska Gora Klavdi-
ja Gomboc. Kranjskogorska 
10ka je vključena v serijo te-
kov Gorenjska, moj planet. 
Izvedli so tudi otroški tek z 
več kot petdesetimi udele-
ženci.

Turistično društvo Kranjska Gora je na veliki šmaren organiziralo desetkilometrski tek iz Kranjske Gore 
do Rateč in nazaj s skupinskim startom. Prijavljenih je bilo 112 tekmovalcev iz več držav.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Na evropskem pr-
venstvu, ki te dni poteka v 
Münchnu, naši športni ple-
zalci nadaljujejo zbiranje 
odličij. Po zlati kolajni v bal-

vanih in težavnosti je Ja-
nja Garnbret najžlahtnej-
še odličje osvojila še v kom-
binaciji. Odlično je plezala 
tudi Mia Krampl z Golnika, 

ki je bila po balvanskem delu 
tekme tretja, v težavnosti pa 
je splezala do vrha ter bila 
na koncu v kombinaciji dru-
ga ter osvojila srebrno kolaj-
no. Včeraj so imeli nastop 
v kombinaciji tudi moški, 

vendar se tekma najboljše 
osmerice, v kateri je nasto-
pil tudi Jeseničan Luka Po-
točar, do zaključka naše re-
dakcije še ni končala.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tekme za hokejski pokal Slovenije bodo letos potekale 
v septembru. V prvem četrtfinalnem paru se bosta v Kranju 
13. septembra pomerila Triglav Kranj in SIJ Acroni Jesenice. 
Zmagovalec bo v polfinalnem obračunu prekrižal palice z 
ekipo LedX Celje. V drugem četrtfinalnem obračunu bosta 
v Ljubljani moči merila SŽ Olimpija in Maribor. Zmagovalca 
v drugem polfinalu čaka HK Slavija Junior. Finale bo v Celju.

Mojstrana – V Mojstrani danes in jutri poteka tekaški in gor-
niški festival Triglav Trail Run z osrednjim prireditvenim pro-
storom pred Slovenskim planinskim muzejem. Med preizkuš-
njami bosta teka okoli Triglava s 87,5 in 44 kilometri trase ter 
krajši, 26-kilometrski tek s 1350 metri vzpona, ki poteka pod 
Triglavsko severno steno v dolini Vrata. V sklopu festivala bo 
organiziran tudi Lumar otroški in družinski tek, Zgodbe pod 
zvezdami z domačimi in tujimi govorci, razstavni prostor, 
Okusi Julijskih Alp ...

Ribčev Laz – Jutri, v soboto, ŠD Sup klub pripravlja šesti Bo-
hinj sup challenge. Tekmovanje se bo v Ribčevem Lazu ob 
Bohinjskem jezeru začelo ob 12. uri. Kot pravijo organizatorji, 
nepredvidljive in spreminjajoče se razmere predstavljajo izziv 
tudi najboljšim. Za jutrišnje tekmovanje se je prijavilo že več 
kot šestdeset tekmovalcev.

Hokejski pokal je na sporedu septembra

Triglav Trail Run v Mojstrani

V Bohinju tekmovanje v supanju

Kranj – Pred nogometaši v 
Prvi ligi Telemach so tekme 
šestega kroga. Že danes bodo 
v Domžalah nogometaši Kal-
cerja Radomlje ob 20.15 gos-
tili CherryBox 24 Tabor Se-
žana. V ponedeljek bo zad-
nji obračun v Novi Gorici, 
kjer bo ob 20.15 začetek tek-
me med Gorico in Domža-
lami. V drugi SNL bodo od-
igrali tekme četrtega kroga. 
Danes ob 20. uri bo ekipa 

kranjskega Triglava gosti-
la Krško in upanje je, da bi 
osvojili vsaj točko. Nogome-
taši Rolteka Dob bodo v ne-
deljo gostovali v Dekanih. V 
tretji SNL – zahod bodo od-
igrali tekme drugega kro-
ga. Vse se bodo začele ob 17. 
uri. Jutri se bodo pomerili: 
Brda – Visoko, Sava Kranj – 
Dren Vrhnika, Tinex Šenčur 
– Adria, Škofja Loka – Svobo-
da Ljubljana in Eksist Žiri – 
Izola, v nedeljo pa še Fama 
Vipava – Šobec Lesce.

Jože Marinček

Vilma Stanovnik

Kranjskogorska 10ka znova z dobro udeležbo / Foto: Tina Dokl

Mia Krampl je osvojila srebrno kolajno v kombinaciji.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Tako pravi Kranjčanka Tjaša Baskera, nekdaj Ristič, ki je vrsto let nastopala v karateju, ta teden pa je 
sporočila, da zaključuje tekmovalno kariero, še vedno pa bo trenerka v Karate klubu Kranj.

Vedno bom živela s športomPlezalno odličje 
tudi za Mio Krampl

Triglav za prvo točko

Več kot sto tekačev v Kranjski Gori
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Šenčur – Češka družba Soli-
tea je pred nedavnim prev-
zela šenčursko računalni-
ško podjetje Vasco. Podjetje 
se ukvarja z razvijanjem pro-
gramske opreme Vasco, ki 
je namenjena zasebnikom, 
manjšim in srednje velikim 
podjetjem ter tudi večjim 
poslovnim sistemom, in po-
nuja programske rešitve na 
področju računovodstva ter 
kadrovske, prodajne in dru-
ge produkte.

Kot so novi lastniki zapi-
sali v sporočilu za javnost na 
svoji spletni strani, so odku-
pili stoodstotni delež podje-
tja, ki tako prehaja pod okri-
lje skupine SAOP iz Šem-
petra pri Gorici, ki jo je če-
ška družba prevzela že leta 
2016, s čimer je vstopila na 
balkanski trg in doslej inte-
grirala pet lokalnih podjetij. 
Prevzem podjetja oz. združi-
tev v skupino SAOP naj ne bi 
vplivala niti na stranke šen-
čurskega podjetja niti na za-
poslene.

Prva skupna naloga SAOP 
in Vasca bo razvoj t. i. reši-
tev POS (Point of sale) za 
enostavno upravljanje bla-
gajn. Kot pravijo, namerava-
jo skupaj postati vodilni pro-
izvajalec rešitev POS v regi-
ji. SAOP, ustanovljen v letu 
1987, danes deluje tudi na 
območju Hrvaške in Srbi-
je in skupno zaposluje 250 
ljudi.

Vasco je sicer eden od 
glavnih akterjev na področju 
programske opreme za pod-
jetja pri nas. Njihove rešitve 

po navedbah novega lastnika 
uporablja okoli 4200 strank, 
večinoma manjša in srednje 
velika podjetja. Družbo je 
leta 1991 ustanovil Tomaž 
Čebašek. Danes podjetje 
zaposluje okoli trideset lju-
di, za razvoj skrbi tudi deset 
strokovnjakov. Po podatkih 
Ajpesa so lani ustvarili 5,4 
milijona evrov prihodkov od 
prodaje, bilančni dobiček je 
znašal 2,4 milijona evrov.

»Imamo vizijo ustva-
riti močnega evropske-
ga proizvajalca IT-rešitev. 

Zavedamo se, da je naša 
sposobnost zagotavljati pr-
vovrstne rešitve in vrhun-
sko pomoč uporabnikom, 
odvisna od združevanja 
močnih ekip,« je ob prevze-
mu povedal Martin Cígler, 
generalni direktor Solitee, 
ki sicer po lastnih podatkih 
zaposluje 1400 ljudi v sed-
mih državah in ima več kot 
260 tisoč strank v 35 drža-
vah po vsem svetu. V leto-
šnjem letu načrtujejo oko-
li 130 milijonov evrov pri-
hodkov.

Aleš Senožetnik

Vasco je eden od glavnih ponudniko programske opreme za podjetnike pri nas. / Foto: Tina Dokl

NLB v prvem polletju

Ljubljana – Prvih šest me-
secev leta so v največji ban-
ki, ki deluje na našem trgu, 
zaznamovali številni dejav-
niki, med njimi prevzem N 
Banke, nekdanje Sberbank 
(postopek integracije bo do-
končan spomladi prihod-
nje leto) ter združitev dveh 
članic NLB Skupine na srb-
skem trgu.

V prvih šestih mesecih 
je Skupina zabeležila 287 

milijonov evrov dobička po 
davkih, v kar so všteti tudi 
učinki nakupa N Banke. S 
tem je zabeležila 147,2 mili-
jona evrov več dobička kot v 
enakem obdobju lani.

Predsednik uprave Blaž 
Brodnjak je v luči poslova-
nja poudaril predvsem traj-
nostno poslovanje, ki dobi-
va vse pomembnejše mesto 
v strateških načrtih banke, 
in dodal, da ostajajo zvesti 
tudi zavezi k ustvarjanju do-
dane vrednosti za deležnike 

in izplačilu dividend. V le-
tošnjem letu jih bodo izpla-
čali za skupno sto milijo-
nov evrov, pri čemer so prvo 
tranšo v vrednosti petdeset 
milijonov evrov že izplača-
li junija.

Kot med drugim še kaže 
polletno poročilo, so se bru-
to krediti glede na konec leta 
2021 povečali za 19 odstot-
kov oz. dobri dve milijardi 
evrov, pri čemer gre približ-
no polovica na račun prev-
zema N Banke. Povečano 

povpraševanje so zazna-
li tako pri prebivalstvu kot 
gospodarstvu. Sklenjenih 
je bilo za okoli 600 milijo-
nov evrov novih stanovanj-
skih posojil in 550 milijonov 
evrov novih potrošniških 
kreditov, na področju gospo-
darstva pa je bilo sklenjenih 
za 1,5 milijarde evrov kredi-
tov.

V Skupini ocenjujejo, da 
kreditni portfelj ostaja zelo 
stabilen z relativno nizkim 
odstotkom slabih posojil.

NLB je v prvi polovici leta dosegla 287 milijonov evrov dobička po davkih, s čimer je izboljšala rezultat v 
primerjavi z enakim obdobjem lani.

Aleš Senožetnik

V Sloveniji postaja avto-
domarstvo vse bolj prilju-
bljena oblika potovanja ozi-
roma preživljanja dopusta. 
V Zvezi potrošnikov Slove-
nije svetujejo potrošnikom, 
na kaj morajo biti pozor-
ni pri najemu. Kot navaja-
jo, so med ponudniki velike 
razlike v ceni dnevnega na-
jema, višini varščine, stro-
ških priprave vozila, ome-
jitev glede prevoženih kilo-
metrov … Cena dnevnega 
najema (spomladi je zna-
šala od 90 do 160 evrov) je 
odvisna od trajanja najema 
pa tudi od dodatne opreme, 
med katero sodijo zunanja 
miza, tenda, nosilci za kole-
sa, kuhinjski pripomočki … 
Stroški priprave vozila so po 
navedbah zveze potrošnikov 

spomladi segali od 50 do 120 
evrov, višina varščine pa od 
500 do 2500 evrov.

Pri najemu vozila je cena 
zelo pomembno merilo, ven-
dar šele ko avtodom zados-
ti nekaterim drugim zahte-
vam. »Na prvem mestu je 
velikost, ki naj sledi številu 
oseb. Tu je treba najti kom-
promis med udobnim biva-
njem in udobno vožnjo. Več-
ji avtodomi nudijo več pros-
tora v notranjosti, a se boste 
z njim manj udobno in po-
časneje vozili, več težav bos-
te imeli s parkiranjem ter z 
vožnjo po ozkih cestah in v 
mestnih središčih,« pravi Bo-
štjan Okorn iz Zveze potro-
šnikov Slovenije in opozarja, 
da naj bodo potrošniki pri na-
jemu avtodoma pozorni tudi 
na dovoljeno število potnikov 
v avtodomu med vožnjo.

Kaj je pomembno pri 
najemu avtodoma
Cveto Zaplotnik

DOBRO JE VEDETI

Šenčurskega ponudnika programskih rešitev za podjetnike je prevzela češka družba Solitea.

Vasco v češke roke

Programske rešitve Vasco 
po navedbah novega 
lastnika uporablja okoli 
4200 strank, večinoma 
manjša in srednje velika 
podjetja.

Občina Kranjska Gora je pridobila 440.500 
evrov evropskih sredstev za sofinanciranje 

izgradnje vodohrana Alpina.

Evropska unija je za blažitev gospodarskih in socialnih posledic 
krize zaradi covida-19 ter v podporo okrevanju in odpornosti 
evropskih gospodarstev vzpostavila Mehanizem za okrevanje 
in odpornost. Finančna podpora je namenjena predvsem pos-
pešenemu izvajanju trajnostnih reform in naložb. Na osnovi 
načrta ukrepov, ki jih je pripravila Republika Slovenija za spod-
bujanje razvojnih možnosti, večje prilagodljivosti ter ekonom-
ske, socialne in teritorialne povezanosti, je Ministrstvo za oko-
lje in prostor pripravilo Javni razpis za dodelitev sredstev ukre-
pu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podu-
krep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okolj-
ske infrastrukture (C1 K3) za operacijo Investicije v vodovodne 
sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. 

Občina Kranjska Gora je oddala prijavo na javni razpis in za izve-
dbo projekta v vrednosti 1.034.000 evrov pridobila sofinancira-
nje iz sredstev EU v višini 440.500 evrov.

Eden izmed večjih izzivov v občini Kranjska Gora je zagotav-
ljanje kvalitetne in stalne oskrbe s pitno vodo, tudi v konicah 
porabe. Zato Občina Kranjska Gora vedno znova vlaga v izgra-
dnjo lokalne komunalne infrastrukture, namenjene izvajanju 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Med tovrstne službe 
sodi tudi gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo. 

Projekt izgradnje vodohrana Alpina je eden izmed pomembnih 
projektov, ki jih bo Občina Kranjska Gora izvedla v letu 2022. 
Vodohran – zbiralnik pitne vode, ki zadržuje rezervo vode, sta-
bilizira tlačne razmere in izenačuje nihanje porabe – bo omogo-
čil izboljšano delovanje vodovodnega sistema Kranjska Gora in 
zanesljivejšo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, zlasti v konicah.

Izbrani izvajalec PROADRIA d.o.o., Ljubljana s partnerjem SEMAGO  
d.o.o., Tržič, je začel delati takoj po koncu zimske sezone in izgradnja 
vodohrana bo predvidoma zaključena v decembru 2022.

Ključniki: #NOO, #NextGenerationEU, #EUsredstva

Občina Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1b
4280 Kranjska Gora
obcina.kranjska-gora.si

Ljubljana – Bruto domači proizvod v drugem četrtletju je na 
letni ravni višji za 8,2 odstotka, je ta teden objavil Statistič-
ni urad. H gospodarski rasti v drugem trimesečju je največ 
pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Na rast domače 
potrošnje je najbolj vplivala potrošnja gospodinjstev, na tuje 
pa storitvena menjava. V komentarjih podatkov tako v Banki 
Slovenije kot Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj 
poudarjajo, da so obeti glede gospodarske rasti v prihodnjih 
četrtletjih manj spodbudni. Negotovost je še posebno pove-
zana z razvojem dogodkov v Ukrajini.

Slovenski BDP višji za 8,2 odstotka

Ljubljana – Kot kažejo zadnji podatki v Mesečni informaciji o 
poslovanju bank, ki ga je ta teden objavila Banka Slovenije, se 
je medletna rast obsega kreditov nebančnemu sektorju še ok-
repila in vidno presega povprečje evrskega območja. Medletna 
rast stanovanjskih posojil je junija narasla na 12 odstotkov. 
Fiksne obrestne mere pri novih poslih za stanovanjska posojila 
se vzpenjajo in so junija dosegle dva odstotka. Nadaljevalo 
se je tudi povečevanje vlog nebančnega sektorja, predvsem 
zaradi visokega priliva vlog gospodinjstev, ki se je v prvem 
polletju povečal za 1,1 milijarde evrov.

Nadaljevanje rasti stanovanjskih kreditov
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Torovo – Slovenska policija 
je včeraj objavila podrobnej-
še poročilo o poostrenem 
nadzoru tovornih vozil in 
avtobusov, ki je minuli pe-
tek potekal na avtocestnih 
počivališčih Torovo, Log in 
Kompolje, o katerem smo 
sicer že poročali. Policisti 
so ustavili 59 tovornih vozil 
in dva avtobusa ter ugotovi-
li 49 kršitev, so sporočili. V 
nadzoru so policisti naleteli 
na nespočite voznike, neka-
teri so bili pod vplivom alko-
hola in drog, spet drugi so 
med vožnjo celo gledali fil-
me.

Policisti so tovorna vozil 
in avtobuse nadzirali v petek 
med 3. in 13. uro. Ob odkri-
tih 49 kršitvah so izdali šest 
opozoril, 35 glob (od tega 20 
slovenskim voznikom in 15 
tujim), za sedem kršitev pa 
so uvedli hitri prekrškovni 
postopek zoper pravne ose-
be. Eni tuji fizični in pravni 
osebi so odločbo o prekršku 
izdali na kraju.

Manipulaciji tahografa
Policija je predstavila tudi 

nekaj najbolj izstopajočih 
kršitev. Pri slovenskem voz-
niku so ugotovili manipula-
cijo tahografa, saj je voznik 
pripeljal na točko nadzora v 
času, ko mu je tahograf be-
ležil čas počitka. Za vozilo so 
odredili izredni pregled ta-
hografa, zato so odvzeli ta-
hograf in senzor gibanja za 
nadaljnjo analizo. Zoper vo-
znika in pravno osebo sledi 

ustrezen ukrep po prejeti 
potrditvi manipulacije.

Manipulacijo tahografa 
so ugotovili tudi pri slova-
škem vozniku, ki je na toč-
ko nadzora prav tako pripe-
ljal v času, ko mu je tahograf 
beležil čas počitka. Odredili 
so izredni pregled tahogra-
fa, na katerem so iz vozila 
odstranili tahograf in senzor 
gibanja. V tehnični delavni-
ci so ugotovili predelavo na 
senzorju, ki je omogočala 
vozniku uporabo te mani-
pulacije, s katero je ponare-
dil, uničil ter prikril podatke, 
zabeležene na kartico. Voz-
niku je bila na kraju vročena 
odločba o prekršku v znesku 
5.000 evrov, za pravno ose-
bo pa 26.000 evrov. Pravna 
oseba pa bo poleg tega mora-
la plačati še stroške postopka 
v višini 3.100 evrov.

Droge, alkohol, gledanje 
filma

Pri slovenskem vozniku to-
vornega vozila z nameščeni-
mi trajnimi preskusnimi ta-
blicami so policisti ugotovi-
li kršitev, saj za njihovo upo-
rabo ni imel ustreznega dovo-
ljenja, ki ga voznik potrebuje 
za vsakokratno vožnjo s tovr-
stnimi tablicami. Poleg tega je 
voznik vozil pod vplivom pre-
povedanih drog, zaradi česar 
mu je bil odrejen strokovni 
pregled, ki ga je voznik odklo-
nil.

Policisti so ustavili tudi slo-
venskega voznika, ki je vozil 
pod vplivom alkohola (0,26 
miligrama alkohola na liter iz-
dihanega zraka). Eden od vo-
znikov pa je spregledal celot-
no prometno signalizacijo, ki 
je voznike usmerjala na nad-
zorno točko. Ko je v zadnjem 

trenutku komaj varno usta-
vil, so policisti ugotovili, da 
je med vožnjo gledal film in 
sploh ni bil pozoren na doga-
janje na vozišču. Vozniku so 
izrekli globo v višini 410 evrov 
in tri kazenske točke.

Pri več voznikih, ki so pre-
težno opravljali mednarodne 
prevoze, so ugotovili nespo-
štovanje predpisanih dnev-
nih časov voženj, dovolje-
ne tedenske kvote delovnih 
ur, dnevnih in tedenskih po-
čitkov, nepravilno uporabo 
preklopnih mehanizmov, 
neopravljen ročni vnos v ta-
hograf, ki potrjuje voznikov 
delovni čas, itd. V petih pri-
merih tovor ni bil pravilno na-
ložen in pritrjen, zato so po-
licisti ukrepali zoper voznike 
in tudi prevozna podjetja. Tri-
je vozniki so tudi prekorači-
li hitrost.

V poostrenem nadzoru so policisti ustavili 59 tovornih vozil in dva avtobusa ter ugotovili 49 
kršitev. / Foto: Gorazd Kavčič

Karavanke – Večkilometr-
ski zastoji se pred predorom 
Karavanke običajno pojavijo 
vsak konec tedna, ko se tuji 
turisti množično vračajo z 
dopustov. V sredo pa je več 
kot enajstkilometrska kolo-
na vozil nastala zaradi po-
žara na vozilu na avstrijski 
strani predora, ki je bil za 
dve uri zaprt. V tem času je 
na gorenjski avtocesti proti 
Karavankam nastala šestki-
lometrska kolona vozil, ki 
se je v naslednji uri podalj-
šala že na več kot enajst kilo-
metrov. Daljši zastoj je pred 
predorom Karavanke nastal 
tudi včeraj, zato so ga zara-
di varnosti občasno zapirali 
v smeri Avstrije.

V sredo popoldan je proti Karavankam zaradi požara v predoru obstal promet na avtocesti.

Simon Šubic

Kamnik – V ponedeljek, na 
veliki šmaren, okoli 20.50 je 
prišlo do prometne nesreče 
na Cankarjevi cesti v Meki-
njah, v kateri sta bila udele-
žena voznik osebnega vo-
zila in mlajša kolesarka, so 
sporočili s Policijske upra-
ve Ljubljana. Po doslej zna-
nih informacijah naj bi vo-
znik osebnega vozila zape-
ljal na nasprotni pas in trčil 

v kolesarko. Voznik je po tr-
čenju sicer ustavil in poško-
dovani mladoletni kolesar-
ki ponudil pomoč, nato pa s 
kraja odpeljal, ne da bi nudil 
svoje podatke. Zaradi razja-
snitev okoliščin policisti pro-
sijo voznika osebnega vozi-
la in vse morebitne očivid-
ce, da pokličejo na telefon-
sko številko 113 ali se v času 
uradnih ur zglasijo oziroma 
pokličejo na Policijsko po-
stajo Kamnik (01 830 31 80).

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
pred dnevi obravnavali mo-
škega, ki je v pretepu lažje 
poškodoval dva druga mo-
ška. V drugem primeru pa sta 
se stepla dva moška, eden se 
je pri tem poškodoval. Zoper 
vse tri so uvedli postopek.

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v ponedeljek obravna-
vali prijavo uporabe reševalnega pasu med zastojem na avto-
cesti. Ob kontroli se je tuji voznik izgovoril, da otrok potrebuje 
zdravniško pomoč, zato so opravili spremstvo do bližnje zdra-
vstvene ustanove, kjer pa je oče zdravniško pomoč odklonil. S 
tem je policistom potrdil sum, da je po reševalnem pasu vozil 
le zaradi prehitevanja kolone, zato je moral poravnati globo.

Stepli so se

Tuji voznik zlorabil reševalni pas

Kranj – V sredo so v gorah 
potekala štiri helikopter-
ska reševanja. Helikopter 
Slovenske vojske je z ekipo 
za helikoptersko reševanje 
dopoldan poletel do koče 
na Doliču, kjer so rešili po-
hodnika z zdravstvenimi 
težavami in še drugega pla-
ninca s poškodbo noge. Na 
Kredarici se je poškodovala 
planinka, obravnavali pa so 
tudi padec alpinistke v Tri-
glavski severni steni. Iz ste-
ne se ji je pri padcu iztrgal 
klin, alpinistko pa je zadr-
žal soplezalec. Klasično re-
ševanje pa so gorski reše-
valci izvedli v Dovžanovi 

soteski, kjer je plezalka 
padla v steni in se poško-
dovala po glavi. Tudi v po-
nedeljek je helikopter pos-
redoval v štirih gorskih ne-
srečah.

»Počasi že prehajamo h 
koncu tedna, ko bodo gore 
zelo verjetno ponovno oble-
gane. Pozivamo k varnim 
ter odgovornim in pravil-
nim odločitvam, ki naj bodo 
prilagojene sposobnostim 
in opremi posameznika. Le-
tos je največ posredovanj v 
gorah zaradi izgubljenih in 
onemoglih pohodnikov ter 
bolezenskih stanj, padcev 
na poteh in zaplezanih po-
sameznikov,« so še opozo-
rili gorenjski policisti.

Simon Šubic

Simon Šubic

Turisti te dni Slovenije ne zapuščajo dobre volje. / Foto: Nik Bertoncelj

Mesto prometne nesreče na Cankarjevi cesti v Mekinjah 
/ Foto: PU Ljubljana (zajem zaslona)

V zadnjem poostrenem nadzoru tovornih vozil in avtobusov na avtocestnih počivališčih so policisti 
med drugim ugotovili manipulacije tahografa, vožnjo pod vplivom alkohola in drog ...

Za volanom gledal filmKamniški policisti 
potrebujejo pomoč

Alpinistko zadržal v steni

Zastoj zaradi požara v predoru

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
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Jutri, v soboto, bodo na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni odprli jubilejni, že šestdeseti mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem sodeluje 
1750 razstavljavcev iz 31 držav. Sejem bo trajal šest dni.

Cveto Zaplotnik

Šestdeseti kmetijski sejem v Gornji Radgoni

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo

Gornja Radgona – Začet-
ki sodobnih sejmov v Gor-
nji Radgoni segajo v leto 
1962, ko so v tam organizi-
rali prvo sejemsko priredi-
tev – Pomurski sejem. Več 
kot desetletje je organizacija 
sejmov slonela na zagnano-
sti entuziastov, od leta 1975 
dalje jim je pomagala izku-
šena ekipa Gospodarskega 
razstavišča iz Ljubljane, naj-
večjo prelomnico pa je po-
menilo leto 1993, ko je Po-
murski sejem postal samo-
stojna gospodarska družba. 
Vseskozi, vseh šest desetle-
tij, je bil kmetijsko-živilski 
sejem glavni sejemski pro-
jekt in dogodek. »S svojimi 
bogatimi vsebinami je ne-
pogrešljiv za razvoj sloven-
skega kmetijstva, živilstva 
in podeželja. Prinaša ino-
vacije, trajnostne usmeritve 
in odlične prakse,« je pred 
začetkom jubilejnega sej-
ma Agra dejal Janez Erja-
vec, predsednik uprave Po-
murskega sejma, in dodal, 
da sejem po dveh težkih le-
tih pandemije covida-19 pra-
znuje jubilej v sijaju najbolj-
ših sejemskih let.

Japonska – država 
partnerica sejma

Na letošnjem sejmu sode-
luje 1750 razstavljavcev iz 31 
držav, med njimi so tudi iz 
Japonske, ki je letos država 
partnerica sejma. Razstavni 
prostor obsega 70.800 kva-
dratnih metrov notranjih 
in zunanjih razstavnih po-
vršin ter površin za razsta-
ve živali in vzorčne nasade 
rastlin. V sejemski ponudbi 
prevladujejo izdelki in stori-
tve s področja kmetijstva in 

živilstva – traktorji in trak-
torski priključki, prikoli-
ce, trosilniki, plugi, cister-
ne, nakladalci, zgrabljalni-
ki, motokultivatorji, profesi-
onalne in robotske kosilni-
ce, radijsko vodeni samoho-
dni goseničarji, teleskopski 
nakladalniki, hladilna teh-
nika, sušilnice, namakalni 
sistemi, rezilno-cepilni stro-
ji, žage, vitli, dvigala, goz-
darske prikolice, oprema in 
pripomočki za gostinstvo in 
kmečki turizem, gnojila, se-
mena, sadike – in še bi lahko 
naštevali.

Razstave živali in vzorčni 
nasadi

Na sejmu se bodo predsta-
vile tudi vse najpomemb-
nejše kmetijske organiza-
cije in ustanove – ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ter njegove 

ustanove, kmetijsko-goz-
darska zbornica, zavod za 
gozdove, zadružna zveza, 
zbornica kmetijskih in živil-
skih podjetij, čebelarska zve-
za, zveza slovenske podežel-
ske mladine, biotehniška fa-
kulteta, konzorcij biotehni-
ških šol … V času sejma bo 
več razstav živali – razstava 
slovenskih avtohtonih pa-
sem domačih živali ter raz-
stave goved, konj, prašičev, 
drobnice, kraških ovčarjev 
in čebelarstva. Obiskovalci 
si bodo lahko ogledali tudi 
vzorčni nasad Biotehniške 
šole Rakičan, poligon Zeleni 
dragulji narave, permakul-
turno-biodinamični vrt, bi-
odinamični vrt semenarske 
hiše Amarant, vzorčni če-
belnjak, aktivnosti društva 
za permakultro … Na ogled 
bosta tudi razstavi o zgodo-
vini Pomurskega sejma in 

sejma Agra ter o 150-letni 
zgodovini zadružništva na 
Slovenskem.

Posveti, tekmovanja, 
srečanja …

Sejemsko dogajanje bodo 
zaznamovala tudi posveto-
vanja in predavanja o raz-
ličnih aktualnih in strokov-

nih temah, tekmovanja, po-
delitve priznanj, srečanja, 
predstavitve in zabavni do-
godki. Na sejmu bo podeli-
tev priznanj izdelovalcem 
najbolje ocenjenih izdelkov 
na sejemskih ocenjevanjih, 

zaslužnim zadružnikom 
in zadružnim organizaci-
jam, rejcem goved, drob-
nice in prašičev ter najbolj-
šim v akciji S kmetije za vas, 
razglasitev naj mlade kmeti-
ce, prvo srečanje čebelarjev 
– praporščakov iz vse Slove-
nije, državno sekaško tek-
movanje lastnikov gozdov, 

tekmovanje v vlečenju vrvi 
in v plesanju polke, srečanja 
mladih kmetov in podežel-
ske mladine, kmečkih žena 
in deklet, lastnikov staro-
dobnih traktorjev Steyr – in 
tako dalje.

20. – 25. 8. 2022
Gornja Radgona

60. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

TRADICIONALNO SVEŽ!
www.sejem-agra.si

DRŽAVA PARTNER
JAPONSKA

 

Gornja Radgona – Sejemsko dogajanje jubilejnega kmetij-
sko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni bodo zazna-
movala tudi številna predavanja, posvetovanja in pogovori. 
Omenimo le nekatere. V nedeljo bodo pogovori o digitalnih 
tehnologijah v kmetijstvu ter o tem, zakaj je lepo biti kmet 
in kakšen gozd bomo prepustili naslednjim generacijam. 
V ponedeljek bodo posvet o stanju v verigi preskrbe s hra-
no, predavanje o namakanju kot nuji za obstoj slovenskega 
kmetijstva ter posvet o strateškem načrtu skupne kmetijske 
politike 2023–2027. V torek bodo sadjarski posvet, pogovor 
o tem, kako šole pripravljajo mlade prevzemnike kmetij, ter 
predstavitev aplikacije za spremljanje površin Sopotnik. V 
sredo bo predstavitev ukrepov nove skupne kmetijske politi-
ke 2023–2027, ki so pomembni za rejce drobnice, in novega 
pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice. V četrtek bo 
posvet o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah 
in predstavitev novosti na Agrometeorološkem portalu Slo-
venije glede prognostičnih obvestil za bolezni in škodljivce 
kmetijskih rastlin.

Predstavitev ukrepov skupne kmetijske politike

Kranj – Kmetijsko-živilski se-
jem Agra v Gornji Radgoni 
si vsako leto ogledajo tudi 
številni gorenjski kmetje. 
Tudi letos ne bo nič druga-
če. Kranjska območna enota 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije organizira v 
torek, 23. avgusta, za svoje 
člane brezplačen prevoz na 
ogled sejma. Vsi, ki bi si se-
jem radi ogledali, naj za re-
zervacijo mesta v avtobusu 
pokličejo na telefonsko števil-
ko 04/280 46 24. V zbornici 
zbirajo prijave do ponedeljka, 
22. avgusta, oziroma do za-
sedenosti avtobusa.

Z Gorenjske na ogled 
sejma Agra

Na Pomurskem sejmu bo hkrati s sejmom Agra 
potekal tudi 22. mednarodni sejem embalaže, tehnike 
pakiranja in logistike Inpak, na katerem bodo na ogled 
tudi nagrajeni izdelki iz ocenjevanja Slovenski oskar 
za embalažo.

V sejemski ponudbi bo tudi veliko traktorjev in druge kmetijske mehanizacije. / Foto: Cveto Zaplotnik
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Gornja Radgona – Na oce-
njevanje mesa in mesnih iz-
delkov je 44 podjetij, od tega 
40 iz Slovenije, dalo skupno 
458 izdelkov, med katerimi 
je bilo 314 standardnih izdel-
kov, 19 novih izdelkov, 16 va-
rovanih mesnin in 107 vzor-
cev mesa. Med 31 izdelki, ki 
so trikrat zapored osvojili zla-
to medaljo in so prejeli naj-
višje priznanje, naziv šam-
pion kakovosti, so tudi Kam-
niški odščipanci z mesnato 
slanino brez »E« iz podjetja 
Meso Kamnik in Sveži do-
mači piščanec s kmetije Ga-
ljot – Adrijan Galjot NDDK v 
Lahovčah. Podjetje Meso Ka-
mnik je poleg šampiona pre-
jelo za svoje izdelke še sedem 
zlatih medalj, tri zlate za tr-
žno ponudbo, devet srebrnih 
medalj ter po eno srebrno in 
bronasto medaljo za tržno 
ponudbo, Galjot – Adrijan 
Galjot NDDK pa poleg šam-
piona še dve srebrni medalji.

Uspešne so bile tudi dru-
ge gorenjske mesarije. Bu-
tik Gurman iz Gobovc pri 
Podnartu je prejelo tri srebr-
ne medalje, Čadež z Visoke-
ga pet zlatih medalj, osem-
najst srebrnih in pet brona-
stih medalj, Klavnica in do-
mače mesnine SOUD – Du-
šan Globočnik iz Zagorice 
pri Rovah dve srebrni in eno 
bronasto medaljo, Mesari-
ja Hribar – Marko Dolenc iz 
Predoselj eno zlato medaljo, 
eno zlato za tržno ponud-
bo ter štiri srebrne medalje, 
Mesarstvo Oblak iz Žirov tri 
zlate medalje, enajst srebr-
nih, eno srebrno za tržno po-
nudbo ter tri bronaste meda-
lje, Tomaž Ažman s kmeti-
je na Suhi pri Predosljah pa 
eno srebrno medaljo in eno 
srebrno za tržno ponudbo.

Najvišje priznanje za 
Vogelnikove štruklje

Dvaindvajset podjetij iz 
šestih držav je na ocenje-
vanje mleka in mlečnih 

izdelkov dalo 199 izdelkov, 
izmed katerih je ocenjevalna 
komisija izbrala najboljše 
ter jim podelila šampionske 
naslove ter zlate, srebrne in 
bronaste medalje. Štirje iz-
delki, ki so bili tri leta zapo-
red nagrajeni z zlato meda-
ljo, so prejeli naziv šampion 
kakovosti, med njimi so tudi 
borovničevi štruklji, ki jih je 
izdelal samostojni podjetnik 
Peter Vogelnik – Moji štruk-
lji Slovenije. Vogelnik je po-
leg šampiona prejel za svo-
je izdelke še tri velike zlate 
medalje. Posebno priznanje 
za doseženo izjemno kako-
vost je komisija podelila Po-
murskim mlekarnam za sir 
ementalec.

Klemenčičev akacijev 
med je šampion

Na ocenjevanje je 145 če-
belarjev in čebelarskih pod-
jetij iz Slovenije, Avstrije, 
Hrvaške in Slovaške dalo 
199 vzorcev medu. Oce-
njevalna komisija je izmed 

vseh vzorcev najvišje število 
točk dodelila akacijevemu 
medu iz Čebelarstva Kle-
menčič iz Škofje Loke, ki je 
s tem postal šampion. Kle-
menčič je dobil zlato meda-
ljo še za kostanjev med. Us-
pešni so bili tudi preosta-
li čebelarji s širšega gorenj-
skega območja. Branko Mli-
nar in Jože Frelih, oba iz Ži-
rov, ter Jernej Benedičič iz 
Martinj Vrha so dobili zla-
te medalje, Čebelarstvo Ki-
movec iz Šenčurja srebrno, 
Drago Pančur z Lancovega 
bronasto, Jožef Kokl iz Po-
toč zlato in bronasto meda-
ljo, Jure Andrejka iz Dom-
žal zlato in srebrno meda-
ljo, prav tako zlato in srebr-
no tudi Tatjana Petrič iz Ra-
teč.

Ocenjevalna komisija, ki 
jo je vodila Amalija Božnar, 
je ugotavljala, da je števi-
lo vzorcev posamezne vrste 
medu odražalo dosedanjo 
letošnjo čebelarsko sezono, 
za katero je bilo značilno 

dobro medenje spomladi 
in slabo poleti. Prav zato je 
bilo na ocenjevanju največ 
cvetličnega in akacijevega 
medu, smrekovega ni bilo, 
hojinega pa le par vzorcev.

V okviru sejma Agra je po-
tekalo tudi ocenjevanje me-
denih pijač, na katero je de-
set čebelarjev oziroma pod-
jetij iz Slovenije dalo dva-
najst vzorcev pijač. Z Go-
renjskega je na ocenjevanju 
sodeloval čebelar Boštjan 
Noč s Sela pri Žirovnici, ki 
je za penečo medico prejel 
zlato medaljo.

Priznanja za sokove in 
embalirane vode

Na ocenjevanje sokov, bre-
zalkoholnih pijač in embali-
rane vode je 37 podjetij iz Slo-
venije, Avstrije, Italije, Hr-
vaške in Tajske dalo skup-
no 134 izdelkov. Kot ugota-
vlja predsednik ocenjeval-
ne komisije prof. dr. Janez 
Hribar, so posebej v trendu 
pijače z manjšo vsebnostjo 

sladkorja in novimi okusi, 
ki so se izkazali za zelo spre-
jemljive v tehnološki pripra-
vi in po senzoričnih vredno-
tah. Pri sokovih se nadaljuje 
trend ponudbe sokov iz aro-
nije in čistih sokov iz jabolk.

Na ocenjevanju so se z iz-
delki izkazali tudi gorenjski 
ponudniki pijač. Artičoka – 
Ksenija Verbič iz Cerkelj je 
za svoje izdelke prejela dve 
veliki zlati medalji in eno 
zlato medaljo, BeLife iz Ka-
mnika, Dragica Štirn s Suhe 
pri Predosljah in Galavita iz 
Kamnika po eno veliko zla-
to medaljo, Kmetija Princ – 
Franc Jakob Pušavec s Hu-
dega pri Tržiču eno veliko 
zlato medaljo, eno zlato me-
daljo, pet srebrnih in tri bro-
naste medalje, Nektar Na-
tura iz Kamnika eno veliko 
zlato medaljo ter po eno zla-
to in srebrno medaljo, druž-
ba Voda 902 iz Podloma pri 
Stahovici pa eno zlato ter po 
dve srebrni in bronasti me-
dalji.

Cveto Zaplotnik

Na Pomurskem sejmu so v okviru priprav na šestdeseti mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ocenili kakovost mesa in mesnih izdelkov, mleka in 
mlečnih izdelkov, sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, vina, bio vina, medu in medenih pijač, včeraj in danes pa poteka na sejmu še ocenjevanje 
kmetijske mehanizacije in opreme.

Sejemska priznanja tudi gorenjskim izdelovalcem

Mesarstvo Oblak d. o. o.

 Industrijska ulica 17,  4226 Žiri

Telefon:04/510 56 60

www.mesarstvo-oblak.si

ZLATA MEDALJA 
Tatarski biftek 

Hrenovka v naravnem ovoju 
Zaseka gorenjska

SREBRNA MEDALJA 
Šunka v ovitku 

Kulen 
Klobasa v zorenju 
Kmečka panceta 

Goveja drobna salama 
Posebnica z vrtninami 

Posebnica 
Prekajeni vrat 

Prekajena šunka 
Suhi ocvirki 

Domača budjola
 

SREBRNA MEDALJA  
ZA TRŽNO PONUDBO 

Mešani čevapčiči

BRONASTA MEDALJA 
Suha domača salama 

Poldetova klobasa 
Šunka Pica kraljica

Mesarija Hribar, proizvodnja in prodaja mesnih izdelkov
Marko Dolenc s.p., Predoslje 78, Kranj

041608763
mesarijahribar.predoslje@gmail.com

http://www.facebook.com/hribarpredoslje

Mesarija Hribar je ena izmed 13. certificiranih proizvajalcev Kranjske klobase v Sloveniji.

Mesarija Hribar se nahaja v vasi Predoslje,  
v neposredni bližini protokolarnega objekta Brdo.  

ZLATA MEDALJA
• Želodček s kašo

SREBRNA MEDALJA
• Hrenovka  

v naravnem ovoju 
• Hribarjeva klobasa 

• Telečja hrenovka  
v naravnem ovoju 
• Cojzova klobasaZLATA MEDALJA  

ZA TRŽNO PONUDBO 
• Čevapčiči
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Kranj – Do 2. septembra je 
javno razgrnjen osnutek lo-
vskoupravljavskega načrta 
za gorenjsko lovskouprav-
ljavsko območje za desetle-
tno obdobje 2021–2030, še 
pred koncem razgrnitve pa 
bo tudi javna obravnava.

Poslabšanje v ravninskem 
delu območja

Kot ugotavljajo v zavodu 
za gozdove, kjer je ena od 
njihovih nalog tudi lovsko 
načrtovanje, se je v zadnjem 
desetletju življenjsko oko-
lje divjadi občutno spreme-
nilo. Največje spremembe 
so v gozdovih v sredogorju. 
Tam se je zaradi naravnih 
ujm in namnožitve luba-
darja povečal posek drevja, s 
tem pa tudi obseg gozdov s 
podrastjo in mladjem, kar je 
izboljšalo prehranske mož-
nosti za divjad in razmere za 
kritje ter za razmnoževanje 
in vzrejo mladičev. Razmere 
pa so se najbolj poslabšale v 

ravninskem, pretežno kme-
tijskem delu območja, kjer 
so na poslabšanje kakovo-
sti življenjskega okolja div-
jadi vplivale krčitve gozdov, 
urbanizacija, posek posa-
meznih dreves, zmanjšanje 
površine njiv in pospeševa-
nje monokultur, predvsem 
pa motnje, ki jih povzročajo 
ljudje s prostočasnimi aktiv-
nostmi.

Velika objedenost mladja
Za gorenjsko lovskou-

pravljavsko območje so zna-
čilne visoke stopnje objede-
nosti gozdnega mladja. V 

treh od štirih popisnih enot, 
kjer je prisotna jelenjad, be-
ležijo eno najvišjih stopenj 
objedenosti v državi, v vseh 

treh enotah pa se kaže trend 
povečevanja splošne obje-
denosti in tudi objedenosti 
mladja bukve. »Visoke stop-
nje objedenosti, poškodova-
nost mladja in vpliv na dre-
vesno sestavo mladja so bili 
prepoznani kot glavni neže-
leni učinki vpliva rastlinoje-
de parkljaste divjadi na oko-
lje,« ugotavljajo v zavodu za 
gozdove in dodajajo, da so 
upravljavci lovišč v zadnjem 
desetletju za škode po divja-
di izplačali nekaj več kot 178 
tisoč evrov, od tega največ 
za škode, ki so jih povzročili 
divji prašiči.

Pri upravljanju populaci-
je divjadi so bili v zadnjem 
desetletju uspešnejši pri 
vrstah (srna, gams, jazbec, 

lisica …), ki nimajo večjega 
vpliva na kmetijstvo in gos-
podarjenje z gozdovi, slabše 
pa so uresničili cilje pri jele-
nu, divjem prašiču, sivi vra-
ni …), ki imajo na te dejavno-
sti večji vpliv. Pri večini vrst 
divjadi so načrt odvzema iz 
lovišč izpolnili v okviru do-
pustnih odstopanj, pri tem 
pa so slabšo realizacijo bele-
žili pri okoljsko bolj proble-
matični divjadi (jelen, div-
ji prašič) in pri lovno manj 
zanimivih vrstah (kuna, sra-
ka, šoja).

Določili glavne usmeritve 
za ukrepanje

V lovskoupravljavskem 
načrtu kot glavne probleme 
pri upravljanju z divjadjo in 
njenim življenjskim oko-
ljem poudarjajo visoko šte-
vilčnost jelenjadi, njeno pro-
storsko širjenje ter objede-
nost mladja, naraščanje šte-
vila divjih prašičev in obsega 
škod, ki jih povzročajo, upad 
gostote male divjadi zara-
di poslabšanja življenjskega 

okolja, številčnost in širje-
nje šakala ter njegov vpliv na 
domorodne vrste divjadi ter 
številčnost sive vrane in njen 
vpliv na posevke. Na podlagi 
problemov so določili glav-
ne cilje ter za posamezne 
vrste divjadi tudi usmeritve 
za ukrepanje. Pri jelenu je 
tako cilj znižati številčnost v 

vseh prostorskih enotah ter 
preprečiti širitev v ravnin-
ski, pretežno kmetijski del 
območja. Podoben cilj, to je 
znižati številčnost, so si zas-
tavili tudi pri divjem praši-
ču in sivi vrani. Pri drugih 
vrstah divjadi je cilj ohraniti 
sedanjo številčnost ali jo celo 
rahlo povečati. 

Cveto Zaplotnik

Jelenjadi je preveč / Foto: Gorazd Kavčič

Lovskoupravljavski načrt za gorenjsko lovskoupravljavsko območje za obdobje 2021–2030 predvideva zmanjšanje števila jelenjadi, divjih prašičev in sivih vran.

Načrtujejo zmanjšanje števila jelenjadi

Gorenjsko lovskoupravljavsko območje obsega 
231.211 hektarjev, od tega je 18.070 hektarjev nelovne 
površine. Na območju je štirideset lovišč, ki jih 
upravljajo lovske družine, in dve lovišči s posebnim 
namenom – Kozorog Kamnik in Brdo pri Kranju.

Samo iz najokusnejšega domačega mesa,
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin),

brez umetnih barvil in brez alergenov.

MESNICE ČADEŽ Kranj, Koroška c. 26  I  Škofja Loka, SPAR partner ČADEŽ v Nami  I  Bohinjska Bistrica, SPAR partner ČADEŽ, Triglavska c. 36  I  Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6  I  
Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc  I  www.mesarstvo-cadez.si

- Jetrna pašteta fino mleta
- Jetrna pašteta s čebulo grobo mleta
- Domača gorenjska zaseka 275 g
- Gorenjski želodček s kašo
- Suhi svinjski hrbet bk - laks kare

- Kranjska klobasa
- Tatarski biftek
- Kranjska klobasa - EKO
- Mesni sir s čebulo
- Suha domača klobasa v Gorenjski zaseki
- Eko suha domača klobasa
- Bernske hrenovke s sirom ovite s slanino
- Eko hrenovke v naravnem ovoju
- Suha goveja obešanka - vešalica
- Kuhan pršut
- Mesni sir z zelenjavo
- Telečje hrenovke v naravnem ovoju
- Pikantna madžarska klobasa
- Sudžukica goveja pikantna klobasa
- Domača prekajena šunka v ovoju
- Posebna z zelenjavo
- Suha domača salama
- Jezerska šunka - kmečki pršut

- Žar klobasa z mozzarello
- Prekajena slanina s papriko
- Eko suha domača salama
- Hrenovke v naravnem ovoju
- Goveja klobasa za kuhanje

NOVO! NOVO! NOVO!
  uradna prodaja traktorjev ter ostale mehanizacije 

NEW HOLLAND
  uradno servisiranje NEW HOLLAND

  uradna prodaja rezervnih delov NEW HOLLAND

Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj
TEL.: 04 2331 375, 04 2357 710, GSM: 041 628 065, 031 628 065

E-POŠTA: klasje@siol.neteuro-globtrade.si
Euro globtrade, d.o.o.  Voklo 49, 4208 Šenčur 

info:  041 208 568 / 040 437 135

OPREMITE VAŠ 
TRAKTOR Z 

NAKLADALNIKOM

Brezplačna

montaža

na Vašem

domu.
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Kot je povedal direktor 
podjetja Rok Gartnar, so 
pnevmatiko že začeli raz-
vijati in testirati. Izdelali so 
testno kolo in prototip, ki je 
na poligonu odlično pres-
tal testiranje. Ko bodo proi-

zvodnjo preselili v nove pro-
store, ki jih gradijo v dolini, 
bodo tam postavili tudi proi-
zvodno linijo, na kateri bodo 
sami izdelovali kolesa z dve-
ma različnima širinama 
in s tremi različnimi profi-
li pnevmatik, to je s kmetij-
skim, gozdarskim in komu-
nalnim profilom.

V pnevmatike bodo vgra-
jeni guma, tkanina cord in 
kovina. »Izdelava pnevma-
tike bo zahtevno opravilo, 
v njej bo več vrst različne 

gume,« je pojasnil Rok Gar-
tnar in dodal, da bo pnev-
matika na zahtevnih tere-
nih odporna proti velikim 
obremenitvam, hkrati pa 
prožna, da se bo prilagajala 
grbinam in skalnatemu te-
renu. Obroč gume bo meh-
kejši, guma se bo lahko sti-

snila oziroma sploščila, s 
tem pa se bo površina opri-
jema med gumo in podla-
go (terenom) v primerjavi 
z običajnimi gumami pove-
čala za enainpolkrat.

S takšnimi pnevmatika-
mi se bodo tudi komunal-
ni stroji lažje premikali čez 
robnike in druge »ovire«, 
stroji pa bodo tudi bistveno 
manj občutljivi za tresljaje, 
saj bo že sama guma ubla-
žila velik del vibracij, ki jih 
povzročajo zahtevni tereni.

Pnevmatike za boljši 
oprijem strojev

Rok Gartnar / Foto: Cveto Zaplotnik

Če bi tudi pri nas veljale 
evropske odkupne cene …

Kranj – Če bi slovenskim 
rejcem govedi in njihovim 
zadrugam priznali vsaj pov-
prečno letno evropsko od-
kupno ceno klavnega go-
veda in mleka, bi v obdob-
ju 2014–2021 lahko v ra-
zvoj investirali 208 milijo-
nov evrov, ugotavljajo v Za-
družni zvezi Slovenije. Po 
izračunih, ki so jih prip-
ravili na podlagi podatkov 
Evropske komisije in Tr-
žno informacijskega siste-
ma za mleko in mlečne iz-
delke ter govejo meso, so 
slovenski kmetje v zadnjih 
osmih letih zaradi zaostaja-
nja za cenami na skupnem 
evropskem trgu prejeli 158 
milijonov evrov manj za od-
dano mleko, 25 milijonov 
evrov manj za mlado pita-
no govedo in 28 milijonov 
evrov manj za krave za za-
kol kot v povprečju evropski 
kmetje. Letos so v Sloveniji 

odkupne cene tako mladega 
pitanega goveda kot klavnih 
krav sicer z zamikom sledi-
le rasti cen na evropskem 
trgu, vendar še vedno zaos-
tajajo za evropskimi cena-
mi. Cene mladega pitanega 
goveda so bile na primer v 
24. letošnjem tednu še ved-
no za 13,6 odstotka nižje od 
evropskega povprečja. Višje 
odkupne cene tudi ne pokri-
vajo pridelovalnih stroškov, 
ki so porasli zaradi podraži-
tev reprodukcijskega mate-
riala. Goriva so se v primer-
javi z obdobjem pred pan-
demijo covida-19 podražila 
skoraj za polovico, mineral-
na gnojila tri- do štirikratno, 
krmila več kot dvakratno …

Zadružna zveza Sloveni-
je v takšnih razmerah po-
ziva ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no ter vlado k čimprejšnje-
mu ukrepanju, s katerim 
bo kmetom zagotovila izpad 
prihodka.

Cveto Zaplotnik

Dragica Štirn,
nosilka dop. dej. na kmetiji

Suha pri Predosljah 56
4000 Kranj

kmetija.stirn@gmail.com
www.kmetija-stirn.si

041 790 303

Uživaj drugače, jej in pij domače! 
Na naši kmetiji se ukvarjamo s  
pri  delavo in predelavo zdravilnih 
ze lišč v okusne zeliščne sirupe 
in limonade. Izdelujemo jih po  
receptih naših babic iz naravnih  
sestavin brez konzervansov, 
bar   vil in umetnih arom. Lahko jih  
upo ra bi   te za pripravo osvežilnih na-
pitkov v vročih poletnih dneh ali pa toplih 
napitkov v mrzlih zimskih dneh, so pa tudi odli-
čen dodatek različnim sladicam in koktajlom.

Na letošnjem ocenjevanju 
AGRA v Gornji Radgoni  
je zeliščni sirup Cojz prejel  
že drugo veliko zlato 
medaljo.

Naši nagrajeni izdelki iz prejšnjih  
let so: sirup ingver z in brez do-

danega sladkorja, sirup Zdravko, sirup  
Kurkuma brez dodanega sladkorja, sirup 
meta in sirup bezeg.

Za vas izdelujemo
zeliščne sirupe in limonade,

tudi brez dodanega  
sladkorja.

Vabimo vas, da obiščete našo stojnico na Dnevu domačih dobrot v nedeljo, 28. 8. 2022,  
med 10. in 16. uro v parku Brdo pri Kranju.

 

1. stran
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Kranj – Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije je 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pos-
lala prvo oceno škode, ki 
jo je kmetijstvu povzročila 
suša. Od ministrstva priča-
kuje, da pripravi predlog fi-
nančne pomoči prizadetim 
kmetijam, izvede predčasno 

izplačilo finančnih pod-
por ter zniža oziroma odpi-
še prispevke za pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje ter najemnine za kme-
tijska zemljišča, ki so v las-
ti sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov.

V zbornici ugotavljajo, da 
je suša zelo prizadela travi-
nje in travno-deteljne me-
šanice, krme bo zaradi tega 

za polovico manj, ponekod 
tudi za 90 odstotkov. Od 
poljščin je najbolj prizade-
la koruzo, ki predvsem na 
lahkih peščenih tleh ne bo 
oblikovala storžev ali bodo 
ti zelo majhni. Ocenjujejo, 
da bo pridelek koruze v pov-
prečju manjši od 40 do 50 
odstotkov, ponekod pa bo 
izpad tudi več kot 80-od-
stoten. Pri krompirju bo 

pridelek manjši od 30 do 50 
odstotkov, pri vrtninah in 
sadju vsaj 40 odstotkov, po-
nekod pa celo več kot 80 od-
stotkov.

Zaradi manjšega odkosa 
na travinju in manjšega pri-
delka koruze se bodo v veli-
kih težavah znašli živinorej-
ci. Na območjih, kjer je velik 
izpad krme, so že prisiljeni 
zmanjševati stalež živali.

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne junija letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 42,85 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo 
za 1,99 evra ali 4,87 odstot-
ka več kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,02 odstotka maščobe in 
3,29 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 45,85 evra in je 
bila za 1,38 evra ali za 3,10 
odstotka višja kot maja. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 39,59 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 43,92 evra.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na nedavni 
seji sprejela novo uredbo o 
ekološki pridelavi in prede-
lavi kmetijskih pridelkov in 
živil, s katero je nacionalno 
ureditev prilagodila novi za-
konodaji, ki velja v Evropski 
uniji. Z novo uredbo je dolo-
čila proizvode, ki so dovolje-
ni v ekološki pridelavi in pre-
delavi, pravila glede obtežbe 
z živalmi in seznam počasi 

rastočih pasem v perutni-
ni, pravila glede uporabe 
neekološkega semenskega 
materiala, če ekološko seme 
ni na voljo, pravila o nadzoru 
nad obrati javne prehrane, 
ki ponujajo ekološka živila, 
pravila glede poročanja o ko-
ličinah ekoloških živil, ki so 
bila uvožena preko Sloveni-
je v Evropsko unijo, ter sank-
cije v primeru ugotovljenega 
manjšega, večjega in kritič-
nega neskladja.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Država naj pomaga prizadetim kmetijamOdkupne cene mleka

Nova uredba o ekološki 
pridelavi in predelavi

V harmoniji z naravo

Vrtni center

PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100

PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

-20%*

VSE ZA OZIMNICO

KAMADO RAMDA ŽARI
*Akcija traja do 31. 8. 2022

RASTLINA MESECA
AVGUSTA - BEGONIJA

*Akcija traja do 31. 8. 2022

SAMONAVIJALNI KOLUT
IN SOLARNI TUŠ

*Akcija traja do 31. 8. 2022

DELOVNA ZAŠČITA
*Akcija traja do 31. 8. 2022

HIDROPAK RAMDA

-15%*

-20%*

-20%*

Vljudno vabljeni, da nas v času sejma
AGRA, ki bo potekal od 20. - 25.8.2022,

obiščete na našem razstavnem prostoru,
kjer vam bomo pokazali novosti našega

prodajnega programa.
 

Veselimo se srečanja z vami!

OBIŠČITE NAS NA SEJMU AGRA

PE KOMENDA, Potok pri Komendi 12        
PE SLOVENSKA BISTRICA, Trgovska ulica 5

Interexport kmetijska mehanizacija Interexport_kmetijstvo

info@interexport.si     I     01 834 44 00     I      www.interexport.si

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na 
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017 32,87 35,25 28,63 32,97
December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95
December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16
December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56
December 2021 33,67 37,67 30,54 35,33
April 2022 38,66 42,73 35,67 40,63
Maj 2022 40,86 44,47 37,74 42,14
Junij 2022 42,85 45,85 39,59 43,92
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Kranj – Po podatkih držav-
nega statističnega urada so 
se cene kmetijskih pridel-
kov pri pridelovalcih na le-
tni ravni, med lanskim in le-
tošnjim junijem, zvišale v 
povprečju za 21 odstotkov, 
velik porast pa so v tem ob-
dobju zabeležili tudi pri ce-
nah kmetijskega reproduk-
cijskega materiala.

Cene rastlinskih pri-
delkov so se v enem letu v 

povprečju zvišale za 7,5 od-
stotka, pri tem pa so na po-
rast najbolj vplivala zvišanja 
cen žit za 65 odstotkov, in-
dustrijskih rastlin za 52 od-
stotkov, sadik in cvetja za 35 
odstotkov, vina za 21 odstot-
kov in krompirja za 11 od-
stotkov. Nižje kot pred enim 
letom pa so bile povprečne 
cene nekaterih vrst sadja – 
češenj, breskev in namiznih 
hrušk.

Cene živali in živalskih 
izdelkov so se v enem letu 

zvišale skoraj za 30 odstot-
kov. Povprečna cena mle-
ka pri pridelovalcu se je 
na letni ravni zvišala sko-
raj za 40 odstotkov, na 44 
centov za liter. Povprečna 
cena jajc je porasla približ-
no za eno tretjino. Cene ži-
vali za zakol so bile višje za 
četrtino, pri tem pa je bilo 
zvišanje najvišje pri gove-
du – za 33 odstotkov, viš-
je pa so bile tudi cene pra-
šičev in perutnine. V zad-
njem letu, med lanskim in 

letošnjim junijem, se je ob-
čutno podražila tudi veči-
na kmetijskega reproduk-
cijskega materiala. Po po-
datkih statističnega urada 
so se gnojila podražila več 
kot dvainpolkratno, ener-
gija in maziva za 35 odstot-
kov, krmila pa za 33 odstot-
kov. Sredstva za varstvo 
rastlin so se podražila za 11 
odstotkov, semena in sadi-
ke za manj kot štiri odstot-
ke, približno toliko pa tudi 
veterinarske storitve.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V zavodu navajajo 
podatek, da so do konca juli-
ja za posek označili 140 tisoč 
kubičnih metrov lubadark, 
od tega kar polovico v juliju. 
Količina je sicer enaka kot v 
lanskih prvih sedmih mese-

cih, vendar letos stanje zara-
di suše bolj vzbuja skrb kot 
lani. Razmere so najhujše v 
smrekovih gozdovih na ob-
močju Črne na Koroškem, 
Gorenjske, Kočevja in Zgor-
nje Savinjske doline, ob na-
daljevanju suše in visokih 
temperatur pa se bodo pos-
labšale tudi drugod v Slove-
niji.

Smrekova drevesa so za-
radi pomanjkanja padavin 
in visokih temperatur pos-
tala manj odporna proti na-
padom podlubnikov, zlas-
ti na sušnih in soncu bolj 
izpostavljenih legah; viso-
ke temperature pa so tudi 
pospešile razvoj podlubni-
kov. V tem času je prvi vi-
dni znak napada podlubni-
kov črvina, ki se nabira za 

luskami skorje ter na pajče-
vinah in rastju okoli dreves; 
znak napada pa je tudi od-
padanje zelenih iglic ter od-
padanje skorje pri še zeleni 
krošnji.

V zavodu za gozdove po-
zivajo lastnike, naj redno 
pregledujejo svoje gozdove 

in ob odkritju podlubnikov 
takoj, ne da čakajo na odloč-
bo zavoda, začnejo izvajati 
posek napadenih dreves in 
odvoz lesa iz gozda. Pravo-
časen posek ni pomemben 
le za preprečevanje širjenja 
lubadarja, ampak tudi za oh-
ranitev vrednosti lesa. Če la-
stniki napadena drevesa pra-
vočasno posekajo in obeli-
jo ali predelajo, se vrednost 
lesa bistveno ne zmanjša. V 
primeru, da s posekom od-
lašajo, se les zaradi okužbe 
z glivami obarva modrikas-
to, takšen pa zgubi prodajno 
vrednost. Če pa lastniki s po-
sekom čakajo vse dotlej, da 
začne z debla odpadati lubje 
in pokati les, je les razvred-
noten do cene celuloznega 
lesa.

Iz Zavoda za gozdove Slovenije opozarjajo, da 
se je v drugi polovici julija zaradi suše in visokih 
temperatur močno povečalo število smrekovih 
dreves, ki so jih napadli podlubniki.

Gozdove zaradi suše 
ogrožajo podlubniki

Cveto Zaplotnik

V letošnji suši smrekove gozdove močno napadajo 
podlubniki. / Foto: Cveto Zaplotnik

Stroški se zvišujejo, cene pa tudi

Hunter
Najboljši pridelek
in kakovost za
govedo

LG Emeleen
(FAO 200)
Najzgodnejša LGAN
koruza za silažo

Agrosaat 11 VITA
Nova neprezimna
mešanica za živa
njivska tla

Agrosaat 4
Agrosaat 6
Agrosaat 4 PLUS
Energija in surove
beljakovine za
govedorejce

Inkarnatka,
krmna ogrščica,
bela gorjušica,
oljna redkev,
meliorativna redkev,
facelija,
abesinska gizotija,
mnogocvetna
ljuljka, ...

MNOGOCVETNA
LJULJKA

LGAN
KORUZA

NEPREZIMNA
MEŠANICA

MEŠANICE Z
MNOGOCVETNO
LJULJKO

PREZIMNI
IN NEPREZIMNI
DOSEVKI

Za povečanje rodovitnosti tal, pridelavo krme in varovanje okolja
Strniščni dosevki Agrosaat

RWA Slovenija d. o. o.

Več informacij o ponudbi najdete v dobro založenih
trgovinah s semeni, na naši spletni strani www.agrosaat.si
ter pri svetovalni službi Agrosaat.

ZA VAS IMAMO ZELO UGODNO PONUDBO  
FINANCIRANJA OB NAKUPU TRAKTORJA LINDNER:

O% obrestna mera brez stroškov  
odobritve financiranja.

Pogoji za financiranje: 1/3 pologa ob nakupu traktorja, 
preostanek pa v dveh letih. Možne so tudi druge opcije financiranja  
v sodelovanju z                                       .

GORENJSKA . DOLENJSKA . PRIMORSKA . NOTRANJSKA

LARIX GT, d.o.o., Belska cesta 38, 4205 Preddvor
T: 04/255 66 10, I: www.lindner.si, E: larixgt@siol.net

 

KOROTAN, D.O.O., KRANJ, STRUŽEVO 20, 4000 KRANJ

info@korotan-kranj.si, trgovina, tel.: 04 20 24 235,  
mehanizacija in servis, tel.: 031 753 537, 031 375 278

www.korotan-kranj.si

KMETIJSKA TRGOVINA – 
krmila, žita, gnojila, škropiva, vse za vrt, domači izdelki,…

KMETIJSKA  
MEHANIZACIJA -  
traktorji Massey Ferguson,  
čelni nakladalci Quicke,…

SERVIS IN  
REZERVNI DELI
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Kranj – Tako je ministrstvo 
ob koncu junija objavilo dva 
javna razpisa za čebelarje – 
eden je bil namenjen vzreje-
valcem čebeljih matic, dru-
gi pa čebelarskim društvom. 
Za subvencioniranje vzre-
je čebeljih matic je name-
nilo 90 tisoč evrov, za izva-
janje pašnih redov pa 20 ti-
soč evrov. Društva, ki ima-
jo potrjen pašni red in v re-
gistru čebelnjakov vpisanih 
vsaj deset stojišč, so lahko 
uveljavljala podporo dvesto 
evrov na društvo, vzrejevalci 
čebeljih matic pa za vzrejeno 

gospodarsko matico 1,4 evra. 
Vlogo za pridobitev finančne 
pomoči so morali oddati do 
zaprtja razpisa oziroma do 
vključno 15. julija.

Denar za nakup 
čebelarske opreme

V okviru razpisa za sofinan-
ciranje nakupa čebelarske 
opreme je agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja izdala ob koncu junija prvi 
sveženj odločb – skupno 141 
odločb, s katerimi je čebelar-
jem dodelila nekaj manj kot 
165 tisoč evrov za posodobi-
tev zastarele čebelarske opre-
me, pripomočkov, naprav 

in tehnologije. Ker je v okvi-
ru razpisa ostalo še 380 tisoč 
evrov, so čebelarji lahko zap-
rosili za finančno pomoč tudi 
po izdaji prvega svežnja od-
ločb, to je do porabe denarja 
oziroma najkasneje do 31. ju-
lija.

Ob koncu julija je pote-
kel tudi rok za vlaganje vlog 
na javni razpis, s katerim je 
ministrstvo namenilo 17 ti-
soč evrov za vzdrževanje če-
belnjakov za prenos znanja. 
Za finančno podporo so se 
lahko potegovala čebelarska 
društva in druge organiza-
cije, ki posedujejo učni če-
belnjak, namenjen prenosu 

znanja. Pogoj je bil tudi, da 
vodijo dnevnik čebelarskih 
opravil in tudi evidenco o de-
lovnih obiskih čebelnjaka.

Sofinanciranje zdravil za 
zatiranje varoje

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je ju-
lija objavilo tudi razpis za sofi-
nanciranje zdravil, ki so v eko-
loškem čebelarstvu dovoljena 
za zatiranje varoje. Vlagatelji - 
fizične in pravne osebe, ki op-
ravljajo čebelarsko dejavnost, 
in so v roku, do 1. avgusta, od-
dali vlogo, se potegujejo za fi-
nančne podpore v skupnem 
znesku 27 tisoč evrov.

Plavški Rovt – Večino odgo-
vorov na ta vprašanja najde-
mo na tablah, ki so jih uprav-
ljavci Hruščanske planine 
in drugi pristojni namesti-
li na drevesa ob poti, ki vodi 
na planino. Tako obiskoval-

ci lahko na tablah prebere-
jo, da morajo zapirati leso – 
leseno ograjo, da ne smejo 
dražiti in vznemirjati živali, 
da morajo imeti pse na vrvici 
in da se živalim na paši prib-
ližujejo na lastno odgovor-
nost. Ker je na planini tudi 
bik, velja za obiskovalce še 
posebno opozorilo: »Pozor, 
hud bik!« Po planini se tudi 

ni dovoljeno voziti s kolesi, 
smeti je treba odnesti s pla-
nine v dolino … V bližini teh 
tabel je na drevesu še ena z 
opozorilom: »Vožnja na 
pašnik motornim vozilom 
ni dovoljena.«

Podobna pravila kot na 
Hruščanski planini veljajo 

tudi na drugih pašnih plani-
nah. Dobri poznavalci raz-
mer pravijo, da velika večina 
obiskovalcev pravila spoštu-
je, vedno pa se najdejo tudi 
takšni, ki jih ne upoštevajo: 
puščajo pse prosto tekati po 
planinah, se po planinah vo-
zijo s kolesom, puščajo tam 
odpadke, namenoma vzne-
mirjajo bike …

Cveto Zaplotnik

Kranj – V upravi za var-
no hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin v vročih po-
letnih dneh ponovno opo-
zarjajo lastnike in oskrbni-
ke živali na ustrezno ravna-
nje z živalmi. Kot poudar-
jajo, je za varovanje zdrav-
ja živali zelo pomembno, 
da imajo zadostne količine 
vode in da niso neposred-
no izpostavljene soncu. Ži-
valim, ki so na prostem, je 
treba zagotoviti možnost, da 

se umaknejo v senco – pod 
drevesa, v grmovje, pod nad-
streške … Rejnim živalim, ki 
so vseskozi v objektih, je pri 
visokih zunanjih tempera-
turah treba zagotoviti zrače-
nje prostorov, kar prepreču-
je čezmerno povišanje tem-
perature in zagotavlja bolj-
šo kakovost zraka. Prevaža-
nju živali se je pri tempera-
turah, višjih od trideset sto-
pinj Celzija, treba izogni-
ti. Prevoze živali je treba na-
črtovati v nočnem času ali v 
zgodnjih jutranjih urah.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik

Opozorilne table ob poti na Hruščansko planino  
/ Foto: Cveto Zaplotnik

Državni ukrepi za čebelarstvo

Živali potrebujejo vodo 
in senco

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA

DVIŽNA ROLO NAVOJNA VRATA

JOYTECH AC 600 ALLMATIC MOVEO 600 BENINCA BULL 5M BFT DEIMOS 400 ALLMATIC BIG ALLMATIC KALOS
 TURBO

do 500 kg do 400 kg do 2200 kgdo 600 kg do 600 kgdo 650 kg

229 € 309 € 349 € 279 € 550 € 430 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 ALLMATIC SO400 ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600 ALLMATIC MAXIARTK ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m do 300 kg / 3 m do 300 kg / 4,5 m do 500 kg / 5 mdo 3,5 m

369 €

415 €

480 € 670 € 735 €

510 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

29,30 €
33,70 €
42,80 €
53,40 €

steber v. 100 cm

steber v. 125 cm

steber v. 150 cm

steber v. 200 cm

18,40 €
20,00 €
23,40 €
27,70 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

21,70 €
24,20 €
28,60 €
40,20 €

4 mm

prodaja@kipkop.si  /  prodaja1@kipkop.si  /  prodaja2@kipkop.si  /  prodaja3@kipkop.si  /  prodaja4@kipkop.si  

www.kipkopshop.siinfoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 4,6 kW moč: 7,5 kW moč: 9,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

KK Camilla slim KK Thelma TOBY Helena 8 TOBY Helena 12 SOLE Croatica 12 SOLE Inserto vložekRade Končar TEP10

949 € 1149 € 1149 €1099 €

AKCIJA

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 739 €

ŽE OD 839 € ŽE OD 640 €

SEKCIJSKA 
INDUSTRIJSKA

DRSNA VRATA ENOKRILNA 
VHODNA

SEKCIJSKA DVIŽNA Z 
VGRAJENIM OSEBNIM 

PREHODOM

MODEL KIPROL55

www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €749 € 1149 €

KK Susy slim

779 €

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1495 €

SEKCIJSKA DVIŽNA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

Bela, srebrna in rjava 
barva vrat za isto ceno!

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA

SEKCIJSKA 
STRANSKA

ŽE OD 1414 €

ŽE OD 999 €

DVOKRILNA 
KK ECONOMIC 40

DVOKRILNA 
KK CLASSIC 44

ŽE OD 1220 €

MODEL KIPROL77

HITROTEKOČA
INDUSTRIJSKA 

ROLO KKBIO

ŽE OD 839 €
ŽE OD 1990 €

ŽE OD 1990 € 1XXXXŠt. 30, 26. julij 2018 1XXXXŠt. 9, 1. marec 2018

Smo kmetija z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzreje peru-
tnine. Specializirani smo za vzrejo nesnic različnih pasem, predvsem 
pa prodajamo rjave, grahaste in črne nesnice.

Naši objekti za vzrejo so novejši ali pa popolnoma tehnološko 
posodobljeni, kar pomeni, da celoten proces reje nadzira računal-
niški sistem, s čimer dosegamo najbolj kakovostne parametre vzre-
jenih živali. Pri vzreji jarkic je namreč najpomembnejša ustrezna 
tehnologija, kar zagotavlja dobro počutje živali. Zavedamo se, da 
je ustrezno zdravstveno stanje živali pogoj za doseganje dobrih 
rezultatov v času nesnosti, zato jarkice preventivno cepimo proti 
številnim boleznim.

Obdelujemo 50 ha kmetijskih površin, kar pomeni, da sami zago-
tavljamo večino potrebne hrane za naše živali. Imamo tudi lastno 
računalniško vodeno mešalnico krmil, kar pomeni celoten proces 
od njive do končnega izdelka, s čimer sta zagotovljeni sledljivost 
in tudi varnost.

Celotno prodajo vzrejenih živali zagotavljamo sami, saj le tako lah-
ko dosegamo neposreden stik z našimi kupci, jim svetujemo in jim v 
vsakem trenutku stojimo ob strani. Z vsemi kupci gojimo dolgoročen, 
partnerski odnos, saj z nekaterimi sodelujemo že več kot 25 let in takšno 
zvestobo nagrajujemo tudi z najugodnejšimi cenami na tržišču.

Vzreja nesnic Tibaot, Babinci 49, 9240 Ljutomer

Vzreja nesnic s 25-letno tradicijo
Smo kmetija z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzreje 

perutnine. Specializirani smo za vzrejo nesnic različnih pasem, 
predvsem prodajamo rjave, grahaste in črne nesnice.

Naši objekti za vzrejo so novejši ali pa popolnoma tehnološko po-
sodobljeni, kar pomeni, da celoten proces reje nadzira računalniški 
sistem, s čimer dosegamo najboljše kakovostne parametre vzrejenih 
živali. Pri vzreji jarkic je namreč najpomembnejša ustrezna tehnologija, 
kar zagotavlja dobro počutje živalim. Zavedamo se, da je ustrezno 
zdravstveno stanje živali pogoj za doseganje dobrih rezultatov v času 
nesnosti, zato jarkice preventivno cepimo proti številnim boleznim.

Obdelujemo preko 50 ha kmetijskih površin, tako da sami zago-
tavljamo večino potrebne hrane za naše živali. Imamo tudi lastno 
računalniško vodeno mešalnico krmil, kar pomeni celoten proces 
od njive do končnega produkta, s čimer sta zagotovljeni sledljivost 
in hkrati tudi varnost.

Celotno prodajo vzrejenih živali zagotavljamo sami, saj le tako lahko 
dosegamo neposreden stik z našimi kupci, jim svetujemo, torej jim v 
vsakem trenutku stojimo ob strani. Z vsemi kupci gojimo dolgoročen, 
partnerski odnos, saj z nekaterimi sodelujemo že več kot 25 let in ta-
kšno zvestobo nagrajujemo tudi z najugodnejšimi cenami na tržišču.
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Kako se je treba obnašati na planinskih pašnikih, 
na kaj je treba biti še posebno pozoren, česa se je 
treba bati …

Pravila in opozorila na 
planinskih pašnikih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z različnimi ukrepi pomaga čebelarstvu. Denar 
namenja tudi za posodobitev zastarele čebelarske opreme, pripomočkov, naprav in tehnologije.
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Ribno – Med letoma 1991 
in 1992 se je v Kranju po-
javila skavtska skupina, je-
seni 1992 pa se je oblikoval 
kranjski steg z okoli šestde-
setimi člani. Skozi leta se je 
skupini pridružilo vse več 
mladih, Triglavski steg pa 

danes sestavlja že skoraj 150 
aktivnih članov, razdeljenih 
v več starostnih skupin ozi-
roma vej. Za pester program 
trenutno skrbi 19 voditeljev. 
»Kranjski skavti se lahko po-
hvalimo tudi z dvema aktiv-
nima bratovščinama odra-
slih skavtov, ki ju sestavlja-
jo nekdanji voditelji in starši 

nekaterih aktivnih članov,« 
sta pojasnili kranjski skav-
tinji Neža Peternel in Neža 
Štremfelj.

Ob 30-letnici delovanja so 
organizirali tridnevni tabor 
v Ribnem pri Bledu, na ta-
bornem prostoru roda Beli 
bober, kamor so poleg ak-
tivnih članov povabili tudi 

vse nekdanje člane in star-
še. Ti so lahko podoživeli 
svoje skavtske spomine, ne-
kateri pa so sploh prvič oku-
sili skavtski način življenja. 
»Tema tabora je bila voda 
oziroma gorenjske reke, ki 
povezujejo vse člane naše-
ga stega. Skupaj smo zapluli 
po spominih in se pogumno 
prepustili, da nas tok odne-
se naprej,« sta dodali sogo-
vornici. K sodelovanju so po-
vabili tudi nekdanjo kranj-
sko skavtsko glasbeno sku-
pino Kr-OFF, katere člani 
so se posebej za to obletnico 
zopet zbrali in jim pričarali 
posebno koncertno vzduš-
je. Praznovanje so zaključili 
s slovesno sveto mašo in po-
gostitvijo.

Pristni odnosi in 
osebna rast

Kot sta še povedali sogo-
vornici, je poslanstvo skav-
tov s pomočjo skavtske 
vzgoje prispevati k vsestran-
skemu razvoju mladih lju-
di, da bi postali zrele oseb-
nosti, odgovorni državljani 
in dejavni člani skupnosti, 

v katerih se gibljejo. »To vo-
ditelji dosegamo s pomočjo 
skrbno načrtovanega vzgoj-
nega programa, ki odgovarja 
potrebam naših članov,« sta 
poudarili in dodali, da mlade 
med skavti navdušuje zlasti 
skavtski duh. »Ta energija, 
ki je prisotna med nami, in 
pristen stik z naravo. Se mi 
zdi, da skavti v današnjih ča-
sih predstavljajo neke vrste 
odklop od realnega sveta, ki 
pa žal postaja vse bolj virtua-
len. Med nami je veliko več-
ji poudarek na pristnih med-
sebojnih odnosih in osebno-
stni rasti.«

V zadnjem času je povpra-
ševanje po vključitvi med 
skavte v Kranju veliko. »V 
začetku letošnjega skavt-
skega leta smo v svoje vrste 
sprejeli skoraj dvajset članov 

več kot leto poprej. Kljub 
vsemu zaradi omejenih ka-
pacitet ne moremo spreje-
ti vseh, ki bi se nam želeli 
pridružiti, zato stremimo k 
širitvi našega stega,« sta po-
vedali ob zavedanju, da so za 

to potrebni določeni pogoji. 
»S širitvijo so povezane fi-
nančne in prostorske ome-
jitve, prav tako potrebujemo 
dovolj voditeljev prostovolj-
cev,« sta pojasnili sogovor-
nici, ki verjameta, da bodo 
kranjski skavti s časoma us-
peli medse sprejeti vse, ki si 
tega želijo.

Maša Likosar

Ob tridesetletnici so kranjski skavti pripravili tridnevni tabor v Ribnem pri Bledu. / Foto: Tina Dokl

Rateče – Kaj vse je skrbno 
shranjenega in ohranjene-
ga v rateških domovih, ra-
teških skrinjah, se poka-
že na Vaški dan. Tudi zna-
čilna rateška noša, stara sto 
in več let. »Ponosen sem na 
tako čudovito vasico s tako 
čudovitimi ljudmi, ki negu-
jejo tradicijo, ki vedo, kaj je 

zgodovina, kajti samo na 
zgodovini se lahko gradi pri-
hodnost,« je dejal kranjsko-
gorski župan Janez Hrovat. 
V kulturnem programu so 
nastopili Pihalni orkester 
Jesenice - Kranjska Gora, 
Mešani pevski zbor Kultur-
nega društva Odmev Kranj-
ska Gora, Folklorna skupina 
Juliana, priznana citrarka 
iz Rateč Danica Butinar ob 

spremljavi pevca Marka Sta-
reta, iz mlajše generacije pa 
citrar Lenart Nejc Cuznar in 
harmonikar Val Kemperle 
ter domačini, oblečeni v ra-
teške noše, ki so predstavlja-
li tradicionalne obrti, značil-
ne za Rateče – od striženja 
in predelave ovčje volne, iz-
delovanja pletenih nogavic 
in rateških žokov do veze-
nja prtov na domačem plat-
nu. Sodelovali so tudi vzgo-
jiteljice in otroci iz rateškega 
vrtca, oblečeni v noše.

Gornjesavski muzej Jese-
nice upravlja muzeje v kranj-
skogorski občini, med njimi 
Kajžnkovo hišo v Ratečah. 
Kustosinja Špela Smolej Mi-
lat se je še posebno zahvali-
la domačinom, organizator-
jem prireditve, da so po pre-
moru zaradi pandemije zno-
va lahko skupaj, s polno obi-
skovalci na Vaškem dnevu. 
Kot je poudarila, ne gre le za 
prikaz dediščine, shranje-
ne v muzejih, ampak tudi 
za šege in navade s tradici-
onalnimi znanji, ki v Rate-
čah še živijo. Povabila je na 
ogled Kajžnkove hiše, mu-
zej etnološke dediščine, ki je 
odprt od četrtka do nedelje, 

z edinstveno novostjo letoš-
njega poletja – Escape mu-
zejem.

Srečali smo širšo druži-
no Emiliana Gardinija iz ita-
lijanske pokrajine Abruz-
zo in Rima, ki v Ratečah do-
pustuje že več let. Tako kot 
so navdušeni nad sprehodi, 
kolesarjenjem, kulinariko v 
Zgornjesavski dolini, so bili 
navdušeni nad Vaškim dne-
vom. Tudi domačin Janez 
Veber, z domačije pr' Fetc, 
je povedal, da vedno pride 
pogledat. V noše so se oblek-
li njegova žena in vnuki, po-
vedal pa je še nekaj o zanimi-
vi zgodovini njihove doma-
čije, ki se prvič omenja leta 
1693. Veliko dokumentov 
ima še ohranjenih, precej so 
jih dali na ogled v Kajžnko-
vo hišo.

Predvsem najmlajše je 
razveseljevala Vita, masko-
ta FIS svetovnega prvenstva 
v nordijskem smučanju, ki 
bo prihodnje leto v Planici. 
»... da se že danes pripravi-
mo in poveselimo v sme-
ri prvenstva v nordijskem 
smučanju, kjer ste toplo do-
brodošli,« je povabil župan 
Hrovat.

Predsednik TD Rateče - 
Planica Primož Oman je bil 
zadovoljen z odzivom obi-
skovalcev. »Že opoldne je 
'laufala' kuhinja. V zadnjih 
dveh letih se je pokazalo, da 
ljudje potrebujemo druže-
nje.« Kot je še dodal, so tudi 

v turističnem društvu pred 
nekaj leti dali izdelati nekaj 
rateških noš, s katerimi se 
predstavljajo na prireditvah, 
ter hkrati povabil na nasle-
dnjo tradicionalno priredi-
tev – Srečanje na Tromeji, ki 
bo v nedeljo, 11. septembra.

Turistično društvo Rateče - Planica je na praznični veliki šmaren po dveletnem premoru zaradi 
pandemije covida-19 znova povabilo na Vaški dan v Ratečah, letošnji je bil sedemindvajseti. Na 
prireditev, s katero se poklonijo dediščini in bogati zapuščini tu živečih ljudi ...

Suzana P. Kovačič

Vaški dan je popestrila Vita, maskota FIS svetovnega 
prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo prihodnje leto v 
Planici. / Foto: Tina Dokl

Vaški dan v Ratečah

Pester program je bil sestavljen iz različnih delavnic, iger, 
katehez in skavtske poti preživetja. / Foto: Tina Dokl

Skavti se v Kranju srečujejo že od leta 1992. V začetku so se imenovali Viharniki, ker pa je bilo to ime že 
zasedeno, so po predvojnih skavtih, ki so delovali v Kranju, prevzeli ime Triglavski steg. Ob tridesetem 
jubileju so pripravili tridnevni tabor, ki je potekal minuli konec tedna v Ribnem pri Bledu.

Kranjski skavti praznujejo

»Med nami je veliko večji 
poudarek na pristnih 
medsebojnih odnosih in 
osebnostni rasti.«

V 121 let starem vozičku je Gal, ki bo prihodnji teden 
star pol leta. Ob vozičku sta njegova mama Neža Mežik, 
oblečena v rateško nošo s šlabanko, kot imenujejo del 
praznične rateške noše in ki jo je podedovala, ter oče 
Andraž Markelj v gorenjski narodni noši. »Otroški voziček 
nam je za ta namen posodila družina Brudar, po domače 
pr' Lip,« so povedali starši. / Foto: Tina Dokl

Domačini so predstavljali tradicionalne obrti. / Foto: Tina Dokl
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Svetovni rekord jadralnega padalca

Tomaž Eržen, ki letos be-
leži trideset aktivnih let v ja-
dralnem padalstvu, se je z 
naskokom na svetovni re-
kord v preletu z vrnitvijo z ja-
dralnim padalom začel spog-
ledovati že leta 2016. Doslej 
je poskusil že sedemkrat, 
osmič pa mu je uspelo. Re-
kord je vselej skušal podre-
ti na isti trasi, rekordni polet 
pa je začel z vzletišča na Beli 
peči na nadmorski višini 
1117 metrov. Kot je pojasnil, 
je bil start in cilj rekorderjev 
običajno na 1500 metrov vi-
soki Soriški planini, njegova 
izhodiščna in končna točka 
pa sta se pomaknili nekoli-
ko vzhodneje, na rob Jelovi-
ce, obratna točka je bila nad 
vznožjem gore M. Talvena, 
tik pred Dolomiti. Rekord je 
»napadel« s tekmovalnim 
padalom, ki ima boljše le-
talne lastnosti, a kot doda-
ja Eržen, so tovrstna jadral-
na padala zahtevnejša, za-
nje pa potrebuješ več znanja 

in izkušenj. »Na tej trasi le-
tiš tudi nad območji, kjer ni 
primernega mesta za prista-
nek, kar je lahko nekoliko 
stresno in psihično napor-
no. Ob tem je pomembno, 
da ohraniš mirno kri in si 
ves čas stoodstotno zbran. V 
preteklih poskusih se je zgo-
dilo, da sem moral pristati, 
potem pa me je čakala zani-
miva vrnitev, če ni bilo dru-
ge možnosti, sem šel s pa-
dalom tudi na vlak ali avto-
bus,« je povedal.

Vreme je bilo ugodno

Pri tovrstnih letih na dol-
gi razdalji je običajno glav-
ni negativni dejavnik vre-
me. »Na tej trasi sem pre-
čil tri tipe podnebij, in kljub 
temu da so vremenske na-
povedi danes izredno na-
tančne, težko predvidiš po-
samezne krajevne plohe in 
nevihte. Dobro vreme brez 
oblačnosti, neviht in ploh z 
ugodnim vetrom je pri takih 
poletih ključnega pomena. 
Tistega četrtka je bilo vre-
me zelo ugodno, vse je po-
tekalo gladko, zato je svetov-
ni rekord uspel. Če bi storil 
le eno, četudi manjšo napa-
ko, bi bil lahko neuspešen,« 
je opisal izkušnjo.

Eržen je startal ob 9. uri in 
v desetih urah in 15 minutah 
preletel 311 kilometrov. Veči-
no časa je letel ob grebenu, 
»preskočil« tudi nekaj dolin 
– vse do obratne točke – in se 
po isti trasi vrnil do izhodi-
šča. »Ob grebenih se formi-
ra termika dvigajočega zra-
ka, zato je nekoliko lažje le-
teti, v dolini je namreč termi-
ko težje doseči,« je dejal Er-
žen. Letel je s povprečno hit-
rostjo 31 kilometrov na uro, 
sicer pa se je njegova hitrost 
gibala med 20 do 60 kilome-
trov na uro. Na Krnu je dose-
gel najvišjo nadmorsko viši-
no, ko je bil na 2600 metrih. 
Njegovo pot je snemal GPS, 
prek katerega se točno vidi, 
kdaj, kje in na kateri višini je 
letel, traso poti pa je moral 
že pred poletom uradno pri-
javiti Svetovni letalski orga-
nizacija FAI. Ob tem je Er-
žen še pojasnil, da svetovni 
rekord v tem primeru ni bil 

odvisen od časa, temveč le 
od razdalje.

Edinstvena lokacija z 
odličnimi pogoji

Svetovni rekordi in rekor-
derji imajo po njegovih be-
sedah v Sloveniji dolgo zgo-
dovino. »Svetovni rekordi v 
preletu s povratkom, ki so 
bili doseženi od leta 2000 
dalje, so bili vedno v Slove-
niji, točno na tej trasi. Gre 
za edinstveno lokacijo, ki 
ima odlične pogoje za tak 
tip preleta, kjer je najtežja 
vrnitev na izhodiščno toč-
ko,« je pojasnil Eržen in do-
dal, da so svetovni rekord v 
preletu z vrnitvijo na izhodi-
šče nazadnje postavili štir-
je Slovenci, ko so leta 2018 

preleteli 302 kilometra. »Jaz 
sem letel sam, kar je še neko-
liko zahtevnejše,« je dodal in 
med drugim pojasnil, da je 
bil svetovni rekord v prele-
tu v eno smer dosežen v Bra-
ziliji na razdalji šeststo kilo-
metrov.

Njegov svetovni rekord 
pa so tekmeci pred dnevi že 
skušali podreti, a kot pravi 
Eržen, jim tokrat ni uspelo. 
»Verjamem, da bo v prihod-
njih letih tekmecem uspelo 
doseči še daljšo razdaljo, le-
tos bo to težko, saj so dnevi 
vse krajši, nočni čas pa za po-
lete ni primeren, saj tedaj ni 
termike. Najugodnejši čas 
je od konca aprila do sredi-
ne avgusta,« je povedal in 
dodal: »Ko bodo podrli moj 

rekord, bom verjetno tudi 
sam skušal preleteti še dalj-
šo razdaljo in ponovno pose-
či po svetovnem rekordu.«

Že drugi svetovni rekord
Za Eržena pa to ni prvi 

svetovni rekord. Leta 2007 
je s partnerko Tanjo Kom-
pan postavil svetovni rekord 
v preletu z vrnitvijo v tande-
mu z jadralnim padalom, ko 
sta na isti trasi v osmih urah 
in dvajsetih minutah prele-
tela 160 kilometrov. »Ved-
no si postavljam nove izzive 
in cilje. Naslednji projekt je 
osebni rekord v preletu v eno 
smer do razdalje tristo kilo-
metrov. Morda se bom podal 
na isto pot in skušal prileteti 
vse do Švice,« je sklenil.

Maša Likosar

Z jadralnim padalstvom se aktivno ukvarja že trideset let. / Foto: osebni arhiv Tomaža Eržena

Besničan Tomaž Eržen je v četrtek, 4. avgusta, postavil svetovni rekord z jadralnim padalom v preletu z vrnitvijo na izhodišče. V desetih urah in 15 minutah 
je preletel 311 kilometrov in tako za devet kilometrov izboljšal zadnji doseženi svetovni rekord, ki ga je četverica Slovencev na isti trasi postavila leta 2018.

Tomaž Eržen je postavil svetovni rekord z jadralnim 
padalom v preletu z vrnitvijo. / Foto: osebni arhiv Tomaža Eržena

Zanimivosti
Eva Škrjanc in njeni nagrajeni 
izdelki iz trgovinice »na 
zaupanje« Stran 23

Zanimivosti
Knjižni prvenec Sama Trtnika 
o tem, da bi nenadoma ugasnil 
internet Stran 24

Besničan Tomaž Eržen, 
član Kluba jadralnih 
padalcev Krokar 
Železniki, ki ima v 
tridesetletni karieri 
jadralnega padalca več 
kot tri tisoč ur letenja, 
je v četrtek, 4. avgusta, 
postavil svetovni rekord 
z jadralnim padalom 
v preletu z vrnitvijo na 
vzletišče.
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V Prekmurju praznovali
V sredo smo zaznamovali 

dan združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim na-
rodom, s katerim se spomi-
njamo množičnega ljudske-
ga zborovanja v Beltincih 17. 
avgusta 1919, ko so po prvi 
svetovni vojni plebiscitar-
no podprli priključitev Prek-
murja matični domovini. Na 
osrednji slovesnosti, ki je v 
Črenšovcih potekala v torek, 
je predsednik republike Bo-
rut Pahor v nagovoru pouda-
ril, da »na mnoge stvari ni-
mamo odločilnega vpliva, za 
eno stvar pa smo odgovorni 
popolnoma sami – za skrb 
za skupnost, narodno in dr-
žavljansko«. Kot je dejal, so 
praznovanja avtentičen iz-
raz naše povezane skupnos-
ti, odgovornost za negovanje 
in krepitev te skupnosti, na-
rodne in državljanske, pa je 
skupna. »Slovenci smo maj-
hen narod in Slovenija je v 
zemljepisnem smislu rela-
tivno majhna država. Ven-
dar smo nacija in imamo 
suvereno državo, to najpo-
membnejše orodje naše var-
nosti in blaginje,« je tudi de-
jal in dodal, da razdrobljena, 
globoko sprta in celo razkla-
na skupnost v morebitnih 
usodnih razmerah pomeni 
resno nevarnost za narodni 
in državljanski obstoj in na-
predek, kar smo izkusili na 

lastni koži sredi prejšnjega 
stoletja v času druge svetov-
ne vojne in neposredno po 
njej. Predsednik vlade Ro-
bert Golob pa je v poslani-
ci zapisal, da je bila združi-
tev podlaga za novo poglav-
je v političnem, kulturnem 
in gospodarskem življenju 
Prekmurja. »Čas, v katerem 
si je Evropa celila rane po 
uničujoči prvi svetovni voj-
ni, je hkrati ponudil pros-
tor za bolj trajne in pravič-
ne rešitve na vedno zaple-
tenem evropskem zemlje-
vidu. Priložnosti, da z naši-
mi prekmurskimi rojaki za 
vselej zaživimo združeno, v 
enotni državi, si na pariški 
mirovni konferenci nismo 
pustili vzeti.«

Slovenija pred novo 
arbitražo

Britanska družba Ascent 
Resources in njeno hčerin-
sko podjetje Ascent Slove-
nija sta pred Mednarodnim 
centrom za reševanje inve-
sticijskih sporov (ICSID) v 
Washingtonu sprožila arbi-
tražni postopek v zvezi s po-
stopki izdaje dovoljenj za 
črpanje plina v Petišovcih. 
Sloveniji očitata kršitev dvo-
stranskega investicijskega 
sporazuma med Veliko Bri-
tanijo in Slovenijo ter po-
godbe o energetski listini, 
nastalo škodo pa ocenjuje-
ta na več kot petsto milijo-
nov evrov. Postopke za zače-
tek odločanja v sporu proti 

Sloveniji pred arbitražnim 
sodiščem so v Ascent Re-
sources začeli julija 2020, 
začetek postopka arbitraže 
pa so napovedali spomladi 
2021, potem ko je Slovenija 
zavrnila sporazumno reši-
tev spora s sklenitvijo porav-
nave. Spor se je začel, ko je 
Agencija RS za okolje (Arso) 
marca 2019 odločila, da je 
pred izdajo dovoljenj za čr-
panje plina v Petišovcih s sti-
mulacijo vrtin, ki sta ga načr-
tovala Ascent Resources in 
slovenski partner Geoener-
go, treba izvesti presojo vpli-
vov na okolje. Maja letos pa 
je začela veljati novela zako-
na o rudarstvu, ki uvaja po-
polno prepoved hidravlične-
ga lomljenja oz. frackinga.

Oštevilčenje kurirjev 
Wolta in Glova

Zaradi številnih pritožb 
Ljubljančanov nad prome-
tnimi prekrški, ki jih stori-
jo pri dostavi hrane, so se v 
prestolnici v dogovoru s pod-
jetjema Wolt in Glovo odlo-
čili, da morajo njuni kurir-
ji odslej nositi identifikacij-
ske številke, ki naj bi olajša-
le sankcioniranje v prime-
ru neprimerne vožnje. Do 
rešitve so kritični v sindika-
tu Mladi plus in drugih sin-
dikatih, ki županu Zoranu 
Jankoviću očitajo, »da mes-
to podreja profitnim inte-
resom in izkoriščevalskim 
korporacijam, ki ne zaposlu-
jejo ljudi«. Če bi imeli kurirji 

dostojne pogoje za opravlja-
nje svojega dela ne glede na 
to, koliko dostav s kakšni-
mi razdaljami opravijo, ne 
bi bili prisiljeni v hitenje na 
cesti, so opozorili v sindika-
tu Mladi plus. Od Wolta in 
Glova zato zahtevajo, da ure-
dita dostojne delovne pogoje 
in plačilo za vse, ki pri njih 
opravljajo delo, od ljubljan-
ske občina pa, da poskrbi za 
dostojno bivanjsko okolje 
z urejeno kolesarsko infra-
strukturo.

Izgubil denarnico s 
ponarejenim denarjem

Ob izgubi denarnice smo 
po navadi veseli že, če jo 
njen najditelj na kakršen-
koli način vrne vsaj z vsemi 
osebnimi dokumenti in kar-
ticami v njej, če pa je v vrnje-
ni denarnici tudi ves denar, 
pa še toliko bolj. Prav nič pa 
pred dnevi ni bil vesel Vele-
njčan, čigar izgubljeno de-
narnico je pošteni najditelj 
prinesel na policijsko posta-
jo. Policisti so namreč ugo-
tovili, da so bili v denarnici 
ponarejeni bankovci v vred-
nosti 1200 evrov. V kasnejši 
hišni preiskavi pri osumlje-
nem Velenjčanu pa so našli 
dodatne ponarejene bankov-
ce v skupni vrednosti 2800 
evrov. Sledi kazenska ovad-
ba zaradi storitve kaznivega 
dejanja ponarejanje denar-
ja, za kar osumljencu grozi 
zaporna kazen od šest mese-
cev do osem let.

Simon Šubic

Od Slovenije terjajo pol 
milijarde evrov

Predsednik republike Borut Pahor je v počastitev praznika 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom  
tudi položil venec k spomeniku Jožefa Klekla v Črenšovcih.  
/ Foto: Bor Slana (STA)

Do odločitve ljubljanske občine, da oštevilčijo kurirje Wolta 
in Glova, so v sindikatih zelo kritični. / Foto: Tina Dokl

Velenjčana, ki je izgubil denarnico s ponarejenimi bankovci, 
je doletela kazenska ovadba. / Foto: Tina Dokl

med sosedi

Jože Košnjek Evropsko prvenstvo v 
športnem plezanju, ki po-
teka v bavarski prestolni-
ci München, je tudi vrhun-
ska promocija slovenske-
ga športa – iz Slovenije in iz 
zamejstva. Šampionki Janji 
Garnbret, ki je zmagala v te-
žavnostnem in balvanskem 
plezanju, se je na zmagoval-
ni stopnički pridružil koro-
ški Slovenec, 22-letni Nico-
lai Užnik, član Športnega 
društva Šentjanž v Rožu, ki 
je zmagal v balvanskem ple-
zanju. Kakšen uspeh za slo-
vensko govorečega mladeni-
ča, ki je prebolel covid-19 in 
izgubil veliko moči, povrh 
vsega pa je tekmoval s poško-
dovano roko. Nicolai je bil le-
tos že nekajkrat blizu zma-
govalnih stopničk, pa so se 
mu vselej izmuznile. Tokrat 
mu je uspelo. Po njegovih 

stopinjah hodi tudi mlajši 
brat Timo in kmalu se lahko 
zgodi, da bosta na tekmi sve-
tovnega pokala in na drugih 

prestižnih tekmah tekmova-
la oba brata Užnik. Njegova 
zmaga je nov uspeh sloven-
skega zamejskega športa.

Župnik Zunder častni 
občan

V dvojezični občini Želez-
na Kapla - Bela je bilo pred 
letošnjim praznikom Ma-
rijinega vnebovzetja, ki je 
tudi romarski dan in števil-
ni pridejo v cerkev Marije na 
Trnju, slovesno. Dolgoletni 
župnik in dekan Polde Zun-
der, ki je poleg skrbi za žu-
pnijo v skoraj petdesetih le-
tih dela v župniji našel čas za 
šport, še posebno nogomet, 
za kulturo in še zlasti za 
vzgojo mladih ter za obnovo 
verskih in javnih objektov , 
je od predstavnikov občine 
z županjo Elizabeto Lobnik 
na čelu prejel naziv častni 

občan. V Železni Kapli je 
bil od leta 1970 najprej ka-
plan, leta 1984 pa ga je škofi-
ja postavila za župnika. Brez 
njegovih prizadevanj ne bi 
bila obnovljena komenda 
oziroma graščina na Rebrci, 
kjer že nad štirideset let de-
luje Mladinski center. V šti-
ridesetih letih se je sreče-
vanj na Rebrci udeležilo več 
tisoč mladih. Spoštovani žu-
pnik Polde Zunder je bil vsa 

leta naklonjen našemu ča-
sopisu. Kadarkoli smo z iz-
letniki prišli v Kaplo, nas je 
prijazno sprejel in z njemu 
lastnimi izbranimi beseda-
mi vzneseno govoril o Koro-
ški, svojem kraju in sloven-
skih koreninah. Novi častni 
občan kapelske občine je bil 
rojen novembra leta 1942 v 
Kokju pri Dobrli vasi. Po gi-
mnaziji na Plešivcu je študi-
ral teologijo v Celovcu.

Slovenci v zamejstvu (864)

Koroški Slovenec evropski prvak

Koroški Slovenec Nicolai Užnik, član Športnega  
društva Šentjanž v Rožu, je evropski prvak v balvanskem 
plezanju. / Foto: Slovenska športna zveza Celovec

Župnik in dekan Polde 
Zunder je častni občan 
trške občine Železna Kapla 
- Bela. Kot kaplan in župnik 
na Kapelskem deluje že  
več kot 50 let. 
/ Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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Več kot osem milijard

Na prvem mestu je seve-
da Biblija, sveta knjiga vse-
ga krščanstva, »naj knjiga« 
tega sveta. Prodanih naj bi 
bilo kar pet milijard izvo-
dov. Sveto pismo je tudi 
najbolj brana knjiga v zgo-
dovini. Prevedena je v več 
kot 2.400 jezikov. Ima ve-
lik pomen za današnjo kul-
turo in jo lahko gledamo z 
različnih strani: kot versko 
ali zgodovinsko knjigo, saj 
vsebuje mnogo podatkov o 
zgodovini Judov ter doga-
janju v Palestini ob začet-
ku našega štetja. / Na dru-
gem mestu so, verjeli ali 
ne, Citati predsednika Mao 
Cetunga, imenovani tudi 
Mala rdeča knjiga, natisnje-
nih naj bi bilo 1,1 milijar-
de izvodov. To je izbor od-
lomkov iz govorov in spi-
sov nekdanjega predsedni-
ka Komunistične partije Ki-
tajske. Malo knjižico so kot 
obvezno čtivo tiskali v letih 
zloglasne »kulturne revolu-
cije« od 1964 do 1976. / Na 
tretjem mestu je Koran, sve-
ta knjiga islama. Natisnje-
nih in prodanih naj bi bilo 
800 milijonov izvodov. Iz-
virnik je napisan v arabšči-
ni. Muslimani verujejo, da 
je Koran čista božja beseda 
in vrhunec božjega razkri-
vanja ljudem. Prek nadan-
gela Gabrijela naj bi Koran 

Bog Alah 22 let razodeval 
preroku Mohamedu. To-
rej je avtor Korana Alah in 
ne Mohamed? / Na četr-
tem mestu je roman Gos-
podar prstanov (The Lord 
of the Rings). Ta pa ime že 
bistveno manj, skupno »le« 
155 milijonov prodanih iz-
vodov. Avtor tega »fanta-
zijskega« romana je angle-
ški pisatelj in jezikoslovec J. 
R. R. Tolkien. V slovenšči-
ni imamo dva prevoda. No-
vejši in boljši prevod je op-
ravil Branko Gradišnik. Ro-
man je pisatelj na zahte-
vo založnika razdelil na tri 
dele. Po vrsti si sledijo: Bra-
tovščina prstana (The Fel-
lowship of the Ring), Stolpa 
(The Two Towers) in Kra-
ljeva vrnitev (The Return 
of the King). Roman je do-
živel tudi dve filmski upri-
zoritvi: leta 1978 je Ralph 
Bakshi posnel animirani 
film, bolj znana pa je trilo-
gija režiserja Petra Jackso-
na iz let 2001–2003. Tako 
knjige kot filmi so še vedno 
zelo brani oziroma gledani 
in kulturno vplivni. / Na pe-
tem mestu sledi sloviti Mali 
princ (Le Petit Prince), raz-
množen v 140 milijonih 
prodanih izvodov. Je najbolj 
znano delo francoskega pi-
satelja in pilota Antoina de 
Saint-Exupéryja. Napisal ga 
je med svojim bivanjem v 
newyorškem hotelu, prvič 
pa je izšel leta 1943. Ima 27 
poglavij. Preveden je v 180 

svetovnih jezikov, sloven-
ski prevod je delo Ivana Mi-
nattija. Pisateljev prvotni 
namen je bila otroška knji-
ga. Zanimivo je tudi omeni-
ti, da so ilustracije del knji-
ge, saj so nastale izključno 
kot pisateljevo delo. Male-
mu princu sledi na šestem 
mestu knjiga Harry Potter 
in kamen modrosti s 130 
milijoni prodanih izvodov. 
Tudi Harry Potter je fanta-
zijska pripoved v sedmih 
knjigah, napisala jih je J. K. 
Rowling. Prva knjiga je bila 
izdana leta 1997, zadnja pa 
2016. Po seriji je produkcij-
ska hiša Warner Bros po-
snela tudi filme. Knjige o 
Harryju Potterju so dožive-
le velikanski uspeh, po sve-
tu je bilo prodanih več kot 
800 milijonov knjig. Ima-
mo jih tudi v slovenščini. Na 
sedmem mestu pa je »kri-
minalka« Agathe Christie: 
In potem ni bilo nikogar 
več (And Then There Were 
None), 115 milijonov proda-
nih izvodov … Skupna na-
klada vseh sedmih del naj bi 
bila torej več kot osem mili-
jard izvodov! Več kot nas je 
zdaj na Zemlji ljudi; ena od 
ocen je, da nas je okrog 7,8 
milijarde. Ste prebrali vse te 
knjige? Jaz jih nisem, priz-
nam. Harryja Potterja poz-
nam bolj iz filmov kot iz 
knjig, enako velja za Agatho 
Christie. Vse druge imam 
tudi v svoji knjižnici in 
sem jih tudi veliko prebiral. 

Čisto do konca prebral pa še 
ne … Torej? Berimo!

Z nožem nad pisatelja
Ko smo že pri knjigah, 

omenimo še eno aktual-
no zgodbo. V petek, 12. av-
gusta, je 24-letni napada-
lec iz uradno še neznane-
ga razloga med nekim jav-
nim nastopom v državi New 
York planil na pisatelja Sal-
mana Rushdieja in ga deset-
krat zabodel z nožem. Nad 
pisateljem je leta 1989 iran-
ski verski voditelj Homei-
ni izrekel smrtno obsodbo 
(t. i. fatvo) in pozval vse ver-
nike, naj sodbo izvršijo. Po-
vod za to sodbo je bil roman 
Satanski stihi (1988), v kate-
rem naj bi avtor žalil islam 
in preroka Mohameda.

Satanski stihi
Kaj naj bi bilo v romanu 

s tem naslovom žaljivega? 
»Številne muslimane je ro-
man razburil, češ da je upo-
dobitev preroka Mohame-
da v njem bogokletna. Med 
drugim jih je zmotilo to, da 
imata prostitutki v romanu 
imeni dveh Mohamedovih 
žena. Naslov knjige se na-
vezuje na dva stiha, ki ju je 
prerok Mohamed umaknil 
iz zgodnje različice Korana, 
ker naj bi ju navdihnil hu-
dič.« (Vir: MMC RTV SLO) 
Kakorkoli že: Rushdie osta-
ja »zgled vsem, ki se borijo 
proti mračnjaštvu in zlora-
bi vere v politične namene«.

Miha Naglič

Velikih sedem (knjig)
Pravijo, da je poleti, med počitnicami in dopusti, več časa tudi za branje. Zato poglejmo, katere 
so »naj« knjige tega sveta. Z besedo naj mislimo na tiste, ki so bile natisnjene in prodane v največ 
izvodih …

Gutenbergova Biblija iz sredine 15. stoletja je bila prva 
tiskana Biblija. Na sliki izvod, ki ga hrani Newyorška javna 
knižnica (New York Public Library). / Foto: Wikipedija

Pisatelj Salman Rushdie (roj. 1947) v pogovoru s študenti 
univerze Emory v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia, 
12. februarja 2008 / Foto: Wikipedija

Nove knjige (646)

Leksikon filozofije, Dodatek
»Biopolitika (gr. bios – 

'življenje', politika kot iz-
vajanje oblasti) je izraz, ki 
ga je uveljavil francoski fi-
lozof M. Foucault za ozna-
čevanje spremembe izvaja-
nja politične oblasti, ki nas-
topi v novem veku. Politič-
na oblast se začne ukvarjati 
celo z življenjem svojih po-
danikov in s tistimi dejav-
niki, ki na življenje vpliva-
jo: prehrana, higiena, zdra-
vstvo, nataliteta, družinska 
politika, življenjska doba 
in podobno. Politična ob-
last začenja torej uravnava-
ti življenje kot tako. Tako 
se oblast izvršuje kot oblast 
nad življenjem in ne samo 
kot oblast nad smrtjo (pra-
vica do usmrtitve). Biopoli-
tika se zanima za življenje, 

nanj vpliva, ga usmerja, po-
spešuje ali uničuje. Posledi-
ca te politične usmerjenosti 
na biološko življenje pa je 
tudi določen 'vitalizem', ki 
postavlja v ospredje življe-
nje kot tako, ne pa tudi dru-
gih vrednot, kot sta člove-
kovo dostojanstvo in njego-
va etična integriteta, ki sta 
za človeka še bolj temeljni 
kakor življenje kot biološki 
pojav. / Naess, Arne (1912–
2009) je bil doma v norve-
škem glavnem mestu Oslu, 
kjer je na univerzi tudi doš-
tudiral in nato poučeval. 
/…/ Bistvo njegove 'ekozo-
fije' je v poudarjanju ena-
ke notranje in lastne vred-
nosti vsakega živega bitja. 
Ta vrednost je neodvisna od 
vrednosti, ki mu jo prisoja 
človek, ki kot živo bitje nima 
nobene večje vrednosti, 

kakor jo imajo druga živa 
bitja. Ni pa iz tega izpelje-
val sklepa, da človek nima 
pravice drugega živega bitja 
ubiti, če ga to ogroža. 'Lahko 
ubijem komarja, če je na ob-
razu mojega otroka, ne bom 
pa nikoli rekel, da imam viš-
jo pravico do življenja kakor 
komar' (navaja The Guar-
dian 15. januarja 2009). To 
je njegov 'načelni biosferič-
ni egalitarizem'. 'Načelni' 
zato, ker realistično povsem 
ne izključuje medsebojne-
ga ubijanja in izkoriščanja. 
To je del življenja živih bi-
tij. Zagovarjal je tudi pot-
rebo po zmanjšanju števi-
la prebivalcev na Zemlji na 
100 milijonov, ni pa nikoli 

uspel domisliti načina, kako 
bi to naredili.« (str. 5, 19)

Stresov Leksikon filozo-
fije smo v tem podlistku že 
predstavili, avtor je bil tudi 
naš gost na Glasovi preji. 
Zdaj je svoje veliko delo iz 
leta 2018 dopolnil s petde-
seterico novih gesel, od ka-
terih so nekatera zelo aktu-
alna. Za primer navajam ge-
slo biopolitika in odlomek 
iz članka o norveškem filo-
zofu Arneju Naessu, uteme-
ljitelju »globoke ekologije«. 
Ta ima tudi svoje geslo, po-
leg nje pa so okoljska gesla 
še ekologija, ekozofija, oko-
lje, okoljska etika, okoljska 
filozofija … Dragocen in ak-
tualen je ta »dodatek«.

Anton Stres, Leksikon filozofije, Dodatek, Celjska 
Mohorjeva družba, Celje, 2022, 64 strani

Miha Naglič

Šiitske deklice pri branju in recitiranju Korana med 
ramadanom, fotografirane v mestu Qom v Iranu,  
30. junija 2014 / Foto: Wikipedija
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Letošnji Jazz Kamp Kranj 
ima pester koncertni pro-
gram. Ta zajema vrsto 
vrhunskih glasbenih dogod-
kov, ki jih v največji meri go-
sti vrt Cafe galerije Pungert, 
začenjajo pa se ob 20.30.

Gregor Grašič, glavni »po-
gon« festivala: »Letos premi-
erno Jazz Kamp Kranj traja 
enajst dni. Glede na lanske-
ga bomo letošnjega izpelja-
li v ugodnejših covidnih raz-
merah, vsaj kar se restrik-
tivnih ukrepov tiče. Vseeno 
pa priporočamo, da se obi-
skovalci ravnajo po znanih 
smernicah glede epidemi-
je.« Razloži še, da je letošnja 
novost festivala festivalska 
vstopnica, v katere ceno je 
všteto deset večerov, uvodni 
koncert pa so tokrat prip-
ravili na Glavnem trgu pri 
vodnjaku in v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj. Ta je bil brezpla-
čen. Z njim so Jazz Kamp 
Kranj uradno odprli. V du-
etu klavirjev sta tako vče-
raj nastopila pianista Emil 

Spanyi iz Madžarske in Da-
vid Gazarov iz Nemčije ob 
spremljavi hrvaškega ba-
sista Maria Mavrina in fran-
coskega bobnarja Christop-
ha Brasa.

Kaj vse nas še čaka v 
prihajajočih dneh

Danes zvečer se bo na 
odru Jazz Kampa Kranj pre-
mierno predstavila Nuška 
Drašček s kvintetom in pe-
strim repertoarjem. V sobo-
to prihaja Nina Strnad s svo-
jim sekstetom. Nedeljski 
večer je rezerviran za dže-
zovske standarde in sklad-
be iz zakladnice bossa nove: 
prvič bo na odru Jazz Kampa 
Kranj namreč nastopila pri-
znana madžarska pevka Ro-
zina Patkai s svojo zasedbo 
PQR.

Ponedeljkov večer bo z 
zanimivim izborom avtor-
skega repertoarja popestril 
Obradović-Tixier duo. V tor-
kov koncertni večer nas bo 
z glasbenimi poslasticami 
popeljala nizozemska pev-
ka Maaike Den Dunnen. 
V sredo, 24. avgusta, bo na 

odru Jazz Kampa Kranj na-
stopil priznani srbski basist 
Vladimir Samardžić s svo-
jim triom. Dan kasneje pa 
bo ob spremljavi zasedbe 
Momento Cigano nastopil 
kitarist Teo Collori. Petek, 
26. avgust, je rezerviran za 
sekstet, katerega repertoar 

obsega skladbe iz zaklad-
nice slavne Astrud Gilber-
to, s katero je gost te zased-
be, trombonist Luis Bonilla, 
tudi veliko nastopal.

V soboto, 27. avgusta, pa 
se festival seli na kranjske 
ulice. Jazz Kamp Kranj Fest 
se pričenja ob 10. uri. Na 

različnih prizoriščih v sta-
rem kranjskem mestnem 
jedru se bodo dopoldan 
predstavili glasbeniki, ki so 
bili v preteklosti udeležen-
ci glasbenih delavnic v okvi-
ru Jazz Kampa Kranj. Zve-
čer na oder prihaja hrvaška 
pevka Željka Veverec, ki pod 

umetniškim imenom Je 
Veux s svojo zasedbo nasto-
pa po različnih glasbenih 
festivalih in je tudi dobitni-
ca številnih nagrad za svo-
je ustvarjanje. Jazz Kamp 
Kranj se bo zaključil v ne-
deljo, 28. avgusta, ob glas-
bi kvinteta bobnarja Ratka 
Divjaka.

Tudi letos v okviru festiva-
la organizirajo vinske poku-
šine, kot uvod v napoved fe-
stivala pa je Pungert avgu-
sta gostil še koncert pevke 
Ane Čop, ki se je predstavila 
s svojim mednarodnim tri-
om.

Tradicionalno med uvodne 
dogodke Jazz Kampa Kranj 
sodi tudi fotografska razsta-
va. Letos so jo prvič pripravili 
v sodelovanju s kranjskim Fo-
tografskim društvom Janez 
Puhar in njihovimi fotogra-
fi ter seveda z dvema stalni-
ma razstavljavcema iz prete-
klih let: Gorazdom Gogijem 
Uršičem in Zoranom Kozi-
no. Svoja vrata je razstava od-
prla v sredo zvečer v Cafe ga-
leriji Pungert, na ogled pa bo 
vse do 6. septembra.

Alenka Brun

Med uvodne dogodke Jazz Kampa Kranj sodi fotografska razstava. Letos so jo prvič 
pripravili tudi v sodelovanju s kranjskim Fotografskim društvom Janez Puhar / Foto: Tina Dokl

Jazz Kamp Kranj letos že devetnajsto leto zapored oživlja poletno glasbeno sceno v Prešernovem mestu. Od 18. do 28. avgusta namreč Kranj diha džez in 
gosti vrhunske džezovske in pop glasbenike iz Slovenije in tujine.

Različne raziskave in tudi 
praktične izkušnje v sloven-
skih knjižnicah kažejo na to, 
da se »bralna luknja« med 
mladimi začne pojavljati v 
zadnji triadi osnovne šole. 
Je bilo to dejstvo eno osnov-
nih vodil pri oblikovanju 
zbirke Zvezdna Beletrina?

Tudi sama v razredu opa-
žam, da osnovnošolski otro-
ci med prehodom iz druge v 
tretjo triado postanejo manj 
motivirani za samoiniciativ-
no branje, kar pa ne pome-
ni, da ne berejo in se ne želi-
jo pogovarjati o prebranem. 
Res pa je, da se raje pogovar-
jajo, kot pišejo, saj pisanje 
od njih zahteva več napora. 
A vedno znova verjamem 
in želim verjeti, da imamo 
odrasli – predvsem učite-
lji, mentorji branja – veliko 
možnosti, da jim z zgodba-
mi kvalitetne literature od-
piramo čustvene in miselne 
svetove ter razvijamo spo-
sobnosti, ki jih branje tovr-
stne literature razvija. Prav-
zaprav je to početje družbe-
na odgovornost in učitelji se 

je ne le zavedamo, ampak jo 
tudi zelo dobro opravljamo. 
Knjige Zvezdne Beletrine 
zagotovo sodijo med tiste, 
ki bi znale prebuditi mlade 
bralce, saj smo jih pri snova-
nju zbirke ne le povabili in 
vključili k sodelovanju, am-
pak jo želeli ustvariti zanje, 
da bi (po)ostali dobri bralci.

Po kakšnih kriterijih ste iz-
birali naslove za zbirko? Iz-
bor je pisan, od domače do 
prevodne literature, fan-
tazijskih do realističnih 
zgodb, vključili ste tudi po-
ezijo.

Raznolikost in pestrost sta 
bila zagotovo ključna krite-
rija. Z nekaterih knjig smo 
tudi želeli obrisati prah, saj 
otroci zaradi zastarelosti je-
zika niso več posegali po 
njih, saj je bilo sprejema-
nje in podoživljanje zgodbe 
pretežko zaradi časovno od-
maknjene ubeseditve. Novi 
vrhunski prevodi, ki so jih 
prevedli tukaj in zdaj veli-
ki slovenski besedni ume-
tniki – prevajalci v jezik, ki 
ohranja kvaliteto, a prinaša 
svežino, so zagotovo ponos 

nove knjižne zbirke Zvez-
dna Beletrina.

Kako literaturo iz nekih dru-
gih časov, ko celo knjiga ni 
bila vsem dostopna dobrina, 
prilagoditi današnji mladi-
ni, ko se zdi, da je tehnologi-
ja pametnih telefonov izpod-
rinila knjigo in jo postavila v 
drugi plan?

Tehnologija pametnih te-
lefonov je zagotovo izpodri-
nila bralni (ne)mir pri mla-
dih – to je dejstvo, s katerim 
se ni slepiti, se je pa treba z 
njim boriti. Te bitke vsi, ki 
smo odgovorni in nam pos-
lanstvo ponuja priložnosti, 
da lahko vplivamo na mlade, 
zagotovo ne smemo kar tako 
prepustiti in predati času, v 
katerem živimo. Če se oz-
rem nazaj, je bil čas, v kate-
rem sem odraščala, zagoto-
vo drugačen od današnje-
ga, a to me ne moti. Tudi jaz 
danes živim življenje dru-
gačne mame, kot ga je žive-
la moja mama pred štiride-
setimi leti. Pomembno je, 
da se zavedamo, kaj je tisto, 
pri čemer moramo vztraja-
ti – razvijati njihove globoke 

in kvalitetne miselne sveto-
ve ter jezikovne sposobnos-
ti, kar branje in pogovor o 
prebranem zagotovo omo-
gočata. Tehnologija pa naj 
nam omogoča kreativno in 
ustvarjalno podlago, a zgolj 
kot orodje, ogrodje pa gradi-
mo odrasli.

V kakšni meri torej meni-
te, da sta prav novi, osveže-
ni prevod (ko gre za prevod-
no literaturo) pa tudi likovna 
podoba pomembna pri po-
nudbi literarnih klasikov so-
dobni mladini?

Vse, kar je novo in drugač-
no, je mladim zanimivo in 
privlačno. Likovni urednik 
zbirke je z odločitvijo, da po-
sežemo po ilustracijah prvih 
prevodov, ohranil kvaliteto 
časa in ilustratorjev, a jo obo-
gatil s pridihom in očesom 
sodobnosti. Kot je sam re-
kel, je v knjige spustil bralni 
virus, s katerim bo preveril, 
ali je možno danes na pod-
lagi ilustracij drugače bra-
ti klasiko. Naslovnice, ki jih 
je na podlagi izvirnih ilustra-
cij oblikoval Luka Manci-
ni, pa so, kot so rekli otroci 

»booolane«, kar v slengu po-
meni, da so noro dobre. Novi 
prevodi zagotovo niso pribli-
žani mladim bralcem kot 
neke vrste jezikovna potuha 
– ohranjajo kvaliteto, a so ne-
žno in spoštljivo preliti v so-
dobno knjižno slovenščino. 
Velika vrednost knjižne zbir-
ke se mi v knjigah slovenskih 
avtorjev tudi zdijo razložene 
besede na isti strani pod črto, 
s katerimi smo želeli ohrani-
ti spoštljiv odnos do tradicije 
slovenskega jezika in prete-
klosti, v kateri so živeli naši 
predniki.

... torej za odgovor na vpra-
šanje Harry Potter ali Mali 
princ ne boste potrebovali 
daljšega razmisleka?

Hahaha, zagotovo ne. Ma-
lega princa že zelo dolgo no-
sim v srcu. Ste pa s tem vpraša-
njem v meni v trenutku priž-
gali kreativno iskrico. Zelo za-
nimivo bi bilo z otroki v razre-
du prebrati obe knjigi hkrati 
in razglabljati o tem, kaj pore-
četa drug o drugem. Oba lite-
rarna lika namreč omogoča-
ta ogromno ustvarjalnega iz-
ziva. V vsakdanjem življenju, 
knjigah in literarnih junakih 
različnih zgodb je včasih več 
podobnosti, kot se nam zdi na 
prvo misel – zato brati pravza-
prav pomeni raziskovati sebe 
in svetove, v katerih so ta be-
sedila nastala, jih primerjati z 
današnjim časom in v svojih 
glavah in srcih ustvarjati nove 
zgodbe. Na branje!

Igor Kavčič

Urednica Zvezdne Beletrine Anita Dernovšek 
/ Foto: osebni arhiv

Prihodnje leto bo star dvajset let

O bralnih spodbudah za mlade bralce in odlični zbirki klasikov mladinske literature Zvezdna Beletrina je 
spregovorila urednica zbirke Anita Dernovšek. Od Malega princa do Butalcev.

O Zvezdni Beletrini
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V prijetni shrambi na pra-
vi temperaturi, kjer Eva Škr-
janc na družinski kmeti-
ji shranjuje z njenimi roka-
mi narejene izdelke iz krav-
jega mleka, je na steni recept 
za jogurtovo pecivo s sadjem. 
Za idejo drugim, kaj sladke-
ga in okusnega lahko speče-
jo. V istem prostoru so zla-
ta priznanja, ki jih je osvoji-
la na letošnjem ocenjevanju 
na festivalu Dobrote sloven-
skih kmetij za borovničevo 
skutko, skyr z okusom bre-
skve in za sir za pečenje. Iz-
jemno priznanje zanjo, tudi 

zato, ker je šele na začetku 
poti, s katero preizkuša in 
ustvarja tako preverjene kot 
nove okuse za mlečne izdel-
ke. Kot pove, so ji priznanja 
dala še več zagona za delo in 
ustvarjanje.

Kmetovanje Pri Golarju v 
Žejah v nakelski občini ima 
dolgoletno tradicijo. Že Evi-
na mama je delala navadne 
jogurte, a ker je bilo druge-
ga dela na kmetiji veliko, saj 
imajo tudi 180 glav živine, 
je razmišljala, da bi jogurte 
opustila. »Čez noč me je pre-
šinilo, da bi bilo pa to pravo 
delo zame. V službi sem po 
15 letih na delovnem mestu 

zobotehnice dala odpoved in 
šla z veliko podporo družine 
na novo pot. Začutila sem, da 
je bil to pravi in zadnji čas za 
takšno odločitev. Želela sem 
tudi več časa preživeti z mo-
žem in otrokoma,« je pove-
dala Eva.

Navadni jogurt je že eno-
stavno narediti, po več zna-
nja za druge proizvode je Eva 
Škrjanc šla na tečaje, izobra-
ževanja. V njeni domači sh-
rambi so bili pred nekaj dne-
vi v ponudbi maslo, maslo 
ghee, sladka in kisla smeta-
na, jogurt (tudi z dodatki), sa-
dna in pasirana skuta, sir za 
pečenje več okusov, sir feta ... 

in pa skyr, za katerega je še 
posebno veliko povpraševa-
nje. »Skyr, ki originalno iz-
vira iz Islandije, je brez ma-
ščobe, lahek in zelo osveži-
len,« je pojasnila Eva. Nje-
na shramba dobrot je prav-
zaprav trgovinica »na zaupa-
nje«. »Kdaj je kdo prišel po iz-
delke, pa nas ni bilo doma ali 
pa smo imeli delo v hlevu ... 
Tako pa si 'na zaupanje' vsak 
lahko sam postreže in izbe-
re.« Skute, jogurti, smetana 
so naloženi v steklene kozar-
ce, kozarci se vrnejo ... »Zelo 
sem bila vesela, ko sem si 

lahko privoščila profesional-
ni pomivalni stroj, ki kozar-
ce v zelo kratkem času razku-
ži in so pripravljeni na novo 
polnjenje.« Okrog domače 
hiše je polno ustvarjalnih iz-
delkov, tudi otroških v lesu 
in drugih materialih, Eva pa 
svojo ustvarjalno žilico vne-
se tudi v svoje mlečne izdel-
ke in tako dobimo ne samo 
okusno, ampak z vzorčki 
narejeno skuto. »Moram iti 
tudi malo ven iz standardnih 
okvirjev, tako čutim.«

Načrti so in jih snuje. V 
hiši je en prostor že predelala 

v manjšo sirarno, ki jo želi 
razširiti, a le do takšne veli-
kosti, da bodo z družino, ki 
jo podpira pri njenem delu, 
zmogli. »Imam voljo, ener-
gijo in ideje. Veselijo me 
same lepe domače stvari,« 
je še povedala Eva Škrjanc, 
ki se bo prvič javno predsta-
vila s svojimi izdelki na Dne-
vu domačih dobrot na Brdu 
pri Kranju v nedeljo, 28. av-
gusta. Da je na pravi poti, do-
kazuje tudi to, da njenim iz-
delkom in okusom zaupa 
tudi kuharski mojster Uroš 
Štefelin.

Suzana P. Kovačič

Eva Škrjanc / Foto: Tina Dokl

Petnajst let je Eva Škrjanc delala kot zobotehnica, potem pa tako rekoč čez noč sprejela odločitev in na začetku letošnjega leta postala nosilka dopolnilne 
dejavnosti na družinski kmetiji Pri Golarju v Žejah. Njena borovničeva skutka, skyr z okusom breskve in sir za pečenje so bili že nagrajeni z zlatim 
priznanjem.

Laura Koder v poletnem 
počitniškem času veliko 
ustvarja z otroki na brezplač-
nih delavnicah v Ljudskem 
domu v Kranjski Gori. Po-
udarek je na spodbujanju 
otrokove ustvarjalnosti, uče-
nju skozi igro in druženju. 
»Vsak otrok ima svoje izra-
žanje, kar je treba spodbu-

jati na poseben način. Zato 
jim dam različne materia-
le, slikarske tehnike, da čim 
več poskusijo. Želim, da 
smo ekonomični in varčni, 
zato materiale, ki bi jih si-
cer odvrgli, ponovno upora-
bimo v novih izdelkih. Ker 

otroci prihajajo iz cele Slo-
venije, se na delavnicah za-
bavamo, spoznavamo in 
ustvarjamo.«

Otroška leta je Laura pre-
živela v Lovrencu na Po-
horju. »Zelo sem vesela, da 
sem imela možnost odrašča-
nja v naravi in da sem ime-
la svoj prostor za ustvarja-
nje.« Ponosna je na dosež-
ke, opažene projekte, med 

največje pa prišteva sodelo-
vanje v evropskem projek-
tu Simboli/Symbols, za kar 
je za ustvarjeno grafiko pre-
jela Perlachovo priznanje 
za najboljše raziskovalne in 
umetniške dosežke študen-
tov posameznikov Univerze 

v Mariboru. Zmagala je tudi 
na 2. grafičnem natečaju 
na področju umetnosti na 
2. univerzitetnem nateča-
ju Univerze v Mariboru leta 
2015. Kot pravi, so ji vse sa-
mostojne ali skupinske raz-
stave prinesle izkušnje in 

odprle nove poti. »Moja naj-
ljubša slikarska tehnika je 
umetniška grafika, saj me 
prevzameta ta črna žlahtna 
barva in zrcalen odtis.« Išče 
prostor za atelje, kjer bi bila 
bolj aktivna na svojem po-
dročju.

»V Kranjski Gori pa že-
lim, da je še več poudarka na 
umetnosti in kulturi, zato 
sodelujem tudi s Turizmom 
Kranjska Gora, da čim več 
otrok, od šestletnikov nap-
rej, zaužije poletne utrinke 
in počitnice tudi kreativno 
in ustvarjalno.«

V Zgornjesavsko dolino 
jo je ponesla ljubezen. »Tu-
kaj sem se hitro povezala z 
okolico, saj so me vsi zelo 
lepo sprejeli in me spodbu-
jali. Počutim se kot doma, 
saj so kraji Zgornjesavske 
doline zelo podobni moje-
mu domačemu kraju, le da 
je tu več ljudi in vrhov. Na-
rava mi ogromno pomeni in 
tudi Kranjska Gora je zame 
eden izmed lepših krajev v 
Sloveniji. Podkoren, kjer ži-
vim s partnerjem, pa mi je 
s svojim mirnejšim utripom 
pisan na kožo, saj sem bolj 
mirne narave.«

Laura tudi v prihodnje želi 
čim več ustvarjati v Kranjski 
Gori, kmalu načrtuje tečaj 
slikanja za starejše in otro-
ke, da spoznajo veliko plat-
no in stojala, da poskusijo to 
veličino slikanja, ki se razli-
kuje od sedenja za mizo. »Že 
od vsega začetka sem vede-
la, kaj želim postati in kaj 
me veseli, in sem za to pri-
ložnost zelo hvaležna,« je še 
povedala profesorica likov-
ne pedagogike, ki sodeluje z 
več medgeneracijskimi cen-
tri po Gorenjskem, od Jese-
nic, Bleda, Gorij … In ki ima 
še eno strast. »Slikam na ja-
kne iz džinsa, pri čemer je 
poudarek na odnosu staro 
– novo, recikliranju ... Teh-
nika sitotiska me je prevze-
la zaradi postopka, podobe, 
ki se odtisne. Jakne so moja 
modna stran, saj obožujem 
modo. Ustvarjam personali-
zirane jakne.«

Suzana P. Kovačič

Laura Koder / Foto: osebni arhiv

»Želim, da smo ekonomični in varčni, zato materiale, 
ki bi jih sicer odvrgli, ponovno uporabimo v novih 
izdelkih. Ker otroci prihajajo iz cele Slovenije, se na 
delavnicah zabavamo, spoznavamo in ustvarjamo.«

Izdelki iz trgovinice »na zaupanje«

Laura Koder je profesorica likovne pedagogike. Odraščala je v Lovrencu na Pohorju, v zadnjih letih pa se doma počuti tudi v Podkorenu. Pravzaprav jo kraji 
Zgornjesavske doline spominjajo na njen rojstni kraj, le da je tu več ljudi in več vrhov. Svojo ustvarjalno energijo deli in živi z ljudmi, ki so jo lepo sprejeli ...

Ustvarjalno poletje z Lauro
Z zlatim priznanjem nagrajeni Evini izdelki / Foto: Tina Dokl
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V komični drami Orke-
ster spremljamo razposaje-
ne člane pihalnega orkestra, 
ki se odpravijo na koncert v 
pobrateno avstrijsko mesto. 
Dogajanje opazujemo sko-
zi težave različnih likov. Pet 
zgodb nazorno prikaže ce-
lotno izkušnjo gostovanja in 
vse posledice, ki jih nosijo 
njegovi udeleženci.

Film je predstavitveno pot 
začel v Zagorju ob Savi. Re-
žiser in scenarist Matevž 
Luzar ter drugi ustvarjal-
ci filma so ga želeli najprej 
predstaviti prebivalcem tega 
zasavskega mesta in članom 
Pihalnega orkestra Svea Za-
gorje, ki so bili navdih za 
zgodbo, neprecenljivo pa je 
bilo tudi njihovo sodelova-
nje pri nastanku filma. Ob-
činstvo je film Orkester poz-
dravilo z navdušenjem, s 
priznanjem srebrna zvezda 
za najboljšo režijo pa ga je 
nagradila tudi žirija medna-
rodnega festivala Cinedays v 
Skopju.

»Dolgo je zorela ideja o fil-
mu, ki bi ga posnel v svojem 
lokalnem okolju, vendar 

nisem našel pravega okvirja. 
Ko sem enkrat ugotovil, da 
je gostovanje orkestra nekaj, 
kar me zanima, in da je to 
mogoče najboljša možnost, 
da povem zgodbo o svojih 
Zasavcih in tudi o Sloven-
cih, sem se zelo hitro lotil pi-
sanja. Seveda je pa bilo samo 
nastajanje zgodbe povezano 
z veliko raziskovanja in dru-
ženjem z orkestrom na go-
stovanjih in njihovih vajah 
vsak teden,« pravi Matevž 
Luzar. Na vprašanje, zakaj 
se je odločil, da bo orkester 
gostoval pri Avstrijcih in ne 
na primer pri naših južnih 
sosedih, odgovarja: »Tradi-
cija pihalnih orkestrov je ve-
zana na centralni evropski 
prostor. Želel sem razisko-
vati ta prostor in tudi običa-
je in navade ljudi, kako smo 
si različni ali pa – še bolje – 
kako smo si podobni. Tokrat 
smo bili v filmski zgodbi mi 
tisti južni sosedi.«

Pri nastajanju filma je 
imel opravka z res veliko za-
sedbo, kar mu je bil, kot pra-
vi, po eni strani izziv, po dru-
gi pa v zadovoljstvo, saj so vsi 
svoje vloge odigrali zelo zav-
zeto.

V Orkestru igrata tudi go-
renjska igralca Gregor Čušin 
in Gaber Terseglav. Slednje-
ga spremljamo v vlogi po-
zavnista Iveja, ki je preprost, 
dobrodušen človek, veseljak, 

ki ima rad družbo, glasbo in 
alkohol. »Je zaveden in po-
nosen Zagorjan, ki se razen 
na potovanja z orkestrom 
ni odpeljal dosti dlje od Tr-
bovelj ali Izlak. Orkester 

mu pomeni vse, in ko se 
odpravi na glasbena popo-
tovanja, se sprosti in uži-
va. Ima 'kompanjona' Paja, 
pivsko-pihalnega brata, s ka-
terim sta na popotovanjih 

nerazdružljiva. O njegovem 
življenju v filmu ne izvemo 
prav veliko. Lahko pa sluti-
mo,« pove Terseglav, ki je 
z Luzarjem prvič sodeloval 
pri televizijski seriji Jezero. 
»Takoj sva se ujela. Njegovi 
režijski napotki so bili jasni, 
kratki in bistveni. To mi je 
bilo strašno všeč. Zelo sem 
se razveselil, ko me je pova-
bil k snemanju filma Orke-
ster.« Izvemo, da je z njim 
sodeloval tudi Čušin, a ko je 
bil ta še študent. Oba igral-
ca pa se strinjata, da je Luzar 
izjemno miren, predvsem 
pa zelo dobro ve, kaj hoče. 
»Kar je dobro za film in za 
igralca in totalna frustracija 
za igralčev ego. Navadil sem 
se, da mu zaupam in verja-
mem,« pravi Čušin, ki svoj 
lik v filmu vidi precej »doku-
mentarno«: »Tečen tip, ki že 
na prvi pogled – jasno – ni 
športnik. Je v letih, ko čuti, 
da se stara, s familijo, ki mu 
nažira živce, in denarnico … 
Saj ni treba kaj dosti igrati: 
odpreš usta in poveš, kako 
se počutiš. Hočem reči: Raj-
ko mi je zelo blizu, le da on 
vozi avtobus, jaz pa sem pri-
šel samo do kombija ...«

Alenka Brun

Film Orkester je posnet v črno-beli tehniki. Režiser in scenarist Matevž Luzar pojasni: »Moj 
otroški spomin na Zagorje je vezan na črno-belo mesto, ki je bilo v tistih časih onesnaženo 
zaradi premoga. Glavni razlog pa je bil, da sem želel dati več prostora karakterjem in jih na 
ta način čim bolj približati gledalcu.« / Foto: arhiv filma

Film Orkester Matevža Luzarja, celovečerna komedija z rahlo trpkim priokusom, je na turneji po slovenskih letnih kinih. Naslednji teden, 25. avgusta, prihaja 
v Radovljico. Film je pri občinstvu doslej naletel na izjemno dober odziv.

Kaj bi se zgodilo, če bi v 
družbi nenadoma ugasni-
li internet in ostala omrežja, 
je vprašanje, s katerim svojo 
knjigo začenja Samo Trtnik, 
novinar po izobrazbi, ki sam 
zase pravi, da že od otroštva 
obožuje dobre zgodbe – pa 
naj bo to na papirju, odru 
ali filmskem traku. Zgod-
be – takrat povsem realistič-
ne iz političnega dogajanja – 
je kot novinar in urednik pri 
enem od naših večjih časni-
kov vrsto let pisal tudi sam, 
a poklicna pot ga je popelja-
la izven novinarstva. Za od-
nose z javnostmi je zadolžen 
pri eni od naših večjih nacio-
nalnih institucij, kjer prosto-
ra za kreativnost in odstopa-
nja ni prav veliko, prav zato je 
svojo bujno domišljijo želel 
izkoristiti za pisanje zgodb 
– pravzaprav prave knjige, ki 
je začela nastajati ob začetku 
negotovega obdobja epide-
mije koronavirusa pred dob-
rima dvema letoma. »Zače-
tek pisanja moje prve knjige 
je bil precej eksperimentalen 

– preprosto sem si rekel, pa 
poskusim, če mi to uspe. Ide-
jo in osnovni zaplet zgodbe 
sem imel že nekaj časa izob-
likovan. Ko je prišla epidemi-
ja, sem imel kar naenkrat več 
časa, tako da sem se prepros-
to usedel za tablico – ja, celot-
na knjiga je napisana na tabli-
co, in ne računalnik – in za-
čel pisati. Zadal sem si načrt 
vsak konec tedna napisati 
eno poglavje. Nisem vedel, 
kam me bo vse skupaj pripe-
ljalo, najbolj od vsega me je 
zanimal preizkus, ali bom to 
zdržal in mi bo uspelo zastav-
ljeno pripeljati do konca. Pi-
sanje knjige je namreč kot tek 
na dolge proge,« o tem, kako 
se je lotil pisanja svoje prve 
knjige, v uvodu spregovori 
Samo Trtnik.

Ker velja za tehnološkega 
navdušenca, se je v svojem 
knjižnem prvencu posvetil 
temi, s katero smo vsak dan 
tesno povezani prav vsi, zelo 
redki pa se zavedajo, kako 
zelo nam to krati našo svo-
bodo – internet. »S tehno-
logijo sem v tesnem stiku 
že od nekdaj – poznam vsa 

družbena omrežja, sledim 
najnovejšim telefonom, tudi 
moja banka je zgolj spletna 
… Ravno toliko sem tehno-
loški navdušenec, da se dob-
ro zavedam, kakšne pasti 
vse nam to prinaša. Zelo se 
strinjam z izrekom: 'Če ne 

plačaš za produkt, si produkt 
ti sam.' Večina se ne zaveda, 
da smo z odvisnostjo od in-
terneta kot družba močno 
zabredli. In s to knjigo sem 
bralcem želel sporočiti prav 
to, da se moramo teh pas-
ti zavedati. Tako daleč smo 

zabredli z vso to tehnologijo, 
da gremo – po mojem mne-
nju – že zelo težko nazaj,« 
pravi dvainštiridesetletnik, 
ki o teh pasteh uči tudi svoja 
mladoletna otroka.

Zgodba v knjigi NePo-
vezani, ki nosi podnaslov 

Zgodba o svobodi, pripove-
duje o treh karakterno po-
polnoma različnih glavnih 
junakih, ki se vsak na svoj 
način znajdejo v kritičnih si-
tuacijah, medtem ko se svet 
okoli njih drastično spremi-
nja in sprevrača v nasilje. In-
ternet namreč niso le dru-
žabna omrežja, ampak tudi 
televizijski program, mobil-
ni telefoni, bankomati, ti-
skanje časopisov, plačila z 
bančnimi karticami in mno-
go drugega, kar se nam v na-
šem vsakdanu zdi tako sa-
moumevno.

»Pri opisovanju zgodbe in 
karakterjev mi je precej po-
magala situacija z epidemi-
jo, ki je jasno pokazala, kaj 
dejansko ljudje smo. Radi 
rečemo, kako solidarni smo, 
a v kritičnih situacijah se po-
kaže, da je človek velik in-
dividualist. Koliko svobode 
imamo, je namreč odvisno 
od družbe kot celote, ne vsa-
kega posameznika,« pravi 
avtor, ki je knjigo pisal leto 
dni, jeseni pa jo bo predsta-
vil tudi bralcem v kamniški 
knjižnici.

Jasna Paladin

Samo Trtnik s svojim knjižnim prvencem NePovezani / Foto: Jasna Paladin

To se v svojem družbeno-kritičnem knjižnem prvencu z naslovom NePovezani sprašuje Kamničan Samo Trtnik, ki je z izdajo knjige uresničil svojo 
dolgoletno željo, hkrati pa združil svoje zanimanje za tehnologijo in ljubezen do dobrih zgodb.

Kaj, če bi nenadoma ugasnil internet

Orkester se bo ustavil v Radovljici
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Verjamem vate (5)
Poleg socialnega podje-

tja in dnevnega centra je tre-
tja dejavnost domžalskega 
društva Verjamem vate or-
ganizacija osebne asisten-
ce. Na ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve 
so pridobili status izvajalske 
organizacije.

»Uporabnikom osebne 
asistence nudimo kvalitetne 
storitve, namenjene oseb-
ni pomoči, pomoči v gospo-
dinjstvu in pri drugih dnev-
nih opravilih, spremstvo ter 
pomoč na delovnem mestu 
in pri izobraževanju. Pose-
ben poudarek dajemo vklju-
čevanju naših uporabnikov 
v delovno okolje. Ob izraže-
ni želji po delu uporabniku 
pomagamo pri iskanju pri-
mernega delovnega okolja, 
tako v smislu zaposlitve kot 
prostovoljskega dela. Po do-
govoru se lahko preizkusi-
jo tudi pri delu v socialnem 
podjetju društva Verjamem 
vate,« pravijo v društvu. 
Osebna asistenca je njihova 
najnovejša dejavnost. Izva-
jajo jo od januarja lani.

Svoje delovanje ves čas 
nadgrajujejo in v podobnem 
tempu želijo nadaljevati tudi 
v prihodnje. Imajo smele 
načrte. »Želimo še razširi-
ti naša delovna okolja tudi 
zunaj društva. Velika želja 
je vzpostaviti bivalno skup-
nost, saj so naši uporabni-
ki vsako leto starejši. Najsta-
rejši je star 31 let. Imajo že-
ljo po osamosvajanju. Pri 
tem koraku smo še previdni. 
Zelo hitro namreč rastemo. 
Najprej je bilo socialno pod-
jetje, ki je prineslo delovno 
okolje, potem dnevni center, 
sedaj še osebna asistenca. 
Vse te temelje bi radi najprej 
postavili na zares visok nivo, 
potem pa bo prišla na vrsto 
bivalna skupnost in razvoj 
novih delovnih okolij. Naša 
želja je, da bi čim več podje-
tij med zaposlene vzelo ose-
be z motnjami v duševnem 
razvoju. Lahko rečem, da 
nas že kar poznajo, z nami 
stopajo v stik in sprašujejo 
po potrebah. Tudi sicer nas 
podpira veliko ljudi. Veseli 
smo, da nas je podprla tudi 

Občina Domžale, kar je zelo 
pomembno sporočilo. Dela-
mo transparentno, vidni so 

rezultati. Z Našo trgovin'co 
smo usmerjeni v recikli-
ranje, v varovanje okolja,« 

poudarja Vesna Goršek, 
predsednica društva Verja-
mem vate.

S podpredsednico Alenko 
Žnidarič sta bili že doslej de-
ležni veliko zanimanja, tudi 
s strani staršev otrok s poseb-
nimi potrebami, ki bi si žele-
li ustanoviti takšno društvo. 
»Ne gre čez noč. Več kot tri 
leta smo bili prostovoljci. Ose-
be s posebnimi potrebami sva 
hodili iskat na dom, jih peljali 
v kino ... Ni vse samoumevno, 
do tega ne pride kar tako. Ve-
lika prednost je seveda, da sva 
obe mami otroka s posebnimi 
potrebami, da delava s srcem 
in najino vodilo ni zaslužek,« 
pravi Gorškova, skupaj z Žni-
daričevo pa za konec poudar-
jata: »Osrečuje nas, ko vidi-
mo, da smo navdih za mar-
sikoga, in ponosni smo, da 
ustvarjamo bogato dediščino, 
ki bo ostala za nami. Namen 
društva je povezovanje dru-
žin s člani, ki imajo posebne 
potrebe. Želimo pokazati, da 
je lahko tudi življenje z osebo 
s posebnimi potrebami sreč-
no.« (Konec)

Maja Bertoncelj

Slovenska obala

Slovenska obala je krat-
ka, lepa, je blizu, je naša. Ko 
preživljava dopust na slo-
venski obali, imava utečen 
urnik. Spiva zunaj na bal-
konu, ker je hladno in lah-
ko gledam zvezde. V začet-
ku avgusta sonce vzide ob 
šesti uri. V trenutku posta-
ne presvetlo in pretoplo za 
spanje. Vstaneva in potep se 
prične. Sprehod od Izole do 
Pirana neposredno ob mor-
ju sem malo spremenila. V 
Mesečevem zalivu grem po 
pešpoti na vrh flišnega kli-
fa. To je urejena, »uradna 
pot«, ki te pripelje praktič-
no k Strunjanskemu križu. 
Od tam po gozdu do hote-
lov, čez soline, mimo hotela 
Salinera po pešpoti, ki preči 

Mojca Logar

raznolikost  
in vključevanje

Urban Rovšek pomaga v kavarni Vej'ca v Domu 
upokojencev Domžale. / Foto: arhiv društva

greben, in že si v Fiesi. Od 
Fiese do Pirana vodi spreha-
jalna steza. Tako pot opra-
vim v treh urah. Za eno uro 
sem jo skrajšala in ne preč-
kam najbolj izpostavljene-
ga rta ob morju, kjer ti voda 
v dopoldanskih urah lahko 
seže tudi do pasu.

Naslednja možnost je ko-
lesarjenje. Sedaj se voziva 
po hribovitem zaledju slo-
venske Istre. Malija, Ša-
red, Baredi, Gažon, Padna, 
Koštabona, človek opazuje 
lepe razglede z višine. Vi-
dim povsem novo dimenzi-
jo obale. Vse, kar opisujem, 
opravljava v dvoje, skupaj z 
Janezom. Otroci, če gredo še 
z nama, nimajo težav s spa-
njem in jutranjim soncem, 
oni lahko spijo globoko v do-
poldan … Lepo izhodišče so 
Korte. Od tam sva šla do vasi 
Sveti Peter, kjer sta lepo ure-
jeno vaško jedro in lokev. 
Voda je vir življenja, njegov 

začetek in konec. Sledil je 
spust v Dragonjo in potem 
po celotni dolini Dragonje 
nazaj proti Marezigam. Ču-
dovit svet, najlepši, če greš 
peš ali s kolesom. Naplavna 
flišna ravnica je obdelana, 

vinska trta, vrtovi, le reke v 
strugi praktično ni. Trenu-
tno je presahnila. Jeseni, ko 
– upajmo – bo vode največ, 
bo čudovito opazovati slapo-
va Pinjevec in Supot. Cesta 
je v nekem delu na novo as-
faltirana, pa zopet maka-
damska, mimo vasi Župan-
čiči se pripelješ v Marezige. 
Vinska fontana in še bolj-
ša kavarna, kjer nudijo re-
foškov sladoled in refoško-
vo torto. Seveda, saj smo v 
deželi refoška. Nekaj časa 
slediva modrim tablicam z 
zobatim kolesom, ki ozna-
čujejo Slovensko turnoko-
lesarsko pot, nekaj časa se 
voziva med vasmi, polji in 
vinogradi. Naslednja tura 
naju vodi proti Kubedu in 
v Hrastovlje. V Kubedu pod 
borovci je majhen prostor 
za prireditve, kjer je gotovo 
zelo ljubko, majhno in skri-
to. Na eni od kmetij imajo 
kamp in refoškov sok. Nas-
lednji dan jo mahneva proti 
Ospu. V tamkajšnjem kam-
pu so trenutno popotniki, 
za plezalce je prevroče. Na-
daljujeva proti Italiji, mimo 
slovenskih vasi. Pred Tr-
stom zavijeva na Porečanko 
in nazaj proti Škofijam. Vse 
to omogoča električno kolo. 
Omejitvena dejavnika sta 
baterija na kolesu in vroči-
na. Okrog poldneva sva spet 
v Izoli, skok v vodo, potem 
pa lahko berem, počivam, 
kuham …

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in  
družinski terapevt

Danska vzgoja (2)

Janez Logar

V prejšnjem članku smo 
pisali o skrivnosti danske 
družbe, kajti Danci spadajo 
med najbolj srečne prebival-
ce sveta. Najprej so staršem 
pomagali ozavestiti njihov 
način vzgoje. Kar je dobro, 
je treba nadaljevati, in kar je 
slabo, je smiselno izboljšati. 
Predstavljamo si lahko, da to 
ni šlo brez pripomb in upi-
ranja, saj odrasli težko priz-
namo svoje napake. Zadnjič 
smo pisali o nujnosti proste 
otroške igre.

Drugič: otrokom ničesar 
ne prikrivajo in jih spodbu-
jajo, naj bodo pristni. Pri-
stnost se prične z razume-
vanjem lastnih čustev. Pre-
poznavanje, sprejemanje, 

ne glede na to, ali so prijetna 
ali neprijetna. Tu so. Otroke 
učijo ravnanja ne samo na 
osnovi čustev, temveč tudi 
na osnovi vrednot. Tako jih 
v odrasli dobi ovire in teža-
ve ne bodo vrgle iz tira. Npr. 
lahko sem jezen, ne smem 
pa udariti, sem tesnoben, 
vendar se ne bom zaprl v kot 
za tri dni … Ključno je iskre-
no, pristno priznati lastna 
(otroška) čustva in jih ne po-
tlačiti, sicer bo kasneje od-
rasla oseba otopela za mno-
go stvari. Kar se Janezek na-
uči, to Janez zna. Čeprav si 
trmast, bom ostal s tabo. 
Pri nas se pa še danes sliši-
jo nasveti, da je otroku treba 
izbiti trmo iz glave. Lahko 
si žalosten in jokaš, vendar 
bom ostal s teboj v tvoji ža-
losti. Pri nas pa še danes sli-
šimo, naj otrok kar joka, ker 
se mu bodo tako bolj razvila 
pljuča. Včasih ga pošljemo 
še v drugo sobo. Danci ot-
rokom ne olepšujejo vsak-
danjika. Življenje je pogos-
to čudno, nerazumljivo, ne-
pošteno. Za otroka je najpo-
membnejše to, da lahko iz-
razi celo paleto čustev – in 
da so starši z njim. Na tak 
način se bo notranje umiril, 
vendar nujno potrebuje ob 
sebi starša.

Tretjič: otroke učijo em-
patije. Vživljanja v druge 
oziroma prepoznavanja, v 
kakšnem čustvenem stanju 
je človek ob njem. Steber 

učenja empatije je, da se ne 
obsoja. Iščejo pozitivne last-
nosti pri sošolcih, prijate-
ljih. To imajo v programih 
šolskega sistema. Tako se 
iz dneva v dan, sistematič-
no učijo strpnosti do sebe 
in do drugih. Povsem dru-
ga zgodba pa je, če mora ot-
rok od malega poslušati ja-
mranje, kritiziranje, opra-
vljanje, sejanje slabe volje, 
nič se ne da narediti … Starši 
imamo (skupaj z vzgojitelji, 
trenerji) moč graditve oseb-
nosti otroka.

Četrtič: ne vzgajajo z ulti-
mati in ni telesnega kazno-
vanja otrok. Eno in drugo 
rodi strah. Vzgajati (vladati) 
s strahom pa ni nikoli dol-
goročno zdravo in koristno. 

Danci želijo, da so otroci 
spoštljivi do staršev in okoli-
ce. Vendar pa mora biti spo-
štovanje obojestransko, zato 
šeškanje ali udarci niso do-
voljeni.

Petič: spodbujajo skup-
nost. Vedo, da za dobro po-
čutje v življenju potrebuje-
mo stik z drugimi, potrebu-
jemo kakovostno preživlja-
nje časa s prijatelji in soro-
dniki. Učijo jih, da je včasih 
skupnost pomembnejša kot 
posameznik. Drug drugega 
potrebujemo.

Igra, pristnost, iskrenost, 
empatija, skupnost

V vasi Sveti Peter sta 
lepo urejeno vaško jedro 
in lokev. Voda je vir 
življenja, njegov začetek 
in konec.
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Razgledi

Jager Matevž
Znano je bilo, da je bil 

tunjiški lovski revir najbolj 
priljubljen Matevžu, saj od 
tod ni prišel nikoli prazen 
domov. Posebno rad je jagal 
sobotne noči v jesenskem 
času. Takrat se Matevžu do 
jutra ni mudilo domov in 
tudi na »šiht« mu ni bilo tre-
ba misliti.

Naključje je hotelo, da je 
tisto leto jazbec gospodarju 
Petru na zadnjem vrhu de-
lal veliko škodo na njivi s ko-
ruzo, tik poleg gozda. Peter 
je vedel, da ga kosmate na-
dloge v njegovi koruzi reši 
lahko le Matevž s svojim 
orožjem. Poprosil ga je, naj 
končno naredi red v njegovi 
koruzi. Matevž, znani lovec, 
je to z veseljem obljubil. Na-
slednjo soboto zvečer, da 
bo te zadeve uredil, mu je 
dejal. Že pred mrakom, v 

soboto, se je oglasil pri Pe-
tru. Da bo noč nekoliko 
krajša, mu je Peter dal kot 
popotnico »ferkeljc« žga-
nja. Matevž si je iz bližnje-
ga kozolca poleg njive napu-
lil nekoliko detelje in si ure-
dil kar ugodno prežo, skrito 
škodljivi mrcini.

Seveda, kot se rado zgo-
di, jazbeca tisto noč ni bilo 
ali pa ga Matevž ni »zamer-
kal«. Ker je vse kazalo, da 
bo moral domov brez ple-
na, mu to ni šlo v račun. Na 
bližnjem vrtu je ugledal rav-
no zrela jabolka, menda so 
bila to zlata pramena. Ker 
se mu je nahrbtnik oziroma 
»rudzak« zdel čisto premaj-
hen, se je domislil zelo prak-
tične zadeve. Slekel se je do 
nagega, hlače je oblekel na-
zaj, dolge kolikor toliko bele 
gate pa je spodaj zavezal in 
vanje nabral čisto polno ja-
bolk, nato je gate tudi zgoraj 

zavezal. Tako čudno belo 
vrečo si je zadel na vrat, tako, 
kot je včasih nosil svoje otro-
ke. Tako otovorjen je poča-
si krenil proti domu v sose-
dnjo vas.

Peter tisto noč ni spal, saj 
je celo noč čakal, kdaj bo po-
čilo. Ker strela ni bilo, je v ra-
nem jutru še v popolni temi 
odšel pogledat, kaj se doga-
ja na lovski preži, tam za ko-
zolcem. Ravno tedaj je Ma-
tevž okrog koruzne njive pri-
nesel svoj nabrani plen. Pe-
ter je v temi videl samo bele 
nabreknjene gate oziroma 
pol človeka, ki se premika 
proti njemu. V strahu, da gre 
najmanj Matilda ponj, jo je 
kar najbolj urno ucvrl nazaj 
v svoj »špampet«. Koliko ko-
ruze je tisto leto pridelal Pe-
ter, je že pozabljeno. Matevž 
pa je svojo ozimnico prine-
sel do doma, kot že velikok-
rat do tedaj.

Ivan Nograšek

 Luj Šprohar

Sanjarila je o njunem sre-
čanju. Ni bilo prvič, saj so jo 
te misli preganjale vse če-
šče. Sedaj je že vedela, da ne 
bi smela poslušati matere – 
takrat, ko je bil še čas. Odlo-
čiti bi se morala tako, kot si 
je v srcu želela. A kakšen čas 
je bil to. O čem pa je lahko 
odločala ona sama? Proti vo-
lji matere se ni dalo naredi-
ti ničesar. Nasmehnila se je, 
ko je pomislila, kako bi bilo, 
če bi za njeno namero izve-
del Jožef. Le kakšen hrup bi 
povzročil in samo bog ve, 
kaj bi ji lahko storil. Vedno 
je bil na materini strani ali 
pa mati na njegovi. Tako bi 
imela oba proti sebi, saj sta 
jo ves čas ščuvala proti Pre-
šernu, če se je pojavila pri-
ložnost. Tako je bila vedno 

sama proti njima. Lažje pa 
je bilo v salonih, kamor je 
včasih zahajala. Če se je tam 
kdo obregnil ob Prešerna, 
mu je znala ostro povedati 
svoje. Ker pa jo je tlačila za-
vest, da Prešeren v Kranju 
umira, se je dokončno od-
ločila. Pred Prešernovo hišo 
se je kočija ustavila. Julija je 
naročila Marički, naj jo po-
čaka, saj se bo kmalu vrnila. 
Potem je vstopila in se pov-
zpela v nadstropje. Tam je 
naletela na Katro, ki pa se je 
zelo začudila: »Kaj pa vi tu-
kaj, gospa?« V njenem glasu 
ni bilo prav dosti prijaznosti, 
saj so ji bila dobro znana bra-
tova čustva do Julije.

»Prešerna sem prišla obi-
skat, gospoda Prešerna, ker 
slišim, da je zelo bolan.«

»Da,« je rekla Katra, »mor-
da vas bo prepoznal.«

Juliji je srce močneje bilo, 
ko je stopala proti vratom 
Prešernove sobe, ki ji jih je 
pokazala Katra. Potrkala je 
narahlo. Odgovora ni bilo, 
zato je potrkala še enkrat, 
nekoliko močneje. Od znot-
raj je prišel nejasen glas: 
»Kdo pa je?« Odprla je vra-
ta in stopila v sobo. Rekla je 
polglasno: »Jaz sem.«

Prešeren jo je pogledal z 
začudenjem in dolgo strmel 
vanjo: »A, vi ste, kaj pa ho-
čete?«

»Prišla sem vas obiskat, 
malo pozdravit.«

Prešeren pa je odgovoril: 
»Prišli ste me kropit, pa ste 
malo prezgodnji. Saj še ži-
vim.« Rekla je: »Da, in sem 
še pravi čas prišla.«

Še jo je gledal in rekel: »Ali 
mati vedo, da ste tu? In vaš 
mož?«

Zašepetala je: »Nič ne 
vedo.« In dodala glasneje: 
»Pa mi je vseeno.«

Prešeren je rekel: »Katra, 
daj gospe stol.« Julija pa jo je 
prehitela: »Saj ni treba, bom 
sedla kar k vam na posteljo, 
saj mi dovolite, kaj?« Preše-
ren jo je pogledal, odgovoril 
pa ni. V očeh pa mu je ne-
kaj svetlega sijalo, kot da se 
je pomaknil nekam daleč v 
preteklost, v vsa tista leta, ki 
jih je presanjal o njej in ji pi-
sal poezijo.

Rekel je: »Nisem vas pri-
čakoval. No, pa je že prav, da 
ste prišli. Kar mora biti, naj 
bo.«

Julija ga je vprašala: »Kako 
kaj živite, gospod Preše-
ren?«

Nasmehnil se je: »Saj vi-
dite sami, kako bolan in star 
sem.« Julija je gledala in ga 

s pogledom tolažila: »Mor-
da se boste pa še lahko poz-
dravili.«

Prešeren je le odkimal 
z glavo: »Zame je že pre-
pozno.« Zagledal se je sko-
zi okno in rekel: »Da, bil je 
čas mladosti in tudi upanja, 
tudi hrepenenja in strahu, a 
sedaj je trpljenje že minilo. 
Vse dobro in hudo tega sve-
ta bo kmalu za mano.«

Julija je sklonila glavo 
in zajokala. Hlipaje je rek-
la: »Pa saj mi oprostite, ker 
sem morala vzeti drugega in 
oditi z njim drugam, saj so 
me mati v to prisilili.« Preše-
ren se je grenko nasmehnil: 
»Da, tako so hoteli mati. Ali 
so sedaj zadovoljni in ali vi 
ljubite svojega moža?«

Julija je odkimala, komaj 
toliko, da se je videlo. Nato 
je Prešeren dodal: »Veste, 

Julija, ne vem, če bi bili z 
menoj srečnejši, saj vidite, 
kakšno je bilo moje življenje 
in kaj sem napravil iz sebe. 
A takšna je usoda in nič ne 
moremo zoper to. Vsi moji 
prijatelji so že odšli pred me-
noj. Matija in Andrejček, no, 
pa saj se bomo zopet kmalu 
srečali.«

Julija pa je rekla: »Gospod 
Prešeren, saj imate še hčer.«

»Da, imam jo, ampak ona 
je tam v Ljubljani, pri svo-
ji materi.« Nekaj minut sta 
se le gledala, potem je Pre-
šeren vzdihnil: »Ali ste bra-
li moje pesmi? Vam sem jih 
posvetil.«

»Da,« je rekla Julija živah-
neje, »takrat mi je bilo hudo, 
pa tudi sram me je bilo neko-
liko, a danes jih znam večino 
povedati iz glave.«

(Se nadaljuje)

Sonce vzhaja na zahodu, 2. del

Vaš razgled

Praznik Marijinega vnebovzetja oz. veliki šmaren je tudi letos v osrednje slovensko 
Marijino svetišče na Brezjah privabil vernike iz vse države. Tam pa niso manjkale tudi 
narodne noše, ki predstavljajo pomemben del v mozaiku naše pretekle, sedanje ter 
upajmo tudi prihodnje kulturne dediščine – zaradi njih praznični dogodki pridobijo še bolj 
slovesen pečat. S. L. / Foto: Tina Dokl

Marljivi prostovoljni gasilci iz Podblice so takole urejali promet in skrbeli za red na 
parkirišču. Letošnje poletje je žal z mnogimi požari ter vremenskimi ujmami znova 
dokazalo, da gasilci vedno prvi priskočijo na pomoč, čeprav so sami pogosto zapostavljeni. 
Zato je prav, da ohranjamo spoštovanje in hvaležnost – različni donatorji ter država tudi v 
finančnem smislu – in ne zgolj ob koncu leta ob delitvi gasilskih koledarjev. S. L. / Foto: Tina Dokl

Tunjiške zgodbe (6)

Povest

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK, 19. AVGUSTA 2022

Oven (21. 3.–21. 4.)
Pokrivate veliko področij, na katerih ste nadpovprečno spo-
sobni, zato se ne čudite, da vas ljudje radi izkoristijo. Glejte 
le toliko, da imate tudi sami kaj od tega. Je pač tako, da ste 
najbolj veseli takrat, ko veste, da pomagate drugim.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pot, ki si ste jo začrtali, je prava. Bodite brez skrbi, vse bo 
tako, kot je prav. Z novimi načrti pa vseeno malo počakaj-
te in najprej uresničite stare. Poglobili boste v stike z ljudmi 
iz preteklosti. Ne glejte vsega s temne strani, saj za dežjem 
vedno posije sonce.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Sami sebe boste opominjali, da ne smete preveč hiteti, saj 
se tudi počasi daleč pride. A kaj, ko ne morete iz svoje kože 
in vedno vam je vse prepočasi. Bližnji vam bodo tudi tokrat 
stali ob strani in našli se boste najboljše rešitve.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Morda se vas bo lotila panika in pomislili boste na najslab-
še. To vam ne more prinesti nič dobrega, saj so vizualizacije 
pomembnejše, kot se zavedamo. Na začetku vsakega dne-
va si morate reči, da je pred vami najboljši dan.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Na trenutke se ne boste prepoznali. Kadar se sami ne po-
čutite najbolje v svoji koži, takrat tudi vse druge vidite tako, 
kar ni prav. Ne samo dejanja, besede lahko bolijo veliko bolj. 
Ob koncu tedna se vse postavi na svoje mesto.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Polni energije se boste podali v nove zmage in ne bo vam 
žal nobene minute, ki jo boste posvetili tistemu, za kar ves-
te, da vam veliko pomeni. Še naprej boste druge razveselje-
vali s svojo prisotnostjo in skupaj boste kovali načrte za pri-
hodnost.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Kljub temu da si želite sprememb in da bi se končno bilo 
kaj premaknilo, se po drugi strani oklepate starih navad in 
nočete prekiniti določenih vzorcev, ki so vam v večini samo 
v breme. Ni kaj, iz te situacije ne boste mogli nikamor po-
begniti.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vzeli si boste čas samo zase in se odločili za krajši dopust. 
Ni pomembno, koliko časa bo trajal, ampak kako ga bos-
te preživeli. Ne potrebujete množice okoli sebe, lahko je le 
ena oseba, ki je pomembna bolj kot vsi drugi. Imeli se bos-
te lepo.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Novice vam prinašajo prijetne spremembe v ljubezenskem 
življenju. Že kar nekaj časa se počutite odrinjene tako od pri-
jateljev kot od ljubljene osebe. Poslovne zadeve vas bodo ut-
rujale, zato si ob koncu tedna omislite krajši dopust.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Srečali boste nekoga, ki vam je v preteklosti zelo veliko po-
menil. Premostili boste stare blokade in končno boste prip-
ravljeni na pogovor, ki bi se moral zgoditi že zdavnaj. Nad 
občutki boste presenečeni bolj, kot si boste hoteli priznati.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)
V krogu domačih vas čakajo lepi dogodki in sama mala pre-
senečenja. Iz malega vedno nastane veliko. Čustva bodo na 
vrhuncu in v nastajanju nečesa novega se boste predali z 
vsemi čutili. Vse drugo vam ne bo pomembno.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Tudi do vas bodo začeli prihajati lepi trenutki, ob katerih se 
boste zamislili in se vprašali, ali bi bilo lahko sploh še bolje. 
In bo. Občutek, da brez vas ne morejo, vam bo dobro del in 
vam še dodatno povečal vse zmogljivosti in znanje.

HOROSKOP
TANJA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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TA JE DOBRA

Rešitev:

Rešitev:

Pokusi naj juho
»Pokusite juho!« gost predlaga natakarju.
»Je prevroča ali prehladna?«
»Pokusite juho!« še naprej vztraja gost.
»Je preslana?!«
»Pokusite juho!« gost zakriči vidno razburjen.
Natakar: »Aja, žlice nimate!«

Zvonček in marjetica
Ob robu travnika skupaj rasteta zvonček in marjetica. Pa 
vpraša zvonček marjetico: »Marjetica, a imaš ti mene kaj 
rada?«
Marjetica malo pomisli in odgovori: »Ja, zvonček, imam 
te rada!«
In rasteta dalje. Čez nekaj časa vpraša marjetica: »Zvon-
ček, imaš tudi ti mene kaj rad?«
Zvonček odgovori: »Ja, marjetica, veš, da te imam rad!«
Marjetica navdušeno: »Potem pa hitro pokličiva čebeli-
co!«

Pametni telefon
Vnuk pride na obisk k dedku. Dedek ga vpraša, ali mu je 
prinesel sveži časopis.
»Kakšen časopis, dedek? Leta 2022 smo, izvoli pametni 
telefon,« mu pravi vnuk.
Dedek vzame vnukov telefon in z njim udari po nadležni 
muhi.

Piknik
Trije Slovenci se dogovorijo, da bodo imeli piknik.
Primorec obljubi, da bo prinesel pršut.
Dolenjec obljubi, da bo prinesel cviček.
Gorenjec pa obljubi, da bo pripeljal nekaj svojih prijateljev.
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK, 19. AVGUSTA 2022

1. nagrada: 3 mesece brezplačnih treningov
2. nagrada: Veseli paket - Vesele košarke Jaka Blažič
3. nagrada: majica Vesela košarka Jaka Blažič

Rešitve križank (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in 
vpisano v kupon križanke) pošljite do ponedeljka, 29. avgusta 
2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred po-
slovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ŠPORTNO REKREATIVNI KLUB, ZMAGOVALCI - CHAMP, HRASTJE 181, KRANJ
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petek, 19. avgusta 2022 KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI kazipot@g-glas.si

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

IZLETI

Kolesarski izlet do Jezerskega
Kranj – Društvo upokojencev Kranj organizira v torek, 23. avgu-
sta, kolesarski izlet na relaciji Kranj–Zgornje Jezersko–Kranj. 
Odhod bo ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem trgu. Z lastni-
mi opremljenimi kolesi in čelado se boste peljali iz Kranja na 
Belo, v Preddvor in Jezersko, nazaj pa čez Olševek v Kranj.

Krvodajalska akcija z izletom
Preddvor – Krajevna organizacija Rdečega križa Preddvor or-
ganizira v petek, 26. avgusta, krvodajalsko akcijo z izletom. 
Pridružite se lahko krvodajalci in vsi, ki bi to želeli postati. Od-
hod bo ob 6. uri s posebnim avtobusom z avtobusne postaje 
pred Občino Preddvor, od koder se boste odpeljali v Ljubljano 
na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer boste darovali kri. 
Krvodajalsko akcijo boste zaključili s prijetnim druženjem in 
izletom na Obalo. Dodatne informacije in predhodne prijave 
dobite pri predsednici KORK Preddvor Mileni Zupin na tele-
fonski številki 041 382 270.

OBVESTILA

Dan srca
Kranj – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije v soboto, 3. 
septembra, vabi na Dan srca, ki bo v Lokvah nad Novo Gorico. 
Organizatorji pripravljajo krajši pohod, sprehod po travniku, 
druženje v senci pod drevesi, multigolf, možna bo izposoja 
električnih koles, voden ogled Škafarskega muzeja, obiskali 
boste pravljični kotiček: pravljice z gledališko igralko Neven-
ko Vrančič in pravljičarko Marjo Dolhar Batistič. Srečanje se 
začne ob 11. uri. Prijave za Gorenjsko zbira Inge Sajovic na 
telefonski številki 031 307 163 do ponedeljka, 22. avgusta, do 
15. ure. Če bo dovolj prijav, bo gorenjska podružnica zagoto-
vila prevoz.

KONCERTI

Poletne delavnice vokalne glasbe
Kranj – V nedeljo, 21. avgusta, se bodo ob 18.30 v avli Mestne 
občine Kranj začele 10. Poletne delavnice vokalne glasbe. Le-
tošnja tema delavnic je A Little Jazz Mass skladatelja Boba 
Chilcotta. Pevsko predznanje ni potrebno, delavnice se lahko 
udeležijo vsi ljubitelje petja vseh starosti. Delavnice bodo po-
tekale ves teden vsak večer od 19. do 21. ure, zaključni koncert 
bo v soboto, 27. avgusta, dopoldne pred avlo.

Šenčurska poletna glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur va-
bita na drugi sklop koncertov 6. festivala Šenčurska poletna 
glasbena srečanja, ki bodo potekala v Muzeju Občine Šenčur. 
V sredo, 24. avgusta, bodo ob 19. uri na koncertu Zveni De-
kamerona nastopili Ensemble Pampinea , Maruša Brezavšček  
in Fiona Kizzie Lee. V četrtek, 25. avgusta, pa bo ob 19. uri na 
koncertu Čez Evropo in še dlje nastopil Godalni kvartet Nova. 
Koncerti letošnjega festivala so posvečeni letos preminulemu 
slovenskemu skladatelju Jakobu Ježu.

RAZSTAVE

Voda, vir življenja v umetniški govorici
Tržič – V petek, 19. avgusta, bo ob 19. uri v Galeriji Atrij Občine 
Tržič odprtje skupinske razstave članov KUD Načeta paleta z 
naslovom Voda, vir življenja v umetniški govorici.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 20. 8.
17.30, 20.30 NAK
14.00, 15.30, 16.20, 17.10, 18.15 DC 
LIGA SUPER LJUBLJENČKOV, sinhro.
20.15 HITER KOT STREL
15.45, 17.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.
14.30, 18.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
3D, sinhro.
19.45 THOR: LJUBEZEN IN GROM
19.30 ELVIS
20.45 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 19. 8.
20.00 DOBRI ŠEF

Sobota, 20. 8.
18.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, 
sinhro.
20.30 DOBRI ŠEF

Nedelja, 21. 8.
18.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.

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

Rezultati – žrebanje 17. 8. 2022
8, 10, 12, 21, 24, 38, 39 in 35

Loto PLUS: 5, 6, 7, 16, 20, 27, 33 in 34
Lotko: 4 0 5 1 7 1

Sklad 21. 8. 2022 za Sedmico: 3.910.000 EUR
Sklad 21. 8. 2022 za PLUS: 1.000.000 EUR
Sklad 21. 8. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI BUS V IZOLO: 26.8., PLANINSKI IZLET V LIKO, SEVERNI 
VELEBIT IN JADRANSKO OBALO: 24.- 26.9., RADENCI: 18.–25. 9., 
MORAVSKE TOPLICE: 18.–25. 9., ŠMARJEŠKE TOPLICE: 2.–7. 10., DO-
LENJSKE TOPLICE: 9.–14. 10., STRUNJAN: 20.–25. 10., BERNARDIN: 
13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 2.–6.10., BANJA VRUĆICA S TER-
APIJAMI: 5.–12. 10., 22.–29. 10., 24.- 31. 10., BANJA VRUĆICA S SARA-
JEVOM: 28.–31. 10., MANDARINE: 8.–10. 10., POTEPANJE PO BOSNI: 
15.–19. 10., MEDŽUGORJE: 15.–17. 10., BANJA KULAŠI: 2.–12. 11., 
MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIĆ. www.rozmanbus.si

18.8.-28.8.2022

PETEK 19.8. ob 20.30

NUŠKA DRAŠČEK 

KVINTET 
Vrt Café galerije Pungert

SOBOTA 20. 8. ob 20.30

NINA STRNAD SEKSTET

Vrt Café galerije Pungert

NEDELJA 21. 8. ob 20.30

ROZINA PATKAI & PQR 

Vrt Café galerije Pungert

PONEDELJEK 22. 8. ob 20.30

OBRADOVIĆ TIXIER DUO 

Vrt Café galerije Pungert

TOREK 23. 8. ob 20.30

MAAIKE DEN  

DUNNEN KVARTET 

Vrt Café galerije Pungert

SREDA 24. 8. ob 20.30 

VLADIMIR  

SAMARDŽIĆ TRIO

Vrt Café galerije Pungert

ČETRTEK 25. 8. ob 20.30 

TEO COLLORI &  

MOMENTO CIGANO

Vrt Café galerije Pungert

PETEK 26. 8.  ob 20.30 

SAUDADE COM AÇÚCAR  

TRIBUTE TO ASTRUD GILBERTO  

(THE GIRL FROM IPANEMA) 

SEKSTET, gost Luis BonilLa

Vrt Café galerije Pungert

SOBOTA 27. 8. ob 10.00 

JAZZ KAMP KRANJ FEST

NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V STAREM MESTNEM JEDRU

SOBOTA 27.8.  ob 20.30          

JE VEUX 
Vrt Café galerije Pungert

NEDELJA 28.8.  ob 20.30   

RATKO DIVJAK KVINTET

Vrt Café galerije Pungert
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Festivalska vstopnica 

za 10 večerov je 80 EUR.

Cena vstopnice za en 

večer je 10 EUR.

Festivalska vstopnica 

za 10 večerov je 80 EUR.

Cena vstopnice za en 

večer je 10 EUR.

kranj 

diha jazzkranj 

diha jazz
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Bašelj – Po dveh letih počitka se ta konec tedna v Bašelj vrača 
Kmečki praznik pod Storžičem – letos 35. po vrsti. Jutri, 20. 
avgusta, začenjajo ob 20. uri. Najprej bodo razglasili najbolj 
vztrajne pohodnike na Sv. Lovrenc. Teh je letos okoli petdeset. 
Prejeli bodo pohvalo in darilo. Ob tem se TD Bašelj oziroma 
njegova predsednica Jana Smolej izrecno zahvaljuje Mojci An-
čimer iz Doma na Lovrencu, ki se je pri tem izjemno angažira-
la. Uro kasneje na oder prihaja skupina Chicas, novost večera 
pa bo zagotovo letošnji točilni pult, kjer bodo stregli koktajle. 
V nedeljo, 21. avgusta, pa začenjajo ob 12. uri. Tradicionalno 
vas bodo pričakale dobrote, za katere bodo poskrbela kmečka 
dekleta. Okušali boste lahko vse od domačih štrukljev, pice, 
masovneka, žgancev in kislega mleka do posmodulje in slad-
kih cvrtih flancatov. Seveda ne bo manjkal tudi pečen odojek. 
Organizatorji obljubljajo še bogat srečelov, kegljali pa boste 
lahko za teleta. Pripravili so tudi prikaz starih kmečkih iger in 
običajev, za kar bo poskrbela domača kmečka mladina. Smo-
lejeva poudarja, da je vesela, da še obstaja sodelovanje, da si 
ljudje priskočijo na pomoč na vasi in tudi širše. »Pri izvedbi 
tovrstnega dogodka to zagotovo pride do izraza, predvsem pa 
gre zahvala še vsem podjetnikom in sponzorjem, ki se odzo-
vejo,« dodaja. Zaveda se, da bi bila izvedba praznika brez ljudi 
in njihove dobre volje in pripravljenosti pomagati zagotovo 
precej težja. V nedeljsko popoldne vas bodo pospremili zvoki 
ansambla Veseli Begunjčani.

Kmečki praznik pod Storžičem

Blejska Dobrava – Prihodnji četrtek, 25. avgusta, se začnejo 
praznovanja v sklopu krajevnega praznika Blejske Dobrave. 
Prvi dogodek bo četrtkov nogometni turnir, v petek bodo po-
ložili vence k spominskim obeležjem, vrhunec praznovanj pa 
bo v soboto, 27. avgusta, ko pripravljajo pohod na Obranco, 
kros za otroke in osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj in 
Večerom na vasi v vaškem jedru.

Prihodnji teden praznuje KS Blejska Dobrava

Zminec – Danes, v petek, bo med 7. in 15. uro na cesti skozi Zmi-
nec, vključno z odcepom ceste za Sv. Petra Hrib, zaradi asfaltira-
nja lokalne ceste in mostu vzpostavljena popolna zapora ceste. 
V ponedeljek, 22. avgusta, bo na istem odseku zaradi polaganja 
zgornje plasti asfalta v času med 7. in 15. uro prav tako veljala po-
polna zapora ceste. V primeru dežja se bo asfaltiranje zamaknilo.

Danes in v ponedeljek zaprta cesta skozi Zminec

Planina pod Golico – V Planini pod Golico se danes, v petek, 
začenja praznovanje krajevnega praznika. Ob 18. uri se bo 
začela gasilska vaja, sledila bo zabava z domačim duetom 
Jakopič. Jutri, v soboto, pripravljajo akcijo Sosed sosedu, vsak 
od udeležencev naj bi prispeval mesno, zelenjavno, sladko 
ali sadno presenečenje. Ob 20. uri bo zabava z duom Benk. 
Vse dogajanje bo potekalo pod spodnjo postajo žičnice in v 
Žičnici.

Krajevni praznik Planine pod Golico

Vodice – Zaradi gradnje vodiške obvoznice bo v času od nas-
lednjega ponedeljka pa do konca marca prihodnje leto veljalo 
več delnih in popolnih zapor. V več fazah bo delna zapora 
na regionalni cesti Ljubljana (Šmartno)–Vodice ter na lokalni 
cesti Koseze–Vodice v širšem območju gradbišča. Popolna 
zapora pa bo vzpostavljena na dveh nekategoriziranih javnih 
poteh in javni poti JP 963101 – Cestna jama (Vodice). Zapore 
so označene tudi na spletni strani Občine Vodice, kjer upo-
rabnike obveščajo tudi, da bo od prihodnjega tedna dostop 
do Začasnega zbirnega centra Vodice zaprt iz smeri Kamniške 
ceste v Vodicah. Edini možen dostop bo po lokalni makadam-
ski cesti z glavne ceste Vodice–Bukovica.

Zapore zaradi gradnje obvoznice

Komenda – Jutri na hipodromu v Komendi pripravljajo prve 
športno-kmečke igre, ki bodo potekale med 9.30 in 17. uro. Gre 
za brezplačni dogodek z animacijami, delavnicami, športnimi 
vadbami in zabavnimi igrami. Ves čas bo dogodek spremlja-
la glasba, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dopoldne 
bo večina animacij namenjena otrokom, med 11. in 14. uro 
bo potekala predstavitev vadbe bodypump in predstavitev 
simulatorja Pro ski. Po 14. uri pa bo dogajanje namenjeno 
odraslim, ki se lahko na prve športno-kmečke igre prijavijo 
s skupino ali kot posamezniki in se preizkusijo v različnih 
zabavnih nalogah. Prijave niso nujne in bodo možne tudi na 
dogodku, so pa zaželene predprijave na elektronski naslov 
bostjan1306@gmail.com.

Športno-kmečke igre v Komendi

Davča – Turistično društvo (TD) Davča ta konec tedna na 
domačiji pr' Vrhovc prireja 38. etnografsko prireditev Dan te-
ric. Jutri, v soboto, ob 17. uri načrtujejo delavnice za otroke, 
ob 19. uri bodo predvajali film Od bilke do platna, ob 20. uri 
pa bo sledila veselica z ansamblom Akordi. V nedeljo po 14. 
uri se obeta pester kulturno-etnografski program. Prikazali 
bodo predelavo lanu od bilke do platna, izdelavo lanenih vrvi, 
vrtanje lesenih cevi in tudi staro kmečko igro, s katero so si 
včasih krajšali popoldneve. Tkanje platna bodo letos prikazali 
na povsem novih statvah. »Stare statve so nam pogorele v 
požaru na kmetiji pr' Krivc, a je član TD Davča Tine Kejžar 
ob manjši pomoči drugih članov vložil veliko časa v izdelavo 
novih statev in nasnovanja niti za ponovno izdelavo platna. 
V veliko pomoč pri izdelavi so bile tudi statve, ki nam jih je 
daroval Lojze Trdina s kmetije pr' Mohorič iz Martinj Vrha, saj 
smo v nove statve vgradili dele darovanih statev,« je razložil 
predsednik TD Davča Jaka Primožič. Prireditev bo po pestrem 
kulturno-etnografskem programu sklenil ansambel Spev.

Dan teric v Davči

Železniki – V galeriji Muzeja Železniki bodo danes, v petek, ob 
18. uri odprli razstavo rezbarja Marjana Smrekarja in fotografa 
Aleksandra Čufarja z naslovom Sožitje skulptur in fotografij. 
Na ogled bodo lesene skulpture in njihov prehod v fantazijski 
svet fotografije.

Sožitje skulptur in fotografij

18.8.-28.8.2022

PETEK 19.8. ob 20.30

NUŠKA DRAŠČEK 

KVINTET 
Vrt Café galerije Pungert

SOBOTA 20. 8. ob 20.30

NINA STRNAD SEKSTET

Vrt Café galerije Pungert

NEDELJA 21. 8. ob 20.30

ROZINA PATKAI & PQR 

Vrt Café galerije Pungert

PONEDELJEK 22. 8. ob 20.30

OBRADOVIĆ TIXIER DUO 

Vrt Café galerije Pungert

TOREK 23. 8. ob 20.30

MAAIKE DEN  

DUNNEN KVARTET 

Vrt Café galerije Pungert

SREDA 24. 8. ob 20.30 

VLADIMIR  

SAMARDŽIĆ TRIO

Vrt Café galerije Pungert

ČETRTEK 25. 8. ob 20.30 

TEO COLLORI &  

MOMENTO CIGANO

Vrt Café galerije Pungert

PETEK 26. 8.  ob 20.30 

SAUDADE COM AÇÚCAR  

TRIBUTE TO ASTRUD GILBERTO  

(THE GIRL FROM IPANEMA) 

SEKSTET, gost Luis BonilLa

Vrt Café galerije Pungert

SOBOTA 27. 8. ob 10.00 

JAZZ KAMP KRANJ FEST

NA RAZLIČNIH LOKACIJAH V STAREM MESTNEM JEDRU

SOBOTA 27.8.  ob 20.30          

JE VEUX 
Vrt Café galerije Pungert

NEDELJA 28.8.  ob 20.30   

RATKO DIVJAK KVINTET

Vrt Café galerije Pungert
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Festivalska vstopnica 

za 10 večerov je 80 EUR.

Cena vstopnice za en 

večer je 10 EUR.

Festivalska vstopnica 

za 10 večerov je 80 EUR.

Cena vstopnice za en 

večer je 10 EUR.

kranj 

diha jazzkranj 

diha jazz
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NEPREMIČNINE
HIŠE
ODDAM

V Kokri oddam starejšo, obnovlje-
no in opremljeno hišo z vrtom, tel.: 
041/670-379 
 22002038

POSESTI
NAJAMEM

NAJAMEM ali kupim kmetijsko zemlji-
šče, tel.: 031/282-734 
 22002020

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: ZELIŠČA 
ZA DOMAČO LEKARNO, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 2. avgusta 2022, so: Ana Strupi iz Kranja, ki prejme  
1. nagrado (bon trgovine OBI v vrednosti 20 EUR), ter Mi-
lan Novak iz Mavčič in Irena Žakelj iz Žirov, ki prejmeta 
2. in 3. nagrado (knjiga Melanda). Nagrajencem čestitamo.

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

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

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni 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. 

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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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR                         + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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

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

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani
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V nagradni igri kotiček za naročnike, ki je bila objavljena 
v Gorenjskem glasu 9. avgusta 2022 prejme dve vstop-
nici za koncert Helene Blagne v Kranju Zvone Frelih iz 
Sorice. Nagrajencu čestitamo!

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

DACIA Dustrer 1.5 disel, 4 x 4, letnik 
2013, 150.000 km, lepo ohranjen, 
kljuka, tel.: 041/227-338 
 22002019

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504 22001895

STROJI IN ORODJA
PRODAM

SAMOHODNO kosilnico, vr tno, 
znamke Metech, tel.: 04/57-25-419, 
041/586-355 
 22002026

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22001888

DESKE za kurjavo, poceni, lahko s 
prevozom, tel.: 041/233-150 
 22002030

DRVA, bukova in hrastova, razžagana, 
možna dostava, tel.: 031/378-946  
 22002033

SUHA, bukova, razžagana drva in 
tračni obračalnik Sip 220, Gorje, tel.: 
031/561-707 
 22002017

SUHE bukove butare, bukova drva in 
hrastova drva ter rajkelne - okrogljice, 
tel.: 031/826-621 
 22002015

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOV dvosed, cena 40 EUR in stare 
skrinje po 15 EUR, tel.: 031/501-370 
 22002023

POSTELJO, masiva, smreka, s preda-
li, dim. 90 x 190, cena po dogovoru, 
tel.: 04/51-46-244, 031/545-085 
 22002024

ŠPORT,  
REKREACIJA
KUPIM

STARO kolo, 75 let ali več, ohranjeno, 
žensko ali moško, tel.: 04/59-57-583, 
040/147-653 22002027

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22001847

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Franca Jauha
s Kokrice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Zah-
valjujemo se pogrebni službi Navček, pevcem za prelepo petje. 
Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Klunu za lepo opravljen 
cerkveni obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Vsem iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Kokrica, 8. avgusta 2022

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

ZAHVALA

V 71. letu se je od nas poslovil naš dragi 

Marjan Pucelj
s Primskovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, denarne prispev-
ke in darovane maše. Hvala gospodu župniku Sebastjanu Cerku 
za opravljeno bogoslužje. Hvala pevcem in pogrebni službi Nav-
ček, še posebno g. Sreču Jermanu in pogrebni službi Komuna-
le Kranj. Posebna zahvala gre gasilcem PGD Primskovo za njiho-
vo številno udeležbo. Hvala RK Slovenije, Območni enoti Kranj, 
KORK Primskovo, MDI Kranj, ŽNK Cerklje in Društvu za celia-
kijo Gorenjske. Hvala dr. Radu Janši in zdravnici Barbari Prosen 
ter negovalnemu osebju za dolgoletno zdravljenje. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste se prišli od njega 
poslovit v tako velikem številu, ter za vse molitve zanj se iskre-
no zahvaljujemo.

Žalujoči njegovi domači

Življenje se konča,
kot se začne potovanje,
s slovesom in upanjem
na ponovno snidenje.

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama 

Pavla Gorenc
roj. Stržinar iz Zg. Bitenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahva-
la tudi Domu Taber, kjer so v zadnjem mesecu zelo lepo skrbe-
li zanjo. Hvala gospodu župniku Bojanu Likarju za lep pogreb-
ni obred, pevcem kvarteta Ultima, trobentaču in pogrebni službi 
Navček. Zahvaljujemo se tudi kolektivu podjetja Iskraemeco, 
folklorni skupini Iskraemeco, kolektivu podjetja Kamm in Dru-
štvu upokojencev Bitnje - Stražišče. Iskrena hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči hčerki Majda in Sonja z družinama
Kranj, 8. avgusta 2022

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

ZAHVALA

V 87. letu se je poslovila draga mami in stara mama 

Francka Novak
p. d. Knifčova, iz Cerkelj

Iz srca hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene 
sveče in cvetje ter darovane svete maše. Lepa hvala negovalkam iz Doma Taber za 
vsestransko pomoč, patronažni sestri ge. Andreji, dr. Makovcu in dr. Lopuhovi.  

Hvala g. župniku Jerneju Marenku za lep pogrebni obred, pevcem in trobentaču.  
Hvala pogrebni službi Pogrebnik Dvorje za opravljene pogrebne storitve in vsem, ki ste jo 

spremljali na zadnji poti. Hvala za vsak lep spomin, ki ga ohranjate na našo mami.

Hčerka Bernarda z družino
Cerklje, avgust 2022 

ZAHVALA

Od nas je za vedno odšel ljubi mož, oče, dedek, brat in stric 

Franc Pavel Kemperle
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in denarni prispevek. Iskrena hvala g. Juretu Svoljšaku in g. Žanetu 

Križaju za čudovita poslovilna govora. Hvala lepa Smučarskemu klubu Alpetour Škofja 
Loka, Avto-moto društvu Škofja Loka, Loka Timingu in kolektivu Alme. Hvala lepa g. 

župniku za lepo opravljen pogreb, pevcem za prelepo petje in pogrebni službi Akris. Še 
enkrat hvala lepa vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je …
(Tone Pavček)

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 95. letu starosti umrl naš dragi očka, dedek in pradedek 

Jože Bohinc
iz Čirč pri Kranju 

učitelj, slavist, ravnatelj, publicist, kulturni in družbenopolitični delavec

Od njega se bomo poslovili 19. avgusta 2022, ob 13. uri na Mestnem pokopališču  
v Kranju izpred poslovilne vežice.

 Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

 Hčerka Brigita Selan, sinova dr. Rado Bohinc in Božo Bohinc, vnuki in pravnuki

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 
 22001893

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

DNEVNE in nočne hlačne plenice, ve-
likosti M, tel.: 051/301-674  
 22002041

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADO muco, tel.: 051/397-239  
 22001973

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ENOREDNI izkopalnik krompirja, tel.: 
041/841-835 
 22002042

KIPER prikolico, izkopalnik krompirja 
in traktor Zetor 50 km, tel.: 051/673-
752  
 22002035

PRIDELKI
PRODAM

BRINJEVE jagode, tel.: 040/888-
200 22001979

KMETIJA Princ nudi domače slive in 
hruške, izbrane kakovosti. Hudo 1 pri 
Kovorju, tel.: 041/747-623 22002044

SEME enoletne trave, očiščena ter 
ajdo, tel.: 040/355-865 
 22002021

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo in kg bele piščan-
ce. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 22001891

5 tednov starega ČB bikca, tel.: 
04/25-51-705, 031/616-647 22002032

KOZLIČKA mešane pasme, za na-
daljnjo rejo, starega 4 mesece, tel.: 
031/344-117 
 22002046

NESNICE - rjave, grahaste, črne, pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava. Pro-
daja tudi na Vranskem. Vzreja nesnic 
Tibaot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401  
 22001915

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in možna dostava, tel.: 041/455-
732 22001896

BELJENJE in glajenje sten, antig-
livični premazi, dekorativni ometi in 
opleski, barvanje nadstreškov, ograj 
in fasad, vam nudim Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 22001910

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22001892

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

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 22001783

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 22001257

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 22001975

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezpla-
čen, tel.: 070/385-956 22001976

PRODAM

20 let staro apno za beljenje, tel.: 
031/850-536 22002029

90 vinilnih plošč - različni žanri ter 2 
mobilna telefona Samsung in Nokia, 
tel.: 041/748-621 
 22002018

NOVO železno cisterno 2000 l za olje, 
mlin za žito in gumi voz 16 col, tel.: 
040/739-512 
 22002040

OMARO RF, dimenzije 140 x 80 x 80, 
za kuhanje in sušenje, tel.: 041/967-
554  
 22002039

STISKALEC pločevink, cena 30 EUR, 
tel.: 041/255-636  
 22002025

SUHE smrekove plohe in colarice 
ter dva mini himalajska kozlička, tel.: 
031/229-857 
 22002034

PODARIM

KOZARCE za vlaganje, tel.: 041/532-
899 22002022

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 22002016

ZAJCE različnih starosti in velikosti, 
mešani liščki, samice in samci, tel.: 
040/845-860 22002043

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 22001890

OSTALO
PRODAM

LESENE gajbice, močne izdelave, tel.: 
051/303-294  
 22002028

SILAŽNO koruzo na Sorškem polju, 
tel.: 051/224-045 
 22002045

ODDAM

ZEMLJO za več vrtičkov v Kranju, tel.: 
041/708-931 22002036

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO - kovinostrugar na kla-
sičnih strojih, tudi CNC, išče honorar-
no delo, tel.: 040/271-578 22002031

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22001889

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163 
 22001894

BARVANJE napuščev in fasad, do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 22002037
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Modelarska sekcija Aerokluba ALC Lesce je na praznični ponedeljek, 15. avgusta, organizirala Miting 
malega letalstva, ki je na leško letališče privabil številne modelarje in več kot tisoč obiskovalcev, ki so 
občudovali akrobacije v zraku.

Lesce – Po dveh letih so se v 
Lescah ponovno zbrali izku-
šeni modelarji, ki so na 32. 
Mitingu malega letalstva po-
kazali svoje spretnosti v pilo-
tiranju pomanjšanih mode-
lov letal. Na srečanju je so-
delovalo več kot petdeset tek-
movalcev, dogodek pa je pri-
vabil mnogo obiskovalcev, ki 
so lahko občudovali vragoli-
je in znanje pilotov na dalja-
vo.

»Miting malega letalstva 
je pri nas postal že kar tra-
dicionalen, zato me veseli, 
da nam je po premoru za-
radi korone ponovno uspe-
lo izpeljati to srečanje. Mo-
delarji so pretežno iz Slove-
nije, sicer pa so se nam prid-
ružili tudi naši avstrijski pri-
jatelji in letos tudi Hrvati, 
ki smo jih pretekla leta kar 
malo pogrešali,« je povedal 
Matjaž Planinšek, vodja pri-
reditve in predsednik mo-
delarske sekcije Aerokluba 
ALC Lesce. Pojasnil je, da je 
zaradi pravilnika o letalskih 
prireditvah in tekmovanjih 
pogoj za udeležbo na tek-
movanju predvsem izkuše-
nost pilotov, tako da začetni-
kov na praznični ponedeljek 
nismo videli.

Kljub svoji mladosti pa še 
zdaleč ni začetnik desetle-
tni Tilen Pustovrh iz Kra-
nja, ki je že zaradi svoje 

starosti pritegnil veliko po-
zornosti. »Začel sem pred 
enim letom z manjšimi le-
tali razpona osemdeset cen-
timetrov, danes nastopam 
z malo večjim električnim 

letalom. Za modelarstvo 
me je navdušil brat, za zdaj 
še ne sestavljam svojih stva-
ri. Letalo smo kupili, je iz 
materiala EPP ter leti s hit-
rostjo več kot sto kilometrov 

na uro,« je ponosno povedal 
in obljubil, da bo tudi pri-
hodnje leto prišel pokazat 
svoje spretnosti.

Ugodne vremenske raz-
mere so bile naklonjene 
tako modelarjem kot tudi 
gledalcem. Po Planinškovi 
oceni je prišlo več kot tisoč 
obiskovalcev, mnogi iz oko-
liških krajev Gorenjske, do-
mačini in drugi radovedne-
ži, ki so si želeli ogledati ak-
robacije modelov letal.

Tekmovanja so se udele-
žili tudi stari znanci leške-
ga letališča. Romeo Raffei-
ner iz Avstrije, ki se z mo-
delarstvom ukvarja že pet-
deset let, vse od svojega dva-
najstega leta, je dejal: »Všeč 
mi je vzdušje, rad pridem 
sem. Nazadnje sem bil tu-
kaj pred leti, ampak prihod-
njega mitinga ne bom za-
mudil.«

Letos je bila prvič v okvi-
ru mitinga organizirana 
tudi maketarska delavnica 
za otroke. »Gre za maketar-
sko delavnico, kjer predsta-
vljamo metodo poučevanja 
»back to basics«  oz. nazaj 
k osnovam, kar pomeni, da 
želimo otroke spodbuditi k 
tehničnim hobijem. Gre za 
plastično maketarstvo, ot-
roci izdelujejo maketo leta-
la Boeing 747, ki jo bodo po 
končani delavnici lahko od-
nesli domov,« pojasni Bine 
Logar, vodja delavnice.

Nika Toporiš

Matjaž Planinšek, vodja prireditve in predsednik 
modelarske sekcije Aerokluba ALC Lesce / Foto: Tina Dokl

Žlebe – Hiša na hribu že osmič odpira svoja vrata. Gre za ume-
tniški projekt, ki povezuje sodobno umetniško produkcijo s 
prostori tradicije, ruralnega ter kulturne in naravne dediščine. 
Z glavno razstavo v Žlebeh (pri sv. Marjeti) in z intervencijami 
na Domačiji Pr' Lenart na Belem in na Topolu tradicionalno 
predstavlja delovanje tistega leta in povabljene sodelujoče 
umetnike. Letošnja razstava se bo začela jutri, 20. avgusta, 
ob 19.30 z otvoritveno prireditvijo ob mežnariji pri cerkvi sv. 
Marjete v Žlebeh. Razstave na vseh treh lokacijah bodo na 
ogled do 18. septembra.

Osmič Hiša na hribu

Kranj – V Yogyakarti v Indo-
neziji je potekala 34. med-
narodna računalniška olim-
pijada, na kateri je v konku-
renci 349 dijakov iz 88 držav 
Benjamin Bajd z Gimnazi-
je Kranj osvojil zlato meda-
ljo, kar je prvo zlato odličje 
za našo državo, odkar Slo-
venija sodeluje na medna-
rodni računalniški olim-
pijadi, so sporočili z Zve-
ze za tehnično kulturo Slo-
venije, pod okriljem kate-
re je ekipa slovenskih dija-
kov nastopila na olimpija-
di. Slovensko ekipo so po-
leg Benjamina Bajda ses-
tavljali še Jakob Žorž z Gim-
nazije Škofja Loka, ki se je 
tako kot Bajd programiranja 
učil v Zavodu za računalni-
ško izobraževanje, ter Mati-
ja Likar z II. gimnazije Mari-
bor in Bor Brudar iz Šolske-
ga centra Novo mesto, Sre-
dnja elektro šola in tehniška 

gimnazija. V tednu olimpi-
jade so imeli mladi progra-
merji s celega sveta dva tek-
movalna dneva, kjer so pro-
gramirali po pet ur. Na kon-
cu sta največ znanja pokaza-
la kitajska programerja, ki 
sta si delila prvo mesto.

Benjamin Bajd z 
zlatim odličjem

Mateja Rant

Velika planina – Pod okriljem Jamarskega kluba Kamnik in 
Občine Kamnik bo tudi letos 20. in 21. avgusta na Veliki pla-
nini potekal tradicionalni jamarski tabor. Kamniški jamarji ob 
tem v soboto, 20. avgusta, vabijo tudi širšo javnost, da se jim 
pridruži na delovni akciji odstranjevanja različnih odpadkov 
in smeti iz jame Vlečnica 1. Vhod v jamo, ki je trenutno popol-
noma zatrpana s smetmi ter prekrita z vejami in zemljo, leži 
desno ob trasi nekdanje vlečnice iz Tihe doline proti Gradišču. 
Jamo bodo začeli čistiti ob 9. uri, zainteresirani pa se jamarjem 
lahko pridružite ob 8. uri na parkirišču pri kamnolomu na 
Rakovih ravneh ali pa do jame pridete v lastni režiji. V gostilni 
na Zelenem robu bodo vse udeležence akcije okoli poldne-
va oskrbeli z enolončnico, da jim ne bo zmanjkalo moči za 
popoldansko delo. Vse dodatne informacije lahko dobite na 
številki 040 205 775 (Rajko Slapnik).

Jamarji bodo čistili na Veliki planini

Benjamin Bajd je Sloveniji 
priboril prvo zlato medaljo 
na mednarodni računalniški 
olimpijadi. / Foto: arhiv ZOTKS

Kamniška Bistrica – Člani markacijskega odseka Planinskega 
društva Domžale so obnovili nekaj nevarnejših odsekov na 
priljubljeni izletniški točki v Kamniških planinah – na planinski 
poti do slapa Orglice v dolini Kamniške Bele. Sanirali so dva 
malo zahtevnejša prehoda, kjer so namestili dve daljši bočni 
opori ter ju zasuli s kamenjem, ki so ga nakopali v bližini. V 
nadaljevanju so razširili še del poti, ki je bil že močno zaraščen. 
Doživljajska pot, po kateri rade zahajajo predvsem družine, 
je zdaj varnejša in prijetnejša.

Obnovljena pot do slapa Orglice v dolini 
Kamniške Bele

Ugodno vreme je po dveletnem premoru privabilo številne 
obiskovalce. / Foto: Tina Dokl

Modelarji so pokazali svoje spretnosti v pilotiranju 
pomanjšanih modelov letal. / Foto: Tina Dokl

Tilen Pustovrh, najmlajši tekmovalec, je že zaradi svoje 
mladosti pritegnil veliko pozornosti. / Foto: Tina Dokl

Akrobacije modelov letal

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

Danes dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s kra-
jevnimi plohami in nevihtami. Popoldne se bo zjasnilo, možna 
bo še kakšna ploha. Jutri in v nedeljo bo sončno, popoldne 
bodo nastale posamezne plohe.

Na 34. mednarodni računalniški olimpijadi, ki je 
med 7. in 15. avgustom potekala v Indoneziji, je 
dijak Gimnazije Kranj Benjamin Bajd osvojil zlato 
medaljo.


