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Slikovita ferata Dobršnik nad Hrušico
V jeseniški občini so dobili prvo ferato, in sicer Dobršnik nad Hrušico. Dolga
je tisoč metrov in visoka 270 metrov, je srednje zahtevna, obvezna pa je
uporaba čelade, plezalnega pasu in samovarovalnega kompleta.
Urška Peternel
Hrušica – Ferato Dobršnik
so uredili v soteski potoka
Dobršnik nad Hrušico. Viso
ka je 270 metrov, dolga tisoč
metrov, označena je s stop
njo zahtevnosti B, kar pome
ni, da je srednje zahtevna,
menjavajo se lažji in težji od
seki. Čas plezanja so ocenili
na uro in petnajst minut. Ob
vezna je uporaba čelade, ple
zalnega pasu in samovaro
valnega kompleta. Pri ureja
nju sta moči združili Občina
Jesenice in Občina Kranjska
Gora, ferata se namreč naha
ja v obeh občinah, ki sta za
projekt namenili dobrih 40

tisoč evrov. Kot je dejal jese
niški župan Blaž Račič, je to
prva ferata v jeseniški občini.
»V občini imamo kar nekaj
zanimivosti in veseli smo, da
zdaj lahko na obisk povabi
mo tudi vse aktivne ljubitelje
narave,« je dejal in izrazil za
dovoljstvo, da so pri urejanju
sodelovali z Občino Kranj
ska Gora. Kranjskogorski
župan Janez Hrovat pa je po
vedal, da je to že peta ferata
v njihovi občini. Zanimanje
je veliko, nekateri obiskoval
ci pridejo prav zaradi krajših
plezalnih poti, ki so lahko od
prte čez celo leto.
Almin Gorinjac, direktor
Zavoda za šport Jesenice,

je povedal, da je nova fera
ta izjemno slikovita, ob njej
je sedem slapov, ob dežev
ju celo devet, bogata je s fo
sili, pester je živalski svet.
Izhodišče je na parkirišču
na Hrušici, od koder je pet
najst minut hoje do vstopne
točke pod prvim slapom,
kjer so tudi table z opisom
ferate. Celotna pot od par
kirišča naprej je označe
na s smerokazi z rumeni
mi puščicami. Obiskoval
ci si lahko izposodijo tudi
opremo, in sicer v Pizzeri
ji Trucker na Hrušici, cena
izposoje je 15 evrov na dan.
Za sestopanje je obvezna
uporaba gozdne poti.

V sredo so uradno odprli ferato Dobršnik v soteski potoka Dobršnik, prvo v jeseniški in
peto v kranjskogorski občini. / Foto: Urška Peternel

V prenovljenem parku novi kip

Napitnina tudi ob plačilu
z bančno kartico

V prenovljenem Parku La Ciotat v Kranju so v torek odkrili peti kip Prešernovega sodobnika, tokrat
francoskega pesnika, politika in diplomata Alphonsa de Lamartina.
Igor Kavčič
Kranj – V parku, ki nosi ime
po mestu La Ciotat na fran
coski Azurni obali, prvemu,
s katerim se je Kranj pobratil
že leta 1958, od lanskega leta
v čast literarnim velikanom
svetovnih razsežnosti po
stavljajo doprsne kipe Pre
šernovih sodobnikov. V teh
dneh prenovljeni park je bo
gatejši za še en doprsni kip,
tokrat francoskega pesni
ka Alphonsa de Lamartina
(1790–1869). Kip je podari
lo mesto La Ciotat, ustvarila
pa ga je kiparka Isabelle de
Montvalon.
5. stran

Park La Ciotat je bogatejši za doprsni kip francoskega pesnika Alphonsa de Lamartina,
katerega pesmi so pele in recitirale kranjske osnovnošolke in gimnazijke. / Foto: Tina Dokl

Napitnino je v nekaterih lokalih in restavracijah po
Sloveniji po novem mogoče pustiti tudi ob plačilu
računa z bančno kartico. Gostje lahko na zaslonu
POS-terminala izberejo eno od možnosti, s katero
določijo, koliko napitnine v odstotkih (5, 10, 15 ali
20 odstotkov) želijo pustiti.
3. stran

Gostje bodo odslej lahko napitnino pustili tudi ob
plačevanju z bančno kartico. / Foto: Tina Dokl
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Novosti v več
gorenjskih župnijah

Najvišje priznanje
Evi Pogačar

Ovinek več
proti Lučinam

Hiša, odeta v rdeče
cvetje

Letošnja gorenjska novomašnika
Tadej Pagon in Janez Pavel Šuštar
odhajata za kaplana v Ribnico in
na Ig, nekatere gorenjske župnije
pa so dobile nove dušne pastirje.

V ponedeljek so na slovesnosti v
baročnem parku počastili praznik
občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik je nagrajencem podelil občinska priznanja.

Na Gorski hitrostni dirki Lučine, ki
bo ta konec tedna potekala že v
dvajseti izvedbi, pričakujejo več
kot osemdeset tekmovalcev, ki pa
ne bodo lovili rekorda proge.

Slišali smo, da v Kokri, najdaljši
vasi v Sloveniji, stoji hiša, ki se šibi
pod cvetovi pelargonij. Namignili
so nam, naj pohitimo, če jih želimo videti ...

Danes bo pretežno jasno.
Jutri bo sončno in vroče
z večernimi plohami in
nevihtami. V nedeljo bo
deloma sončno.
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VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU

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

MALI OGLAS

avgust 1/22

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

RUBRIKA:
Vsebina:

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

Nečitljivih kuponov
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Blaž iz Bašlja
Na našo prošnjo, da nam napišite svoje izkušnje z obvladovanjem vročine in nasvete za čim cenejše ogrevanje pozimi,
se je oglasil Blaž Roblek iz Bašlja pod Storžičem. Blaž, ki je
skoraj sosed naše novinarke Alenke Brun, je vesel, da živi
na vasi, kjer se lahko ohladi v mrzlem potoku Belca, ki tam
tudi izvira. In Belca je bila za te kraje od nekdaj vir življenja.
Ko še ni bilo vodovoda, je bila edini vir pitne vode. Nanjo
so postavili več mlinov, ki so poganjali vse stroje, kar so jih
kmetje premogli. S prihodom elektrike so vse mline podrli.
Blaž se spominja, da so kot otroci v tem potoku bosonogi lovili potočne postrvi, ki jih danes skoraj ni več. V zadnjih dneh
pa ima Belca tako majhen pretok kot že dolgo ne, a se kljub
temu da v njej lepo ohladiti. Ob izviru ima le dobrih sedem
stopinj. Blaž je napisal še, da z ženo hišo ohlajata tako, da
zvečer in zgodaj zjutraj odpreta vsa okna in naredita prepih.
Čez dan pa okna na sončni strani pred vročino zastreta z žaluzijami. Bolj kot vročina ga skrbi zima. Je upokojen in pravi,
da pokojnina ni primerna za spodobno življenje. Pozimi hišo
ogreva s kurilnim oljem, ker je bila ta možnost včasih smešno
poceni. Načina ogrevanja za zadaj ne namerava spreminjati.
Pomislil je že na fotovoltaiko, vendar meni, da v njegovem
primeru to ni smiselno, saj pozimi, ko je poraba najvišja,
nima dobrega izkoristka, tudi zaradi lege strehe. Z ženo
imata lep vrt, kjer pridelujeta osnovno zelenjavo, deževnico,
ki jo uporabita za zalivanje, pa pridobivata s strehe. Veseli
smo, da smo dobili ta prispevek, zato še druge naročnike in
bralce Gorenjskega glasa vabimo, da napišete svoje izkušnje
iz prakse in nam jih pošljete na koticek@g-glas.si ali na
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

www.gorenjskiglas.si

Darilo
Knjigo prejme TATJANA REMŠKAR iz Vodic.
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Novosti v več gorenjskih
župnijah
Letošnja gorenjska novomašnika Tadej Pagon in Janez Pavel Šuštar odhajata za kaplana v Ribnico in
na Ig, nekatere gorenjske župnije pa so dobile nove dušne pastirje.
Jože Košnjek
Kranj – Za Katoliško cerkev
v Sloveniji so poletni meseci
junij, julij in deloma tudi avgust najmanj počitniški. Konec junija so posvetitve novih duhovnikov, prva polovica julija je čas novih maš v
rojstnih župnijah novomašnikov, julij pa je mesec, ko
vodstvo slovenske krajevne
Katoliške cerkve opravi kadrovske spremembe, ki začnejo veljati prvega avgusta.
Letos se je vodstvo štirih slovenskih škofij (Murska Sobota, Celje, Koper in
Novo mesto) in dveh nadškofij (Ljubljana, Maribor)
odločilo za več kot 150 sprememb v vodstvih župnij, kar
je več kot lani. V ljubljanski nadškofiji, kamor sodijo tudi gorenjske župnije,
je teh sprememb 46. V nekatere prihajajo novi župniki oziroma župnijski upravitelji, ki poleg svoje matične župnije odgovarjajo še za
duhovni in materialni blagor župnije brez stalnega
dušnega pastirja. Takih primerov je v času pomanjkanja novih duhovnikov vedno več. V vodstvu slovenske
Katoliške cerkve poudarjajo,
da so premestitve opravljene
na osnovi potreb Cerkve in v
soglasju ali na željo prizadetih duhovnikov.

Novi župniki v Bistrici, v
Poljanah, Smledniku …
Janez Kapistran Burja ostaja le župnik v župniji Bohinjska Bistrica in ne več
tudi soupravitelj župnije Srednja vas v Bohinju. Zanjo je
odslej kot župnik odgovoren
dr. Gašper Kočan. Doslej je
bil duhovni pomočnik v tej
župniji. David Jensterle, ki
je bil več kot deset let župnik

Bistriški župnik in upravitelj župnije Duplje David Jensterle po desetih letih zapušča župniji
in odhaja v Smlednik. V Dupljah so se po nedeljski maši od priljubljenega dušnega pastirja
poslovili tudi s torto. / Foto: Jože Košnjek
v župniji Tržič – Bistrica in
zadnjih pet let tudi skrbnik
župnije Duplje, prevzema
vodenje župnije Smlednik.
Skrb za župniji Bistrica pri
Tržiču in Duplje prevzema
Roman Kušar, ki je bil doslej

Za župnijo Breznica po njegovem odhodu skrbi Gašper
Mauko, dosedanji župnik v
župniji Homec. Novega dušnega pastirja so dobili tudi
v župniji Poljane v Poljanski dolini. Dosedanji župnik

V vodstvu slovenske Katoliške cerkve poudarjajo, da
so premestitve opravljene na osnovi potreb Cerkve in v
soglasju ali na željo prizadetih duhovnikov.
župnik v župniji Ribno in soupravitelj župnije Bohinjska Bela. Smledniško župnijo pa kot župnik zapušča častni kanonik Tomaž Nagode,
ki je sprejel mesto duhovnega pomočnika v župniji Šenčur. Frančiškan mag. Marko Senica, upravitelj župnije Breznica, je bil razrešen te
službe in odhaja za duhovnega pomočnika v župnijah Lipoglav, Grosuplje in Polica.

Jože Steržaj odhaja za župnika v Podutik pri Ljubljani, na njegovo mesto pa prihaja stolni kanonik msgr.
Dr. Jože Plut, ki ga slovenska javnost pozna kot prvega vikarja v Slovenski vojski.
Anže Cunk, doma z Mlake, je
bil po novi maši kaplan v Žireh, sedaj pa bo svoje duhovništvo nadaljeval kot kaplan
v ljubljanski župniji Ljubljana – Sveti Križ na Žalah.

Mag. Anton Česen, sicer direktor Zavoda sv. Stanislava, je novi duhovni pomočnik v župniji Sora. Dosedanji Martin Zlobko odhaja na
študij v Rim. Dr. Janez Ferkolj, župnik na Bledu, je po
novem tudi soupravitelj župnij Bohinjska Bela in Ribno. Matija Selan, župnik v
Zasipu, je bil imenovan za
duhovnega pomočnika v župnijah Bled, Bohinjska Bela
in Ribno, Jože Hauptman za
duhovnega pomočnika v župniji Stara Loka, Peter Stele je novi duhovni pomočnik v župniji Preska, dr. Peter Nastran, župnik na Koroški Beli, pa je po novem tudi
duhovni pomočnik v župniji
Zasip pri Bledu. Za župnijo
Homec odslej skrbi Tadej Ložar, ki ga je vodstvo nadškofije imenovalo tudi za soupravitelja župnije Vranja Peč.

Kam na digitalno izobraževanje
Na Gorenjskem bodo za starejše od 55 let izobraževanje, ki je pogoj za koriščenje digitalnega bona za nakup
računalniške opreme, izvajali B&B Kranj, Ljudska univerza Škofja Loka in Ljudska univerza Radovljica.
Urška Peternel
Kranj – Opravljeno neformalno izobraževanje, namenjeno starim 55 let ali več, je
pogoj za koriščenje dobroimetja digitalnega bona, ki
udeležencem omogoča nakup računalniške opreme v
višini 150 evrov. Na Gorenjskem bodo izobraževanje

opravljali trije izvajalci, in
sicer B&B iz Kranja, Ljudska univerza Škofja Loka
in Ljudska univerza Radovljica. Izvajalci – v vsej državi jih je skupaj trideset – so
bili izbrani na razpisu vladne službe za digitalno preobrazbo. Upravičenci se
do zapolnitve prostih mest
lahko prijavijo direktno pri

izbranih izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih regijah, neodvisno od stalnega bivališča. Izobraževanja
bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona
pa bo obvezna prisotnost v
obsegu vsaj devet ur.
Žal pa je v vsej državi na
voljo le pet tisoč prostih mest
za omenjena izobraževanja,

zato so pri večini izbranih
izvajalcev vsa zapolnili že v
prvih dneh.
Da bi preverili, ali se je na
Gorenjskem še mogoče prijaviti, smo včeraj zjutraj klicali vse tri izbrane gorenjske
izvajalce, vendar je pri dveh
telefon zvonil v prazno, pri
enem pa je bila linija ves čas
zasedena.

Aktualno
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Napitnina ob plačilu s kartico
1. stran

V ferati

Maša Likosar
Kranj – Mimoidoče smo
vprašali, kaj menijo o novosti glede napitnine ob plačevanju z bančno kartico. Kristini Zarič iz Ljubljane, ki
dela v Kranju, se zdi uvedba napitnine pri plačevanju
z bančno kartico zelo priročna. »Večkrat sem želela pustiti napitnino, a pri sebi nisem imela gotovine, zato
sem plačala z bančno kartico. Zdaj bom pa lahko tudi
v takih primerih pustila napitnino. Nekoč sem delala v
gostinskem lokalu, ki je bil
zelo obiskan, in vem, koliko
truda vložijo natakarji, res
skušajo ugoditi gostom, zato
mislim, da si napitnino zaslužijo. Ko grem na pijačo,
namenim en evro napitnine, ko grem na kosilo ali večerjo, pustim tudi več. Mislim, da bodo s to novostjo natakarji dobili še več napitnine,« je dejala Zaričeva.
Napitnina pri plačevanju
z bančno kartico pa se Kranjčanu Bojanu Beštru ne zdi
smiselna. »Napitnina je namenjena tistemu, ki te streže, ne lastniku gostinskega lokala. Menim, da bodo v
teh primerih napitnino dobili lastniki in ne natakarji,
kar se mi ne zdi prav,« je pojasnil Bešter in dodal: »Če
sem s postrežbo zadovoljen,
napitnino v gotovini pustim
natakarju, ko bom plačal s
kartico, napitnine ne bom

F
Kristina Zarič / Foto: Tina Dokl

Bojan Bešter / Foto: Tina Dokl

Tomaž Polenec / Foto: Tina Dokl

dal, saj ne vem, kdo jo bo zares prejel.«
Tomaž Polenec, lastnik
Restavracije in kavarne Brioni v Kranju, pozdravlja novost glede napitnin. »Za zdaj
pri nas še nimamo te možnosti, a jo bomo aktivirali, takoj ko bo na voljo. Napitnina pri kartičnem plačevanju
bo zelo priročna zlasti v restavraciji, kjer so zneski višji, tu se napitnina giblje med
pet in dvajset evrov. V kavarni napitnina seže do nekaj

evrov. Zanimivo je, da tujci pustijo bistveno več napitnine, domačini malo ali minimalno, Slovenci iz drugih
mest nekoliko več. So tudi
primeri, ko gost, običajno tujega porekla, pri sebi nima
gotovine, in ker nima možnosti, da bi napitnino pustil
pri plačilu s kartico, odide do
bližnjega bankomata, da lahko v gotovini nagradi dobro
delo natakarja,« je povedal
Polenec in še dodal: »Napitnino bo tudi pri kartičnem

Nina Mohorič / Foto: Tina Dokl

Lojze Zupanc / Foto: Tina Dokl

plačevanju dobil natakar,
ki skrbi za mizo. Izplačal si
jo bo iz prometa gotovine.«
Nina Mohorič iz Besnice, ki
streže v omenjeni restavraciji
in kavarni, pa je dodala: »Super se mi zdi, da bo odslej napitnina mogoča tudi pri kartičnem plačevanju, saj veliko
ljudi nima pri sebi gotovine,
a vseeno želijo dati napitnino. Večkrat nas tudi prosijo,
da jim zamenjamo gotovino
za manjše bankovce, da tako
lahko del dajo za napitnino.«
Lojze Zupanc iz Besnice
novost podpira, če bo napitnina prostovoljna. »Napitnino običajno dam v gostilnah, kjer sem zadovoljen s
hrano. Tudi možnost napitnine pri plačilu z bančno
kartico bom uporabil, če se
bom lahko odločil prostovoljno. Tak sistem je sicer
ponekod v tujini že uveljavljen, v določenih državah je
napitnina celo nujna, z njo
pa izrazimo zadovoljstvo s
storitvijo,« je še povedal.

Za zdravje jim ni vseeno
Športniki vse pogosteje opozarjajo na različne bolezni, proti katerim tudi
sami niso imuni, naš kolesarski as Tadej Pogačar pa je skupaj z zaročenko
Urško Žigart in podporniki pred kratkim ustanovil fundacijo za pomoč pri
raziskavah raka.
Vilma Stanovnik
Kranj – Prejšnji teden smo
med športnimi novicami
lahko zasledili, da se nekdanji nemški nogometaš Marco Russ ob standardnem
zdravniškem pregledu nogometašev zavzema tudi
za pregled mod, ob letošnji
Dirki po Franciji pa je odmevala novica, da je Tadej
Pogačar v sedmi etapi dirke
oznanil, da je skupaj z zaročenko Urško Žigart in podporniki ustanovil fundacijo za pomoč pri raziskavah
raka. V ta namen je etapo
odvozil s posebej za to priložnost poslikanimi čevlji.
Odločitvi za ustanovitev
fundacije je botrovala tudi
prezgodnja smrt mame Urške Žigart, ki je kljub zdravljenju v letošnjem letu izgubila boj z rakom.

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Tadej Pogačar je ustanovil fundacijo za pomoč pri
raziskavah raka. / Foto: Tina Dokl
»Namen Fundacije Tadeja Pogačarja za raziskave raka je razširiti obetavne
raziskave na področju metabolizma raka, za katere
verjamemo, da so ključne v
boju proti tej bolezni. Zlasti bomo iskali in financirali

nove raziskave, usmerjene v
sinergijo telesne vadbe, presnovo in zdravljenje raka
ter kako lahko telesna vadba poveča preživetje ljudi,
ki se danes borijo z rakom.
Smo sanjači, smo borci, nikoli ne bomo obupali – če

je mogoče zmagati na dirki
Tour de France, verjamemo,
da lahko fundacija pomaga najti zdravilo za raka,« so
na novi spletni strani zapisali pri fundaciji, katere pogonska sila je dr. Iñigo SanMillán. Zaposlen je na Medicinski fakulteti Univerze
v Koloradu in na Univerzi v
Koloradu v Colorado Springsu. V zadnjih 26 letih je sodeloval tudi s profesionalnimi ekipami in elitnimi športniki po vsem svetu v številnih športih, vključno z nogometom,
kolesarstvom,
nogometom, košarko, atletiko, veslanjem, triatlonom,
plavanjem in olimpijskimi
igrami. Od konca leta 2018
je bil Tadejev osebni fiziolog in trener med osvojitvijo dveh zaporednih Dirk po
Franciji, trenutno pa je njegov osebni trener.
San-Millán je v Tadeju
kmalu videl nebrušen diamant z neverjetno fiziologijo in presnovo in ga prepoznal kot potencialnega zmagovalca Dirke po Franciji.
Kmalu zatem, leta 2020, je s
komaj 21 leti Tadej je postal
drugi najmlajši kolesar, ki je
zmagal na Touru.

erate, zavarovane plezalne poti, so, kot kaže,
vse bolj priljubljene.
Kot hribovka – kakšno leto z
manj kondicije (in manj hribi), kakšno leto z več kondicije
(in letos je tako) – sem že kar
dolgo premišljevala, da bi šla
enkrat v ferato. Prejšnji teden
se je vse »poklopilo«, šla sem v
spremstvu vodnika, ki je znal
oceniti moje zmogljivosti in v
katero ferato.
Za varno gibanje sem bila
»opremljena« z vsemi potrebnimi inštrukcijami, že preden
sem ferato doživela v živo, samovarovalna oprema, ki je v
ferati obvezna (čelada, plezalni pas, samovarovalni sistem),
pa zame ni bila nekaj novega,
ker sem jo kdaj prej že uporabila v gorah. Obuvalo je bilo pravo, vremenska slika na petkovo dopoldne prav tako. Pot sem
opravila varno, pod nadzorom
(tudi »oko« na pravilno pripenjanje in prepenjanje po jeklenicah), lahko bi le nekaj več
moči iz rok (jeklenica je bila
moja najboljša prijateljica, nekaj pozitivne treme je vendarle
bilo) porazdelila v noge. Skale
so bile zaradi vode tudi spolzke, treba je bilo tudi premisliti, kam in kako stopiti naprej ...
Moja prva izkušnja s ferato je bila lepa, ker sem se že
vnaprej odločila, da se je lotim
z dolžnim spoštovanjem. Tega
tudi ne opisujem zato, ker bi
to štela za osebni podvig, ki ga
moram nujno obkljukati. Ali,
bog ne daj, da bi me v to premamila kakšna čudovita fo-

tografija, objavljena na družbenem omrežju, toliko osebne
odgovornosti že premorem.
Bila je osebna želja, povezana
z naravo in hribi. V kakšno ferato bom skoraj gotovo še šla,
takšne zahtevnosti, ki jo bom
zmogla. Upam, da so s posameznimi feratami in njihovo zahtevnostjo dovolj dobro
seznanjeni tudi turistični informatorji in da ljudje v čim
večji meri sledijo nasvetom in
priporočilom. O slednjem kdaj
podvomim ...
Istega dne, ko sem bila dopoldne v ferati, sem prebrala
novico, da so proti večeru iz
ferate Hvadnik reševali družino. Na fotografiji je bilo videti, da so bili obuti v nekakšne
sandale. Ne vem, kako je bilo
s samovarovalno opremo, o
vsem drugem lahko samo sklepam ... Tudi vreme se je zvečer
obrnilo v deževje – kot je bilo
napovedano.
Pred nedavnim sem v Mojstrani pred Slovenskim planinskim muzejem, kjer imajo
tudi učni poligon, srečala par,
ki se je udeležil tečaja varnega
gibanja in bontona obnašanja
po feratah. Kot sta mi povedala, sta se tečaja udeležila zato,
ker sta želela spoznati način,
kako se v njej varno gibati, da
ne bo kasneje kakšne neumnosti. Za varno feratanje je veliko možnosti, meni res ni pod
častjo, da je ob meni licenciran vodnik. Sem raje varno na
cilju in podoživim vtise v brunarici ob okusnem Natašinem
»štrudlu« ...
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Najvišje priznanje v roke Eve Pogačar
V ponedeljek so na slovesnosti v baročnem parku počastili praznik Občine Radovljica. Župan Ciril Globočnik je nagrajencem podelil občinska priznanja,
najvišje priznanje, veliko plaketo Občine Radovljica, je letos prejela zdravnica in reševalka Eva Pogačar.
Marjana Ahačič
Radovljica – Na slovesnosti ob občinskem prazniku,
5. avgustu, ki ga v Radovljici praznujejo na dan, ko je
bil v začetku druge svetovne
vojne na Jelovici ustanovljen
Cankarjev bataljon, je župan
Ciril Globočnik nagrajencem izročil priznanja občine, jim čestital in se jim zahvalil za njihov prispevek h
kakovosti bivanja in razvoju
Radovljice.
Najvišje občinsko priznanje – veliko plaketo – je letos

prejela zdravnica Eva Pogačar za svoje delovanje v gorski reševalni službi, Civilni
zaščiti in Rdečem križu.

Vsak lahko prispeva
Eva Pogačar se je v imenu
nagrajencev zahvalila, ker
je bil pomen njihovih dejanj prepoznan. Poudarila
je, da k uspešni družbi lahko prispeva prav vsak, ne le
strokovnjaki ali premožni.
S pravim posluhom vsakdo lahko obogati vso skupnost in v Radovljici je veliko
takšnih, ki so pustili sledi

Prejemnica velike plakete Občine Radovljica Eva Pogačar in
radovljiški župan Ciril Globočnik / Foto: Gorazd Kavčič

Občina Kranjska Gora
praznuje
Suzana P. Kovačič
Kranjska Gora – Osrednja
slovesnost ob prazniku Občine Kranjska Gora bo v soboto, 6. avgusta, ob 20. uri
na Trgu na Gorici v Kranjski Gori. Na slovesnosti
bodo podelili tudi občinska priznanja Društvu Gorska reševalna služba Kranjska Gora, Janezu Zajšku in
Brigiti Pirc iz Mojstrane ter
Francu Potočniku iz Mojstrane. V kulturnem programu bo nastopila glasbena skupina Manouche. V
primeru slabega vremena
bo prireditev v Ljudskem
domu v Kranjski Gori.
Že včeraj pa so na pokopališču na Dovjem položili venec na grob Jakoba Aljaža.

Občina Kranjska Gora si je
namreč v spomin na zgodovinski dogodek, ko je Jakob
Aljaž 7. avgusta leta 1895 postavil stolp na vrh Triglava, ta
dan izbrala za svoj praznik.
V sklop prireditev ob občinskem prazniku sodi tudi
županovo srečanje z občani,
ki so ali še bodo v letošnjem
letu dopolnili devetdeset let.
Letos imajo v občini 17 občanov, ki slavijo ta visoki jubilej. Župan Janez Hrovat
jih je že gostil na srečanju
v Gostilni Psnak v Radovni. Praznovanju se pridružujejo tudi lokalna društva,
med drugim Društvo invalidov občine Kranjska Gora
prihodnji četrtek organizira
tradicionalno kolesarjenje
po občini ...

Šenčurski ambulanti sta prenovljeni
Šenčur – Po uspešno zaključeni prenovi prostorov v zastavljenem roku se avgusta, po enem mesecu začasnega delovanja v
Zdravstvenem domu Kranj, obe šenčurski splošni ambulanti
vračata v Šenčur. Kontaktni podatki oziroma telefonski številki
ambulante Andreje Smukavec Krajnik in ambulante Barbare
Vavken ostajajo enaki.

Gasilska veselica Pod lipo
Podkoren – Prostovoljno gasilsko društvo Podkoren vabi na
tradicionalno gasilsko veselico Pod lipo, ki bo jutri, 6. avgusta,
od 16. ure dalje v središču Podkorena. Zabaval vas bo ansambel Vražji muzikanti. Vstopnine ni.

tudi v celotni Sloveniji, je
poudarila.
Plakete Občine Radovljica
so prejele Božena Kolman
Finžgar za uspešno vodenje
Knjižnice A. T. Linharta ter
razvoj bralne pismenosti in
bralne kulture, Jelena Horvat za uspešno vodenje in razvoj OŠ A. Janše Radovljica
in Iris Breganski za izjemen
uspeh na olimpijadi gluhih
in prispevek k prepoznavnosti invalidnosti.

Prejemniki pečatov in
medalj občine
Prejemniki pečatov občine so gorenjski odbor Slovenskega društva Hospic,
Alenka Košir, direktorica PC
Gorenjka, Lesce, upokojeni zdravstveni delavci Nuša
Potočnik Virnik, Vanda Reš,
Štefka Trdina, Nuša Tulipan
in Janez Zaletel za prispevek k oskrbi v času pandemije, Mira Hladnik za ohranjanje spomenikov NOB
in sodelovanje v okoljskih
in humanitarnih projektih,
Klemen Štefelin za 10-letno predsedovanje PGD Begunje, plavalka Tjaša Pintar

Slovesnost je bila tako kot lani v baročnem parku v središču Radovljice, kulturni spored pa
so tudi letos oblikovali udeleženci poletne operne akademije maestra Georga Pehlivaniana.
/ Foto: Gorazd Kavčič

za osvojeni zlati medalji na
sredozemskih igrah in enota Komunale Radovljica Vodovod, kanalizacija, čistilne
naprave za kakovostno izvajanje gospodarskih javnih
služb.
Medalje Občine Radovljica
pa so prejeli Marjana Štendler za dolgoletno prostovoljstvo v Župnijski karitas

ter prostovoljni vozniki v
projektu Prostofer Zdenko
Cund, Zlata Demšar, Matjaž
Glavač, Stanka Hrovat, Bogdan Lotrič, Jože Pogačnik,
Franc Velikonja, Tomaž Vidmar in Milan Vogrin.

Priznanja maturantom
Občina vsako leto nagradi tudi zlate maturante ter

dijake, ki so bili odlični v vseh
štirih letnikih srednje šole.
Letos so bili to Janez Peter
Bohinc, Nina Breznik, Žana
Demšar, Rocio Dowhyj, Iza
Glavač, Pia Holc, Janja Jesenko, Lin Livrin, Neli Markelj, Aprila Prašiček Kovač,
Ožbej Resman, Ajda Sofrić,
Alea Šuklje Hadžić in Miha
Zore.

Obnova Pocarjeve domačije
Pocarjevo domačijo, muzejsko hišo v slikoviti Zgornji Radovni, so letos za obiskovalce odprli nekaj
kasneje kot običajno, šele sredi julija. Razlog za zakasnitev so bila obnovitvena dela, ki jih lastnik in
upravljavec hiše Javni zavod Triglavski narodni park izvaja že od lani.
Marjana Ahačič
Radovna – »Letos zaključujemo obnovo, s katero smo
bili uspešni na razpisu ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Lani so bili
na hiši sanirani zidani deli
objekta, letos je bila zamenjana lesena strešna kritina, sledi pa še obnova fasade. Vsa dela, ki potekajo pod
nadzorom Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, usposobljeni obrtniki opravljajo z uporabo tradicionalnih materialov in tehnik
s sodobnimi izboljšavami,«
so pojasnili na TNP.
Muzejsko urejena hiša, ki
velja za eno najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku, s svojim videzom, bogato zbirko razstavljenih predmetov in zgodbo o Pocarjevih obiskovalcu
pričara sliko življenja v krajih pod Triglavom od daljnih stoletij do danes, povedo
v TNP in pojasnijo, da naj bi
bile v Radovni sprva občasno naseljene le pašne planine gorjanskih kmetov, šele
kasneje naj bi se tem naselili

poletnih mesecih Pocarjevo domačijo mogoče obiskati in si ogledati stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje, ki sta opremljena kot
muzej. V hiši je prikazano
življenje rodbine Pocar, poslopje pa prikazuje stavbno
dediščino preteklih stoletij.

Lani so bili na hiši sanirani zidani deli objekta, letos je
bila zamenjana lesena strešna kritina, sledi pa še obnova
fasade.
tudi za stalno. V Zgornji Radovni je bilo tako v času fevdalizma šest kmetij z domačimi imeni, med njimi pr'
Psnak in pr' Pocar.
O starosti Pocarjeve domačije govorijo različne listine, najdene v hiši. Najstarejša nosi letnico 1609, v tisti iz leta 1672 pa je prvič zapisano ime Potzer. Gospodarska moč Pocarjevih se je odražala v velikosti stanovanjske hiše in gospodarskega

poslopja. Bili pa so tudi lastniki mnogih gozdov, pašnikov, rovtov, travnikov in
njiv, lahko izvemo.
Zadnji štirje stanovalci
Pocarjeve domačije, bratje
Janez, Lojz in Franc ter sestra Mina, so se pisali Jeklic.
Ker nihče od njih ni imel potomcev, so hišo zapustili sosedu. Leta 1993 je lastnik domačije postal Triglavski narodni park, ki jo je preuredil v muzej. Vse odtlej je v

V poletnih mesecih
je Pocarjevo domačijo
mogoče obiskati ob
koncih tedna in si
ogledati stanovanjsko
hišo in gospodarsko
poslopje, ki sta
opremljena kot muzej.
V sklopu domačije delujejo tudi informacijska točka, razstavni in prireditveni
prostor.
Pocarjeva domačija je kulturni spomenik državnega
pomena, TNP pa je zanjo
leta 2006 prejel diplomo
Europa Nostra v okviru nagrade Evropske unije za kulturno dediščino. Za obiskovalce je odprta julija in avgusta ob sobotah in nedeljah od
11. do 18. ure.
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Prenovljeni park, novi kip

Gasser kandidat za
župana Železnikov

V Parku La Ciotat v Kranju so odkrili doprsni kip francoskega pesnika Alphonsa de Lamartina.

Suzana P. Kovačič
Igor Kavčič
Kranj – Serija kipov, poimenovana Pot Prešernovih sodobnikov, v Parku La Ciotat
predstavlja rdečo nit, ki simbolizira mednarodno povezovanje Kranja z mesti po
vsem svetu. V parku so ob
bok Francetu Prešernu prva
dva kipa, ruskemu pesniku
Mihailu Jurjeviču Lermontovu in ukrajinskemu pesniku Tarasu Ševčenku, postavili že lansko jesen. Februarja se jim je pridružil španski
pesnik José de Espronceda,
doprsni kip Alphonsu de Lamartinu pa je že peti v parku. V torek sta ga v prisotnosti več prijateljev tega francoskega mesta, s katerim
že desetletja potekajo prijateljske izmenjave mladih,
odkrila župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in
podžupanja mesta La Ciotat
Geneviève Boissier.
Alphonse de Lamartine
(1790–1869) je bil francoski
pesnik, politik in diplomat.
Predvsem njegova prva zbirka Pesniška premišljevanja (Méditations poétiques)
iz leta 1820 velja za temelj
francoske in evropske romantike. Kip je darilo mesta
La Ciotat. Po podobi pesnika
v srednjih letih ga je ustvarila kiparka Isabelle de Montvalon, vlili pa so ga v livarni v Italiji.

Soriška planina – Kandidaturo za župana Občine Železniki je v torek najavil
Marko Gasser, ki se je po
študiju in delu v Ljubljani vrnil v Železnike, od koder se je pred kratkim preselil v Zgornje Danje, kjer
živi z družino na kmetiji,
ki jo postopoma oživlja. Do
leta 2007 je bil med drugim
zaposlen v podjetjih Alples,

Ob kipu Alphonsa de Lamartina: svetnica Nicole Audibert - Spiteri in podžupanja La Ciotata
Geneviève Boissier, župan MOK M
 atjaž Rakovec in podžupan Janez Černe. / Foto: Tina Dokl
»Mestu La Ciotat se iskreno zahvaljujem za sodelovanje. Združuje nas dolgoletna vez, ki jo bomo skrbno
negovali tudi v prihodnje.
Kip francoskega pesnika Lamartina je prvi, ki ga postavljamo v prenovljenem parku. Povsod, kjer vidite zdaj
zemljo, bo jeseni zeleno. Posejali bomo travo in zasadili okrasne rastline. Med prenovo parka nismo odstranili nobenega drevesa. Razmišljamo, da bi posadili še
kakšno,« je povedal župan
Matjaž Rakovec, ki je podžupanji mesta La Ciotat predal
tudi listino Pot Prešernovih

sodobnikov v spomin na sodelovanje pri projektu.
»V čast mi je, da smo se
zbrali v parku, ki nosi ime
po našem mestu La Ciotat. Še zelo dobro se spominjam odprtja tega parka leta
2008, ko sva tu stala z zdaj
že pokojnim županom Patrickom Boréjem. Danes vašemu mestu podarjamo kip
enega od naših slavnih poetov Alphonsa de Lamartina.
Nekaj časa je živel tudi v La
Ciotatu. O mestu je napisal:
'Srečen človek, ki se rodi in
umre na soncu, srečen tisti, ki ima hišo in vrt svojih
očetov ob tem morju, kjer

je vsak val iskrica, ki osvetli
zemljo.' Kranj nima morja,
pa vendar bi njegove besede
lahko veljale tudi za vas, ker
se vsakič, ko vas obiščem, zavedam, da je v vašem mestu
lepo živeti,« je zbranim v nagovoru med drugim povedala podžupanja mesta La Ciotat Geneviève Boissier, ki se
je pred prireditvijo na občini
vpisala tudi v častno knjigo
Mestne občine Kranj.
Za kulturni program ob
odkritju spomenika so poskrbele učenke Osnovne šole
Orehek in dijakinje Gimnazije Kranj ter Gimnazije
Franceta Prešerna Kranj.

Kandidat za župana Marko Gasser je kandidaturo najavil
kot neodvisni kandidat s podporo občanov. Na sliki s člani
ekipe, od leve: Andreja Pintar, Marko Gasser, Andrej Vrhunc
in Andraž Valcl.
Eurošped 2001, na Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji za evropske zadeve in
investicije. Bil je predsednik
Društva mladih občine Železniki, Društva za civilno
družbo, dejaven pa tudi na
področju državne politike
kot glavni tajnik podmladka parlamentarne stranke.

Kranj pobraten z ameriškim mestom

Kranj – Iz Zdravstvenega doma Kranj so obvestili, da bosta dve
sredi, 10. in 24. avgusta, skupna termina odprtega cepljenja proti covidu-19 in klopnemu meningoencefalitisu (KME), obakrat
od 13. ure do 15.30 v atriju Zdravstvenega doma Kranj. Proti
covidu-19 bosta na voljo cepivi proizvajalcev Pfizer in Novavax.
Strokovnjaki drugi poživitveni odmerek trenutno priporočajo
predvsem osebam s povečanim tveganjem za težji potek bolezni, stanovalcem domov za starejše in vsem, ki so stari 60
let in več, še posebej pa vsem, starim 80 let in več. Cepljenje
proti KME za odrasle pa je samoplačniško, en odmerek stane
26 evrov, plačilo je možno s kartico. Kot so še sporočili iz Zdravstvenega doma Kranj, obe cepljenji hkrati nista možni.

Kranjski župan Matjaž Rakovec in John Suthers, župan
Colorado Springsa, sta podpisala sporazum o pobratenju.
/ Foto: arhiv MOK

Župana Matjaž Rakovec in John Suthers sta julija 2021 na daljavo podpisala pismo o nameri za prijateljsko sodelovanje med
obema mestoma. Aprila
2022 je MOK v sodelovanju
s Colorado Springsom dijakom športnikom Gimnazije Franceta Prešerna Kranj

tudi omogočila udeležbo
na tečaju Young Champion
Ambassador. Mesti sta nadgradnjo povezovanja potrdili s podpisom sporazuma o
pobratenju, ki je bil minuli
petek v Colorado Springsu.
Kranjski župan Matjaž
Rakovec je med drugim dejal: »Pobratenje s Colorado

Springsom je za nas prav poseben dosežek, saj to ameriško mesto zelo natančno
in skrbno izbira, s kom
vzpostavlja mednarodna povezovanja. Prav zato je to
pobratenje za Mestno občino Kranj lepa potrditev dobro opravljenega dela. Veliko imamo pokazati in veseli smo, da so Američani kot
predstavniki najvplivnejše
države na svetu to v slovenski občini s 57.000 prebivalci tudi prepoznali.« John
Suthers pa je poudaril, da
Colorado Springs in Kranj
povezuje strast do športa,
obe mesti pa obdajajo gore –
Kranj Alpe, Colorado Springs pa Skalno gorovje. »Z navdušenjem in zagnanostjo se
veselimo vzpostavljanja našega prijateljstva, hkrati pa
si prizadevamo za spodbujanje gospodarstva ter turizma
prek skupnih akademskih in
športnih projektov,« je dejal.

SKRBNIK/SKRBNICA
OKREPČEVALNICE
(Imbissstandbetreuer/in)

V naših PE Celovec/Klagenfurt in Beljak/Villach zaposlimo
SKRBNIKA OKREPČEVALNICE m/ž (Imbissstandbetreuer/
in). Obseg dela po dogovoru - 20, 30 ali 40 ur na teden.
Od vas pričakujemo, da vas veseli delo z živili, da ste motivirani, prijazni, urejeni in da radi delate z ljudmi. Pogoj
je osnovno znanje nemščine.

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Maša Likosar

no, izgradnjo obvozne ceste
ob starem jedru Železnikov,
pogostejše sprejemanje občinskega prostorskega načrta, podporo industriji z izgradnjo nove obrtne cone,
boljše pogoje za razvoj turizma, izgradnjo doma starejših občanov in tržnice v
Železnikih.

V avgustu dva termina cepljenja proti covidu-19
in KME

Župana Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in Colorado Springsa John Suthers sta minuli petek v tem
ameriškem mestu podpisala sporazum o pobratenju. Glavne priložnosti za sodelovanje predstavljata
gospodarstvo in šport.

Kranj – Ideja o pobratenju
med Mestno občino Kranj
(MOK) in Colorado Springsom se je razvila na pobudo MOK in Ameriške gospodarske zbornice – AmCham
Slovenija, katere član je tudi
Goodyear Slovenija, ameriško podjetje, ki v Kranju zaposluje 1600 ljudi. Kranju se
s pobratenjem odpirajo nove
možnosti za gospodarsko povezovanje s Colorado Springsom, kjer je tudi sedež ameriškega olimpijskega in paralimpijskega komiteja. Obe
mesti izvajata podobno poslanstvo na področju vrhunskega športa, s pobratenjem
pa se na tem področju odpira dragocena izmenjava izkušenj. Mesti sta za področja sodelovanja določili še izobraževanje, kulturo, koncepte
zelenega, trajnostnega in pametnega mesta ter turizem.

Leta 2006 je bil kot najmlajši izvoljen za svetnika Občine Železniki. S svojo kandidaturo, kot je poudaril, občanom ponuja novo energijo, ambicioznejšo vizijo razvoja in predvsem boljšo komunikacijo in več sodelovanja. Med glavnimi točkami
volilnega programa je poudaril obnovo ceste Podlubnik–Praprotno, zavzemanje za gradnjo nove republiške ceste v Selško doli-

..
.

Nudimo vam:
zelo dobro plačo - višjo od kolektivne pogodbe
premije, če dosežete ustrezen promet
po potrebi pomoč naše delovne ekipe
Prosimo, javite se nam v nemščini na:
T: 0043 6474 20107
E: pr@hendlkoenig.at
ga. Judith Wochinz
www.hendlkoenig.at
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Lučke na jezeru

Tradicionalni
Riklijev pohod
Na sončno prvo julijsko nedeljo je potekal tradicionalni, tokrat že 24. Riklijev pohod, ki ga vsako leto skupaj
s partnerji organizira in izvede Javni zavod Turizem Bled.

Andrej Vidic, domačin z Bleda, je letos že petdesetič
pripravil 15.000 lučk. / Foto: Miro Zalokar
Andrej Vidic, domačin z Bleda, je letos že 50. pripravil 15.000
lučk, ki so 23. julija zvečer v okviru Blejskih dni zagorele na jezeru.
Jajčne lupine so priskrbeli iz družbe Conditus, kjer med drugim
nastaja t. i. blejska kremšnita, Andrej pa vsako leto potrebuje kar
nekaj mesecev, da lupine napolni z voskom in stenjem. Na jezeru
so jih letos prižgali prostovoljci v 23 čolnih.

Na jezeru so letos lučke prižgali prostovoljci v 23 čolnih.
/ Foto: Miro Zalokar

Novi zeleni znak za dva
hotela

OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, BLED

Bled je bogatejši za nove zelene znake, ki sta jih pridobila dva
blejska hotela, in sicer Rikli Balance Hotel in Hotel Triglav Bled.
Rikli Balance Hotel je zeleni ključ dobil po kriterijih za namestitve in kongresni center, kar mu je omogočilo tudi pridobitev
znaka Slovenia green accommodation. Hotel Triglav Bled je zeleni ključ dobil po kriterijih za namestitve in gostinske obrate, kar
obratu omogoča, da pridobi tudi znaka ZSST (STO) Slovenia green cuisine in accommodation. Ponudnika s svojim trajnostnim
poslovanjem, ki je bilo potrjeno tudi s pridobitvijo omenjenih
trajnostnih znakov, soustvarjata zeleno zgodbo trajnostnega
turizma na Bledu.

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

Ob rani uri so se pohodniki zbrali pred
Hotelom Rikli balance, kjer so jim predstavnice Zdravstvenega doma Bled pomerile krvni tlak, vsak udeleženec je prejel tudi vrečko iz blaga z dobrotami za
zajtrk, večina od njih iz blejskega lokalnega izbora. Po uvodnih nagovorih dr.
Leopolda Zonika in Romane Purkart, v. d.
direktorice Turizma Bled, ki je predstavila novo pridobitev, aplikacijo ARikli, ki
uporabnike vodi po poteh in načelih švicarskega zdravilca, so se podali na pot
ter začeli uživati v zračnih in prvih jutranjih sončnih kopelih. Na čelu pohoda
je bil seveda Arnold Rikli, ki je letos tudi
vodil jutranje razgibavanje na jasi pod
Stražo. Pri koči na Straži so si privoščili zdrav krepčilen zajtrk, Vojko Zavodnik
pa jih je spomnil na koristna Riklijeva
načela zdravega življenja. Pohod so tokrat zaključili ob osvežilni pijači na Mlinem, kjer je sonce že pošteno grelo, zato
so bile vodne kopeli več kot dobrodošle.

Na čelu pohoda je bil Arnold Rikli, ki je letos vodil tudi jutranje razgibavanje na jasi
pod Stražo.

Vitezi na Madžarskem
Vitezi in dame iz Kulturnega društva
igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja so od 8. do 10. julija gostovali pri prijateljih Vitezih svetega Jurija na
Madžarskem v Višegradu. Višegrad je
zgodovinsko mesto, ki je približno 40
kilometrov oddaljeno od Budimpešte
navzgor ob Donavi.
Gre za največji srednjeveški festival na
Madžarskem, kjer sodeluje na stotine vitezov, glasbenikov, plesalcev, žonglerjev,
komikov iz Madžarske, Češke, Slovaške,
Poljske ter Italije, Nemčije, Romunije,
Srbije, Slovenije in Avstrije. Spektakularni turnirji pehote in vitezov konjenikov
potekajo na prvotnem turnirskem polju
v kraljevi palači skupaj s plesnimi predstavami, predstavami z metanjem zastav, srednjeveškimi igrami, razburljivimi
tekmovanji, ne manjka niti sokolar.
Z Vitezi svetega Jurija so se prvič srečali leta 2006 na srednjeveških dneh pri Vitezih srbskega viteškega bojevanja pod
Kalemegdanom v Beogradu. Od takrat
vsako leto izmenjujejo obiske. Na Bled
pridejo na srednjeveške dneve na Blejskem gradu prvi konec tedna v juniju.

Vitezi in dame iz Kulturnega društva igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja so
gostovali pri prijateljih Vitezih svetega Jurija na Madžarskem v Višegradu.

Mladi zdravniki v blejskem
zdravstvenem domu
Glede na dosedanjo hudo obremenitev
zdravnikov v Zdravstvenem domu (ZD)
Bled je vodstvo pravočasno poskrbelo za
specializacije mladih zdravnikov, ki bodo
razbremenili zdravnike z visoko glavarino – Bernardo Ferjan, Liljano Krivec Skrt,
Lidijo Pretnar Pristov in Leopolda Zonika.
Po končani specializaciji so zaposlili družinski zdravnici Petro Žnidaršič in Špelo
Ulčar, pediatrinjo Valerijo Mlinar in specialistko MDPŠ Evo Polajnar.

Pričakujejo in želijo, da se nekaj pacientov preusmeri k mladim zdravnicam
družinske medicine in pediatrije, predvsem pa, da se novi registrirajo pri njih.
Zdravniki bodo tako imeli več časa za
pregled pacientov, delo bo po priporočilih stroke tudi kvalitetno opravljeno.
Žal pa že zamujajo s predvideno izgradnjo prizidka k stavbi ZD Bled, s katero bodo rešili prostorsko stisko. S preselitvijo ambulante za nujno medicinsko

pomoč in dispanzerja za otroke in šolsko mladino v novozgrajeni objekt
bodo s preureditvijo sedanjih prostorov pridobili tri nove ordinacije za družinske zdravnike. Do takrat pa so pogoji dela zdravstvenega osebja oteženi,
predvsem v smislu prostorske in časovne organizacije dela.
Občina Bled se je skupaj z Občino Gorje in ZD Bled prijavila na razpis Ministrstva za zdravje RS za sofinanciranje investicije in zagotovila 700.000 evrov nepovratnih sredstev v ta namen. Preostala sredstva za izgradnjo prizidka si bodo
občini in ZD Bled razdelili. Gradnja naj bi
se začela oktobra, zaključena naj bi bila
do novembra 2023.
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Vabijo tudi v skrite kotičke

Zapore zaradi
gradnje krožišča

V Škofji Loki se ta mesec obeta vrsta raznolikih dogodkov, ki so se začeli s torkovim nadaljevanjem
Bralnice in včerajšnjo opero Carmen, nadaljevali se bodo s Kinom nad mestom in glasbenimi Večeri na
terasi, zaokrožil pa jih bo festival Pisana Loka s Festivalom sladoleda in Karavano domačih pivovarn ter
številnimi koncerti.

Jasna Paladin
Domžale – Eno večjih gradbišč letošnjega leta v občini
Domžale je te dni odprto v
samem središču mesta, kjer
izbrani izvajalci ministrstva za infrastrukturo gradijo krožišče pri policijski postaji. Gradnja poteka fazno,
temu pa se prilagajajo tudi
zapore.
Delna in popolna zapora ceste Domžale–Šentjakob na tem delu poteka v
obdobju med 21. julijem
in 21. septembrom. Popolna zapora bo trajala do tri
dni (med petkom in nedeljo) v navedenem terminu. V drugi fazi gradnje, ki
poteka te dni, je delna zapora vzpostavljena v dolžini slabih 170 metrov z
vzpostavljenim izmenično

Vilma Stanovnik

predstavitev pravljice Helene Janežič V naročju dobrega velikana. Sledil bo večer z
Aljošo Harlamovim Dramatika na maturi, ki je na sporedu 28. avgusta. Bralnica
se bo zaključila 30. avgusta
s koncertom skupine Malamor. Vsi dogodki v Bralnici
so brezplačni.
Še preden bo svoja vrata
zaprla Bralnica, se bo začel
priljubljeni Kino nad mestom. Kot je pojasnil direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Matjaž Eržen, se bo terasa otroškega in mladinskega oddelka od 11. do 14. avgusta spremenila v kino. Letošnji program prinaša štiri

filmske večere pod zvezdnatim nebom, ki se bodo začeli
ob 21. uri. V četrtek je najprej
na sporedu komična drama
Prasica, slabšalni izraz za
žensko. V petek bo sledil
športno-dokumentarni film
2017, v soboto je na sporedu komična drama Vojvoda, v nedeljo pa še mladinski film Vesolje med nami.
»Če bo slučajno kakšen dan
neprimerno vreme za filme
na prostem, smo za predvajanje rezervirali še ponedeljek,« je pojasnil Eržen. Kot
je tudi povedal, so letos pripravili že dva izmed koncertov v okviru Večerov na terasi. Zadnji, z gostoma Severo

Prekinitev oskrbe z vodo
zaradi manjše okvare
Pred kratkim nas je bralka Zorislava Sajovic obvestila, da je bila v kraju
Goriče oskrba z vodo nenadoma prekinjena. Menila je, da je bilo za to
krivo prepogosto zalivanje vrtičkov. Njene domneve je zavrnil predsednik
Vodovodne zadruge Goriče Ciril Zaplotnik, ki je pojasnil, da se je tisti dan
dogodila manjša okvara njihovega javnega vodovoda.
Maša Likosar
Goriče – V noči z nedelje,
23. julija, na ponedeljek,
24. julija, je prišlo do prekinitve oskrbe z vodo v določenih delih vasi Goriče. »Domačini nismo prejeli uradnega dopisa ali obvestila,
da bo voda zaprta,« je povedala Zorislava Sajovic iz Gorič in dodala: »Določeni posamezniki so že prej prejeli SMS-obvestilo, tudi moj
zet, kjer naj bi bilo zapisano opozorilo pred odklopom, kar smo razumeli kot

enosmernim prometom,
urejenim z gradbiščnimi
semaforji. V tej fazi je popolnoma zaprt del Ljubljanske ceste do križišča s Kamniško cesto. Označen obvoz
poteka po Ljubljanski cesti
ter cesti Želodnik–Domžale
in obratno. Promet iz smeri Šentjakoba proti Kamniku in obratno poteka po novozgrajeni polovici krožnega križišča. Popolno je zaprt
tudi uvoz v krožišče iz Masljeve ulice. Vzpostavljen je
označen obvoz. Na območju vzpostavljene zapore je
tudi popolna zapora hodnikov za pešce in kolesarje z
označenimi obvozi.
V zadnji, tretji fazi bo
vzpostavljena popolna zapora celotnega krožišča, ki bo
potrebna zaradi asfaltiranja
cestišča.

Pestro avgustovsko dogajanje v Škofji Loki so predstavili Anja Eržen, Matjaž Eržen in
Jana Fojkar. / Foto: Gorazd Kavčič

grožnjo,« je pojasnila Sajovičeva, ki meni, da je bil
razlog opozorila prepogosto zalivanje vrtičkov. »V nedeljo zvečer je vode nenadoma zmanjkalo in je ni bilo
vse do ponedeljka zjutraj,«
je povedal Sajovičeva, ki je
obiskala tudi Cirila Zaplotnika, predsednika Vodovodne zadruge Goriče, ki
upravlja javni vodovod, s
katerim oskrbujejo skupno 250 gospodinjstev v vaseh Zalog, Goriče, Srednja
vas, Letenice in eno hišo na
Golniku. »Dejal mi je, da so

nam poslali SMS-obvestilo,
a zame tak način obveščanja ni merodajen. Zdi se mi
sporno, da nam vodo zaprejo brez uradnega obvestila
in določenega razloga,« je
še poudarila.
Ciril Zaplotnik je njene
domneve zavrnil in pojasnil, da je bila tisti dan oskrba z vodo prekinjena le nekaj ur, in sicer zaradi okvare javnega vodovoda. »Zaradi sanacije smo morali vodo
zapreti, o čemer so bili vsi
prizadeti obveščeni s SMS-sporočilom,« je povedal in

in Galom Gjurinom, bo 18.
avgusta ob 20. uri.
Vrhunec dogodkov letošnjega poletja se obeta med
19. in 28. avgustom, ko bo
potekal festival Pisana Loka
s kar 18 dogodki. Na različnih prizoriščih bodo potekali
koncerti, prav tako pa bo 20.
avgusta znova Festival sladoleda, teden dni kasneje pa Karavana domačih pivovarn.
Kot je dodala direktorica
javnega zavoda 973 Jana Fojkar, bodo dogodki primerni
za vse generacije in okuse,
vrhunec pa bo zagotovo koncert domačina Jana Plestenjaka na Škofjeloškem gradu 27. avgusta.

nadaljeval: »Z nedelje na ponedeljek je bil pritisk vode v
hidrantnem omrežju zelo
nizek. Nivoje vode v vodnih
objektih sicer spremljamo
na daljavo, tedaj smo ugotovili, da se je vodni objekt Zalog 2, ki pokriva določen del
Gorič, izpraznil, sklepamo,
da zaradi zelo velike porabe
vode. Obenem smo odkrili
še manjšo napako na eni od
črpalk.«
Zaplotnik je še pojasnil,
da ima Vodovodna zadruga
Goriče uveden sistem obveščanja s SMS-obvestil. »Dotična gospa ne želi posredovati telefonske številke, na
katero bi jo obveščali o prekinitvah in izpadih vode,« je
povedal in poudaril, da prebivalci kljub suši uživajo
vodo brez omejitev. »V teh
razmerah marsikje omejujejo porabo vode, pri nas nismo uvedli nobenih prepovedi. Izdali smo le priporočila,
da je treba z vodo ravnati racionalno. Vode je za zdaj dovolj, zato omejitev trenutno
ni,« je še povedal.

Gradnja krožišča v središču Domžal

Kulturno društvo Priden možic, Podlimbrskega pot 4, 12414 Kamnik

Škofja Loka – Letošnje poletje v Škofji Loki potekajo zanimive prireditve, ki so namenjene tako domačinom
kot obiskovalcev iz drugih
krajev ter tudi turistom.
Že od koncerta Martina
Ramoveša konec junija na
vrtu Sokolskega doma poteka Bralnica, njena vrta pa
so odprta od torka do nedelje od 17. do 20. ure. V okviru
Bralnice je vsak torek poskrbljeno za poseben dogodek,
med katerimi so tako dogodki za otroke kot mladostnike
in odrasle. »Letos v Branici
poteka zelo dober program,
posledica tega pa je res številen obisk. Program pripravljamo v Kulturnem društvu
Grable, podobno kot je bilo
to lani. Poleg torkovih dogodkov naj opozorim, da so
obiskovalci na vrt Sokolskega doma vabljeni prav vsak
dan, razen ponedeljka, tam
pa jih čakajo zanimive knjige, poleg tega pa je moč uživati v čudovitem okolju malega skritega kotička Škofje Loke, ki ga marsikdo ne
pozna,« je opozorila koordinatorka projekta Bralnica Anja Eržen in dodala, da
se ta torek, 9. avgusta, obeta predstavitev Pesmi štirih z Ano Pepelnik, Gregorjem Podlogarjem, Primožem Čučnikom in Tonetom
Škerjancem. Nekaj posebnega bo v torek, 16. avgusta,
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Skakalke in
skakalci v Francijo
V francoski Courchevel je odpotovalo pet
slovenskih skakalcev in štiri skakalke na čelu z
zmagovalkama prvih dveh tekem Uršo Bogataj in
Niko Križnar.
Vilma Stanovnik
Kranj – Z jutrišnjimi kvalifikacijami, ki se bodo za dekleta začele ob 11. uri, se bo nadaljevala poletna velika nagrada v smučarskih skokih.
Po Wisłi je tokrat prizorišče tekmovanj francoski Courchevel. Tako dekleta kot
fantje bodo skakali na veliki
skakalnici (HS 135).
Dekleta bodo jutri s poskusno serijo začela ob
16.30, tekma pa bo ob 18. uri.
V ženski konkurenc bodo
barve Slovenije zastopale
Nika Prevc, Katra Komar,
Nika Križnar in Urša Bogataj, slednji sta na vrhu skupnega seštevka poletne velike nagrade, saj Bogatajeva
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vodi pred Križnarjevo. Na
prvi tekmi je namreč slavila Bogatajeva, Križnarjeva
pa je bila tretja, na drugi pa
je zmagala Križnarjeva in je
bila Bogatajeva druga.
Tudi smučarske skakalce konec tedna čaka le ena
tekma. V nedeljo ob 11. uri
se bodo začele kvalifikacije, ob 16.30 bo poskusna serija, tekma pa bo ob 18. uri.
Za Slovenijo bodo nastopali Žak Mogel, Jan Bombek,
Bor Pavlovčič ter Patrik Vitez in Tilen Bartol, ki sta v
Wisłi že osvojila točke poletne velike nagrade. Naš najboljši v Wisłi je bil sicer Domen Prevc, ki je bil sedmi in
petnajsti, vendar pa tokrat ni
odpotoval v Francijo.

Več pozornosti ženskemu nogometu
Kranj – Priljubljenost ženskega nogometa v zadnjem času
narašča tudi v Sloveniji. Z odličnimi nastopi ženske članske
reprezentance, ki je blizu dodatnim kvalifikacijam za nastop
na svetovnem prvenstvu 2023 v Novi Zelandiji in Avstraliji, se
dviga tudi zanimanje za slovenski ženski klubski nogomet.
Kot so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, so z družbo
Triglav Zdravje sklenili večletno sodelovanje. Tako se bo v
naslednji sezoni, ki se začenja prihodnji konec tedna, domače prvenstvo imenovalo Ženska nogometna liga Triglav
Zdravje. Novost nove sezone bo tudi na področju prenosov tekem Ženske nogometne lige (ŽNL) Triglav Zdravje.
V pretekli sezoni so si gledalci nekaj tekem že lahko ogledali na televiziji Sportklub, ki tudi v prihodnji sezoni ostaja
televizijski partner in bo prenašala deset tekem v sezoni,
ljubitelji in ljubiteljice nogometa pa bodo po novem lahko
tekme spremljali tudi na Planet TV.

Ovinek več proti Lučinam
Na Gorski hitrostni dirki Lučine, ki bo ta konec tedna potekala že v dvajseti izvedbi, pričakujejo več kot
osemdeset tekmovalcev, ki pa ne bodo lovili rekorda proge, saj je ta na koncu podaljšana za okoli sto
petdeset metrov oziroma precej zavit ovinek.
Vilma Stanovnik
Gorenja vas – Z današnjo povorko skozi Gorenjo vas, ki
se bo začela ob 18.15, se bo
uradno odprla letos jubilejna, dvajseta Gorska hitrostna dirka (GHD) Lučine.
Jutri od 10.30 bodo na sporedu treningi, v nedeljo od 9.
ure naprej pa več kot osemdeset tekmovalcev in tekmovalk čakajo tri dirke. Start
dirke bo v Todražu, dolžina
proge je 4100 metrov, cilj pa
bo v Lučinah. Povprečni naklon je pet odstotkov. »Organizacija takšne dirke zahteva ogromno priprav, kup
papirjev in pogovorov. Pri
pripravi celotnega dogodka
sodeluje okoli sto petdeset
ljudi, kar je precej velik zalogaj,« je na priložnostni novinarski konferenci na Dvorcu
Visoko povedal direktor dirke Dane Trček.
»Dvajset let je lepa številka, čeprav domači klub
Buhc Butajnova, ki je začel
organizirati dirke, sedaj ne
obstaja več. Je pa prireditev
pridobivala kvaliteto, ki jo želimo še nadgrajevati,« je povedal predsednik organizacijskega odbora dirke Primož
Tavčar in dodal, da se je za dirko prijavilo 85 domačih in tujih tekmovalcev, med katerimi je tudi šest tekmovalk,
kar pomeni, da je prireditev res kakovostna in priljubljena. Med dirkači tudi letos ne bo manjkal Italijan
Federico Liber, ki je zadnja

Predsednik AŠ 2005 Rado Raspet, dirkač Patrik Ruzzier, direktor dirke Dane Trček,
predsednik organizacijskega odbora dirke Primož Tavčar in predsednik AMD Zvezda in
dirkač Klemen Trček so predstavili jubilejno prireditev. / Foto: Gorazd Kavčič
leta postal ne le prijatelj dirke, ampak tudi maskota prireditve. Več kot tujcev bo domačih tekmovalcev, ki imajo ovinke proti Lučinam zares radi.

Presenečenje ob jubileju
»Glede na to, da je letos
obletnica dirke, smo pripravili presenečenje tako za dirkače kot gledalce. Tako smo
progo na cilju podaljšali za
dobrih 150 metrov oziroma
za daljši ovinek,« je poudaril
Primož Tavčar.
Organizator
prireditve
je tudi letos AMD Zvezda,
kot je povedal predsednik
Klemen Trček, domačin iz

Volake, ki bo na dirki tudi
tekmoval, pa jih v društvu
povezuje prav organizacija
prireditve. Na prireditvi bo
dirkal tudi Primorec Patrik
Ruzzier, ki tudi sam razvija svoje vozilo, na dirki pa si
želi preizkusiti progo, ki je
za dirkače še kako atraktivna. Slovenski tekmovalci si
že nekaj časa želijo tudi dirkališče, kjer bi se lahko preizkušali in testirali svoje motorje. »Smo edina država v
evropski uniji, ki nima dirkališča oziroma primernega poligona za hitro vožnjo.
V Cerkljah na Dolenjskem
že imamo zagrajen poligon,
vendar z ministrstvom za

obrambo nismo našli skupnega jezika o najemni pogodbi. Upam, da nam to čim
prej uspe,« je poudaril predsednik Zveze za avtošport
Slovenije AŠ 2005 Rado
Raspet.
Organizatorji so povabili
tudi na spremljevalne taksi
vožnje, ki bodo na razpolago tudi letos, prav tako bosta
med posameznimi vožnjami
vozila dva avtobusa. Vstop na
dirko bo prost za invalide in
osnovnošolsko mladino oziroma za otroke do 15 leta starosti, sicer pa je cena sobotne
vstopnice 12 evrov, nedeljske
14 in dvodnevne vstopnice 16
evrov.

V Triglavu želijo imeti močno domače člansko moštvo
Člansko ekipo nogometašev kranjskega Triglava danes čaka prva tekma v novi sezoni pred domačimi navijači, kot pravi trener kranjskih drugoligašev
Safet Hadžić, pa si po nesrečnem porazu v Biljah doma želijo zmagati.
Vilma Stanovnik
Kranj – Minuli konec tedna
se je začela druga slovenska
nogometna liga, prva ovira
nogometašev Triglava pa je

Trener Safet Hadžić
/ Foto: Gorazd Kavčič

bila ekipa iz Bilj. Kranjčani
so se z gostovanja vrnili poraženi, saj so bili domačini
boljši z 2 : 0.
Pred prvo domačo tekmo, ki je na sporedu že danes ob 20. uri, ko se bodo
nogometaši Triglava na domači zelnici pomerili z ekipo Primorja, sva se o pričakovanjih na tekmi in v tej sezoni pogovarjala z glavnim
trenerjem Safetom Hadžićem, nekdanjim nogometašem in nazadnje trenerjem Olimpije.
Sprejeti vlogo trenerja v sredini, ki ji je lani v zadnjem
hipu spodletelo napredovanje v prvo ligo, je bil gotovo
poseben izziv. Kaj je odločilo, da ste prišli v Kranj?

V Kranju je ogromno mladih nadarjenih nogometašev. Tudi delo kluba mi je
všeč, zato sva z direktorjem
hitro našla skupen jezik. Skupaj smo se odločili za projekt
pomlajevanja ekipe, ki je večinoma sestavljena iz domačih fantov. Zavedamo se, da
delamo na dolgi rok in da trenutno ni najpomembnejši
rezultat, ki bi nujno pomenil, da se takoj uvrstimo v
prvo ligo. Pomembnejše je,
da igralci, predvsem domači,
napredujejo. Ko bo ekipa zrela na vseh nivojih, bo prišla
tudi uvrstitev v prvo ligo.
Kaj si želite doseči v tej sezoni?
Odločili smo se za dvoletni
projekt, od dela in napredka

pa bo odvisno, kdaj bodo igralci zreli za večje dosežke. Trenutno je zame pomembno,
da se moštvo uigra, da igralci napredujejo in da si s tem
zaslužijo napredek v višjo
ligo. Nekaj starejših igralcev
je odšlo, dobili smo dva nova.
Eden je Belmin Bobarič, ki je
do 15. leta igral pri Triglavu in
je nato šel v Maribor ter se sedaj vrnil, drugi pa je Anel Hajrić, ki je nazadnje igral v Avstriji. Ekipi se je pridružilo
tudi sedem mladincev, tako
da je res zelo mlada.
Po porazu v Biljah si na domači zelenici gotovo želite
zmage?
Zagotovo bomo skušali
tekmo dobiti. Je pa seveda
marsikaj odvisno od športne

Nogometaši Triglava so se na prvo domačo tekmo
pripravljali v Tenetišah. / Foto: Gorazd Kavčič
sreče. Na tekmi v Biljah je
nismo imeli in upam, da bo
tokrat na naši strani. Gotovo

bomo naredili vse za zmago,
saj si jo pred domačimi navijači kljub vsemu res želimo.
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Ekonomija, finance

Poslovanje se izboljšuje
Hranilnica Lon je lani sicer še ustvarila nekaj manj kot 356 tisoč evrov čiste izgube, vendar je bila izguba
že bistveno nižja kot v predhodnih letih.

DOBRO JE VEDETI

Kakšne davčne spremembe
se nam obetajo
Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik
Kranj – Delničarji Hranilnice
Lon se bodo predzadnji dan
avgusta zbrali na skupščini,
na kateri se bodo v osrednjih
točkah dnevnega reda seznanili z lanskim poslovanjem
hranilnice in z bilančno izgubo, imenovali pa naj bi
tudi novega člana nadzornega sveta. Uprava hranilnice – predsednik dr. Imre Balogh in član Igo Gruden – je
sicer skupščino sklicala že
za konec junija, a jo je potlej
ob upoštevanju načela ekonomičnosti in racionalnosti
preklicala. V Lonu so namreč
že po objavi sklica skupščine
prejeli odstopno izjavo članice nadzornega sveta Saše Jazbec, potlej pa do roka, ki je še
omogočal razširitev dnevnega reda, od delničarjev niso
prejeli nobenega predloga za
imenovanje novega člana.

Večja bilančna vsota,
manjša izguba
Kot je razvidno iz poročila o lanskem poslovanju,
je hranilnica ob koncu lanskega leta imela 345,5 milijona evrov bilančne vsote, leto prej 294,9 milijona
evrov. Obseg depozitov prebivalstva ter pravnih in drugih oseb je v enem letu zvišala z 244,4 na 294,9 milijona evrov, obseg kreditov
pa s 125,2 na 156 milijonov
evrov. Lanska čista izguba je
znašala nekaj manj kot 356
tisoč evrov in je bila bistveno manjša kot leta 2020 (1,2
milijona evrov) in leta 2019
(1,5 milijona evrov). Število

Lon ima sedež v Kranju (na sliki njegova poslovna stavba na Primskovem), sicer pa ima
devet poslovalnic. / Foto: Gorazd Kavčič
zaposlenih je v zadnjih treh
letih zmanjšala za trideset, s
124 na 94.
Ob koncu lanskega leta je
imela nekaj več kot 5,1 milijona evrov bilančne izgube,
od tega je bilo skoraj 4,8 milijona evrov izgube iz preteklih let in približno 356 tisoč evrov lanske čiste izgube. Uprava in nadzorni svet
predlagata delničarjem, da
izguba ostane nepokrita in
da se prenese v naslednje poslovno leto.

Od transformacije do
preobrata
»Ko ocenjujemo razvoj in
dosežke Lona v letu 2021, jih
moramo zaradi boljšega razumevanja primerjati z letom 2020. Leto 2020 je bilo

leto transformacije, to je bolečega prehoda, popravljanja in izboljševanja pomanjkljivosti iz preteklosti, leto
2021 pa lahko opišemo z
besedo preobrat, to je preobrat negativnih trendov iz
prejšnjih let, ki se odraža v
pospešenem razvoju poslovanja, s sočasno prenovo poslovnega modela,« je v poročilo o lanskem poslovanju
zapisal predsednik uprave
dr. Imre Balogh in dodal, da
so se finančni rezultati lani
izboljševali iz četrtletja v četrtletje, v drugem polletju so
poslovali že s skromnim dobičkom. Lani so bili med najhitreje rastočimi finančnimi
ustanovami v državi, pri tem
je predsednik uprave še posebej poudaril 24-odstotni

Banke ukinile ležarino
Večina bank in hranilnic je s prvim avgustom opustila zaračunavanje
nadomestila (ležarine) za visoka stanja na računih pravnih in fizičnih oseb.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Po tem, ko je Svet
Evropske centralne banke
(ECB) zvišal glavne obrestne mere v evrskem območju za 0,5 odstotne točke, so
banke in hranilnice v Sloveniji že sprejele odločitve o
opustitvi ležarine – zaračunavanja nadomestil za visoka stanja na računih fizičnih
in pravnih oseb.
Iz Gorenjske banke so
sporočili, da so s 1. avgustom ukinili nadomestilo za
pravne osebe, za fizične osebe pa ga niso niti obračunavali. V Delavski hranilnici so
nadomestila za visoka stanja
na osebnih in poslovnih računih ukinili že 27. julija. Iz

Banke Sparkasse so sporočili, da so 1. avgusta odpravili ležarino na vseh računih
pravnih oseb, ležarine na računih fizičnih oseb pa niso
nikoli zaračunavali. SKB
banka, ki je ležarino za pravne osebe uvedla že leta 2016
in lani tudi za fizične osebe,
je ležarino zadnjič obračunala julija, s 1. avgustom pa jo je
odpravila na vseh računih. V
NLB s 1. avgustom ni več nadomestil za visoka stanja, so
sporočili iz NLB, kjer so nadomestilo za pravne osebe
uvedli leta 2016, lani pa še
za fizične osebe – najprej za
zneske nad 250 tisoč evrov,
nato pa še za zneske nad 100
tisoč evrov. UniCredit Banka
Slovenija je enako kot večina

bank odpravila ležarino za fizične in pravne osebe 1. avgusta. V Deželni banki Slovenije nadomestilo za pravne osebe za zneske nad 100
tisoč evrov do nadaljnjega
oziroma do dejanskega dviga depozitne obrestne mere
ostaja, za fizične osebe, zasebnike in društva pa so ga
s 1. avgustom ukinili. Z avgustom je konec zaračunavanja ležarine tako za fizične kot pravne osebe tudi v
Novi KBM. Iz Hranilnice
Lon so sporočili, da so s 1. avgustom ukinili nadomestilo
za stanja nad 100 tisoč evrov
na računih fizičnih in pravnih oseb in za stanja nad 200
tisoč evrov na računih etažnih lastnikov.

porast kreditnega portfelja,
s čimer so presegli raven iz
leta 2019, ko še ni bilo krčenja portfelja zaradi doseganja zahtev kapitalske ustreznosti. V začetku letošnjega
leta so po zaslugi dveh največjih domačih lastnikov uspešno izvedli dokapitalizacijo, pridobili pa so tudi dovoljenje Evropske centralne
banke za trženje enot investicijskih skladov in zavarovalno posredništvo.
Po tem, ko je članica nadzornega sveta Saša Jazbec ob
koncu maja odstopila s funkcije, nadzorni svet za novega
člana predlaga Boštjana Butolena, ki ima 26 let delovnih izkušenj v bančništvu,
od tega 14 let izkušenj na
vodstvenih funkcijah.

Letna inflacija
enajstodstotna
Kranj – Po podatkih statističnega urada je bila julija
inflacija na letni ravni 11-odstotna, za toliko so se namreč v enem letu podražile
življenjske potrebščine. Cene
blaga so se v povprečju zvišale za 14 odstotkov, storitev pa
za 5,3 odstotka. Največ so k
inflaciji prispevale podražitve
tekočih goriv, za 49,7 odstotka, bencina za 41,1 odstotka,
dizelskega goriva za 41 odstotkov, električne energije
za 30,4 odstotka, zemeljskega in mestnega plina za 58,9
odstotka, trdih goriv za 49,2
odstotka, toplotne energije
za 43,3 odstotka, hrane za
13,5 odstotka, avtomobilov
za 12 odstotkov, gostinskih
storitev za devet odstotkov ...
Pocenitev je bilo v enem letu
bolj malo, še najbolj, za 5,4
odstotka, se je pocenila mobilna telefonija. Na mesečni
ravni je bila julija inflacija
enoodstotna.
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Na ministrstvu za finance
so pripravili spremembe štirih davčnih zakonov, s katerimi naj bi odpravili nekatere zakonske rešitve, ki jih je
uzakonila Janševa vlada, ter
uveljavili rešitve, ki jih predvideva koalicijska pogodba,
in rešitve za blažitev draginje in administrativno poenostavitev postopkov. Predlagane spremembe, ki naj
bi predvidoma začele veljati prihodnje leto, so poslali v
medresorsko usklajevanje,
do 19. avgusta pa bodo tudi
v javni obravnavi.
Pri zakonu o dohodnini
na ministrstvu za finance
predlagajo z letom 2023 zvišanje splošne olajšave z letošnjih 4500 na 5000 evrov,
odpravljajo pa postopno zvišanje olajšave na 7500 evro
do leta 2025. Skupni dohodek, do katerega rezidentu poleg splošne olajšave priznajo tudi dodatno
splošno olajšavo, zvišujejo
s 13.716,33 evra na 15.000
evrov. Uvajajo olajšavo za
mlade: zavezancem do dopolnjenega 26. leta starosti znižujejo davčno osnovo
iz dohodkov iz delovnega
razmerja za tisoč evrov, zavezancem po dopolnjenem

26. letu starosti in do dopolnjenega 29. leta starosti pa za petsto evrov. Davčno stopnjo v najvišjem, petem dohodninskem razredu zvišujejo s sedanjih 45
na 50 odstotkov. Pri usklajevanju višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih
osnov odpravljajo avtomatično usklajevanje s koeficientom rasti življenjskih
stroškov in uvajajo način
usklajevanja, kakršen je veljal pred zadnjo novelo zakona o dohodnini. Pri plačilu za poslovno uspešnost
ohranjajo višino neobdavčenega dela, to je 100 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, in odpravljajo možnost davčno
ugodnejše obravnave dohodka v višini 100 odstotkov povprečne plače delavca. Pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem
ohranjajo višino priznanih
normiranih stroškov (10 odstotkov) in zvišujejo davčno
stopnjo s 15 na 25 odstotkov.
Predlagane spremembe
zakona o dohodnini naj bi
prihodnje leto prinesle v državni proračun dodatih 70
milijonov evrov, leto kasneje 200 milijonov evrov in v
letu 2025 dodatnih 170 milijonov evrov.

Vlada naj pomaga tudi
gospodarstvu
Cveto Zaplotnik
Kranj – Delodajalske organizacije – trgovinska zbornica, obrtno-podjetniška zbornica, združenje delodajalcev ter združenje delodajalcev obrti in podjetnikov – so
ob koncu julija pozvale vlado k pripravi interventne zakonodaje, na podlagi katere
bo zaradi naraščajočih cen
električne energije in plina
lahko ukrepala in pomagala vsemu gospodarstvu. Kot
ugotavljajo delodajalske organizacije, je vlada z uredbo, ki jo je sprejela 25. julija, razširila obseg podjetij,
ki so upravičena do pomoči,
vendar s tem ni zajela vseh.
Vladi predlagajo, da zamrzne cene električne energije

za leto 2023 na ravni povprečne predlanske cene in k
ceni prišteje še določen pribitek na stopnjo inflacije ali
da najvišjo ceno električne
energije v letu 2023 za gospodarstvo zamrzne po posameznih razredih, upoštevajoč priključno moč, pri
tem pa bi kot izhodišče za
oblikovanje cene tudi upoštevali leto 2020. Vlada bi po
mnenju delodajalskih organizacij lahko pomagala podjetjem tudi z drugimi ukrepi, kot so nižje dajatve na
električno energijo in trošarine, nižja omrežnina, subvencioniranje omrežnine
za objekte z vgrajeno sončno elektrarno … Potrebno bi
bilo tudi hitro ukrepanje za
zajezitev cen plina.

Spodbujajo zaposlovanje mladih brezposelnih
Kranj – Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela,
s katerim želi spodbuditi delodajalce k zaposlovanju mladih
brezposelnih za nedoločen čas. Za izvedbo programa, ki ga
bodo izvajali do konca leta 2024, bo na razpolago 27,4 milijona
evrov, kar bo omogočilo zaposlitev za nedoločen čas približno
štiri tisoč mladim brezposelnim, starim 25 let ali manj.
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Vrstijo se prometne
nesreče
Maša Likosar
Kranj – Gorenjski policisti so
v sredo obravnavali štiri prometne nesreče s telesnimi
poškodbami. V Kranju sta
bila v nesreči udeležena voznik osebnega avtomobila
in uporabnik rolke. V Jelendolu je kolesar z makadamske ceste zapeljal na brežino
globoko pod cesto. Okoliščine po navedbah kranjske policije kažejo na neprilagojeno hitrost vožnje kolesa. Še
en kolesar je padel v Kranju.
V Škofji Loki pa je voznik z
osebnim avtomobilom trčil v motorista. »Vozila sta v
isti smeri, voznik pa je vanj
trčil od zadaj,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Motorist je po podatkih policije hudo telesno poškodovan. Policisti proti povzročitelju nesreče vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega
prometa. »Preizkus alkoholiziranosti pri njem je bil pozitiven. Odrejen je bil strokovni pregled,« so še dodali.

Neprilagojena hitrost
Število prometnih nesreč
še vedno narašča, raste tudi
število ugotovljenih kršitev
prometnih pravil, letos jih
je bilo po podatkih kranjske
policije že več kot 17.500.
»Stanje prometne varnosti
je slabo, prometa pa ogromno,« so poudarili. Najbolj
kritičen dejavnik je neprilagojena hitrost, v zadnjem
obdobju pogosto v kombinaciji tudi z alkoholom. Letos je bilo pod vplivom alkohola že okoli 580 udeležencev, še več kot 60 pa je bilo
pozitivnih na prepovedane

Poskrbite za varnost telefona
V Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so pripravili nekaj napotkov, kako
poskrbeti za zaščito naših telefonov, še posebno v času dopustov. Ob tem poudarjajo, da čeprav nam
telefoni omogočajo dostop do številnih storitev in da v njih hranimo nešteto pomembnih datotek, pa
mnogi uporabniki ne poskrbijo za ustrezno zaščito.
Maša Likosar

Najvišjo stopnjo alkohola
so izmerili pri kolesarju, in
sicer 0,92 mg/l. / Foto: PU Kranj
droge ali pa so preizkus na
droge odklonili. V zgolj nekaj urah so v četrtek gorenjski prometni policisti iz prometa izločili štiri udeležence zaradi alkohola in enega
zaradi drog. Pod vplivom alkohola sta bila dva kolesarja,
mopedist in voznik avtomobila, še en kolesar pa je bil
pozitiven na prepovedane
droge. Najvišja stopnja alkohola je bila pri kolesarju, in
sicer 0,92 mg/l.
Policisti pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in
izogibanju situacijam, ki vodijo v nesreče. »To so predvsem hitrost, alkohol, varnostna razdalja, nepravilna
vožnja po cesti, izsiljevanja
prednosti, nepravilni premiki in uporaba telefonov med
vožnjo. Dodatne poškodbe
v primeru nesreče povzroča
tudi neuporaba varnostnih
pasov in kolesarskih čelad,«
so pojasnili na PU Kranj in
pozvali k previdnosti.

Ženska odšla s petdesetimi evri
Kranj – Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali prijavo
starejše občanke, da se je pri njej oglasila neznana ženska in
prosjačila za denar. »Izročila ji je petdeset evrov, misleč, da
jih bo vzela pet, preostalo pa vrnila. Tega ni storila. Ženska
je odšla s petdesetimi evri,« so pojasnili na kranjski policiji,
kjer opozarjajo na previdnost pri stikih z neznanci in skrbno
varovanje svoje lastnine.

Kranj – Pred odhodom na
dopust večina ljudi poskrbi
za turistično zavarovanje za
primer, da bi šlo kaj narobe.
»Vendar se lahko tako, kot se
lahko na počitnicah poškodujemo ali zbolimo, kaj pripeti našemu telefonu,« poudarjajo v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT in dodajajo: »Če pride do takšnega neugodnega scenarija,
nam bodo življenje izjemno
olajšali opisani koraki, ki pa
jih moramo narediti še pred
odhodom na dopust.«
Če imate za dostop do uporabniških računov, kot je
Gmail ali družbena omrežja omogočeno dvofaktorsko
avtentikacijo, potem veste, da drugi faktor običajno
prejmete po telefonu. »Naj
bo to SMS ali generator
kod, v vsakem primeru boste brez telefona težko dostopali do svojih računov. Pred
odhodom na dopust si zato
zapišite t. i. backup kode za
dostop do vaših računov, ki
jih navadno najdete pod razdelkom dvofaktorska avtentikacija med nastavitvami za
varnost,« pojasnujejo.
Velika večina ima na telefonu naloženo spletno banko in morda še bančno aplikacijo, ki nam omogoča plačila s telefonom. »V primeru
kraje ali izgube telefona bi
lahko neznanec dobil dostop
do našega bančnega računa
in nam povzročil znatno finančno škodo. Pred odhodom si zato zapišite kontakt

Zgornje Bitnje – V Zgornjih Bitnjah so policisti v torek obravnavali prijavo suma onesnaženja potoka in pogin rib. Sum po
navedbah kranjske policije ni bil potrjen. »Okoliščine kažejo,
da je razlog v nizkem vodostaju, pregretju vode in pomanjkanju kisika v potoku,« so pojasnili. V zbiranju obvestil so
sodelovali tudi lokalni ribiči.

Ljubljana – Čeprav se je v primerjavi z lanskim letom število nezakonitih prehodov
povečalo, pa se po podatkih
policije ne razlikuje dosti
od števila nezakonitih prehodov v letih 2019 in 2020,
pri čemer je v letošnjem letu
skoraj devetdeset odstotkov
oseb izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Kot so poudarili, policija za varnost državne meje dobro skrbi, kar dokazuje tudi število prijetih
tujcev in tihotapcev ljudi, po
odstranitvi ograje na meji pa
bo visoko stopnjo varnosti

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

telefonom, pred odhodom
obvezno izvedite varnostno
kopiranje. »Označite datoteke in podatke, ki jih pod
nobenim pogojem ne želite izgubiti, ter jih kopirajte
na zunanji disk ali v oblak,«
so opisali in dodali, da vam
bo v primeru izgube ali kraje telefona pri iskanju njegove lokacije zelo v pomoč
storitev »Find my device«, s
katero boste lahko izvedeli
zadnjo ali trenutno lokacijo
telefona, vendar samo v primeru, da ste imeli lokacijo
že predhodno omogočeno.
Pri povezovanju v internet v SI-CERT raje kot brezplačno omrežje Wi-Fi priporočajo mobilni prenos podatkov. Ko se v internet vseeno povezujete prek Wi-Fi,
izberite znano omrežje, ki
je po navadi tudi zaščiteno

z geslom. »Za dostop do občutljivih podatkov uporabite zaščiteno VPN povezavo.
Če nimate lastne VPN rešitve, pred odhodom preglejte
izbiro VPN ponudnikov na
spletu.«
Prva linija obrambe naših telefonov pred vdori je
zaklepanje zaslona. Pri tem
je pomembno, da izberemo
način zaklepanja, ki nudi
visoko stopnjo zaščite. »Načeloma sta najbolj varna načina zaklepanja našega telefona geslo in PIN. Dobro raven zaščite nudijo tudi
biometrični podatki, kot sta
prstni odtis ali prepoznavanje obraza.« Ne glede na
stopnjo varnosti posameznega načina zaklepanja pa
v SI-CERT opozarjajo, da je
vsak način zaklepanja boljši
kot nikakršen.

V zadnjem obdobju policija beleži povečano število nezakonitih prehodov državne meje, kar pa je po
njihovih ocenah pričakovano in ne vpliva na varnost v državi.
Maša Likosar

Radovljica – Kriminalisti so v
ponedeljek odvzeli prostost
moškemu, ki ga sumijo tatvine zaklenjenega mopeda in
drzne tatvine iz stanovanjske
hiše na območju Radovljice.
Pri njem so našli tudi predmete, ki so domnevno last
drugih oškodovancev.

banke in tudi izdajatelja plačilne kartice, da jih lahko
nemudoma kontaktirate in
onemogočite aplikacijo oziroma prekličete plačilne kartice,« poudarjajo.
Mednarodna
identiteta mobilnega terminala
(IMEI) je edinstvena identifikacijska ali serijska številka vaše naprave. »IMEI
nam pride prav predvsem v
primeru izgube ali kraje naprave, saj lahko z njo organi pregona hitreje locirajo
napravo. Številko IMEI najdete na embalaži, garancijskem listu in med informacijami o telefonu, prav tako
pa se bo izpisala na zaslonu, če pokličete *#06#,« so
dodali.
Da bodo vaše datoteke in
kontakti vedno na varnem,
tudi v primeru nezgode s

Večje število nezakonitih prehodov

Sum onesnaženja potoka ni bil potrjen

Prijeli moškega,
osumljenega več tatvin

Pred odhodom na dopust poskrbite za varnost telefona. / Foto: Tina Dokl

zagotavljala z dodatno krepitvijo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in hrvaškimi organi, večjo uporabo
tehnične opreme in prerazporeditvijo kadrov.
V obdobju od 1. januarja do 31. julija 2022 je bilo
obravnavanih 8.212 nezakonitih prehodov državne
meje. Število se je v primerjavi s primerljivim obdobjem leta 2021 povečalo za
80,4 odstotka. V primerjavi z letoma 2019 in 2020 je
porast nezakonitih prehodov v letu 2022 manjši kot
deset odstotkov. Največji
delež tujcev, ki so letos nezakonito prestopili državno

mejo, prihaja iz Afganistana, sledita Bangladeš in Pakistan. Od vseh obravnavanih tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo
v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, jih je 7.196
podalo namero za mednarodno zaščito, kar je več kot
88 odstotkov.
Policija ocenjuje, da se bo
povečan obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi
v prihodnjih mesecih, zato
krepijo aktivnosti na območjih, kjer prihaja do povečanja. »Slovenska policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti, zato ni razloga za skrb.
Prav tako lahko dodamo, da

občine na meji s Hrvaško z
varnostnega vidika ne izstopajo,« so pojasnili.
Dosedanje uspešno delo
policije se kaže tudi pri številu prijetih oseb, ki so nezakonito prestopile mejo, in
tudi njihovih sprovajalcev. V
letu 2022 je policija do 1. avgusta obravnavala 106 primerov, v enakem obdobju
lani 84, v katerih je bilo prijetih 130 tihotapcev ljudi, od
tega 115 tujcev in 15 slovenskih državljanov, z 860 nezakonitimi migranti. »Za
106 tihotapcev je bil odrejen
pripor, med tihotapci pa prevladujejo državljani Srbije,«
so še pojasnili.

petek, 5. avgusta 2022

11
www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO
POGOVOR
ZANIMIVOSTI
ZGODBE
RAZGLED

Nepogrešljivi pri reševanjih
Enota vodnikov reševalnih psov, ki deluje pod okriljem Kinološkega društva Duplica, v letošnjem letu praznuje deseto obletnico delovanja. Skupaj s svojimi
vodniki psi opravijo zahtevna izobraževanja, zato si želijo, da bi jih enote za zaščito in reševanje še pogosteje vključevale v intervencije.

Psi imajo zaradi dobrega voha izredno sposobnost iskanja
pogrešanih oseb. / Foto: Gorazd Kavčič

otroštvu po zaslugi Boruta Veselka. »Doma smo od
nekdaj imeli pse, a ne reševalnih, za to sem se navdušil
ob gledanju oddaje Odklop,
v kateri so predstavljali reševalne pse. Takrat sem
se zaljubil v zlate prinašalce. Drugi razlog za to, da
sem postal vodnik reševalnega psa, pa je moj pokojni stric, ki je bil pogrešana
oseba. Takrat sem spoznal,
kako veliko v takšnih primerih lahko pripomorejo psi,«
nam predstavi svojo osebno
zgodbo.
V Kinološkem društvu
Duplica v svoje vrste vabijo
vse, ki jih to zanima in veseli. Čas nato pokaže, ali je pes
primeren za iskanje pogrešanih v naravi (t. i. Air Scent
reševalni psi), iskanje izpod ruševin in snežnih plazov ali pa t. i. mantrailing,
kar pomeni iskanje po osebnem vonju. Na treningih se
vodniki na Duplici srečujejo
dva- ali trikrat tedensko; pridobljeno znanje in kondicijo je namreč treba vseskozi
vzdrževati.
Na vseh stopnjah – od domačega kinološkega društva
do morebitne mednarodne
licence – morata tako pes kot
njegov vodnik prikazati veliko teoretičnega in predvsem
praktičnega znanja. Izobraževanja so zelo zahtevna.
Vodnik teoretični izpit lahko opravi po štirih oziroma
petih mesecih, pes pa se za
osnovno licenco šola tri leta.
Na leto na poziv policije
opravijo okoli petdeset reševanj – samo letos jih je
bilo že 28. So nepogrešljivi

Kultura
Predstava gledališke skupine
Pristava iz Buenos Airesa
Jeklene magnolije Stran 14

Zanimivosti
V Gornjesavskem muzeju
Jesenice snujejo novo stalno
razstavo FeNOMEN. Stran 15

Jasna Paladin
Kamnik – V Sloveniji je okoli 160 vodnikov reševalnih
psov z licencami in štirideset kinoloških društev, ki
imajo tudi enoto vodnikov
reševalnih psov, med njimi
tudi Kinološko društvo Duplica. Tradicija vzgoje reševalnih psov na Kamniškem
sega sicer že dobrih trideset
let nazaj, tako organizirano
v okviru enote kinološkega
društva pa deset let.
Enoto vodnikov reševalnih psov pri Kinološkem
društvu Duplica vodi Primož Trebušak, doma iz Špitaliča, ki je za reševanje do
sedaj sam vzgojil dve psički
– dvanajstletno zlato prinašalko Ajko, ki zaradi starosti

ne rešuje več, in devetletno
mešanko med rotvajlerjem
in zlato prinašalko Ajšo, ki
je na vrhuncu svojih sposobnosti. Šolanje pa je začel tudi že z zlato prinašalko
Piko, ki je stara sedemnajst
tednov. So samičke bolj primerne za reševanje? »Ni
nujno, čeprav so meni na
začetku vsi svetovali psičko,
in to zlato prinašalko. A ni
pravila, psi imajo svoje karakterje, včasih je tudi mešanček lahko odličen reševalni pes. Bolj pomembno
je, koliko in kako se posvečamo urjenju. Pomembno
je le, da imajo psi umirjen
karakter, dober plenski nagon in željo po igri in delu,«
pravi Primož, ki se je za reševalne pse navdušil že v

Primož Trebušak s svojo dvanajstletno zlato prinašalko Ajko, ki ima za sabo že veliko
reševalnih akcij. / Foto: Gorazd Kavčič
del Civilne zaščite in dragocena podpora policistom,
gasilcem, gorskim reševalcem in jamarjem, a žal vse
prepogosto spregledani. Iščejo osebe, ki naredijo sa-

zaprosilo policije, ne razmišljamo, le čim prej odhitimo na pomoč. Tako kot
gasilci in gorski reševalci.
A mi smo kar nekako pozabljeni, zadnji v vrsti, in

Na 10 tisoč kvadratnih metrov velikem območju mora
reševalni pes v od 20 do 30 minutah poiskati tri osebe.
Skupina petih ljudi potrebuje najmanj eno uro, da to
zgolj prehodi.
momor, otroke, ki se izgubijo ali zbežijo od doma, starejše dementne osebe, ponesrečence pod plazovi ali
ruševinami … »Ko dobimo
obvestilo od centra za obveščanje, ki nas pokliče na

zato prepogosto le čakamo,
čeprav lahko zelo veliko pripomoremo. Tudi sami smo
najbolj srečni, ko pogrešano osebo najdemo živo. Tu
smo in šolali smo se za to,
da pomagamo,« poudari

Primož Trebušak, hvaležen
občini, da jim je omogočila vsaj nakup zaščitnih oblačil. Stroške za pse, rekvizite za treninge in vso ostalo opremo morajo plačati
sami ali pa jim to plača kinološko društvo, zato si želijo
več podpore, prepričani, da
si jo tudi zaslužijo, kar so že
pokazali z dosedanjim delom. »Nekateri nas pomešajo z gorskimi reševalci, spet
drugi nam slabšalno rečejo 'ljubitelji kužkov', a poudarjam, tudi mi smo izšolani in predani svojemu delu.
Četudi smo prostovoljci, v
tujini naše delo in znanje
cenijo celo bolj kot doma,«
sklene Primož.

Zanimivosti
O kulturnih stikih med Slovenci
in Ukrajinci skozi dve leposlovni
deli Stran 16
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Od petka do petka

Domnevno sporne
pogodbe policije in Darsa
Jasna Paladin

Revizija v policiji pokazala
nepravilnosti
Celjska, mariborska in koprska specializirana enota
avtocestne policije so bile s 1. avgustom začasno ukinjene.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Med varovane osebe odslej sodi tudi varuh človekovih
pravic Peter Svetina. / Foto: Gorazd Kavčič

Ministrica Tanja Fajon je napovedala dodatno pomoč
Ukrajini. / Foto: Gorazd Kavčič

Notranja revizija v policiji
naj bi, po poročanju Dnevnika, pokazala na nepravilnosti pri sklepanju posameznih
pogodb uprave avtocestne
policije, med njimi predvsem tistih z Darsom. Revizor je v poročilu navedel
vrsto nepravilnosti, med katerimi je pod vprašaj postavil tudi dopustnost takšnega
sporazuma v razmerju policija in Dars v takšnem obsegu. Vprašljive so določene
donacije, ki po svoji vsebini
niso donacije, policija pa je
po pogodbi financirala tudi
določene najemne storitve
Darsa, ki pa so nekonkretizirane. Revizijo je policija
zato že predala protikorupcijski komisiji (KPK), ki je
ocenila, da so podani sumi
kaznivih dejanj, zato je notranje ministrstvo že ustavilo črpanje sredstev iz tega
vira financiranja, KPK pa
bo zadevo predala specializiranemu državnemu tožilstvu. Hude pomanjkljivosti vidi tudi prvi mož policije Boštjan Lindav, ki je
sprejel odločitev o ustanovitvi posebne delovne skupine, ki bo proučila možne organizacijske rešitve za zagotovitev učinkovitega nadzora cestnega prometa na avtocestah in hitrih cestah ter

za njihovo ustrezno sistemsko in organizacijsko umestitev v sistem policije. Celjska, mariborska in koprska
specializirana enota avtocestne policije so bile s 1. avgustom začasno ukinjene,
njihovi pripadniki pa priključeni lokalnim postajam
prometne policije, ki bodo
ponovno zadolžene tako za
nadzor lokalnih in regionalnih kakor tudi hitrih cest in
avtocest. Delovanje sicer nadaljuje ljubljanska enota avtocestne policije.

Tudi varuh človekovih
pravic varovana oseba
Po spremenjeni uredbi o
policijskem varovanju, ki jo
je te dni sprejela vlada, bo varovana oseba tudi varuh človekovih pravic; ta funkcija
doslej ni bila del te uredbe.
Pri varuhu, ki sicer ni klasičen državni organ, ampak je
neodvisni organ, so varovanje po četrti stopnji predlagali med drugim zato, ker je
aktualni varuh Peter Svetina v zadnjih dveh letih tarča številnih groženj. V zadnjih dveh letih se srečujemo
s povečanjem sovražnosti in nestrpnosti, uperjenih
ne le v predstavnike oblasti,
neodvisnih institucij, stroke, politike ali medijev, ampak tudi v posameznice in
posameznike z drugačnim
političnim ali svetovnonazorskim pogledom, so poudarili v pobudi.

Slovenci v zamejstvu (862)

Pesem pod Podnarjevo lipo
Jože Košnjek

med sosedi

Po dveh letih je drugo julijsko nedeljo pod stoletno
Podnarjevo lipo na Podnu
(Bodental) pod Vrtačo, pri
Slovenjem Plajberku v občini Borovlje spet odmevala pesem. Slovenski prosvetni društvi Vrtača iz Slovenjega Plajberka in Borovlje sta znova organizirali »petje na zelenem odru,
pod košato lipo«, ki je postalo stalnica poletnega kulturnega utripa na južnem
Koroškem. Številnemu občinstvu pred starodavno
Podnarjevo gostilno so lepote slovenske pesmi pričarali mladi godci iz Slovenjega Plajberka pod vodstvom
Hanzija Ogrisa, po domače Pavčevega, domači mladinski pevski zbor pod vodstvom Andreje Laussegger,
tri pevske skupine iz domačega kraja pod vodstvom

Kristjana
Lausseggerja
ter seveda Komorni zbor
Slovenskega prosvetnega
društva iz Borovelj pod vodstvom Romana Verdela. Kot
gosta sta nastopila pevska

skupina Mladi akcent iz Ledinc pri Baškem jezeru in
moški pevski zbor Bilka iz
Bilčovsa z drugega brega
Drave. Za konec pevskega
praznika so godci, pevke in

Ministrica napovedala
dodatno pomoč Ukrajini
Zunanja ministrica Tanja Fajon je po obisku Kijeva vlado seznanila s trenutnim stanjem v Ukrajini. Izpostavila je izčrpanost
in strah ukrajinskega naroda po petih mesecih vojne
in napovedala, da bodo v prihodnjih dneh v okviru vlade
razpravljali o dodatnem paketu pomoči Ukrajini. Kot je
povedala, ukrajinske oblasti na prvem mestu poudarjajo potrebo po vojaški pomoči. Skupaj s prispevkom slovenskih nevladnih organizacij je Slovenija do zdaj namenila že skoraj devet milijonov evrov humanitarne
pomoči. Ministrica je povedala tudi, da bo med drugim
Ukrajini treba pomagati pri
obnovi infrastrukture ter na
določenih območjih zagotoviti dostop do elektrike in
pitne vode. Zunanja ministrica se je v Kijevu sestala z
ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo, predsednikom vlade Denisom Šmihalom ter županom Kijeva Vitalijem Kličkom. Zagotovila
je nadaljnjo podporo in pomoč Ukrajini, tako pri soočanju s posledicami ruske
agresije kot na poti v EU.

SDS s še eno
referendumsko pobudo
SDS je vložila 4595 podpisov za začetek postopkov
za razpis zakonodajnega

pevci skupaj zapeli slovensko Lipo pod taktirko Kristijana Lausseggerja. Tokratno prepevanje pod lipo je
bilo posvečeno spominu na
prezgodaj umrlega učitelja, zborovodjo in domačega organista Mirka Lausseggerja, na častnega predsednika Slovenskega prosvetnega društva Borovlje Melhiorja Verdela in na pregon

Nastopajoči so za konec skupaj zapeli slovensko Lipo. / Foto: Jože Košnjek

referenduma o spremembi
zakona o dolgotrajni oskrbi,
ki zamika uveljavitev zakona
za leto dni, kar je po mnenju
SDS škodljivo za starejše. To
je že tretja referendumska
pobuda SDS, zato pričakujejo, da se bodo vsi referendumi izvedli na enega od letošnjih volilnih dni in da bo
zbiranje 40 tisoč podpisov
odrejeno v istem roku kot za
ostala dva referenduma, torej med 1. septembrom in 5.
oktobrom.
Predsednik vlade Robert
Golob je v svojem odzivu
na vloženo referendumsko
pobudo poudaril, da gre za
zlorabo referendumske zakonodaje z namenom zaustavljanja izvršne oz. zakonodajne oblasti. Zavzema se
za to, da se referendumi izvedejo na isti dan, a ne skupaj s predsedniškimi ali lokalnimi volitvami.

Letošnji julij najtoplejši
mesec v zgodovini
Po podatkih Agencije RS
za okolje je bil letošnji julij
najtoplejši mesec v zgodovini meritev v Ljubljani po kriteriju srednje mesečne temperature. Ta je znašala 24,4
stopinje Celzija. Minuli julij
je marsikje prinesel doslej
rekordne letošnje temperature. Najvišja julija izmerjena temperatura v Sloveniji
ostaja 40,6 stopinje Celzija,
kolikor so v Črnomlju izmerili 5. julija 1950 ob 15. uri.

koroških Slovenk in Slovencev v nacistična taborišča pred 80 leti. Prihodnje
leto nasvidenje, sta srečanje
v imenu organizatorja sklenila Tatjana Kupper in Roman Verdel.
Zadnjo julijsko nedeljo
je bil Slovenji Plajberk znova kraj za koroške Slovence
in za Slovence iz sosednjih
dežel pomembnega dogodka. Kmečka izobraževalna
skupnost in Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic sta Plajberk izbrali za kraj
tradicionalnega kmečkega
praznika. Prav tu je bil leta
2002 organiziran prvi praznik, ki je prerasel v srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel: Avstrije, Slovenije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Plajberški praznik
je bil priložnost za resne pogovore in tudi za zabavo, z
razstavo o kmečkem življenju v Karavankah pa tudi za
pogled v preteklost. Pripravili sta jo dr. Herta Maurer
Laussegger in Marinka Mader Tschertou.
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Po svetu

Pelješki most
Pelješki most je končno odprt. Projektiral ga je Slovenec, zgradili so ga Kitajci, plačala ga je EU. Slavijo
pa sosedi Hrvati, ki so v teh rečeh zelo spretni. Upravičeno: ta hrvaški most je res velik podvig!
Miha Naglič

Dalmatinski bypass
(obvod)
Čeprav je slovenski javnosti ta most že dobro poznan, poglejmo najprej, za
kaj gre. »Most Pelješac ali
Pelješki most je most s poševnimi zategami, ki je bil
odprt dne 26. julija 2022
na Hrvaškem. Namen izgradnje mostu je bil doseči teritorialno kontinuiteto
države Republike Hrvaške
oziroma povezavo celinske
Hrvaške z njeno kopensko
eksklavo, ki obsega glavnino Dubrovniško-neretvanske županije. Most preči
Pelješki kanal med Komarnim na severnem delu kopna in polotokom Pelješac, s
tem poveže hrvaško ozemlje in zaobide mejna prehoda s sosednjo Bosno in Hercegovino pri Neumu, kjer
ima ta država izhod na morje. Most je načrtoval znani
slovenski gradbeni inženir
in graditelj mostov Marjan
Pipenbaher, zgradilo pa ga
je kitajsko podjetje za gradnjo mostov. Gradnja se je
začela 30. julija 2018 in je
trajala skoraj natanko štiri
leta – končana je bila poleti 2022.« Bistvo tega mostu
je v tem, da so Hrvati z njim
naredili svojevrsten bajpas,
z njim so obšli bosansko
obmorsko enklavo Neum
in neposredno povezali

osrednjo in južno Dalmacijo. »Ker hrvaško celino
seka majhen pas obale okoli mesta Neum, ki je del Bosne in Hercegovine in tvori edini izhod Bosne in Hercegovine na morje, je fizična povezava najjužnejšega
dela Dalmacije s preostalo
Hrvaško omejena na hrvaške teritorialne vode. Leta
1996 sta Bosna in Hercegovina ter Hrvaška podpisali
Neumski sporazum, v katerem je Hrvaška dobila neoviran prehod skozi Neum,
a sporazum ni bil nikoli ratificiran. Za ves promet, ki
poteka skozi neumski koridor, je treba opraviti mejno
kontrolo blaga in oseb. Zato
morajo ljudje, ki potujejo iz
dubrovniške eksklave na
celinsko Hrvaško, trenutno
opraviti dve mejni kontroli v razdalji devetih kilometrov. Če bi se Hrvaška v prihodnosti pridružila schengenskemu območju (kar je
teoretično zavezana storiti v skladu s pogoji pristopa k Evropski uniji), bi bile
kontrole bistveno strožje in
dolgotrajnejše, saj Zakonik o schengenskih mejah
zahteva, da se kontrole ne
izvajajo samo ob vstopu v
schengensko območje, ampak tudi pri izstopu iz njega. Tako bi nekdo, ki potuje iz Dubrovnika na celinsko Hrvaško, opravil tri različne mejne kontrole: hrvaško (schengensko) izstopno

kontrolo, bosansko-hercegovsko vstopno kontrolo
in hrvaško (schengensko)
vstopno kontrolo. Medtem
ko so mejne kontrole Bosne
in Hercegovine za imetnike potnih listov evropskih
držav na turističnih lokacijah običajno hitre vizualne
kontrole za preverjanje, ali
se fotografija potnega lista
ujema s posameznikom, ki
je predložil potni list, in da
potni list ni potekel, schengenske kontrole zdaj vključujejo skeniranje vseh potnih listov (tudi potnih listov državljanov s pravico do
neomejenega prostega gibanja po vsej EU) v različnih zbirkah podatkov, kar
lahko traja do 30 sekund na
posameznika. Tako bi lahko
na primer na vsaki hrvaški
meji za dve minuti ustavili
avto, v katerem so bile štiri osebe. V poletni turistični sezoni bi takšna možnost
vodila v nevzdržne zastoje
na mejah in zahtevala nujno rešitev, kot je most, ki bi
obšel Neum in ostal na Hrvaškem.« (Vir: Wikipedija)

gradnje: 30. julij 2018. Konec gradnje: 26. julij 2022.
Stroški gradnje: 420,3 milijona evrov (85-odstotno financirano s strani EU). Mostnina je začasno zastonj.

»Poletje je tudi naše!«

Dodajmo še nekaj stvarnih podatkov. Skupna dolžina mostu je 2404 m, širina 23,6 m, višina od 75,4 do
98 m, najdaljši razpon 5 x
285 m, svetla odprtina 55 m
visoko nad vodo. Konstruktor: China Road and Bridge Corporation. Začetek

Španski
Inštitut
za
ženske, ki deluje pod okriljem ministrstva za zdravje, socialne zadeve in enakopravnost, je sprožil kampanjo, v kateri spodbuja
vse ženske, da grejo na plažo in tam uživajo brez strahu pred predsodki. Ione
Belarra, španska ministrica za socialne zadeve: »Vsa
telesa so primerna za plažo. Imamo pravico uživati v poletju takšni, kakršni
smo – brez občutka krivde ali sramu.« Predsednica Inštituta za ženske Antonia Morillas: »Različna telesa, brez stereotipov,
vsepovsod. Svobodno, enakopravno in raznoliko poletje pripada tudi nam.« Promocijska slika prikazuje
pet žensk različnih starosti in etnične pripadnosti,
kako skupaj uživajo na plaži. Kampanja je namenjena
ženskam, ki si zaradi pričakovanj o telesih, primernih za plažo, tja ne upajo.
Štiri od petih so bolj debelušne, dve sta temnejše polti, ena pozira zgoraj brez in
kaže desno dojko, odrezano
pri operaciji … Pogumno in
spodbudno.

Naj najprej brez sramu
priznam, da je to šele prva
knjiga Patricka Modianoja, francoskega nobelovca
iz leta 2014, ki sem jo prebral. Prebral sem jo na dušek,
vrhunsko pisanje in vrhunski prevod. Na začetku se
bere kot kriminalka. Glavni
junak Jean dobi nalogo, da

zapisniku, ki ga mora samo
še do konca razbrati. In je
pravzaprav bolj zapisnik o
njem kot o iskani osebi. Raziskavo začne v Parizu, v mislih se vrača v Annecy v rodni Visoki Savoji (Haute Savoie), sklene jo v Rimu. Roman
se konča, ko se v tem mestu
iskalec in iskanka že srečata,

Osebna izkaznica mostu

Nove knjige (644)

Nevidno črnilo
Miha Naglič
»Vse te izgubljene besede, tiste, ki ste jih sami izrekli, one, ki ste jih slišali,
pa jih niste ohranili v spominu, in tretje, ki so vam bile
namenjene, a niste bili pozorni nanje … In včasih, ko
se prebujate, ali zelo pozno
ponoči, se vam v spomin povrne stavek in ne veste, kdo
vam ga je nekdaj zašepetal.
/…/ So bele lise v življenju,
a včasih tudi tisto, čemur rečemo refren. Krajši ali daljši
čas ga niste slišali in človek
bi rekel, da ste ga pozabili.
A potem se nekega dne iznenada povrne, ta refren, ko
ste sami in vas ne zmoti nič
okoli vas. Povrne se, kot besede otroške pesmice, ki še
ni izgubila svoje privlačnosti. /…/ Čim bolj poskušam

priti do konca svoji raziskavi, tem bolj čuden občutek
me navdaja. Zdi se mi, da
je bilo vse že napisano z nevidnim črnilom. Kako ga
označuje slovar? 'Tekočina,
ki postane vidna šele po kemični reakciji.' Nemara se
bo čez kakšno stran prikazalo, kar je bilo zabeleženo z
nevidnim črnilom, in vprašanja o izginotju Noelle Lefebvre, ki si jih lep čas zastavljam, in razlogi, zakaj si
jih zastavljam, vse bo pojasnjeno natančno in nedvoumno kot v policijskem poročilu. Z zelo razločno pisavo,
podobno moji, bodo razločene najmanjše podrobnosti in razkrite vse skrivnosti. In navsezadnje mi bo to
morda omogočilo, da bolje spoznam samega sebe.«
(str. 24, 41, 81)

Patrick Modiano, Nevidno črnilo, prevedel Aleš
Berger, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2022, 128 strani
poišče skrivnostno izginulo
žensko z imenom Noelle Lefebvre. In potem jo dejansko
išče kot kak detektiv, »zbira
informacije«, sestavlja zapisnik o svojem iskanju. Hkrati pa nezavedno raziskuje v
samem sebi in se vse bolj zaveda, »da je bilo vse že napisano z nevidnim črnilom« v

on zasluti, da je našel osebo,
ki jo išče, ona pa ga prehiti in
že prepozna. »In on, jo je prepoznal? Pojma nima. Jutri bo
ona začela pogovor. Vse mu
bo pojasnila.« To sta zadnja
dva stavka v knjigi. Napoved
razpleta in morda iztočnica za nov roman … Priporočam, Modiano je res mojster.

Elegantno in funkcionalno: pogled na Pelješki most malo
pred odprtjem, junija 2022 / Foto: Wikipedija

Na tej karti je lepo vidno, kako Pelješki most obide Neum
in poveže južno Dalmacijo s preostalo Hrvaško – kar je bil
namen gradnje. / Foto: Wikipedija

»Poletje je tudi naše!« To je geslo peterice žensk na
promocijski sliki španske kampanje, ki trdi, da na plažo
sodijo vse ženske. / Foto: promocijsko gradivo
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Frizerski salon za polno dvorano
Dolg aplavz polne Jurjeve dvorane v Stari Loki je bil iskrena nagrada šestim igralkam iz odrskega frizerskega salona, članicam gledališke skupine Slovenska
Pristava iz Buenos Airesa. Argentinske Slovenke so na šestih ponovitvah slovenske turneje navduševale v melodrami Roberta Harlinga Jeklene magnolije.
Igor Kavčič
»Naravna lepota je nekaj,
česar ni,« lastnica frizerskega salona Truvy Jones (v odrski podobi Gabi Bajda Križ)
v prepričljivem tonu daje
prva navodila novi pomočnici Anelle Dupuy Desoto
(Viki Selan). Povsem jasno,
mar ne, saj se lepota vendarle ustvarja tudi v frizerskem
salonu – vsaj kar se pričesk
tiče. V frizerskem salonu iz
predstave Jeklene magnolije
Roberta Harlinga, ta je leta
1989 prišla tudi na filmsko
platno s takrat pravo zvezdniško zasedbo (Shirley
MacLaine, Sally Field, Dol-

V ekipi Slovenske Pristave so v Sloveniji tokrat
gostovali: (ljubiteljske igralke) Gabi Bajda Križ, Viki
Selan, Cvetka Češarek Tomaževič, Andrejka Puntar
Gaser, Beti Petkovšek Mavrič in Maruča Zurc (tudi
režiserka). Sodelavci v gledališkem ansamblu so
bili še Martin Križ (predstavnik društva), Erika Čeč
(šepetalka, maskiranje, pričeske) in Miloš Mavrič
(šepetalec, rekviziter), Mikaela Križ (maskiranje,
pričeske), za tehnično podporo in zvok je poskrbel
Adrian Gaser, program pa je oblikovala Marjana
Petkovšek.
ly Parton, Olympia Dukakis, Julija Roberts in Daryl
Hannah), se ustvarja še marsikaj drugega – predvsem pa
dobro ozračje, ki med protagonistkami, sicer značajsko
zelo različnimi ženskami,
krepi zaupanje in jih s tem
poveže v močna prijateljstva.
Zgodba se sicer dogaja v
majhnem mestu v Louisiani
v ZDA, v gledališki predstavi v štirih dejanjih pa je osrednje dogajanje omejeno na
frizerski salon, kjer stranke med urejanjem zunanjosti razgaljajo svoja čustva

za posamezne vloge izbrali
prave igralke. »Beti je recimo tudi sicer razburljiva in
impulzivna in ji je bila vloga
pisana na kožo. Odlična je v
njej. Najprej je rekla, da ona
pa že ne zna igrati, pa mislim, da mi je danes hvaležna,
da sem vztrajala,« pove režiserka in doda, da je tokrat res
imela srečo z igralsko ekipo.
»Sama na ljubiteljskem
odru igram že od svojih najstniških let. Res se je bilo
tokrat treba naučiti kar veliko besedila, ampak ko se
enkrat vživiš v vlogo, potem
je vse lažje,« pove Gabi, ki je
po stroki sicer arhitektka, in
v duhovitem tonu doda, da
bi bila najbrž bolj slaba frizerka.

in razkrivajo težave, upe in
strahove, s katerimi se v življenju srečujejo. Osrednji
lik predstave je mlada Shelby Eatenton (Andrejka Puntar Gaser), ki ima diabetes,
a se sveže poročena z možem kljub temu odloči zanositi. Po rojstvu zdravega
sina stvari vendarle ne potekajo, kot bi si vsi želeli.
Ženske, čudovite argentinske Slovenke – ob že omenjenih se na odru predstavijo še Cvetka Češarek Tomaževič (igra vdovo nekdanjega župana) in Beti Petkovšek Mavrič (večno godrnjava bogata soseda) ter kot
Shelbyjina mama Maruča

Zurc, ki je predstavo tudi režirala – v danih okoliščinah
v igri še okrepijo medsebojne odnose in dokazujejo svojo žensko moč, ki je moškim
pogosto španska vas.

Pandemija prestavila
gostovanje
Gledališka
skupina
društva Slovenska Pristava
iz Buenos Airesa je v Slovenijo prišla na že dolgo načrtovano turnejo, v okviru katere so pripravili šest ponovitev igre Jeklene magnolije, in sicer v Šentrupertu
na Dolenjskem, Šentvidu

Šest prijateljic iz odrskega frizerskega salona je ob priklonu po zadnji predstavi v Sloveniji
potočilo tudi nekaj solz. / Foto: Tina Dokl
v Ljubljani, Tuhinju, Adergasu, Šentjoštu nad Horjulom in Škofji Loki. Slovenska Pristava je slovenski dom, ki je bil ustanovljen leta 1959 v Castelarju, delu Buenos Airesa v Argentini, pod njegovim okriljem pa med drugim delujejo sobotna šola, pevska,
folklorna in mladinska skupina, kadar se najde pravo
besedilo za igro, pa seveda
tudi gledališka skupina. Ta
je doslej uprizorila že številne igre tako slovenskih kot
tujih avtorjev.
Igro so na domačem odru
prvič uprizorili leta 2016, jo
še enkrat ponovili čez teden
dni in v naslednjem letu v
še enem slovenskem domu
San Justo v drugem predelu Buenos Airesa. »Počakali smo leto dni, ker je vmes
naša 'Shelby' rodila, potem
pa smo želeli priti na gostovanje v Slovenijo. Na Uradu
za Slovence po svetu so nam

že odobrili sredstva za financiranje poti, pa je vmes prišla pandemija. Po dveh letih
pa nam je le uspelo,« pove
režiserka Maruča Zurc, ki je
v Sloveniji pred skoraj dvema desetletjema že gostovala kot igralka v predstavi Striček Vanja A. P. Čehova.
Seveda imajo v Argentini med ljubiteljskimi igralci
tudi moške, a so pred leti igrali predstavo 12 jeznih mož,
v kateri nastopajo samo moški. »Punce smo bile malo
ljubosumne in smo si rekle,
zdaj smo pa mi na vrsti. Ko
je bil pri nas na obisku Rok
Klemenčič, ljubiteljski igralec iz Žirov, sem ga nagovorila, naj nam najde besedilo, v katerem igrajo samo
ženske. In je našel Jeklene
magnolije, za kar sem mu
zelo hvaležna,« pove Maruča; da je pomagal najti tudi
rekvizite, ki so jih na odru
potrebovali v okviru slovenske turneje. Lani so igrali
še v več kot tisoč kilometrov
oddaljeni Mendozi, kjer so
v tamkajšnjem slovenskem
domu pripravili prvi dogodek po pandemiji in navdušili tamkajšnje slovenske rojake.

Tudi doma govorijo
slovensko

Slovenke iz Buenos Airesa v akciji: Maruča Zurc, Viki Selan, Gabi Bajda Križ in Andrejka
Puntar Gaser / Foto: Tina Dokl

Drugo polovico ponovitev so tako »magnolije« odigrale v Sloveniji. Svoje nastope so strnile na vsak drugi dan. »Ko smo odigrale prvo predstavo v Šentrupertu, smo si rekle, ojoj, še
pet predstav imamo pred
seboj,« pove lastnica znamenitega stavka o naravni
lepoti, ki je ni, odrska šefica salona Gabi Bajda Križ:
»Danes, ko smo odigrale
šesto predstavo, pa nam je

hudo, ker je ta zadnja. Res
smo se lepo vživele tu, v naši
Sloveniji.« Od tod torej tiste
žlahtne solze na očeh igralk
ob priklonu po predstavi. Da je morala še nekoliko paziti na hojo v zadnjih
predstavah, saj je v Sloveniji

Ljubimo našo Slovenijo
To je stavek, ki so ga naši
argentinski gostje tisti večer v pogovorih po predstavi večkrat ponovili. »V prostih dnevih med predstavami smo malo povandrali po
Sloveniji. Šli smo na Bled, v
Škocjanske jame, Iški vintgar, kopali smo se v Pod-

Selfi s polno dvorano za zaključek / Foto: Tina Dokl
nerodno padla in si v skrbi,
da si ne bi poškodovala pred
časom operiranega kolka,
nategnila stegensko kito in
mišico, pove Zurčeva, ki je
po pregledu na urgenci Kliničnega centra vendarle stisnila zobe, in pokazala, kot
pravi, da je res jeklena magnolija.
Z odra ves čas predstave
slišimo čudovito slovenščino, kakršne Slovenci v matični državi skorajda ne poznamo več. A obe sogovornici povesta, da jim jezik ni
delal velikih težav, saj ga še
vedno tudi v četrti generaciji
govorijo doma v svojih družinah. »Največ težav je bilo
pri gospe režiserki, ki včasih pozabi malo besedila,
še dobro imamo oba šepetalca,« je duhovita Maruča;
da je bilo pomembno, da so

peškem jezeru, povabili so
nas na jadrnico v Izolo, ni pa
manjkalo tudi nakupovalno
središče v BTC Cityju. A smo
'babe', a nismo ...« je dobre
volje Maruča Zurc, sicer po
stroki medicinska sestra instrumentarka. Obe sogovornici dodata, da bosta iz Slovenije odnesli same pozitivne občutke. Tudi zato, da so
potočile solze ob priklonu
na odru, ker ljubijo Slovenijo in ne vedo, kdaj se bodo
spet lahko vrnile v domovino svojih staršev, babic in
dedov.
Naj se ob koncu vrnemo
k prvemu stavku – tudi slovenski jezik ni dan vsakemu
in vedno. Njegove lepote se
lahko zavedaš le, če ga govoriš vsak dan. Kot naši tokratni gostje iz Slovenske Pristave v Buenos Airesu.
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Razstava

Ko nastaja FeNOMEN
Na Jesenicah snujejo novi Slovenski železarski muzej, ki ga bodo uredili v Bucelleni-Ruardovi graščini na Stari Savi. Medtem ko obnova graščine še poteka,
pa v Gornjesavskem muzeju Jesenice že pripravljajo predmete in vsebine, ki bodo na ogled. Nova stalna razstava bo nosila ime FeNOMEN.
Urška Peternel
Ime FeNOMEN združuje
kemijski znak za železo in
besedo nomen, kar v latinščini pomeni ime. Lahko bi
rekli, da razstava že v imenu
nosi železo ali drugače – »v
imenu železa«.
Kot je povedal direktor
Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik, vsebino za novo stalno razstavo FeNOMEN, ki jo bodo
uredili v Slovenskem železarskem muzeju, ki bo zaživel v obnovljeni Bucelleni-Ruardovi graščini na Stari
Savi, pripravljajo trije avtorji. To so dr. Marko Mugerli,
ki pokriva področje zgodovine železarstva, Špela Smolej
Milat, ki pokriva področje
etnologije in bivanjske kulture fužinarjev, ter Aljaž Pogačnik, ki pokriva področje
umetnostne zgodovine.

Rdeča nit bo železo
Od leta 1954 do leta 2018 je
bila v graščini na ogled stalna razstava o zgodovini železarstva in rudarstva, poudarek je bil na delavskem gibanju, paleontološki zbirki in

ne samo kranjskih, ampak
tudi beneških umetnikov.
Fužinarji so bili torej meceni kulturnim, znanstvenim
in umetniškim ustvarjalcem, bili pa so tudi graditelji sakralnih objektov.«

Ambientalne predstavitve

Razstava FeNOMEN bo na ogled v bodočem Slovenskem železarskem muzeju v BucelleniRuardovi graščini, ki jo še obnavljajo. / Foto: Nik Bertoncelj
zbirki kamnin, občasno so
pripravljali tudi druge razstave. Pred štirimi leti pa so
graščino zaradi začetka celovite prenove, ki se je žal
močno zavlekla, izpraznili,
muzealci pa so se takoj lotili priprave vsebin za novi

Slovenski železarski muzej,
ki naj bi zaživel v prenovljenem objektu.
»Glavna rdeča nit stalne razstave bo seveda železo in njegov pomen za človeško družbo in industrializacijo. S pomočjo klasičnih in digitalnih igrifikacij
ter neprecenljivih muzejskih predmetov bomo opi-

industrializacije, predstavili
bodo tudi laboratorij Kranjske industrijske družbe, saj
je bila osnova za razvoj železarske in jeklarske dejavnosti poznavanje kemijskih in
fizikalnih lastnosti kovin.
»Okoli fužin so bila tudi
rudišča in gospodarski gozdovi. Zato se bomo v tem segmentu razstave osredoto-

Svoj prostor v obnovljeni Bucelleni-Ruardovi graščini
bo našel tudi jeseniški meteorit, ki je leta 2009 padel
na planoto Mežakla. Meteorit Jesenice je šele enajsti
meteorit na svetu, ki so mu astronomi lahko točno
izračunali orbito, zato predstavlja izjemen predmet v
zakladnici geološke dediščine Slovenije.

Brockhaus Conversations-Lexikon iz leta 1887 bo prikazan
v sklopu razstave v kabinetu Viktorja Ruarda.
/ Foto: Katja Žvan, Gornjesavski muzej Jesenice

sali tudi življenje v fužinarskih naseljih,« je povedal
Aljaž Pogačnik.
Predstavljena bo zlata
doba fužin v Sloveniji, poudarili bodo izume v času

V sklopu razstave bodo
predstavljene tudi ambientalne predstavitve štirih prostorov v nadstropju graščine. Reprezentančno vlogo
bo imela osrednja dvorana
nad glavnim vhodom, ki bo
razkrila prepletenost in simbiozo fužinarja med osebnim in družbenim, med delom in zasebnim.
Dragoceni
muzejski
predmeti so večinoma že
pripravljeni za postavitev
na razstavi, prav tako besedila za razstavne panoje,

pripravljenih pa je tudi že
tri četrtine digitalnih vsebin, je povedal Pogačnik.
»Delamo pa tudi na pripravi razstavnega kataloga, ki
ga bomo v e-obliki izdali že
letos, fizično, dopolnjenega
z dodatnimi vsebinami, pa
ob odprtju muzeja.«
Veliko pozornosti in časa
pa že sedaj namenjajo tudi
pripravi spremljevalnega
programa k stalni razstavi.
Tako na spletu že objavljajo prispevke oziroma filmčke o posameznih predmetih, ki bodo na ogled na razstavi, za katere si prizadevajo, da so zanimivi, poučni in
hkrati zabavni.
»Ljudem želimo omogočiti odkrivati preteklost, da
se bodo lahko učili za prihodnost,« ob tem pravi Aljaž
Pogačnik.

Klavir iz 2. polovice 19. stoletja bo na ogled v salonu; vsak
spodoben salon takratnega časa je kot dokaz omikanosti
imel klavir, na katerega je ob večjih dogodkih zaigral najeti
pianist, ob čajankah pa so nanj zaigrale mlade bogatašinje
v ponos svojim materam. / Foto: Katja Žvan, Gornjesavski muzej Jesenice

čili tudi na način življenja
gozdnih delavcev, oglarjev,
rudarjev in tovornikov, ki so
s samotežnimi sanmi, vozovi in tudi s pomočjo tovornih
žičnic oskrbovali fužine,« je
povedal direktor muzeja in
soavtor razstave.

Na ogled tudi likovna
dela

Snemanje promocijskega filma za bodoči muzej v sklopu projekta Z Valvasorjem po
gorenjskih muzejih / Foto: Jernej Rozenberger, IRE Studios

Razstava se bo v drugem
delu osredotočila na družbeno življenje fužinarjev,
to je lastnikov gospodarskih
obratov za predelavo železove kovine.
»Razkrili bomo, da naši
fužinarji niso bili zgolj gospodarstveniki. Na razstavi bomo predstavili številna umetnostnozgodovinska
dela, ki jih hranimo in so
nekoč krasila sobe fužinarskih graščin in cerkva. Različne politične, predvsem pa
gospodarske in geografske
okoliščine oziroma sama
bližina Benetk so pripomogle, da so se znašla v rokah savskih fužinarjev likovna dela

Klečalnik je eden redkih predmetov v zbirki muzeja, za
katerega lahko skoraj zagotovo trdijo, da je bil v lasti
družine Ruard. Ostalo imetje se je namreč porazgubilo po
odprodaji Ruardovega premoženja Kranjski industrijski
družbi in kasnejši preureditvi graščine v delavska
stanovanja. / Foto: Katja Žvan, Gornjesavski muzej Jesenice
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Zanimivosti

Stiki med Slovenci in Ukrajinci
Dandanes, ko v Ukrajini divja vojna, prihajajo v Slovenijo številni ukrajinski begunci in slovenska država v sklopu Evropske skupnosti pomaga ukrajinski
državi s političnim in vojaškim delovanjem.
Milan Dolgan
Tudi v preteklosti so potekali med Slovenci in Ukrajino razni stiki. Na primer
ko so se slovenski študentje,
med njimi Janez E. Krek, na
dunajski univerzi srečevali
z ukrajinskimi študenti, saj
je takrat spadala k Avstro-Ogrski tudi ukrajinska Galicija. V času prve svetovne
vojne so se številni slovenski vojaki morali bojevati v
zahodni Ukrajini. Potem so
po zmagi oktobrske revolucije v Jugoslavijo in v Slovenijo prišli tudi ukrajinski
begunci.

»Ostarbajterji«
Morda so najbolj pristni
človeški stiki med Slovenci
in Ukrajinci, Ukrajinkami,
potekali med drugo svetovno vojno na avstrijskem Koroškem (in tudi na Štajerskem, kar ni znano) v okviru
precej velike naselitve ukrajinskih prisilnih delavcev in
delavk, ki so jo izvajali nemški oblastniki. To so bili tako
imenovani ostarbajterji. Več
kot en milijon Ukrajincev
in Ukrajink so prepeljali na
prisilno delo v nemški rajh,
od tega okrog 30.000 (poleg Ukrajincev še druge na-

dvojezično (nemščina, slovenščina) publicistično ali
zgodovinsko knjigo z naslovom ANISJA, izšla je leta
2011. Turnšek pa je leta
1973 izdal »medvojni roman« Med koroškimi brati.
Nova izdaja tega romana je
izšla leta 2013.

Med koroškimi brati
Odlomek iz Turnškovega
leposlovja.
Nekdo z močjo udari na
kuhinjske duri. Natalka se
vsa strese.
»Sabačja dver!« (Pasja vrata!) se med podboji nevoljen
prikaže Vasilij s polnim škafom vode, v kateri je solata. Precej od sebe drži težak
škaf, da bi se ne polil. »Danes sem ti jaz prinesel solato v kuhinjo,« se Vasilij sam
pohvali.
»Uh, ali nisi mogel priti bolj mirno? Tako si me
prestrašil!« ga pokrega Natalka. »Treščiš v duri, kot bi
bil pijan. Saj bi ne bilo treba
škafa z vodo vred nositi v kuhinjo.«
»Jaz pijan?» se užali Vasilij. »Od česa neki? Od žalosti?«
»Od kakšne žalosti, Vasilij? Pa prav danes, ko si tako
nov! Tak mladenič si, da te je

zamahne z desnico. »Ne, ne
boš razumela …«
»Morda pa. Kaj te teži, Vasilij? Povej!« je Natalka pripravljena, da ga potolaži.
Vasilij ji v odgovor po rusko vzdihne iz globine: »Ploho na svetje žit adinokomu
… Panimala?«
»Povedal si po rusko, pa
sem kljub temu razumela.
Hotel si reči, da je hudo za
človeka, ki živi na svetu docela sam, osamljen … Ali
ne?« /Natalka je Poljakinja./
»Da, to sem hotel povedati. Ves popoldan sem taval okrog doma. Tako bridko mi je pri srcu …« /Bila je
nedelja./
»Pa zakaj, Vasilij?« ga z
nežnim glasom vpraša Natalka.
Fant sede za mizo, dene
glavo med dlani in se začne
razkrivati. »Danes sem se do
kraja prepričal, da sem rojen
pod nesrečno zvezdo …«
»Kako to, Vasilij?« je Natalka sočutna. Dvigne se od
ognjišča, na katero je znova
naložila tresk, in se vprašujoče zazre v fanta.
»Videl sem danes popoldne več mater, ki so mimo
nas z roko vodile svoje ljube
otroke, lepo oblečene in počesane … Ah, mene pa v mladosti nihče ni vodil za roko
… Mati sploh ne vem, kje je.
Tudi za očeta ne vem. V državnem zavodu, ker nas je
bilo na velikanskem dvorišču
kot čivkajočih vrabcev, me nikoli ni nihče prišel obiskat. V
zavodu se ni slišala beseda
sestra, brat, le – tovariš …«

Anisja

Pisatelj Metod Turnšek skupaj z družino Hajnžič na svoji
župniji na koroški Rebrci
rodnosti in poleg tega vojne ujetnike) na prisilno delo
na Koroško, v glavnem na
kmetije, pa tudi v tovarne.
V Nemčiji in okupiranih deželah je namreč nastalo veliko pomanjkanje delovne
sile, kajti možje in fantje so
se morali bojevati na vojnih
frontah.
Zgodovinar Walzl je o
tem izdal knjigo v nemščini. Imamo pa dva odlična
slovenska avtorja, ki sta se
posvetila vzhodnoslovanskim prisilnim delavcem
na Koroškem. To sta Tomaž Ogris in pokojni Metod Turnšek. Ogris je izdal

veselje videti!« popravi Natalka grajo in ga sočutno pohvali. V svitu ognja, ki od štedilnika seva v temačno kuhinjo, se ji Ukrajinec zdi cel junak. Le obličje mu je pobito
in otožno.
Vasilij zamahne z roko in
s skrušenim glasom de: »Kaj
mi lepa koroška obleka, ko
pa drugo manjka!«
»Kaj ti je, Vasilij, povej!«
skuša Natalka biti z njim domača.
»Ne vem, če boš znala razumeti mojo bolečino. Ti
najbrž tega nikoli nisi občutila … Ah, kje!« ji potoži
fant in sredi kuhinje stoje

Odlomek iz Ogrisove publicistike:
Pregnani, zdelani, od
transporta hudo izmučeni
mladostniki so dajali siromašen videz. Mlajši in slabotnejši so stali v zboru pred
železniško postajo /Celovec/ bolj zadaj. Nekoliko
zrelejše, krepkejše in brhke
mlade ženske so bodoči gospodarji kmalu odbrali in jih
vzeli s seboj.
Nazadnje je preostal pred
kolodvorskim poslopjem le
kupček izčrpanih, slabotnih, jokajočih in obupanih
deklet, ki so na tleh čepe
ali naslonjene ob zid velike
zgradbe čakale. Prihajali so
zmeraj spet drugi možakarji, očitno so bili kmetje, si
ogledovali v spremstvu paznikov pomilovanja vredna
človečeta in skrivnostno barantali.
Dogajanje na trgu z ljudmi je bilo skrajno nečloveško. Bilo je resnično kot na
živinskem ali suženjskem

Anisjina prijateljica Ljubka zraven lesenega kovčka, ki ga je
vlačila s sabo na potovanju
trgu. Lepa postava in zdrav
videz sta bila odločilna za tržno vrednost človeškega bitja. Zraven se je gospoda očitno dobro zabavala, pogosto izbruhnila v glasno roganje in dregala z ročaji biča
ali palicami v uboge stvarce.
Mimoidoči so se radovedno
ustavljali, pogledovali, se
smejali in pri tem prav tako
imeli svoj kratek čas.
Nazadnje je preostalo le
majhno število. Dekleta, ki
so tik pred večernim mrakom še vedno čakala, da bo
kdo prišel ponje, so si že delala skrbi, kaj se bo zgodilo,
ko jih očividno nihče ni hotel imeti.
Dolgo je trajalo, da so bile
zadnje izbrane in da so prisilne delavke prevzeli njihovi bodoči lastniki. Ko se je začelo mračiti, je prišel moški, na katerem ni bilo videti ne surovosti ne osornosti,
a tudi nikake posebne prijaznosti ne. Po kratkem obotavljanju se je odločil za Anisjo. Veliko izbire ni imel več.
Vzel je s seboj še Marisko.
Bila je že tema, ko sta mladi Ukrajinki sedli na konjski voz. Ob spremljavi peketanja podkovanih kopit
po kamnitem tlaku so se peljali iz mesta. Pozno zvečer
so dospeli do kmetije, h kateri je moralo pripadati večje gospodarstvo. Četudi potrti, sta bili obe dekleti le nekako olajšani, da je bil konec
strašnega potovanja in da ju
je sploh kdo hotel vzeti.
Maja 1942 je moralo biti,
ko so Anisjo odvedli od
doma. Zdaj je bil že julij.
Mladi Ukrajinec, ki ga
opisuje Metod Turnšek, je
bil osemnajstletni Vasilij
Kriščenko. Delal je na veliki kmetiji Zagajšek v Mali
vasi pri Škocjanu v Podjuni.

Na Koroško so ga pripeljali
z drugim transportom kot
Anisjo, končna postaja je
bila Sinča vas. Zagajšek pa
je pisateljsko ime, zares se
je reklo pri Jogru ali Kačniku. Ozadje Turnškovega pripovedovanja je v dokajšnji
meri resnično. Vasilij naj
bi bil vzgojen v sovjetskih

Naslovnica knjige Anisja
je portret prisilne delavke
Anisje, ki je bila avtorjeva
(Ogrisova) mati.

razmerah, brezversko, na
Koroškem naj bi bil krščen.
Po vojni se je vrnil domov v
Ukrajino, a mu je bilo na Koroškem tako všeč, da je skupaj s svojim sinom obiskal
kraj, kjer je delal kot prisilni
delavec med vojno.
Anisja se je rodila leta
1926 v vasi Ljubikoviči v Voliniji v zahodni Ukrajini,
blizu Poljske. Imela je štiri
sestre in enega brata. Njeno celotno ime je Anisja Andrejevna Denisjaka. Na prisilnem delu je živela v vasi
Radiše, jugovzhodno od Celovca. Prisilna delavka je bila
pri družini Ilgoutz. Po vojni
se ni vrnila domov, a se tudi
ni marala odseliti v Ameriko ali Avstralijo. Družina, iz
katere je izhajala, je doživela
hude težave, strašno preganjanje. To je bilo posledica
političnega dogajanja. Kdo
vse je bil vmešan in zainteresiran za politično pripadnost in prihodnost te nesrečne mešane dežele: bile so
Avstro-Ogrska, Rusija, Sovjetska zveza, Ukrajinci v povezavi s tem ali onim imperijem, Poljska, hitlerjevska
Nemčija.
Leta 1946 se je Anisja odselila od prejšnje družine in
se poročila s Simonom Ogrisom. Vzpostavila sta kmetijo Oblak. Imata šest otrok.
Najstarejši je pisatelj Tomaž
Ogris, ki se je rodil leta 1946.
Postal je znamenit koroški
slovenski pedagog. Zelo se
je potrudil, da je zbral gradivo za knjigo o svojem rodu
po materi. V veliki meri mu
je pomagalo, kar je izvedel
tudi od mamine prijateljice,
Ukrajinke Ljubke Cakovske.
Ta je tudi ostala in se poročila na Koroškem. Zdaj je
njen priimek Oratsch. Šele
po mnogih letih sta Anisja in Ljubka spet vzpostavili
zveze s svojimi sorodniki in
s svojo domovino. Za to se je
zavzel Tomaž Ogris.

Anisjina značilnost:

Naslovnica knjige Med
koroškimi brati prikazuje
Škocjan v Podjuni na
Koroškem, kjer poteka
dogajanje romana.

»V ukrajinskem jeziku
Anisja in Ljubka z lastnimi
otroki nista govorili, kar so
jima nekateri rojaki malo
zamerili. Njuni glavi sta bili
polni drugih skrbi. Otroci
so prišli z njuno ukrajinsko
materinščino vendarle vedno spet v stik. Anisja je imela zmeraj dobre zveze z rojaki po bližnjih vaseh in tudi
bolj oddaljenih krajih južne
Koroške in v Celovcu. Kot
kmetica jih je rada povabila
in jim gostoljubno postregla. Prišli so in počutili so se
dobro. Pogovarjali so se seveda v jeziku njihovega skupnega izvora.«

petek, 5. avgusta 2022

17

Jaz, midva in mi

Kosovo
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Planina Tara je narodni
park. Razprostira se na desnem bregu reke Drine. Nad
pečinami je pogled na to
prelepo reko. Pravijo in pišejo, da je to najlepši pogled v Srbiji. Govorila sem z
nadzornico v narodnem parku. Tudi ona si je vzela čas
in razložila, kaj in kako delajo, pokazala je prostore, v
katerih poučujejo mladino.
Največja žival v parku je rjavi medved in problematika
je podobna kot pri nas.
Peljali smo se z ozkotirno železnico Šarganska osmica. Obnovili so staro železniško pot, ki je od 1925.
do 1974. leta povezovala Beograd in Sarajevo. Potem je

postala nerentabilna. Sedaj
so iz tega naredili turistično
atrakcijo. Izgleda tako, kot bi
se z unikatno železnico tedanjega časa vozili od Trsta do
Poreča. Zvečer je bil v Zatiboru koncert folklornih skupin. Plesali so mladi, otroci,
starejši, mladina. Na koncu
so vsi gledalci plesali užičko
kolo. To se zgodi tam, kjer so
ljudje izjemno ponosni na
svojo deželo, na ljudsko izročilo, kjer imajo takte kola
v nogah od malega, kjer so
sproščeni tudi brez alkohola. To je Balkan.
Sledila je vožnja preko juga Srbije v Prištino. V
mnogih državah je njen jug
manj razvit, enako drži za
Srbijo in potem Priština. Tu
smo poiskali še eno vojašnico. To je bila nekdanja vojašnica maršala Tita. Tudi danes je tam vojska, kosovska,

Veliko je bilo ponudbe
svečanih poročnih oblek
z bleščicami, svilo …
kot je bila v Kraljevu srbska.
Prištini se čudiš. Veliko gradijo, hoteli, trgovski centri,
kot mesta v tujini. Sicer je
vse brez urbanističnega načrta, vendar deluje moderno
in sproščeno. Na cesti opazuješ avte z raznolikimi registrskimi tablicami. Kot bi
bil na mednarodnem letališču. Na tablicah si lahko

Neodločnost
zaznal N, FIN, L, DK, I, F, A,
GB, AL, NL, B, S, CH, D …
Tretjina Kosovarov je v tujini, sedaj je čas dopustov in
prišli so domov. Kje je njihov dom?
V Peći smo občudovali mestno jedro – trgovinica pri trgovini. Veliko je
bilo ponudbe svečanih poročnih oblek z bleščicami,
svilo … Morda je bil že kdo
od vas na tamkajšnji poroki. Ponudba oblek je bila
res velika, stanje v mestu pa
prav nič podobno prestižu,
ki ga navzven kažejo oblačila. V Črno goro smo pristopili po glavni cesti preko
Rožaja. Neuspeli poskus po
lokalni cesti proti Čakorju
je bil avantura in pol. Cesta ob Pećki Bistrici je bila
prava gorska lepotica (sledili smo Googlovemu zemljevidu in avtokarti). Ko smo se
približevali prelazu, je postala cesta bolj podobna poti,
ki vodi v gozd po borovnice
in ne meji med dvema državama. Pričakale so nas betonske kocke. Zraven je bila
opisna tabla s pohodniškimi in kolesarskimi potmi,
za avte pa žal neprehodna
cesta. Bolj kot smo v revnih
deželah, bolj velja pravilo:
»Karto čitaj i seljaka pitaj.«
Tako smo obrnili, naredili velik ovinek, izbrali večji
mejni prehod, ki je bil na višini 1860 m n. m., in prispeli v Črno goro.

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

Ta tegoba pesti prenekaterega zemljana. Hitro jih opazimo. Običajno so bolj tiho,
stopicajo na mestu, ne vedo,
ali bi šli levo ali desno, težko zdržijo pogled v oči in rajši gledajo v tla, želijo ugajati, morajo ugajati drugim,
precej preveč popuščajo, zanašajo se na nekoga (moža,
ženo, prijatelja, sodelavko), da se odloča namesto
njih, radi so v senci, ne dajejo pobud, ker so preglasovani in utišani, ponižno sprejemajo avtoritete, pogosto si
zgradijo svoj idealni miselni svet. Spet drugi bolj skrivajo svojo neodločnost. Npr.
s pretiranim govorjenjem,

poudarjanjem svojih dosežkov, nastopaštvom in se skrivajo za družbenim položajem, ki jim daje moč. Pogosto je prav neverjetno, ko zvemo, da pomembni ljudje trpijo (da prav trpijo) za neodločnostjo, čeprav to ni razvidno iz njihovih dejanj.
Prva skupina ljudi podleže drugim ljudem. Ne vedo,
kdo so, niti si ne upajo tega
raziskovati, ker so jim drugi
večkrat dali vedeti, da bodo
oni mislili namesto njih.
Lahko sicer kaj sprašujejo,
odgovore pa bodo podajali
drugi. Svoje želje so potisnili
v ozadje. Čim dvignejo glavo
nad vodo, jih dobijo po glavi. Navadili so se na življenje
druge violine.
Težko je opredeliti vzroke za tak način reagiranja na
okolico. Morda to niti ni pomembno, saj s svojo neodločnostjo živijo tu in sedaj.
Dejstvo pa je, da so se takšnega načina nekje naučili oziroma bili prisiljeni se tega
naučiti. Vendar danes ni več
včeraj. Zato je najbolj pomembno, da neodločni ljudje ozavestijo, da zaradi svoje
neodločnosti izgubljajo svoj
potencial, izgubljajo svojo
priložnost za srečnejše življenje. Kajti biti večino življenja tiho, v ozadju, le poslušati in nič reči ni prijetno.
Kaj storiti? Najprej se je
treba posloviti od preteklosti in ozavestiti, da je danes

nov dan. Pomaga, če poiščemo, kakšno korist imamo od
neodločnosti. Kaj bi se spremenilo, če bi postala odločna? Kaj mi preprečuje, da bi
postala odločna? In ko to najdemo, moramo to začutiti v
sebi, v svojem telesu. Odloči

Neodločenost nas oropa
naših dosežkov.
se, da imaš dovolj neodločnosti, in potem naredi nekaj malih korakov po tvoje,
naredi nekaj odločno sebi v
prid, ne oziraje se na druge
– ne na otroke, ne na moža,
ne glede na starše. Naj bodo
to majhni koraki, npr. kljub
tvoji slabi volji bom kupila
rdeče čevlje, jutri grem sam
na izlet, začel bom peti v zboru, čeprav nasprotuješ, odšel
bom v klub, kjer cenijo moje
znanje in mene … Življenje
je eno in prav je, da ga živimo tako kot nam paše – vsaj
v malenkostih, ki nikogar ne
ogrožajo.
Pri vsem poslavljanju od
neodločnosti in vstopanju v
odločnost bomo nujno potrebovali stik s svojo jezo.
Pozitivna jeza, ki ji pravimo asetivnost, nam bo dala
moč postaviti se zase. Jeza
nam lahko ogromno pomaga. Jeza ni nekaj slabega, če
jo usmerimo v doseganje
dobrega in preprečevanje
hudega.

Verjamem vate (3)
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

Naša trgovin'ca je bila za
Domžale nekaj novega. Je
delovno okolje tudi za osebe z motnjami v duševnem
razvoju. Vesna Goršek in
Alenka Žnidarič sta ob odprtju pred dobrimi sedmimi leti pričakovali različne
odzive.
»Kmalu po odprtju je do
naju prišel gospod in vprašal, kaj se greva, da je trgovina takoj treba zapreti. Ljudje so večinoma od daleč opazovali, nekateri so se vendarle opogumili in prišli bliže. Doživljali sva marsikaj,«
se spominja Vesna Goršek.
Danes je drugače. »Lahko rečem, da smo zelo lepo
sprejeti. Smo v samem centru Domžal, osebe z motnjami v duševnem razvoju so
dnevno prisotne, se srečujejo z ljudmi, ki jih tako lahko
spoznajo skozi osebno izkušnjo. Ta je zelo pomembna.
Domžale so postale zelo odprte, ljudje osebe poznajo,
vedo, kaj od njih pričakovati in kako jim lahko pomagajo. Sprejemanje z obeh strani je bistveno,« je zadovoljna

Gorškova. V društvo je vključenih sedem oseb s posebnimi potrebami, ki imajo po
Zakonu o socialnem vključevanju invalidov status invalida in so občani Domžal. Njihovo delovno okolje
nista le Naša trgovin'ca in
Lup jeans. V sklopu socialnega podjetja organizirajo

Eden najbolj iskanih in
priljubljenih modelov torbic,
ki nastajajo v Lup jeans.
/ Foto: Lup Jeans

tudi druga lokalna delovna okolja. Iščejo jih s povezovanjem z zavodi in podjetji. »Delajo v kavarni Vejica
v Domu upokojencev Domžale, urejajo knjigobežnice,
v knjižnici Domžale brišejo prah, eden dela v podjetju
Galma. Na delo hodi enkrat
tedensko in ima mentorja. Na delovno okolje vpliva
zelo dobro. Izkušnja je pozitivna,« pojasni Gorškova in
doda pomen povezovanja z
drugimi podjetji, ki ga bodo
še nadgrajevali. Raziskave
dokazujejo statistično pomembno višjo kakovost življenja tistih posameznikov
z motnjami v duševnem razvoju, ki delajo ali so zaposleni, od tistih, ki te možnosti nimajo. Zaradi poudarjanja pomena intelektualnega
kapitala na sodobnem trgu
dela so v okviru zaposlovanja v najbolj prikrajšanem
položaju.
V Društvu Verjamem vate
osebe s posebnimi potrebami delovne potenciale razvijajo v prilagojenem okolju.
V ta namen deluje dnevni

Teja, Meta, Urban in Lan v Naši trgovin'ci / Foto: Maja Bertoncelj
center za ljudi s telesno in
duševno motnjo v razvoju,
ki uporabnikom omogoča
bivanje čez dan v čim samostojnejši obliki. Delovno-učni center je v bližini trgovine ponovne uporabe, kjer

poteka večina njihovih delovnih aktivnosti. Program
dnevnega centra v osemdesetih odstotkih sofinancira
Občina Domžale. Delovati
je začel septembra 2017.
(Se nadaljuje)
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Razgledi

Razgledi
Vaš razgled

Tunjiške zgodbe (4)

Ta karavanški veter
Ivan Nograšek
Karavanški veter vsakih
nekaj let pod hribi v bližini
naših krajev naredi kar veliko škode. Pred nekaj leti je
neko noč ta veter kar množično odkrival strehe in podiral drevesa, posebno še v
dolini in po bregovih onkraj
Črnivca. Ta veter je po eni
strani odkril tudi Šprajcarjevo hišo.
Oče Tomaž si je naslednje
jutro ogledoval nastalo škodo in se odločil, da jo bo skušal popraviti kar sam. Šprajcarjeva hiška je bila nizka.
Vsak malo večji moški je
lahko dosegel žleb za vodo v
kapu hiše. Tomaž je podtikal

strešne opeke na tisti strani
hiše, ki je bila odkrita. Nekaj opek je porabil starih,
nekaj pa jih je moral zamenjati z novimi, ki so bile pri
hiši že od nekdaj. Ker je delo
na strehi lahko nevarno, se
je hotel zavarovati z vrvjo. V
shrambi je poiskal kar dolgo
vrv. En konec si je privezal
okrog pasu. Zanko na drugem koncu vrvi pa je vrgel
čez streho. Ogledoval si je,
kam bi nataknil zanko, da bi
ga varno zadržala na strehi.
Zgoraj, na vrtu pod orehom,
je stal hišni avto, hrošč z veliko kljuko za prikolico. Očetu Tomažu se je zdelo najbolj primerno, da zanko natakne kar na to kljuko. Tako

se je kar dobro zavaroval in
celo dopoldne pokrival streho na spodnji strani hiše.
Toda kaj se je zgodilo?
Žena Minka je kuhala kosilo in opazila, da ji je zmanjkalo soli. Kar z avtom bom
skočila do prve trgovine v
dolini, da dokupim, kar rabim za kosilo! Odhitela je
do hrošča, »naveze« moža,
pa sploh ni opazila. Vžgala je avto in speljala, tedaj
je opazila, da je zadaj nekaj štrbunknilo. Mož je negiben ležal pod kapom hiše.
Bil je tako polomljen, da je
hišo do konca moral pokriti sosed. Ni pa mi znano, ali
so tisti dan juho pojedli kar
neslano.

Letos so se družine z več otroki, ki se povezujejo v Anin sklad, že drugič srečale v
slovenskem romarskem središču na Brezjah. Tako kot v mnogih družinah, ki so se udeležile
srečanja, tudi pri sedemčlanski družini na fotografiji lahko opazimo starše, ki pozorno
poslušajo besede enega od govornikov, medtem ko so otroci, še posebno tisti enoštevilčnih
let, bolj v svojih mislih, seveda čakajoč na družabnejši del srečanja. / Foto: Tina Dokl

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa
Pokličite 04/201 42 41
ali pišite: narocnine@g-glas.si

Priznajte, da ste ob tej fotografiji najprej pomislili na kakšno od številnih šal na temo ljudi v
policijskih uniformah. Recimo: kapa po voki-tokiju kliče prijateljico kapo, ki še ni na svojem
mestu: »Ej, stara, za vsak primer prinesi pelerino iz avta, ker nikoli ne veš, v katero smer bo
'šprical' tale vodni top.« / Foto: Nik Bertoncelj

Papanova zgodba, 5. del
Dr. Zdenka Pajer Likozar
Ohranjenih je tudi dvanajst prošenj za službo v njegovi trgovini iz leta 1910 in
sedem iz leta 1911. Vse prošnje so pisane lastnoročno z
nadvse lepimi pisavami in
vse se začenjajo z »Vaše blagorodje!« Papan je tedaj objavljal v časopisih, da išče trgovskega pomočnika. Nekateri so za službo izvedeli od
svojih znancev, prijateljev,
nekateri pa iz oglasov v glasilu tedanjega Slovenskega trgovskega društva Merkur iz
Ljubljane (samostojno strokovno društvo slovenskih trgovskih nastavljencev, ustanovljeno 25. 11. 1900). Kandidati so se javili iz Ljubljane, Logatca, Kanala, Podgrada, Starega trga, Siska, Knežaka, Celja, Sevnice, Zagorja, Višnje Gore, Brestanice,
največ pa iz Kranja. Bili so

stari od 17 do 30 let, najstarejši je imel 48 let. Vsi so
bili izučeni trgovske stroke,
kar je tedaj trajalo od dve do
tri leta. Večina je hotela zapustiti staro delovno mesto
z namenom, da bi se naučili nekaj novega v špecerijski stroki. Vsi pa so napisali, da so vešči obeh deželnih
jezikov, slovenščine in nemščine, v govoru in pisavi, kar
je bil tedaj tudi eden od pogojev za službo. Vprašanj za
plačo ni bilo.
Josip Likozar je vodil
svojo trgovino vse do 11. 7.
1947, ko je bil star 83 let. Tedaj je Okrajnemu ljudskemu odboru – Gospodarski
odsek Kranj sporočil, da
bo prenehal trgovati z mešanim blagom. Obvestil jih
je, da je dne 1. 12. 1946 prenehal trgovati z racioniranim blagom (živila in nujne življenjske potrebščine

na nakaznice). Dne 1. 6.
1947 pa je prenehal trgovati z vsem blagom, ker naj bi
oddal svoj lokal Mestnemu
ljudskemu odboru Kranj v
uporabo. Pozdrav se je glasil: »S Titom v petletko!«.
Vendar je trgovina ostala v
rokah Likozarjevih.
Nekaj časa je bil Josip Likozar v Kranju cerkveni
ključar župnijske cerkve
(sv. Kancijana, Kancija in
Kancijanele (bila sta dvojčka) ter njihovega učitelja
Prota). Vsaka cerkev je morala imeti po dva ključarja. V
prispevku Cerkveni ključarji v Kranjskem zvonu leta
1929 beremo: »Ključarji
imajo častno in brezplačno
službo v imenu vseh župljanov. So soupravitelji in zastopniki vernikov, ki vplivajo na porabo cerkvenih dohodkov in premoženja, ki so
ga dali cerkvi njihovi očetje

in ga dajejo tudi oni. Ključarje izbere župnik, in sicer kolikor mogoče v sporazumu z ljudstvom. Ključarji naj bi bili odlični možje,
Bogu in Cerkvi vdani zasebno in javno, naj bi imeli kaj
premoženja, naj si ne bodo
v bližnjem sorodstvu, in naj
ne bodo od župnika gmotno
odvisni ter naj znajo brati
in pisati. Potrdijo se za tri
leta.« Papan je bil zelo pobožen. Hodil je na božja romanja v Adergas, na Brezje,
Trsat pri Reki ... Nikoli si ni
vzel časa za dopust, temveč
je vse do pozne starosti trdo
delal. V cerkev je hodil trikrat na dan. In kot je sam govoril: »Enkrat zase, drugič
za vse, ki ne morejo iti, in
tretjič za tiste, ki nočejo iti!«
Poznan je bil njegov rek:
»Februar je najbolj žleht
mesec, zato so ga pa Gospod
naredili najkrajšega!« Umrl

Trije rodovi Likozarjev: Josip – papan (1864–1953), Jože – sin
(1899–1975) in Jožef – vnuk (1945–2020), februar 1945
je 28. 11. 1953 v 90. letu starosti na svojem domu v Kranju, na Jenkovi ul. 2. Pokopan je na kranjskem pokopališču.
Leta 1959 je prišlo do nacionalizacije papanovega lokala. Likozarjevim so s tem
odvzeli trgovino z mešanim
blagom in družina je ostala brez vseh dohodkov. V lokalu je bila nato vrsto let kemična čistilnica, pralnica in

barvarna Labod iz Ljubljane.
Prednost je bila le v tem, da
nacionalizacije lokala papan
ni dočakal. Po 34 letih je bil
z denacionalizacijo leta 1993
lokal vrnjen družini.
Manjši
lokal
zraven
vhodnih vrat na Jenkovi ul. 2
je imel dolgo časa v najemu
Ivan Pivk, čevljar. Nato pa so
ga Likozarjevi zaradi potrebe
po preživetju leta 1962 prodali Mlekarni Kranj. (Konec)
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HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Kljub razmeram, ki morda ne bodo najboljše, se boste imeli
dobro in znali boste izkoristiti vse dobre priložnosti, ki vam
pridejo na pot. Na čustvenem področju se bo treba malo
bolj potruditi, če si želite dobrega izida.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zadnje čase ste si privoščili veliko več, kot vam dovoljuje denarnica. Tega ste se po tihem zavedali, zato se ne
morete pritoževati. Zategnili boste pas do zadnje luknje
in poskrbeli za prihodnost. Seveda vam za nič ne bo žal.
Lepo je.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V iskanju novih poti morate biti previdni, da se ne izgubite. Radi imate ustaljen red in da vnaprej veste za najmanj
tri korake. A vedno tako ne gre, zato se boste morali prepustili toku, da vas popelje naprej ali pa malo nazaj. Presenečenje.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Nekateri vas bodo prijetno presenetili, drugi malo manj,
ampak v vsakem primeru boste zadovoljni. Da se imate
dobro, ne potrebujete veliko. Na poslovnem področju ste
zadnje čase spali na lovorikah in sedaj bo treba zavihati rokave.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ker niste poslušali svojega notranjega glasu in niste bili pozorni na tihe alarme, vas čaka popolni odmor od vseh in
vsega. Kajti nič na svetu ni pomembnejše kot vi sami. Vesolje bo poskrbelo, da bo vse v redu. Naprej pa bodite pazljivi.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Občutek, da se vam je vse postavilo na glavo in da kljub vašemu trudu nikoli ne bo drugače, bo hitro minil. Prihajate v
obdobje, ko boste začeli postavljati nove temelje. Nova ljubezen ali nova zaposlitev, otrok, nov dom …

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
Začeli se boste še pravi čas spraševati ... Napake, ki vas motijo pri drugih, so morda le odsev vaših lastnih napak. Vse
preveč se ukvarjate z nepomembnimi zadevami, tiste res
pomembne pa gredo mimo vas in tega sploh ne opazite.

TA JE DOBRA
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Malo prej me je napadla čokolada.
Zlomil sem ji štiri rebra.
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Borba
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REŠITEV

Bolje prva zamera kot zadnja. Vse se vam bo postavilo nazaj
na svoje mesto in zato boste lahko naprej mirno razmišljali o načrtih. Nikar ne pozabite na kvaliteten dopust, ki ga res
potrebujete. Odločite se sami, ne čakajte na druge.

»Ni vam treba tako na široko odpirati ust,« reče zobozdravnik pacientu.
»Ali ne boste vrtali?«
»Bom, ampak jaz bom ostal zunaj!«

7
5
8
6
3
9
2
4
1

Ribi (20. 2.–20. 3.)

Široko odprta usta
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V tem tednu boste spoznali, da ni vse v denarju in da so
stvari, ki so pomembnejše in vredne veliko več. Pravi ljudje, prijatelji v pravih trenutkih, iskren objem, poljub ne da
se kaj pričakuje v zameno. Vse je enkrat prvič in presenečeni boste.

V trgovino pride fant, postaven in lep kot slika.
Mladenič: »Dober dan. Kondome, prosim.«
Prodajalka ga poželjivo pogleda in reče: »Za tukaj ali za
s seboj?«
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)

Splača se poskusiti
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Vsekakor ste potrebovali čas zase in v pravem trenutku ste
prevzeli vajeti v svoje roke. Polni energije se boste podali na
nove poti in v celoti boste pripravljeni na nove izzive, ki vam
jih ponuja življenje. V ljubezni vas čaka res nekaj lepega.

Marjan vpraša Janeza: »Koliko barve si kupil za beljenje
stanovanja? Midva imava enako kvadraturo.«
Janez: »Osem kant.«
Čez en teden Marjan kliče Janeza: »Kupil sem osem kant,
vse pobelil in sta mi dve kanti ostali.«
Janez: »Saj meni sta tudi.«
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)

Nasvet za beljenje
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Mimo vas vse hiti, vi pa boste imeli občutek, da ste obstali
na mestu. Že pred koncem tedna se bo začelo veliko dogajati in komaj boste kos vsem spremembam. Kot vedno vam
bo vse uspelo in boste več kot zadovoljni. Denar …

Rešitev:
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Iz tehtnih razlogov boste povabljeni v družbo. Nikar ne zasedite prvega mesta, ker to ne bo namen. Držite se v ozadju in opazujte dogajanje. Nikoli ne veste, kdaj vam bo vse
to prišlo prav. Zbirajte informacije in se počasi odločajte.

Žena si kupi bluzo in se z njo pobaha pred možem. Mož
jo ogleduje in reče: »Moja tajnica ima tudi tako, toda s pet
centimetrov globljim dekoltejem. Saj ni veliko, a poživi!«
Naslednjič žena kupi novo krilo in ga pokaže možu. Mož
si ga zopet ogleduje in reče: »Moja tajnica ima prav tako
krilo, toda deset centimetrov krajše. Saj ni veliko, a poživi.« Zvečer v spalnici opravljata zakonsko dolžnost, ko se
oglasi žena: »Sosedov Francelj ima tudi takega, toda deset
centimetrov daljšega. Saj ni veliko, a poživi!«
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
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NAGRADNA KRIŽANKA
AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA, KAVADARSKA CESTA 21, LJUBLJANA

O DIRKI GHD LUČINE
Gorsko-hitrostna preizkušnja v Lučinah poteka
na 4-kilometrskem odseku od Todraža do Lučin
na državni cesti Gorenja vas–Lučine. V vseh
teh letih je dirko zaznamovalo veliko odličnih
evropskih dirkačev iz Slovenije, Avstrije, Italije,
Nemčije, Madžarske, Slovaške, Češke, Hrvaške,
Luksemburga, Romunije, Črne gore, Makedonije ...
Povprečno jih na dirki nastopi okrog sto.

O KLUBU AMD ZVEZDA
Delovanje društva je vezano na širše območje
ljubljanske regije. Področje delovanja društva je
razdeljeno na člansko aktivnost in na delo
Športne komisije. Člani Avto moto zveze Slovenije,
ki so članstvo sklenili preko AMD Zvezda, s tem
postanejo tudi člani našega društva. V svoji pisarni
na Kavadarski cesti 21 članom nudimo naslednje
storitve: včlanjevanje v AMZS in izdajo
dovoljenja za vožnjo tujega motornega vozila
izven meja RS.
Zgodovina društva opisuje pisano pot uspeha,
ideje in razvojne smernice pa kažejo na nadaljnji
razvoj članstva, športnega dela.

Nagrade: 3-krat majica GHD LUČINE
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite do petka, 19. avgusta 2022, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT

Gorenjski glas
petek, 5. avgusta 2022

Kapelico so prestavili

Slovensko romanje na Višarje

V okviru druge faze projekta za povečanje poplavne varnosti Železnikov so nedavno prestavili kapelico
Sv. treh kraljev. Tokrat naj bi jo v njeni zgodovini premikali že tretjič.
Alenka Brun
Železniki – V sklopu projekta
Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 2. faza so
nedavno prestavili kapelico
Svetih treh kraljev ob glavni
cesti med Železniki in Zalim Logom. Kapelico so sicer premaknili le dobrih trideset metrov v breg od mesta, kjer je stala prej. Okvirni
strošek prestavitve je bil 12
tisoč evrov, organiziral jo je
Kolektor Koling, sodelovali
so delavci Kolektorja in Kostaka, avtodvigalo s pomožnimi delavci pa so najeli pri
podjetju Prangl, je povedal
investitor Direkcija RS za

vode. Da so kapelico premikali že tretjič, odkar stoji, pa
smo izvedeli od peščice prisotnih domačinov. In vedno
naj bi bila za to »kriva« bodisi cesta ali voda. Izvedeli smo
še, da zanjo skrbijo v družini Tolar, bila pa naj bi iz časov, ko so delali železniško
progo Jesenice–Nova Gorica. Furmani naj bi jo postavili kot neke vrste zaobljubo in
naj bi bila potemtakem stara
okoli sto let. Po več poskusih
je prestavljanje celotne konstrukcije – z vsem ogrodjem
je tehtala deset ton – uspelo. Kapelico so obrnili tako,
da bo gledala proti novemu mostu. Ko bodo izvedli

Prestavljanje kapelice Sv. treh kraljev / Foto: Alenka Brun
protipoplavni nasip, sledi ureditev njene okolice, v
skladu s projektom pa bodo

uredili tudi novo dostopno
pot do kapelice, so pojasnili na Direkciji.

EU ples brez meja

Radovljica – Ob 81. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona leta 1941 na Jelovici bo v soboto, 6. avgusta, ob 11.
uri spominsko srečanje pri Partizanskem domu na Vodiški
planini. Tradicionalno srečanje organizira Združenje borcev za
vrednote narodnoosvobodilnega boja Radovljica. Slavnostni
govornik bo Jakob Demšar, predsednik krajevne organizacije
ZB Radovljica - Lesce. Na prireditev bo organiziran avtobusni
prevoz ob 8. uri iz Krnice in ob 8.30 iz Radovljice.

Podljubelj – Naslednji konec tedna, v soboto, 13. avgusta, ob
10. uri, bo na prelazu Ljubelj 18. EU ples brez meja, srečanje
ljudi z obeh strani Karavank. Že tradicionalno bosta Semenj
na Ljubelju odprla župan Mestne Občine Borovlje Ingo Appé
in podžupan Občine Tržič Nejc Perko. Po dvojezičnem bogoslužju bo sledila zabava s triom Drava. Za hrano in pijačo,
značilni tako za južno kot severno stran Karavank, bodo poskrbeli okoliški gostinci.

telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
KOPALNI BUS V IZOLO: 11. 8., PLANINSKI IZLET V LIKO, SEVERNI VELEBIT IN NA JADRANSKO OBALO: 24.–26. 9., RADENCI:
18.–25. 9., MORAVSKE TOPLICE: 18.–25. 9., ŠMARJEŠKE TOPLICE:
2.–7. 10., DOLENJSKE TOPLICE: 9.–14. 10., STRUNJAN: 20.–25. 10.,
BERNARDIN: 13.–17. 11., MADŽARSKE TOPLICE: 2.–6.10., BANJA
VRUĆICA S TERAPIJAMI: 5.–12. 10., 22.–29. 10., BANJA VRUĆICA
S SARAJEVOM: 28.–31. 10., MANDARINE: 8.–10. 10., POTEPANJE
PO BOSNI: 15.–19. 10., MEDŽUGORJE: 15.–17. 10., BANJA
KULAŠI: 2.–12. 11., MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIĆ VEČ
TERMINOV. www.rozmanbus.si

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

Semanji dan na Sv. Ožboltu
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v
nedeljo, 7. avgusta, od 10. do 15. ure na Semanji dan na Sv.
Ožboltu. Ob 10. uri bo pred cerkvijo sv. maša, po njej pa blagoslov koles in kolesarjev ter 26. srečanje ljudskih pevcev in
godcev. Informacije po telefonu 040 596 777.

Na Pokljuški gams in Debelo peč
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod na Pokljuški gams (Okroglež, 1963 m n. m.) in Debelo peč (2014
m n. m.). Izlet bo v četrtek, 11. avgusta, z odhodom z osebnimi avtomobili izpred Globusa ob 7. uri. Za pohodnike je
višinske razlike 250 metrov, hoje za dve uri in pol do tri
ure, za planince je višinske razlike 600 metrov, hoje pa za
pet ur. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do
ponedeljka, 8. avgusta.

Sečnja dreves ob pohodnih poteh

Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 10.
avgusta, pohod na planini Zajamniki in Uskovnica: Rudno
polje–planina Praprotnica–planina Zajamniki–planina Uskovnica–Rudno polje. Zmerne hoje bo od tri do štiri ure. Na pohod
se boste odpravili s svojimi avtomobili, možno pa je uporabiti
tudi brezplačen javni prevoz. V primeru slabega vremena bo
pohod odpadel. Informacije daje in prijave zbira do torka, 9.
avgusta, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet

Dan trniča na Veliki planini

Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet
Kranj–Komenda–Suhadole (Mlinčki)–Kranj, in sicer v torek,
9. avgusta, z odhodom ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem
trgu. Zahtevnost izleta je srednja, trasa je dolga 55 kilometrov.

Velika planina – Na veliki planini bodo v soboto, 6. avgusta,
od 11. do 14. ure pred Preskarjevim muzejem pripravili zdaj
že tradicionalni dan trniča, ki je posvečen tem znamenitim
velikoplaninskim trdim sirčkom. Obiskovalci bodo lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanje sira in se seznanili
z jedmi, pri katerih trnič uporabljamo, trnič pa bodo lahko
izdelali in okrasili tudi sami. Za okusne jedi s trničem bodo
poskrbeli v gostilni Zeleni rob na Veliki planini. Že danes, v
petek, 5. avgusta, pa bo na Veliki planini praznik Marije Snežne
z mašo ob 11. uri v tamkajšnji kapeli.

Zajamniki in Uskovnica

Kolesarjenje po mejah občine Cerklje
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na kolesarjenje po mejah občine Cerklje v torek, 9. avgusta. Skupaj
boste prevozili 35 kilometrov. Zbirno mesto bo ob 8. uri pred
AMD Cerklje. V primeru slabega vremena bo kolesarski izlet
prestavljen na četrtek v istem tednu.
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na planinski izlet – tokrat izjemoma na drugi torek v mesecu, to je 9.
avgusta, na Češko kočo (1540 m n. m.) z Jezerskega. Hoje bo
približno za štiri ure. Zbirno mesto bo ob 7. uri pred AMD Cerklje.
V primeru slabega vremena bo izlet na četrtek v istem tednu.

OBVESTILA
Iščejo nove vodičke in vodiče

IZLETI

Zbilje – Na prireditvenem prostoru ob Zbiljskem jezeru bo
od petka, 5. avgusta, do nedelje, 7. avgusta, potekal slovenski
»kantri in BBQ festival«Wild West Fest (On Fire). Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji, katerega osnovni namen je
približevanje kantri in BBQ kulture Slovencem ter promocija
Slovenije v svetu. Za udeležence, predvsem pa obiskovalce,
so v treh dneh pripravili pester program, ki vsebuje brezplačne
delavnice kantri plesov v vrstah, ki jih bodo vodili priznani
učitelji plesa v Evropi, plesni program, tekmovanje v kantri
plesih in koncerte priznanih kantri skupin. Potekale bodo delavnice peke na žaru in pripravljanja t. i. low & slov barbecuea,
mednarodno BBQ tekmovanje, v pokušino bo tematska BBQ
kulinarična ponudba hrane in slovensko craft pivo. Za obiskovalce bo zanimiv tudi spremljevalno dogajanje, kot je metanje
lasa in podkve ter konjeniški »western show«, ki ga bo vodilo
Slovensko združenje Quarter konja SIQHA. Vsi obiskovalci
se bodo lahko brezplačno udeležili jahanja ameriških pasem
konjev in preizkusili svoje spretnosti na električnem biku. Na
ogled bodo postavljeni tudi zanimivi ameriški avtomobili.

Kranj – Kranjska krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije
obvešča obiskovalce Šmarjetne gore in Svetega Jošta nad Kranjem, da bosta v naslednjih dveh tednih ob cesti na Šmarjetno
goro in ob nekaterih drugih pohodnih poteh potekali sanitarna
sečnja in spravilo lesa. Izvajalci gozdnih del bodo posekali
okoli dvesto smrek, posek pa je potreben zaradi čezmerne
namnožitve lubadarja in preprečitve nadaljnje škode. Ker
bodo dela potekala na strmem terenu, obstaja velika nevarnost padajočega kamenja. V zavodu za gozdove zato pozivajo
obiskovalce, naj se izognejo območjem, kjer potekajo dela,
in se preusmerijo na druge poti. S tem bodo gozdne delavce
razbremenili dodatne skrbi.

Na Češko kočo

PRIREDITVE

Višarje (Kanalska dolina) – Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi vabita v nedeljo,
7. avgusta, na tradicionalno Romanje treh Slovenij. To bo že
34. srečanje Slovencev iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva
na Višarjah, na stičišču treh jezikov, treh narodov in kultur,
na kraju, ki je povezan z zgodovino in sedanjostjo Slovencev.
Nedeljski program se bo začel ob 10. uri s predavanjem beneškega kulturnega delavca Giorgija Banchiga o Oglejskem
patriarhatu in nadaljeval z mašo, ki jo bo opoldne daroval
ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Po maši bo ob 13.
uri na ploščadi za cerkvijo kulturni program. Višarski praznik
tradicionalno začenjajo mladi z Višarskimi dnevi, ki so se začeli v četrtek, 4. avgusta. Mladi imajo v programu obisk koroških krajev Tinje, Celovec in Bistrica na Zilji ter spoznavanje
zgodovine in sedanjosti Slovencev na Koroškem in udeležbo
na nedeljski slovesnosti.

V Zbiljah največji slovenski kantri festival

Spominsko srečanje na Vodiški planini

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
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kazipot@g-glas.si

Škofja Loka – Loški muzej vabi k sodelovanju vse, ki jih veseli
delo vodiča v muzeju, predvsem študente in študentke zgodovine, arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine in likovne
pedagogike. Prijave zbirajo še danes, 5. avgusta.

RAZSTAVE
Javno vodstvo po razstavi
Škofja Loka – V galeriji Ivana Groharja bo prihodnjo soboto,
13. avgusta, ob 10. uri brezplačno javno vodstvo po razstavi
Barbare Kastelec Nevidni sopotniki.

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 6. 8.
17.30, 19.45, 21.00 HITER KOT STREL
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 20.00 MINIONI: GRUJEV
VZPON, sinhro.
15.00, 17.00, 19.00 MINIONI: GRUJEV
VZPON, 3D, sinhro.
18.30 THOR: LJUBEZEN IN GROM
20.15 ELVIS
14.15 JURSKI SVET: PREVLADA
17.10, 20.50 TOP GUN: MAVERICK

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 5. 8., in sobota, 6. 8.
18.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
(v soboto 3D)
20.30 TAJNI AGENT 117: IZ AFRIKE Z
LJUBEZNIJO
Nedelja, 7. 8.
18.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: UPORABNOST ZELIŠČ, ki je bila objavljena v Kamničanki, 15.
julija 2022, so: Anton Cerar iz Domžal, ki prejme 1. nagrado (bon trgovine OBI v vrednosti 20 EUR), ter Marko Martinčič iz Mengša in Breda Štupar iz Kamnika, ki prejmeta
2. in 3. nagrado (knjiga Melanda). Čestitamo.

MALI OGLASI
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Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom: Z
VODNIKOM NA NEPOZABNE VRHOVE, ki je bila objavljena v Sotočju, 15. julija 2022, so: Danica Polajžar iz
Medvod, ki prejme 1. nagrado (bon trgovine OBI v vrednosti 20 EUR), ter Ajda Dimec in Marjeta Čarman iz
Medvod, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Melanda).
Nagrajenkam čestitamo.

VIDIA klino, fi 400 in 600, ter zračno
puško, tel.: 041/364-504
22001932

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

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

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

LOTO
Rezultati – žrebanje 3. 8. 2022
3, 6, 7, 8, 16, 26, 33 in 36
Loto PLUS: 2, 5, 6, 15, 23, 31, 39 in 21
Lotko: 2 5 8 2 1 3
Sklad 7. 8. 2022 za Sedmico: 3.650.000 EUR
Sklad 7. 8. 2022 za PLUS: 920.000 EUR
Sklad 7. 8. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

NEPREMIČNINE
HIŠE
STAREJŠO, obnovljeno, opremljeno
hišo v Kokri, z vrtom, tel.: 041/670379
22001928

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

MOTORNA VOZILA

www.gorenjskiglas.si

Sedem zgodb
izpod peresa
priljubljenega
pisatelja Ivana
Sivca. Sedem
grenkih usod
s toplimi žarki
svetlobe: Vojko
Gašperut, Jože
Okoren, Darko
Đurić, Anka Vesel,
Damjan Peklar,
David Razboršek
in Benjamin
Žnidaršič.
Preberite njihove
zgodbe in
spoznali boste, da
so naše vsakdanje
težave v resnici
tako majhne.

208 strani, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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GRADBENI
MATERIAL
PRODAM
SUHE smrekove plohe in bukove butare za krušno peč, tel.: 031/316-548		
22001917

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

SUHA hrastova drva in bukove butare,
tel.: 031/826-621		
22001130

ODDAM

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

AVTOMOBILI
KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629504
22001895

MOTORNA KOLESA
KUPIM
MOPED APN 4 ali podoben motor, tel.:
041/241-250
22001914

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM
ENKRAT rabljen, praktičen, snemljiv
nosilec za 3 kolesa, za na zadnja vrata,
cena 45 EUR, tel.: 040/129-077		
22001908

STROJI IN ORODJA
PRODAM
UGODNO – skoraj nov agregat Honda
5.5 W ES 3000, tel.: 040/614-605		

SUHA bukova razžagana drva in tračni
obračalnik Sip 220, tel.: 031/561707
22001916

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
KROKODILA za veje, hidravlični, za
čelni nakladač in škropilnico KŽK, 300
l, tel.: 031/316-548
22001923
NAKLADALKO Sip 25 m , cepilec drv,
bazen za mleko, 200-litrski, prevozni,
300-litrski stabilni, tel.: 041/481-588
3

PRODAM
KUHINJO z belo tehniko, ugodno, tel.:
041/469-738		
22001922

ROTACIJSKI mulčar trave širine 80
cm, za BCS, Muta, Ferrari in Pasqali,
tel.: 031/318-782
22001921
TRAKTORSKI nakladalec na kolesih in
manjšo kosilnico, tel.: 041/364-504		

HOBI

22001934

KUPIM

KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
22001847

CEPILEC za drva, na sveder in traktorski pogon, tel.: 031/857-475		

UMETNINE, NAKIT

22001913

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

PRODAM
TAPISERIJE, unikati, različni motivi, velikosti – poletni popust!, tel.:
040/567-544
22001797

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne
in grahaste, pred nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710113
22001891

STARINE

2 kravi dojilji, pašni, z od 2 do 3 mesecev starim teletom, tel.: 040/992-314		
22001937

PRODAM
STARO kmečko javorjevo mizo, staro
približno 100 let, cena po dogovoru,
tel.: 040/370-671
22001927

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

BIKCA ČB, starega 21 dni, možna dostava, tel.: 041/393-955
22001924

KOKOŠI nesnice – več pasem za domačo rejo. Dostava v vse večje kraje.
Kmetija Šraj, Uroš Šraj, Čadramska vas
19, Poljčane, tel.: 031/751-675		
22001887

KRAVO, brejo 7 mesecev, simentalko,
staro 6 let, in telico, brejo 6 mesecev,
brezrožno, staro 18 mesecev, tel.:
031/259-288
22001912

KRAVO, brejo, s teličko, staro štiri mesece, tel.: 041/504-662		

št ni n a

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

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

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

10
EUR

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

+ po

št ni n a

22001909

PRAŠIČE, težke od 50 do 120 kg,
mesni tip, možnost izbire moškega
spola in možna dostava, tel.: 041/455732		
22001896

TELIČKO simentalko, staro štiri mesece, tel.: 051/742-840
22001918
TELIČKO ČB, staro 14 dni, in bikca
simentalca, starega en teden, tel.:
040/543-208
22001929
VEČ ČB bikcev po izbiri, stari od 10 dni
do enega meseca, tel.: 041/378-920		
22001920

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., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130081
22001890

OSTALO
PRODAM
SILAŽNO koruzo na Sorškem polju –
Bitnje, tel.: 031/311-924
22001936
KUPIM
SILAŽO (koruzno) iz silosa, tel.:
041/604-476
22001930

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
IŠČEMO čistilko in kuhinjsko pomočnico v gostilni Rupa, Suzana Pangerc
Kosar, s.p., Sr. vas v Bohinju 87, tel.:
051/661-388, pangercsuzana@gmail.
com
22001831
IŠČEM
IŠČEM DELO – igram in pojem na vaših zabavah, tel.: 030/242-695		
22001869

KRAVO, pasme cika – dojija, tel.:
051/275-614, 041/471-677

IŠČEM DELO – Absolut band vam z
živo glasbo popestri praznovanje, tel.:
031/325-654
22001925

Roman je literarni
spomenik
aleksandrinkam,
Slovenkam, ki so
v obdobju med
obema vojnama
odhajale po
zaslužek v Egipt – v
Kairo in predvsem
v Aleksandrijo.

www.gorenjskiglas.si

Zbranih je 140
najboljših receptov
slovenskih
gospodinjstev,
ki nam lahko
popestrijo jedilnike.
Razdeljeni so
na skupine jedi:
juhe, predjedi,
enolončnice,
mesne jedi, ribe,
zelenjavne jedi,
solate, krompirjeve
jedi, močnate jedi,
testenine in sladice.

PAŠNO teličko, simentalko, staro eno
leto, tel.: 041/353-708

22001907

22001931

V knjigi je več
kot 100 receptov
in zanimivosti o
čokoladi v poglavjih:
o kakavovcu in
kakavovem zrnu,
od kakavovega
zrna do čokolade,
čokoladne torte in
kolači, čokoladni
deserti in strjenke,
čokoladni fondiji,
čokoladni okraski,
pralineji in slane
jedi s čokolado.

OSLA, brejo oslico in ponico, tel.:
051/647-888
22001935

ČB bika, starega 5 mesecev, tel.:
030/270-280
22001926

22001893

22001939

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

22001874

PRIKOLICO za prevoz suhih okroglih
bal, hidravlično nakladanje 15 kom.,
tel.: 041/807-416
22001919

EUR

+ po

Gorenjski glas
petek, 5. avgusta 2022

info@g-glas.si

296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

10
EUR

+ po

št ni n a

Mali oglasi, zahvale

Gorenjski glas
petek, 5. avgusta 2022

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

ZASEBNI STIKI
IŠČEM DELO – zanesljiva, poštena
iščem delo za čiščenje vašega stanovanja, tel.: 031/624-509
22001911

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

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

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a,
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 22001892
PEČARSTVO, lončene peči, zidani kamini, kmečke peči, obnova, popravilo,
izdelava, izris. Trgovina Kamin, Aleš
Avsenek, d.o.o., Kranjska cesta 2, Radovljica, tel.: 040/364-636 22001256

ŽELELA bi spoznati osebo z manjšo
kmetijo, ki je brez naslednikov. Pomagala bi na kmetiji in pri gospodinjstvu.
Stara sem 66 let in brez obveznosti.
Bodite iz Gorenjske, šifra: PRELEPA
GORENJSKA
22001938

info@g-glas.si

Kadar bom vandral,
ZAHVALA
vandral poslednjič,
ko bom zatisnil
trudne oči,
V 89. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče in brat
takrat prijatelji
zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni.
iz Form

Marjan Draksler

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Hvala g. župniku za lep pogrebni obred ter gasilcem
za poslovilni govor in spremstvo na zadnji poti. Zahvala tudi g.
Janezu Trilerju za lepo glasbeno spremljavo.
Ohranite ga v lepem spominu.

RAZNO
PRODAM
CISTERNO 600 l, sodova 320 l, garažna vrata, balkonska vrata in okna,
tel.: 04/20-41-235
22001933

Žalujoči vsi njegovi

PODARIM
KAVČ, obleko in obutev, tel.: 040/393000
22001899

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

www.gorenjskiglas.si

Srce je onemelo,
tvoj dih je zastal,
niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a vedi, da za vedno
v naših srcih boš ostal.

V SPOMIN

Mineva deset let, kar nas je mnogo prerano zapustil naš dragi

Zdravko Debeljak
z Golnika

Za vedno je zaprl svoje sive oči, polne smeha in veselja

Igor Sajovic

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepimi mislimi. Naj tvoja duša
počiva v miru, vedno boš z nami v dragem spominu.

1974–2022

Za vedno boš v naših srcih.
Tvoji domači
Šenčur, 5. avgusta 2022

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Alojzij Žumer
univ. dipl. inž. elektrotehnike
častni občan Občine Železniki
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.
OBČINA ŽELEZNIKI

OSMRTNICA

Vsi njegovi
Golnik, 4. avgusta 2022

Težko je povedati,
ZAHVALA
kako boleče je čakati nekoga,
ko dobro veš,
V 89. letu je odšla k večnemu počitku naša draga mami, mama,
da več ga ne bo.
prababica, sestra, teta, sestrična in svakinja

Stanislava Rozman
roj. Tepina, iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za tople stiske rok in tolažilne besede ob izrazih so
žalja, za podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala osebju
Doma starejših občanov Naklo za kratkotrajno pomoč pri negi.
Zahvaljujemo se g. župniku za opravljen pogrebni obred, pog
rebni službi Komunale Kranj ter Cvetličarni Urška za lepo žalno
cvetje. Posebna zahvala pevki gospe Mateji in violinistki gospe
Urši za prelepo zapete in zaigrane pesmi ob njenem grobu. Hva
la sodelavcem MO Kranj, bivšim sodelavcem OŠ Orehek Kranj
in Savatech – Trelleborg Kranj ter prijateljem društva MS Go
renjska. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
Kranj, v avgustu 2022

V 73. letu je po hudi bolezni umrla

Jožica Žnidaršič
iz Škofje Loke
Pogreb drage mame in stare mame bo v torek, 9. avgusta 2022,
ob 17. uri s sv. mašo v cerkvi v Stari Loki. Krsta pokojne bo v to
rek od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.
Na željo pokojne se cvetju in svečam dobrosrčno odpovedujemo
in naj se dar raje nameni v dobrodelne ali mašne namene.

Žalujoči domači

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

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

Angela Jenkole
Češnova mama s Prebačevega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem, znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sve
te maše in za darove cerkve. Zahvaljujemo se gospodu kaplanu,
pevcem CeMPZ Sveti Mihael Olševek, pogrebni službi Navček in
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k lepemu obredu. Vsem imeno
vanim in neimenovanim Iskrena hvala.
Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA
Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet, kajti v našem srcu
je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.
(T. Carlyle)
V 69. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila ljubeča in skrbna
žena, mami, babi, sestra, teta

Marta Sajovic

roj. Gerkman, iz Cerkelj, 10. 10. 1953–23. 7. 2022
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za sočutno izrečena sožalja, sveče, cvetje, darovane sv.
maše, predvsem pa za posluh, miselno, dušno in duhovno pod
poro. Posebno zahvalo namenjamo duhovnemu pomočniku Luci
janu Potočniku za izjemno s sočutjem podprt pogrebni obred, ki
nas je globoko povezal na poslednji poti pokojne. Srčna hvala ses
tri Vidi za besede slovesa in nečaku Boštjanu, ki jih je prebral. Iz
redno hvaležni smo Vokalni skupini Svetlice za tenkočutno odpe
te melodije srca in duše. Zahvala tudi patronažni sestri Andreji za
sočutje in strokovnost v zadnjih letih, Pogrebni službi Pogrebnik
Dvorje za lepo opravljen pogrebni obred ter cvetličarni Cvetlični
vrt za čutno ustvarjene aranžmaje. Iskrena hvala vsem, ki ste se še
zadnjič prišli poslovit od nje, in vsem, ki ste jo v izjemnem številu
pospremili na zadnji tuzemski poti k večnemu počitku.
Naj telo počiva v miru, duša naj se radosti …
Žalujoči njeni: mož Janez, sin Janč, hči Mojca z družino –
vnučka Oskar in Tristran
Cerklje, 23. julija 2022
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Hiša, odeta v rdeče cvetje
Slišali smo, da v Kokri, najdaljši vasi v Sloveniji, stoji hiša, ki se šibi pod cvetovi pelargonij. Namignili so
nam, naj pohitimo, če jih želimo videti, saj lahko cvetovom lepoto vzamejo prve vročinske nevihte.
Alenka Brun
Kokra – Na Celarjevem, kjer
so prekrasni razgledi na
Kočno, Grintovec, Kokrško
sedlo z Zoisovo kočo, Kalški
greben in Krvavec, smo dejansko našli manjšo hišo, ki
je bila odeta v rdeče. Pa niso
bile le pelargonije tiste, ki so
se bohotile predvsem na balkonu, okenskih policah in
še kje; lepo so jih dopolnila
tudi korita različnih velikosti z bogatimi gomoljnimi begonijami – rdečimi seveda.
Po ozki, delno asfaltirani cesti, ki nas je od glavne
ceste Preddvor–Kokra–Jezersko pripeljala na devetsto
metrov nadmorske višine,
kjer leži omenjeni zaselek,
se človek znajde v drugem
svetu.

Več kot trideset korit
Ko smo tako pasli zijala
na košatih pelargonijah, je
od nekod prišel pes in kmalu za njim še njegova lastnika. »Petintrideset korit jih
je. Enkrat sem sicer poskusila kombinirati rdeče z rožnatimi, pa na koncu ni izpadlo dobro,« je z besedami
naše občudovanje pospremila Andreja Luznar, pridružil pa se ji je tudi soprog

Andreja Luznar med svojim cvetjem / Foto: Alenka Brun
Franci. »Vsako leto takole
cvetijo,« je nadaljevala. »Že
pet let. In vsako leto jih prezimiva.«
Glasno smo razmišljali, koliko dela je s tem. Prikimala nam je in dodala, da
je z gomoljnimi begonijami
glede tega lažje. »Shranim le
gomoljčke,« je povedala.

Mir in razgled
Luznarjeva sta oskrbnika hiške, ki smo jo tako zavzeto občudovali. Ona je sicer Notranjka, ki jo je pred

leti v Kranj pripeljalo iskanje
službe, Franci pa je doma iz
Poljanske doline. Spoznala
sta se v Kranju.
Povabila sta, naj sedemo,
ponudila sok. Izvedeli smo,
da je domač. Lahko bi bila samooskrbna, saj veliko stvari
postorita sama. Imata bogat vrt, na katerem ne manjka solate, fižola, paradižnika in podobne zelenjave.
Spoznata se tudi na zelišča.
In čeprav hiša stoji na nadmorski višini, ki zahteva prilagoditev, sta našla način, da

Pelargonije na balkonu privabljajo poglede. / Foto: Alenka Brun

jima zelenjava na vrtu dobro uspeva, paradižnik bogato obrodi.
Kako pa se je par sploh
znašel tu, če sicer živita v
Kranju, smo bili radovedni. Oskrbnica Andreja se
je razgovorila: »Ker sva planinca, imava zelo rada naravo, mir. Mož je želel razgled
na planine, na gore. Najprej
naju je vleklo na Primorsko, ker sva svoje čase veliko obiskovala Mangart, Matajur, Krn. Želela sva si staro kamnito hiško, za katero bi skrbela, a sva bila pri
iskanju neuspešna. Da bi
bila v njej podnajemnika,
vendar bolj v vlogi oskrbnikov – da hiša ni prazna in
da okoli nje kaj postoriva.«
Za nakup Luznarjeva nista imela denarja. Ko sta že
skoraj obupala, se je pokazala priložnost na Celarjevem. S pomočjo neke starejše gospe, ki je poznala
drugo gospo, ta pa lastnika,
se jima je želja izpolnila.
Dela jima nikoli ne zmanjka, v dolino po opravkih pa
Andreja pošlje soproga
Francija. Pošalila se je, da je
edino obisk frizerja nekaj,
kar šteje »pod nujno«, sicer
pa včasih tudi tri, štiri mesece preživi na Celarjevem – in
vsak dan sproti uživa. Za stik
s svetom ima internet, telefon, televizijo. »Mož bere
Gorenjski glas in me obvesti o stvareh, ki so zanimive
… Prav nič mi ne manjka,«
je z iskrico v očeh povedala
Andreja Luznar, ki se z enako strastjo kot gojenja paradižnika loteva kuhanja marmelade, izdelave butar. In
pozimi kvačkanja. Izjemno
rada pa ima tudi vse, kar je
v zvezi s kulturno dediščino,
zlasti pa raziskovanje družinskih debel.
»Veste,« nam je še zaupala tik pred našim odhodom,
»danes je umetnost biti
skromen in istočasno znati
živeti v sožitju z naravo.«

Štirisedežnico
Vitranc 2 še gradijo
Suzana P. Kovačič
Kranjska Gora – Gradnja
nove štirisedežnice Vitranc 2, ki poteka po trasi
nekdanje enosedežnice, še
poteka. Načrt je bil, da jo
zgradijo do začetka letošnje poletne turistične sezone, vendar so se dela izvajalca gradbenih del, kot so
sporočili iz RTC Žičnice

Kranjska Gora, nepričakovano nekoliko zavlekla.
»V tem trenutku nas čaka
še kar precej dela, zato vsi
srčno upamo, da bomo sedežnico lahko – če ne prej
– zagnali za zimsko sezono
2022/23.« Kot smo že poročali, je vrednost investicije ocenjena na tri milijone evrov, štirisedežnica bo
znamke Leitner.

Na vrhu bodoče štirisedežnice Vitranc 2

Plesno doživetje v naravi
Visoko pri Poljanah – Pod toplarjem v neposredni bližini Dvorca Visoko potekajo plesni večeri, ki jih organizira Plesni klub
Art iz Škofje Loke pod pokroviteljstvom Zavoda Poljanska dolina. Plesalci so se prejšnji petek zavrteli v ritmih angleškega
valčka, fokstrota, diskofoksa, salse in drugih družabnih plesov.
Plesna podlaga je urejena prav za ta dogodek. Idejni vodja projekta plesni učitelj Matevž Jerman je povedal: »Ni lepšega kot
združitev plesa in narave na tako znanem kraju, kot je Dvorec
Visoko. Načrtujemo, da bodo plesni večeri postali stalnica.«
Vodja kavarne Martina Ambrožič Tušar je dodala: »Plesni večeri pod kozolcem ponujajo romantično vzdušje ob plesu in
druženju. Kavarna Visoko ob tem poskrbi, da se plesalci tudi
osvežijo.« Naslednje plesno doživetje bo v petek, 19. avgusta,
ob 20. uri, prijavite se na info@plesniklub-art.com.

Plesno doživetje v naravi na Dvorcu Visoko / Foto: arhiv organizatorja

Poletne noči z glasbo tudi v avgustu

vremenska napoved
Danes bo pretežno jasno, popoldne in zvečer niso izključene
plohe ali nevihte. Jutri bo sončno in vroče z večernimi plohami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno, še je možna
kakšna ploha ali nevihta.
Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

PETEK

SOBOTA

15/33 oC

17/33 oC
14/32 oC

14/32 oC
16/34 oC
15/28 oC

17/33 oC

16/34 oC

20/36 oC
17/34 oC

NEDELJA

14/33 oC

Kranjska Gora, Mojstrana – Julija in avgusta živi festival v
organizaciji Turizma Kranjska Gora, ki smo ga poznali pod
imenom Poletje pod Vitrancem, ker pa se je Kranjski Gori letos
pridružila še Mojstrana, so ga naslovili Poletne noči. Festival v
vseh terminih ob koncih tedna poteka od 20.30 do 22. ure na
Trgu na Gorici v Kranjski Gori in Trgu olimpijcev v Mojstrani.
Danes, v petek, 5. avgusta, bo Večer na trgu v Kranjski Gori s
koncertom Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora, v Mojstrani pa nastop skupine Spoonful. V nedeljo bo v Kranjski
Gori nastopil The West band.

17/34 oC

Zahvala

20/34 oC

17/32 °C 18/31 °C

18/26 °C

23/35 oC

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in veliko
pomoč pri iskanju pogrešanega Marka Demšarja iz Železnikov.
Svojci pogrešanega

