
Hotavlje – Lanskoletna go-
renjska gazela Marmor Ho-
tavlje velja za enega vodilnih 
svetovnih oblikovalcev kam-
na. Delajo s svetovno znani-
mi in uveljavljenimi arhi-
tekti, oblikovalci in znani-
mi osebnostmi, opremlja-
jo luksuzne jahte, izvažajo 
butično pohištvo v Ameriko 
in sodelujejo pri odmevnih 
projektih doma in v tujini. 
Pred kratkim so nase ponov-
no opozorili z oblikovanjem 
mize, za katero so navdih do-
bili po norveški naravni zna-
menitosti Trolov jezik.

Podjetje Marmor Hotavlje je v sodelovanju z arhitektom in oblikovalcem Alexandrom Purcellom 
Rodriguesom izdelalo posebno mizo, ki ponazarja pomol iz naravne skale. / Foto: Marmor Hotavlje

Aleš Senožetnik

Tkali na novih statvah

Staro balonsko ponjavo iz Radovljice bodo namestili in preizkusili v Kamniku, 
kjer si že vrsto let želijo pokritega bazena in s tem boljših pogojev za svoje 
športnike.

Radovljica, Kamnik – Na ra-
dovljiškem kopališču je že 
vse od začetka leta v teku mi-
lijonski projekt popolne re-
konstrukcije bazenskega 
kompleksa, a ta v prvi fazi, 
ki bo predvidoma zaključe-
na do pomladi, še ne obsega 
prenove samega olimpijske-
ga bazena in postavitve pre-
mične strešne konstrukcije 
nad njim.

Bazen je ves čas v uporabi 
tako za rekreativne kot špor-
tne plavalce, v Plavalnem 
klubu Radovljica pa so se 
odločili, da več kot dvajset 
let staro balonsko ponjavo, s 

katero so vsako jesen bazen 
prekrivali in jo nato spomla-
di odstranjevali iznad kopa-
lišča, zamenjajo z novo. Ta 
bo, če se bo izšlo po načrtih, 
nad radovljiškim bazenom 
stala že 1. septembra, je za-
gotovil predsednik Plaval-
nega kluba Radovljica Aleš 
Klement.

Kot je še pojasnil, so se za 
menjavo odločili v času, ko 
je imel stari balon še nekaj 
vrednosti; dobavitelj pa ga je 
vzel v račun.

A čeprav je radovljiški ba-
lon že precej star, ga z vese-
ljem pričakujejo v Kamniku, 
kjer si športni klubi – plaval-
ci, vaterpolisti in triatlonci 
– že vrsto let želijo boljših 

pogojev za treninge. Letni 
bazen Pod skalco namreč 
obratuje le tri mesece v letu, 
preostali čas pa se morajo 
športniki na treninge voziti 
v druge kraje.

»Pobuda, da v Kamniku 
namestimo balonsko ponja-
vo, ki je bila do sedaj nameš-
čena na radovljiškem baze-
nu, je prišla s strani Plaval-
nega kluba Kamnik. Pobu-
do smo na občini podprli,« 
je povedal kamniški župan 
Matej Slapar.

Če bo šlo vse po sreči, bi 
kamniški bazen z radovlji-
ško balonsko ponjavo lahko 
pokrili do konca leta. Staro balonsko ponjavo so v začetku letošnjega poletja še zadnjič odmaknili iznad 

radovljiškega bazena. Jeseni jo bo nadomestila nova, s staro pa bodo testno prekrili 
kamniški bazen. / Foto: Gorazd Kavčič

VREME

Danes bo občasno deževa-
lo. Jutri in v četrtek bo 
delno jasno s popoldanski-
mi plohami in nevihtami.

jutri: delno jasno

13/28 °C

Marjana Ahačič,   
Jasna Paladin

Radovljiški balon na kamniški bazen
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Podjetje Marmor Hotavlje je nase ponovno opozorilo z oblikovanjem mize, za katero so navdih dobili 
pri norveški naravni znamenitosti Trolov jezik. Z njo so opremili vilo v Londonu.

S Hotavelj v prestižno vilo

AKTUALNO

Podhodi za žabe  
na cestah
Med spomladansko in jesensko 
selitvijo dvoživke oziroma žabe 
pogosto prečkajo ceste, zato pri-
haja do večjih pomorov.

3

GORENJSKA

Župani v bitko  
za novi mandat
Novembra bodo lokalne volitve in 
župane gorenjskih občin smo 
vprašali, ali nameravajo ponovno 
kandidirati.

4

KULTURA

Od Hude mravljice  
do Bacha
Člani umetniške družine Krajnčan 
se bodo na četrtkovem koncertu v 
ljubljanskih Križankah predstavili 
vsak na svoj način.

12

ZANIMIVOSTI

Pogled na planino  
z gugalnice
Na Veliki planini so tudi uradno 
odprli tri gugalnice velikanke, ki so 
svoje mesto našle na zapuščenih 
stebrih nekdanje žičnice.

24

Dan teric v Davči je za domačine pomemben 
dogodek, na katerega se zelo dolgo pripravljajo. 
Minuli konec tedna so si ponovno nadeli oprave, 
znane našim pradedkom in prababicam ... �10. stran

Kulturno-etnografsko prireditev Dan teric so letos pripravili 
že 38. zapored. / Foto: Tina Dokl
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Ljubljana – Strokovne 
usmeritve posvetovalne 
skupine pri Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ) za jesen in zimo slo-
nijo na petih stebrih: cep-
ljenju, obvladovanju pre-
nosa okužb, spremljanju 
SARS-CoV-2, testiranju in 
zdravljenju ter ukrepih, ki 
zmanjšujejo stike. Ob tem 
v posvetovalni skupini, ki jo 
vodi epidemiolog Mario Fa-
fangel, predlagajo dvosto-
penjski sistem prilagajanja 
priporočil, fazo 1 in fazo 2, 
ter 13 ukrepov, ki so v obeh 
fazah enaki, a se stopnjuje-
jo. Redno prezračevanje za-
prtih prostorov je osnova v 
obeh fazah.

Faza 1 in faza 2
V stanju faze 1 priporoča-

jo ukrepe, ki so usmerjeni v 
zamejevanje širjenja SAR-
S-CoV-2, vendar ne pose-
gajo pomembno v vsakda-
nje življenje večine posa-
meznikov.

Faza 2 je odziv na sce-
narij, v katerem se pred-
postavlja intenzivno kro-
ženje novih različic virusa, 
pogoste ponovne okužbe 
in upad zaščite, pridoblje-
ne s cepljenjem ali po pre-
boleli bolezni. V tem sce-
nariju se pričakuje izrazito 
povečanje števila hospitali-
zacij zaradi covida-19 tudi 
nasploh, ne le med ran-
ljivejšimi skupinami. Cilj 
javnozdrav stvenih ukrepov 
v fazi 2 je znižanje števila 
obolelih, obolelih s težjo 
obliko covida-19 in umrlih 
ter zagotav ljanje vzdržnos-
ti zdravstva z upoštevanjem 
tehtanja med sprejemlji-
vostjo, družbenim breme-
nom in učinkovitostjo pri-
poročil, je na četrtkovi no-
vinarski konferenci pouda-
ril Fafangel.

Zaščitne maske, 
testiranje

V fazi 1 zaščitne maske pri-
poročajo v zaprtih javnih pro-
storih, vključno z javnim pre-
vozom, nujna pa je njihova 
uporaba v zdravstvu, lekar-
nah, domovih za starejše in 
socialnovarstvenih zavodih, 
kar pa že velja. Ob prehodu 
v drugo fazo bi bile maske 
obvezne v vseh zaprtih jav-
nih prostorih, razen v vzgo-
ji in izobraževanju. Za učen-
ce, dijake in študente je v fazi 
1 predvideno samotestiranje 
na domu ob pojavu simpto-
mov, v fazi 2 pa presejalno te-
stiranje vsaj enkrat na teden. 
Kot je poudaril Fafangel, ka-
rantene za osebe brez znakov 
okužbe niso predvidene, ven-
dar velja: če si bolan, ostani 
doma.

Prireditve
Prepovedi na dogodkih 

in prireditvah imajo največ-
krat nasprotni epidemiolo-
ški učinek, ker se ljudje v 

tem primeru »selijo« v slab-
še nadzorovane prostore, 
je opozoril Fafangel. Kljub 
temu pa naj osebe, pri kate-
rih obstaja tveganje za tež-
ji potek covida-19, razmisli-
jo, ali naj se množičnih pri-
reditev udeležijo, če pa se že 
jih, naj posežejo po zaščitnih 
ukrepih (cepljenje, maska, 
razdalja). Tudi v fazi 2 niso 
predvidene prepovedi prire-
ditev, higienska priporočila 
NIJZ pa postanejo nujna, šte-
vilo obiskovalcev se prilagodi 
glede na površino prostora.

Cepljenje
Vodja delovne skupine za 

cepljenje proti covidu-19 pri 
posvetovalni skupini imu-
nolog Alojz Ihan je povedal, 
da je cepljenje še vedno na-
jenostavnejši in najučinko-
vitejši samozaščitni ukrep 
proti težji obliki covida-19. 
Cepljenje z drugim poživit-
venim odmerkom se pripo-
roča osebam, starejšim od 
šestdeset let, ter posebno 

ranljivim kroničnim bol-
nikom. Osebam, ki še niso 
pristopile k cepljenju, pa 
svetujejo, da to storijo čim 
prej. Cepljenje naj v nobeni 
fazi ne bi bilo obvezno.

Delo na domu
Delo na domu se v fazi 1 

priporoča ljudem s tvega-
njem za težji potek covi-
da-19, ki jim to omogoča na-
rava dela, v fazi 2 pa tudi dru-
gemu delovnemu prebival-
stvu, če je to mogoče.

Pri izdelavi strokovnih iz-
hodišč in usmeritev je pos-
vetovalna skupna upošteva-
la več možnih dolgoročnih 
scenarijev. V primeru sta-
nja nove epidemije predla-
gajo vladi, da v najkrajšem 
možnem času skliče sesta-
nek predstavnikov stroke in 
vlade glede presoje o nadalj-
njem ukrepanju.

Na ministrstvu za zdravje 
bodo preučili priporočila in 
odločitev javnosti predstavili 
v kratkem.

Suzana P. Kovačič

Vodja strokovne posvetovalne skupine za covid-19 pri NIJZ epidemiolog Mario Fafangel: 
brez prepovedi prireditev, zaščitne maske v fazi 1 nujne le ponekod. / Foto: zajem zaslona

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den sprejela ukrepe za 
preprečevanje energetske 
revščine, ki bodo omilili po-
sledice in vpliv visokih cen 
energentov in cen življenj-
skih potrebščin v času og-
revalne sezone. Ko bo pred-
log sprejel še državni zbor – 
po nujnem postopku –, bodo 

upravičenci prejeli dvesto 
evrov dodatka. In kdo bodo 
upravičenci? Posamezniki 
in družine, ki so prejemniki 
denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka; po oce-
nah jih je okrog 63 tisoč.

Samske osebe bodo preje-
le 200 evrov, družine z enim 
staršem 200 evrov in še 118 
evrov za vsakega otroka ozi-
roma dodatnih 59 evrov, če 

je otrok dodeljen v skupno 
varstvo in vzgojo. Dvostarše-
vske družine bodo prejele 314 

evrov in še 118 evrov za vsake-
ga otroka ali 59 evrov, če je ot-
rok dodeljen v skupno varstvo 

in vzgojo. Pari brez otrok pa 
bodo prejeli 314 evrov.

Prav tako bodo 200 evrov 
dodatka prejeli invalidi, 
upravičenci do nadomestila 
za invalidnost; takšnih je ok-
rog 7400.

Energetski dodatek bodo 
upravičenci prejeli samo 
enkrat, in sicer na svoj tran-
sakcijski račun, vloge pa jim 
ne bo treba vložiti.

Dvesto evrov energetskega dodatka bodo dobili prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega 
dodatka ter invalidi.

Urška Peternel

Kamnik – Kot nam je Na-
taša Pirc Musar povedala 
včeraj pred stavbo Uprav-
ne enote Kamnik, kjer je 
skupaj s svojimi podporni-
ki začela zbirati potrebne 
podpise, si je rojstno mesto 

(že vrsto let sicer živi v Ra-
domljah) izbrala za zače-
tek, tu pa bo zbiranje podpi-
sov konec meseca tudi skle-
nila. A prepričana je, da bo 
pet tisoč podpisov zbrala ve-
liko prej.

»Glede na to, da je odziv 
s terena zares zelo dober, 
v bazi imamo več kot 400 

prostovoljcev, sem prepri-
čana, da ne bomo potrebo-
vali trideset dni, kolikor jih 
imamo na voljo. Ne glede na 
to bom ves ta čas na terenu, 
tako kot sem bila že pretekli 
mesec. Na ta način spozna-
vam ljudi in njihove težave, 
predvsem pa grem v kraje, 

kjer še nisem bila, in v insti-
tucije, katerih delovanje kot 
bodoča predsednica moram 
poznati. Če mi uspe zmaga-
ti, želim na to funkcijo pri-
ti dobro pripravljena,« nam 
je povedala.

Na Gorenjskem se bo zno-
va mudila 29. avgusta, ko bo 
obiskala Jesenice in Kranj.

Nataša Pirc Musar / Foto: Jasna Paladin

Navdih je v tej skali našel 
tudi večkrat nagrajeni obli-
kovalec Alexander Purcell 
Rodrigues, ki se je za izved-
bo svoje ideje, posebne uni-
katne mize, obrnil na Mar-
mor Hotavlje, kjer so jo iz-

delali na podlagi njegove 
skice.

Mizo so izdelali s posebno 
tehniko, ki omogoča rezanje 
kamna na debelino le pet 

milimetrov, s čimer so nje-
no težo s prvotnih treh ton 
zmanjšali na le pol tone.

Projekt je bil zahteven tudi 
zaradi številnih posebnosti, 
ki si jih je zaželela stranka, 
med drugim so morali va-
njo vključiti poseben predal 
z električnim mehanizmom 

za odpiranje, na koncu pa je 
bilo treba poskrbeti še za va-
ren prevoz do Londona, kjer 
je svoje mesto dobila v pre-
stižni vili.
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Knjigo prejme METOD GATEJ iz Železnikov.

Posvetovalna skupina za covid-19 je predstavila strokovna priporočila za obvladovanje covida-19 v 
jesensko-zimskem času, ki zajemajo dve fazi. Prehod iz prve v drugo fazo bo odvisen od zasedenosti 
postelj na oddelkih za intenzivno nego.

Kakšni ukrepi nas čakajo

Kdo bo prejel dvesto evrov dodatka

S Hotavelj v prestižno vilo

Za izplačilo energetskega 
dodatka vloge ni treba 
vložiti.

Unikatno mizo so izdelali na osnovi skice večkrat 
nagrajenega oblikovalca Alexandra Purcella 
Rodriguesa.

 � 1. stran

Jasna Paladin

Podpise začela zbirati 
v rodnem Kamniku
V ponedeljek je podpise volivcev in volivk začela 
zbirati kandidatka za predsednico države Nataša 
Pirc Musar.
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Kranj – Na selitvenih po-
teh dvoživkam veliko oviro 
predstavljajo ceste, kjer med 
selitvijo prihaja do povozov 
velikega števila osebkov. Na 
določenih cestah so vgradili 
podhode, a ukrep se ne izka-
že vselej za učinkovitega. Po 
ugotovitvah Centra za kar-
tografijo favne in flore, ki 
je leta 2017 v okviru naloge 
Predlog ukrepov za zaščito 
dvoživk na cestah v upravlja-
nju DRSI pripravil pregled 
stanja na tem področju, so 
bili ukrepi za varstvo dvoži-
vk povečini le delno izvede-
ni. »Vgrajeni so bili le pod-
hodi, varovalne in usmerje-
valne ograje pa ne. Tudi na 
edini lokaciji, kjer so bili iz-
vedeni vsi ukrepi, ti zara-
di nevzdrževanja ne delu-
jejo. Ograje so poškodova-
ne ali pa popolnoma zasu-
te z rastlinskim odpadom, v 
podhodih so cestni odpadki, 
vhodi so preraščeni z grmov-
jem. Zaradi vseh navedenih 
razlogov na vseh lokacijah še 
vedno prihaja do povozov,« 
so pojasnili.

Nekaj tovrstnih podhodov 
za dvoživke je tudi na Go-
renjskem. Ob izgradnji ško-
fjeloške obvoznice leta 2015 
je bil zgrajen en podhod za 
dvoživke, štirje prepusti so 
bili prilagojeni za prehajanje 
dvoživk, varovalne ograje pa 
so bile postavljene samo ob 
podhodu za dvoživke pri 

ribniku v Puštalu. Na obvo-
znici so nameščene tudi t. 
i. new jersey ograje in pro-
tihrupne ograje, ki naj bi 

preprečevale dostop živa-
lim na cestišče. Kljub vsem 
ukrepom pa ugotavljajo, da 
na škofjeloški obvoznici v 
času selitev dvoživk prihaja 
do povozov.

Ureditev dveh prepustov 
za prehajanje dvoživk je bila 
izvedena tudi ob gradnji 

obvoznice v Gorenji vasi, 
ob tem pa ocenjujejo, da na 
tem odseku verjetno ne pri-
haja do večjih selitev dvoži-
vk. »Znano je le, da so bili 
zabeleženi povozi dvoživk 
na odseku regionalne ces-
te, ki se začne takoj za na-
seljem Gorenja vas in na-
daljuje v smeri do Hotavelj 
oziroma Podgore,« so po-
jasnili. Kot dober primer 
izvedbe ukrepov so naved-
li cesto skozi naselje Rova 
na lokalni cesti Radomlje–
Rova v občini Domžale, kjer 
so bili v letu 2016 zgrajeni 
štirje podhodi za dvoživke s 
pripadajočo obojestransko 
varovalno ograjo.

Gradnja med Jeprco in 
Kranjem

Gradnje podhodov za dvo-
živke so se lotili tudi na regi-
onalni cesti Jeprca (Medvo-
de)–Labore (Kranj), kjer so 
4,4-kilometrski odsek zače-
li obnavljati lani. Ker so ugo-
tovili večje število prehodov 
dvoživk, so se dela zavlekla, 
saj bodo zdaj zgradili podho-
de zanje. Podjetje Inkaing 
bo zgradilo deset podhodov 
z betonskimi cevmi z izved-
bo vhodno-izhodnih porta-
lov na obeh straneh nasipne 
brežine. Izvajalec del, Go-
renjska gradbena družba, bo 
tako obnovo odseka zaključil 
predvidoma jeseni letos.

Maša Likosar

Na regionalni cesti Medvode–Kranj gradijo deset podhodov za dvoživke. / Foto: Tina Dokl

V soboto so v Gorjah gos-
tili kenijskega duhov-
nika Ima Donalda, 

ki je zadnja leta tesno pove-
zan s Slovenijo. Prav v njego-
vo župnijo je ob posredova-
nju Slovenske karitas, katere 
ena najaktivnejših sodelavk 
na mednarodnem področju je 
Jana Lampe iz Gorij, doslej 
prišlo že veliko pomoči: koze 
za revne družine, novi prosto-
ri za porodnišnico, obnovljen 
vodnjak ...

Duhovnik je pripovedoval o 
življenju, ki večini od nas ni 
blizu. Težko si je predstavlja-
ti, da nekje obstajajo skupnos-
ti, v katerih ljudje živijo v hu-
dem pomanjkanju osnovnih 
življenjskih dobrin. Nič lažja 
ni predstava o nenehnih spo-
padih med različnimi plemeni 
na koščku zemlje, tako pustem 
in nerodovitnem, da se niti dol-
goletnim britanskim koloniza-
torjem ni zdelo vredno ukvar-
jati z njim.

Pa vendar je to tudi svet, ki 
ga je tako kot nas v zadnjih le-
tih prizadela epidemija, tudi 
oni čutijo posledice surovega 
vojaškega konf likta v Ukrajini.

Ruski plin je zagotavljal 
energijo tudi za Afriko in tis-
tega nekaj poljedelstva, ki ga 
omogoča pusta peščena zem-
lja, je odvisnega prav od v 
Ukrajini proizvedenih gnojil. 
Humanitarna kriza, ki se je to 
pomlad začela pred našim pra-
gom, ima močan odmev tudi v 
Afriki.

Afrika. Zdi se tako daleč in 
tako drugačna od tega, kar 

nam je domače, da je mno-
gim težko iskreno sočustvovati 
s tamkajšnjimi ljudmi. Je lah-
ko še kaj bolj drugače od podo-
be slikovite vasice ob vznožju 
Alp, vsepovsod zelene, z vode 
polnim zaledjem Radovne, bo-
gatimi travniki, ki dajejo hrano 
za živino, bližnjim Bledom in 
čudovito naravo, ki kar ponu-
jata priložnosti, ki jih prinaša 
turistično gospodarstvo?

A že en obisk lahko poka-
že, da je svet vendarle samo 
eden in da se tudi za najbolj 
črno – ali najbolj belo – barvo 
kože skrivajo zgolj ljudje. Eni, 
ki imamo to srečo, da smo ro-
jeni v relativno varnost in obi-
lje tako imenovanega razvitega 
sveta, in drugi, katerih dom je 
– Afrika.

Zaradi posameznikov, ki so 
si upali prečkati nevidno mejo 
med obema, na prvi pogled 
tako različnima si svetovoma, 
so se med pustim Lodwarjem 
in idiličnimi Gorjami spletle 
človeške vezi, z njimi pa sočutje 
v dobesednem pomenu besede. 
Zato je bila v soboto dvorana 
polna. Čeprav je jasno, da po-
moč potrebujejo tudi mnogi pri 
nas – v razvitem svetu, Evropi, 
Sloveniji, na Gorenjskem, za-
gotovo tudi v Gorjah, jih to ne 
odvrne, da ne bi zmogli videti 
človeka v stiski na drugem kon-
cu sveta. Ali kot je na prireditvi 
rekel župnik Matej Pav lič: Svet 
je majhen, globalna vas. Ne 
samo s trgovino, ne le v preto-
ku informacij – svet naj posta-
ne povezan tudi skozi solidar-
nost in dobroto.

Svet je v resnici majhenMed spomladansko in jesensko selitvijo dvoživke oziroma žabe prehajajo med mrestišči in kopenskimi 
bivališči ter pogosto prečkajo ceste, zato v tem času prihaja do večjih pomorov. Da bi to preprečili, tudi 
na Gorenjskem na določenih cestnih odsekih vgrajujejo podhode za dvoživke.

Podhodi za žabe na cestah

Vrba – Civilnodružbeno gi-
banje Zdrava družba je v po-
nedeljek v Vrbi napovedalo 
začetek zbiranja potrebnih 
pet tisoč podpisov in s tem 
kampanje za izvolitev svo-
jega kandidata na jesenskih 
predsedniških volitvah Bori-
sa Veneta.

Kot je na predstavitvi pri 
rojstni hiši Franceta Prešer-
na poudaril avtor več knji-
žnih del, predavatelj, oseb-
ni motivator in poslovnež, 
si bo kot predsednik priza-
deval za čimprejšnje popra-
ve in izboljšave na vseh pod-
ročjih življenja. Dejal je tudi, 
da se bo odzival na aktualna 
dogajanja, in kot je posebej 
poudaril, ne bo molčal, ka-
dar bo čutil, da je o nečem 
treba spregovoriti.

V ta namen je poudaril te-
meljni koncept svoje kam-
panje z naslovom Pridite 
mi povedat, pri čemer bo, 
kot je poudaril, na terenskih 

obiskih v prvi vrsti poslu-
šal ljudi, da izve, kaj je bilo 
v tridesetih letih preslišano 
v naši državi. Ob tem je vo-
livce nagovoril k podpori in 

sodelovanju, da bo lahko že 
v času poteka kampanje jav-
no izpovedal vse tisto, kar bo 
slišal. »Nisem le vaš kandi-
dat, sem tudi vaš glas v pred-
sedniški kampanji, glas sle-
hernega med nami.«

Po besedah Borisa Veneta 
je torej vodilna misel in cilj 
njegove kampanje: Zmaga 
za vse ljudi, glas za vsakogar, 
za blaginjo vseh in življenje 
v zdravi družbi ter vzposta-
vljanje izgubljene suvereno-
sti Republike Slovenije.

Ob tem je poudaril še željo, 
da bi bila prihajajoča predse-
dniška kampanja promocija 
dobrega in da bi bili v njej iz 
spoštovanja do državljanov 
kandidati predstavljeni poš-
teno in enakovredno, voliv-
cem pa tako omogočen ve-
rodostojen izbor najboljše-
ga med njimi.

V ponedeljek je kandidaturo za predsednika Slovenije napovedal gorenjski kandidat Boris Vene iz Vrbe, 
ki za najvišjo funkcijo v državi kandidira kot predstavnik civilnega gibanja Zdrava družba.

Marjana Ahačič

Boris Vene v tekmo za predsednika
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V Sloveniji so vse vrste 
dvoživk zaščitene in 
uvrščene na rdeči 
seznam.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Kandidat za predsednika države Boris Vene, ob njem na 
fotografiji desno soproga in vodja volilnega štaba Mojca 
Vene, se je predstavil v domači Vrbi, kjer ga je pozdravil 
župan Leopold Pogačar, njegovo kandidaturo pa je podprla 
tudi županja Semiča Polona Kambič / Foto: Tina Dokl
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Občina Jesenice

Jeseniški župan Blaž Ra-
čič, pred štirimi leti novi-
nec v politiki, se bo potego-
val za drugi mandat. »Ob na-
javi prve kandidature za žu-
pana Jesenic sem se zave-
dal zahtevnosti izziva. Tako 
sem že takrat pričakoval, da 
bodo za udejanjanje vseh za-
misli potrebna več kot štiri 
leta dela, kar je sicer v poli-
tiki razmeroma kratka doba. 

Doslej sem opravil približ-
no polovico poti in posta-
vil dobre temelje za nadalj-
nje delo. Začete projekte že-
lim nadaljevati,« je povedal. 
Med projekti je omenil pred-
vsem zagotavljanje več par-
kirnih mest z gradnjo garaž-
nih hiš, urejanje poslovne 
cone in energetsko sanacijo 
javnih objektov, krepitev vlo-
ge Jesenic kot zdravstvenega 
središča, spodbujanje stano-
vanjske gradnje za mlade in 
še večjo podporo društveni 
dejavnosti.

Občina Žirovnica
Župan Občine Žirovni-

ca Leopold Pogačar, ki za-
ključuje četrti mandat, bo 
ponovno kandidiral kot 
nestrankarski kandidat sku-
paj s svojo Neodvisno listo 
za Žirovnico. Ob tem je po-
jasnil, da bi rad v svojem pe-
tem mandatu zaključil nekaj 
projektov, ki so pomemb-
ni za občane in razvoj obči-
ne, kot je deinstitucionalno 

varstvo starejših, obvoznica 
Vrba, obnova državne ceste 
skozi Žirovnico. Poleg tega 
si bo prizadeval za nov cevo-
vod od zajetja III v Završni-
ci in gradnjo še enega vodoh-
rana na območju občine za 
zagotavljanje večje akumu-
lacije pitne vode, sprejetje 
novega občinskega prostor-
skega načrta, lokalni ener-
getski koncept (LEK) in širi-
tev vrtca.

Občina Bled
Četrti mandat zaključuje 

tudi župan Občine Bled Ja-
nez Fajfar, ki se bo na no-
vembrskih volitvah potego-
val še za petega. Odločitvi 
za ponovno kandidaturo so 
botrovale 16-letne izkušnje, 
ki jih je Fajfar pridobil s po-
močjo sodelavcev. Obenem 
želi dokončati projekte, ki so 
strateško pomembni za raz-
bremenitev Bleda in širšega 
okolja. »Za prihajajoče izzi-
ve imam zadosti energije in 
elana,« je dodal Fajfar, ki bo 
med prednostne projekte v 
novem mandatu uvrstil ure-
janje infrastrukture, vezane 
na izboljšanje bivanja in va-
rovanja okolja, kot sta juž-

na razbremenilna cesta in 
kolesarska povezava z Bo-
hinjem, ter izgradnjo nove 
osnovne šole.

Občina Gorje
Petra Torkarja, ki je župan 

Občine Gorje vse od njene 
ustanovitve dalje, je ljube-
zen do Gorij in vseh obča-
nov spodbudila h kandida-
turi za peti mandat. Torkar 
verjame, da bodo s svetni-
ško skupino lahko nada-
ljevali in uspešno zaključi-
li začete projekte. »Realizi-
rati želimo tudi tiste, ki so 
že v pripravi, kot so na pri-
mer posodobitev in dogra-
ditev vodovodnega omrež-
ja, vzpostavljanje komunal-
nih pogojev za oživitev smu-
čišča Zatrnik, izgradnja no-
vega kulturnega, športne-
ga in turističnega centra na-
mesto obstoječega kulturne-
ga doma,« je povedal in pou-
daril, da bo v novem manda-
tu še več pozornosti namenil 

kvaliteti bivanja ter ustvarja-
nju pogojev za družbeni in 
ekonomski razvoj gorjanske 
skupnosti.

Občina Šenčur
Šenčurski župan Ciril 

Kozjek se bo potegoval za 
tretji mandat. Kot je pojas-
nil, odločitev za kandida-
turo ni bila enostavna, a je 
pretehtala želja po sklenit-
vi dveh večjih projektov, ki 
sta tik pred izvedbo, in si-
cer gradnje doma starostni-
kov v Šenčurju in gradnje dr-
žavne ceste Britof–Hotema-
že. Obenem si bo prizadeval 

za realizacijo obeh postop-
kov sprememb in dopolni-
tev Občinskega prostorske-
ga načrta, tako za širitev po-
slovne cone kot tudi druge-
ga, ki bo omogočal nadaljnji 
razvoj občine Šenčur. »Po 
izvedbi javnega natečaja pa 
bom v svojem tretjem man-
datu poskrbel za gradnjo no-
vega kulturnega doma v Šen-
čurju, kjer bodo tudi prosto-
ri knjižnice, in gradnjo no-
vega gasilskega doma v Šen-
čurju,« je še dodal Kozjek.

Občina Radovljica
Ciril Globočnik, župan 

Radovljice, se bo s svojo 
nestrankarsko Listo Ciri-
la Globočnika potegoval še 
za četrti mandat. »Čeprav 
bi se lahko oktobra že for-
malno upokojil, od vsepov-
sod dobivam potrditve, da 
skupaj s sodelavci delamo 
dobro. Imam dovolj moči 
in energije in uživam v svo-
jem delu, dodatno spodbudo 

pa mi je dal nedavno spreje-
ti razvojni program občine, 
ki daje usmeritev za nadalje-
vanje tistega, kar smo uspeš-
no zastavili v preteklih letih.

Občina Kamnik
Kamniški župan Ma-

tej Slapar se bo jeseni po-
tegoval za svoj drugi man-
dat. Čeprav je član stranke 
NSi, se bo na volitve podal s 
podporo volivcev. »Kamnik 
je velika občina, po površi-
ni tako velika kot Ljubljana, 
imamo pa desetkrat manj-
ši proračun kot prestolnica, 
zato moramo skrbno obrni-

ti vsak evro. Potreb je veli-
ko, želja še več, zato dela ne 
bo zmanjkalo,« nam je po-
vedal župan, ki si v prihod-
njem mandatu želi dokon-
čati veliko projektov – po-
udaril je predvsem asfalti-
ranje makadamskih cest, 
gradnjo kanalizacije v delih 
občine, kjer je še ni, še večjo 
skrb za pitno vodo, gradnjo 
novih stanovanj in uredi-
tev dodatnih parkirišč v sre-
dišču mesta, gradnjo garaž-
ne hiše pri zdravstvenem 
domu, ureditev pokritega 
bazena in športne dvorane 
ter več projektov na podro-
čju turizma. »Če bo občina 
prijazna turistom, bo tudi 
domačinom,« je prepričan.

Občina Gorenja vas - 
Poljane

»Smo na pravi poti, de-
lamo naprej,« je kandi-
daturo za svoj peti man-
dat na čelu občine napove-
dal župan Občine Gorenja 

vas - Poljane Milan Čadež. 
Predvsem si želi dokončne 
ureditve krajevnih središč 
na Sovodnju, v Leskovici in 
na Trebiji, medtem ko Go-
renja vas že dobiva končno 
podobo z gradnjo Hiše ge-
neracij in obnovo ulice proti 
pokopališču, urejajo pa tudi 
središče Poljan. Med najpo-
membnejšimi večjimi pro-
jekti je posebej omenil še 
ureditev podružnične šole 
v Javorjah.

Občina Naklo
Župan Občine Naklo Ivan 

Meglič se bo potegoval za 
svoj drugi mandat, za zdaj 
s podporo Slovenske ljud-
ske stranke. Kot je napo-
vedal: »Dokončati želimo 
gradnjo fekalne kanalizaci-
je, kjer je še ni, ter obnovo 
vodovodnega sistema in za-
gotoviti stabilno in varno os-
krbo z vodo. Uredili bomo 
vso potrebno infrastruktu-
ro v poslovni coni in omogo-
čili nove gradnje poslovnih 
subjektov ter s tem poveza-

na nova delovna mesta. Do-
končati želimo športni park 
z nogometnim igriščem, na-
daljevali bomo opremljanje 
gasilskih društev, še naprej 
skrbeli za varno in prijetno 
bivanje starejših občanov in 
za ustrezne materialne po-
goje za delovanje društev. 
Poskrbeli bomo za vzdrže-
vanje občinskih objektov, 
v prvi vrsti bo potrebna ob-
nova strehe in ogrevanja na 
centralni OŠ Naklo.«

M. L., U. P., J. P., M. R.,   
M. A., S. K.

Novembra bodo lokalne volitve in župane gorenjskih občin smo vprašali, ali bodo ponovno kandidirali. Objavljamo prvi del 
članka, drugi del bo objavljen v petek.

Župani v bitko za novi mandat Gozd - Martuljek – Gorenjska 
turistična zveza in Turistično 
društvo Gozd - Martuljek va-
bita v soboto, 27. avgusta, na 
51. srečanje gorenjskih turi-
stičnih delavcev. Ob 15.30 je 
predviden ogled po Rutah in 
okolici (Gozdna učna pot, 
Tematska pot ob Savi, ogled 
novega hotela Triangel, obisk 
brunarice Krmiše ...) z zbir-
nim mestom pred Gasilskim 
domom v Zgornjih Rutah. Ob 
17.30 bo sprejem udeležen-
cev pred tamkajšnjim gasil-
skim domom in ob 18. uri 
uradni del srečanja s kultur-
nim programom, ki ga bodo 
pripravili domačini iz Rut - 
Gozda - Martuljka. Sledila bo 
podelitev priznanj Gorenjske 
turistične zveze in predstavi-
tev knjige Plečnik na Gorenj-
skem. Za druženje ob glasbi 
pa bosta poskrbela Marjan 
Robič in Andrej Kramar. Na 
stojnicah bodo predstavljeni 
izdelki lokalnih ponudnikov.

Naklo – Na Občini Naklo so 
pred kratkim podpisali po-
godbo za obnovo dotrajane 
Pokopališke poti v Naklem. 
Kot so povedali na nakelski 
občinski upravi, je bilo kot 
najugodnejši ponudnik na 
javnem razpisu izbrano 
Gradbeništvo Prestor, ki bo 
razpisana dela izvedlo za 
dobrih 192 tisoč evrov. Uli-
co bodo na najožjem delu 
nekoliko razširili, uredili og-
raje, odvodnjavanje, cestno 
razsvetljavo in vso drugo pot-
rebno infrastrukturo. Začetek 
del je predviden na začetku 
septembra. Na določenih 
odsekih bodo za krajši čas 
potrebne polne zapore, na 
Občini Naklo med gradnjo 
prosijo za razumevanje.

Kovor – Z Občine Tržič so 
sporočili, da so sanirali stre-
ho in podstreho gasilskega 
doma v Kovorju. Skupna 
vrednost investicije je znaša-
la nekaj več kot 63 tisoč evrov, 
od tega je občina prispevala 
16.500 evrov, Krajevna skup-
nost Kovor 15 tisoč evrov, 
preostalo pa Prostovoljno 
gasilsko društvo Kovor.

Žirovnica – V sklopu žirov-
niškega poletnega festivala 
KašArt bo v četrtek zvečer 
pred Finžgarjevo rojstno 
hišo v Doslovčah nastopila 
skupina Katalena. Pravljični 
večer se bo začel ob 19.30, 
odprla ga bo pravljičarka Ire-
na Leskovšek. Organizator je 
Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica. KašArt združuje 
zgodbe, poezijo, popularno 
glasbo in preživljanje časa 
na prostem ter vabi k dru-
ženju ob odkrivanju bogate 
kulturne dediščine.

Srečanje turističnih 
delavcev v Rutah

Obnova Pokopališke 
poti v Naklem

Gasilski dom v Kovorju 
ima novo streho

Koncert Katalene pred 
Finžgarjevo rojstno hišo

Blaž Račič, župan Občine 
Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič

Leopold Pogačar, župan 
Občine Žirovnica  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Janez Fajfar, župan Občine 
Bled / Foto: Tina Dokl

Peter Torkar, župan Občine 
Gorje / Foto: Tina Dokl

Ciril Kozjek, župan Občine 
Šenčur / Foto: Tina Dokl

Ciril Globočnik, župan Občine 
Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Matej Slapar, župan Občine 
Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič

Ivan Meglič, župan Občine 
Naklo / Foto: Tina Dokl

Milan Čadež, župan občine 
Gorenja vas - Poljane  
/ Foto: Tina Dokl
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Dovje – Občina Kranj-
ska Gora se je odzvala po-
budi Mihaela Kersnika iz 
Mojstrane in Planinskega 
društva (PD) Dovje - Moj-
strana za obnovo grobov in 
nagrobnikov domačih in tu-
jih ponesrečenih planincev, 
ki so na dovškem pokopali-
šču. S kulturnovarstvenim 
soglasjem kranjske območ-
ne enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine (ZVKD) 
so letos že obnovili tri nag-
robnike, restavriral jih je 
Jaka Grmek iz Art Arene. V 
naslednjih letih jih bodo ob-
novili še enajst, po oceni bo 
obnova vseh stala 32 tisoč 
evrov, samo letos obnovlje-
nih pa 9.200 evrov.

Več grobov z znamenitimi 
nagrobniki

»Na pokopališču na Dov-
jem je več grobov z zname-
nitimi nagrobniki pones-
rečenih planincev, športni-
kov in znanih osebnosti. 
Nagrobniki kot zgodovinski 
spomeniki so kulturni spo-
meniki na tem pokopališču, 
kjer je pokopan župnik Ja-
kob Aljaž in mnogi tuji in 
domači planinci ter športni-
ki, na novem delu pokopali-
šča pa velika ljubiteljica na-
ših gora Fanny Susan Cope-
land in domači planinci. Na 
spletni strani Turistične-
ga društva Dovje - Mojstra-
na je prikazano pokopališče 
okrog cerkve sv. Mihaela na 
Dovjem, ki predstavlja del 
krajevne kulturne dedišči-
ne, ker so grobovi pomemb-
nih ljudi za naš kraj in njego-
vo zgodovino, za šport in pla-
ninstvo,« je pojasnil Mihael 

Kersnik in dodal, da Obči-
ni Kranjska Gora predlaga 
tudi, da z dopolnitvijo Od-
loka o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomeni-
kov poimensko zaščiti gro-
bove in spomenike pones-
rečenih tujih in domačih 
gornikov, ki so pokopani na 
dovškem pokopališču. »Me-

nim, da je to del naše planin-
ske zgodovine, del kulturne 
dediščine, ki bi jo morali oh-
raniti in prepovedati preko-
pe oziroma odstranitve spo-
menikov. To bi bil tudi pri-
spevek za projekt Gorniška 
vas. K predlogu sem dodal še 

grobove/spomenike znanih 
osebnosti.«

Zahvala za posluh
Kot je še pojasnil Miha-

el Kersnik, za grobove tujih 
ponesrečenih gornikov, pla-
nincev, za katere sorodni-
ki že leta ne skrbijo, skrbi 
PD Dovje - Mojstrana, ne 

pa tudi za obnavljanje spo-
menikov. »Zato sem Občini 
Kranjska Gora predlagal, da 
bi za te grobove in spomeni-
ke v celoti skrbela Komunala 
Kranjska Gora, ki ima grobo-
ve v evidenci in lahko dovo-
ljuje prekope. Podrejeno pa, 

da bi Občina povrnila stroške 
PD Dovje - Mojstrana. Vesel 
sem bil odziva na predlog pri 
PD Dovje - Mojstrana, zlasti 
Mira Eržena, podpore v Slo-
venskem planinskem mu-
zeju v Mojstrani, sodelova-
nja ZVKD v Kranju, občin-
ske uprave, še najbolj pa ra-
zumevanja župana.«

Škotska oboževalka naših 
gora in planincev F. Cope-
land je v svoji knjigi (Bea-
utiful Mountains) zapisa-
la: »Navada je, da tiste, ki se 
ponesrečijo na Triglavu, po-
kopljejo ob njegovem vznož-
ju. Na pokopališču prijazne 
vasi Dovje, nasproti vhoda v 
veličastno dolino Vrata, leži-
jo drug ob drugem. Na dan 
mrtvih grobove obiščejo gor-
niki s pobožnim spominom, 
z molitvami in prižganimi 
svečami.«

Trije obnovljeni nagrobniki v spomin na Wolfa Luckmanna, Heinza Müllerja in Friedricha 
Kuryja. Potrebna je le še zasaditev z rastlinjem.

»Novi balon je na prvi pog-
led enak, a z napredkom teh-
nologije tehnično bolj dovr-
šen kot stari, bolj funkciona-
len in tudi energetsko učin-
kovitejši,« je o novem ba-
lonu, ki ga bodo namestili 
nad bazen v Radovljici, dejal 
predsednik Plavalnega klu-
ba Radovljica Aleš Klement.

»Z ekipo podjetja Duol, 
ki dobavlja in montira ba-
lone nad športnimi objekti, 
smo se dogovorili, da šotor 
nad bazenom prvič postavi-
jo oni in opravijo vse potreb-
ne prilagoditve za konkreten 
objekt. V prihodnjih letih 
bomo tako kot doslej balon 
postavljali in odstranjevali s 

prostovoljci kluba,« je pojas-
nil Klement.

Kot je dodal, gre sicer za ba-
lon, ki je prilagojen konkret-
nemu bazenu, a ga je mogo-
če, če bi se izkazalo, da bo že 
v bližnji prihodnosti radovlji-
ški bazen imel trdno pomič-
no streho, prodati naprej in 
uporabiti na drugem objektu.

»A to so sladke skrbi,« pra-
vi Klement. »Zelo veseli smo 
prenove radovljiškega kopali-
šča, ki jo vodi občina, do tedaj 
pa smo želeli uporabnikom 
zagotoviti čim boljše pogoje 
vadbe in rekreacije.«

Stari balon bodo 
uporabili v Kamniku

Čeprav je radovljiški ba-
lon že precej star, ga bodo 

uporabili v Kamniku. Letni 
bazen Pod Skalco namreč 
obratuje le tri mesece v letu 
in pokriti bazen je tako v Ka-
mniku že dolgo ena od neu-
resničenih obljub, četudi je 
v proračunu že nekaj let na-
menska postavka za uresni-
čitev tega projekta. A stvari 
se vendarle premikajo.

»Pobudo za namestitev 
balona iz Radovljice smo 
na občini podprli, nekaj de-
narja se je v proračunskem 
skladu že nabralo, dejansko 
pa bomo šele sedaj videli, 
koliko stroškov vzdrževa-
nja to prinaša. Moje mne-
nje je, da trajna oblika po-
kritja na bazenu Pod skalco 
ni primerna, veliko načrtov 
je že bilo narejenih, a žal 

na zemljiščih, ki niso v las-
ti občine. Ta balon bo tako 
za nas neki test, kaj lahko 
na tej lokaciji dejansko na-
redimo. Ker nam je bil ba-
lon ponujen, smo ga vzeli, 
moramo pa narediti še lo-
kacijsko preveritev oziro-
ma spremembo občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta in dobiti vsa pot-
rebna soglasja,« nam je 
povedal župan Matej Sla-
par in dodal, da je občino 
vzdrževanje bazena zgolj 
poleti stalo sto tisoč evrov, 
da pa bo ta strošek v mrzlih 
zimskih mesecih občutno 
višji.

Občinski svetniki bodo te-
matiko predvidoma obrav-
navali na oktobrski seji.

Dovje – V spomin na Jakoba 
Aljaža bodo od 25. do 28. av-
gusta trideseti Aljaževi dne-
vi na Dovjem in v Mojstrani. 
V četrtek ob 20. uri bo v Slo-
venskem planinskem mu-
zeju predavanje kustosinje 
Saše Mesec z gosti o Fanny 
Susan Copeland (1872–
1970), predavateljici angle-
ščine na ljubljanski univer-
zi, pisateljici, pesnici, ljubi-
teljici naših gora, ki je svo-
jih štirideset vzponov na Tri-
glav okronala s podvigom na 
očaka v starosti 88 let. V pe-
tek ob 20. uri bo v Aljaže-
vem prosvetnem domu na 
Dovjem slovesna prireditev 
Kako so se rojevali Aljaževi 
dnevi, ki jo bo z gosti soobli-
koval Marsel Gomboc, na-
stopil bo Kvintet Vintgar.

V soboto ob 16. uri bo v Alja-
ževem prosvetnem domu 
glasbeno-lutkovna predsta-
va Vrana in glasba v izvedbi 
Teatra za vse, ob 20. uri pa 

koncert Slovenskega okteta 
v farni cerkvi sv. Mihaela na 
Dovjem. V nedeljo ob 8. uri 
bo Gustlnov pohod od Alja-
ževega doma v Vratih pod 
Triglavsko severno steno do 
sedla Luknja, v krajši izved-
bi pa do bivaka pod Luknjo. 
V primeru slabega vreme-
na bo pohod od Slovenskega 
planinskega muzeja do Alja-
ževega doma po Poti Trigla-
vske Bistrice. Ob 15. uri bo pri 
Aljaževi kapeli sv. bratov Ci-
rila in Metoda v Vratih kon-
cert v znamenju gora in Jako-
ba Aljaža v izvedbi Timoteja 
Willewaldta s prijatelji in ob 
16. uri maša, v primeru slabe-
ga vremena bosta koncert in 
maša v cerkvi sv. Klemena v 
Mojstrani.

Aljaževe dneve organizi-
ra Kulturno-umetniško dru-
štvo Jaka Rabič Dovje - Moj-
strana v sodelovanju z lokal-
nimi društvi, pokrovitelj pri-
reditev je Turizem Kranjska 
Gora. Vstop na prireditve je 
prost. 

Suzana P. Kovačič

Radovljica – Zadnja sobota v avgustu je že tradicionalno na-
menjena pohodu Večno mladih fantov na Stol, letos že 48. po 
vrsti. Simbol pohoda bo gobica za šivanje in krpanje. Ob 16.30 
bo potekala povorka Večno mladih fantov in pihalnih orkestrov 
skozi Grajski park na Linhartov trg, kjer bodo sledili koncerti. 
Ob 20. uri bo nastopil Bid Bang s pevcem Mitjo Šinkovcem.

Večno mladi na Stol

Tržič – Dvorana tržiških 
olimpijcev bo do začetka 
novega šolskega leta dobi-
la novo plezalno steno. Kot 
so povedali na tržiški občin-
ski upravi, gre za postavitev 
nizke plezalne stene okvir-
ne skupne površine 145 kva-
dratnih metrov s samosto-
ječo konstrukcijo in plezal-
no površino z devetsto ple-
zalnimi oprimki. »Osnovni 
namen je ponuditi dodatno 

športno aktivnost in posta-
viti v športno dvorano ple-
zalno steno, ki bo omogo-
čala vadbo in rekreacijo šir-
ši skupini uporabnikov (ot-
roci, rekreativci, tekmovalci 
začetniki, člani GRS in enot 
CZ …) celo leto, ne glede na 
vremenske pogoje,« so po-
jasnili na občinski upravi. 
Vrednost investicije je sko-
raj 68 tisoč evrov, od tega 20 
tisoč evrov sofinancira mi-
nistrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

»Tu je naša zgodovina, vredna našega dostojnega spomina,« pravi Mihael Kersnik, glavni pobudnik 
obnove grobov in nagrobnikov domačih in tujih ponesrečenih planincev na dovškem pokopališču. 
Občina Kranjska Gora je pobudi prisluhnila in letos tri nagrobnike že obnovila.

Dostojen spomin na planince Jubilejni 
Aljaževi dnevi

Nova plezalna stena

Radovljiški balon na kamniški bazen
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TAMSWEG
(Solnograška/Land Salzburg)

Zaposlimo
SODELAVKO/SODELAVCA
ZA STREŽBO
(Servicekraft)
Pogoj je osnovno znanje nemščine. Delo za 
polni delovni čas. Nudimo vam BREZPLAČNO 
STANOVANJE. Prosimo, javite se nam na:
0043 664 35 76 403  .  0043 664 52 74 739 
pr@hendlkoenig.at
www.cafe-viva.at

SUPER PLAČA

 � 1. stran

»Menim, da je to del naše planinske zgodovine, 
del kulturne dediščine, ki bi jo morali ohraniti in 
prepovedati prekope oziroma odstranitve spomenikov. 
To bi bil tudi prispevek za projekt Gorniška vas.«
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Šesterica profesionalnih slikopleskarjev iz občine Šenčur je prostovoljno prepleskala prostor 
Podružnične šole Trboje, kjer bo odslej zbornica.

Trboje – Kot je pojasnila Ta-
nja Bogataj, vodja podru-
žnične šole v Trbojah, so 
zbornico iz manjšega pros-
tora preselili v večjega, kjer je 
bila doslej knjižnica. Ob se-
litvi je bilo treba stene pros-
tora urediti, za kar je Boga-
tajeva prosila slikopleskar-
ja Aleksandra Gorečana iz 
Šenčurja, ki se je pobudi z 
veseljem odzval.

»Slikopleskarji so pri-
dno delali v času našega do-
pusta in nam tako omogo-
čili, da bomo imeli ob vsto-
pu v novo šolsko leto lepo 
urejeno zbornico,« je pove-
dala Bogatajeva, ob tem pa 
še pojasnila, da so knjižni-
co preselili v nekdanjo sh-
rambo, kamor so namesti-
li renovirane police, ki so 
bile nekoč v stari kranjski 
knjižnici. V nekdanji zbor-
nici bo po novem prostor 

za učence s posebnimi po-
trebami.

Pleskali med počitnicami
Aleksandru Gorečanu, 

predsednik Društva obrtni-
kov in podjetnikov občine 
Šenčur, so tovrstne prosto-
voljne in humanitarne akci-
je dobro znane, saj jih s svo-
jim podjetjem izvaja že vrsto 
let. Tokrat so s slikopleskarji 
prostovoljno akcijo prvič iz-
vedli v občini Šenčur.

«Vsi smo občani Šenčur-
ja, in zdi se nam prav, da ob-
čini Šenčur povrnemo del 
pomoči, ki jo nudi lokal-
nim obrtnikom in podjetni-
kom,« je povedal Gorečan.

Šest slikopleskarjev – po-
leg Gorečana še Miha Zorec, 
Igor Roblek, Rok Jerič, Rok 
Lanišek in Jure Mavri (sicer 
prijateljev, ki tudi poslov-
no večkrat sodelujejo) – je 
osemdeset kvadratnih me-
trov sten zbornice pleskalo v 

času poletnih počitnic, dela 
so bila sklenjena že v začet-
ku avgusta. Pri tem jim je 
bila v veliko pomoč tudi šol-
ska kuharica in čistilka Jelka 
Rahne.

«Z materialom in našim 
delom smo skupno prispe-
vali dobrih dva tisoč evrov,« 
je pojasnil Gorečan in do-
dal, da nameravajo tudi v 
prihodnjih letih prostovolj-
no prepleskati enega od pro-
storov v občini Šenčur.

Maša Likosar

Pleskarji, ki so v Podružnični šoli Trboje dobrodelno pleskali, skupaj z vodjo šole Tanjo 
Bogataj. / Foto: Tina Dokl

Ribčev Laz – Občinski pra-
znik v Bohinju praznuje-
jo 26. avgusta, ko se spom-
nijo na dan, ko so štirje srč-
ni možje, Luka Korošec, Ma-
tevž Kos, Štefan Rožič in Lo-
vrenc Willomitzer, vsi iz Bo-

hinja, leta 1778 prvič stopili 
na Triglav. Tudi letos bodo 
na ta dan pripravili slove-
snost s podelitvijo priznanj. 
Najvišje priznanje, naziv ča-
stni občan občine Bohinj, 
bo prejel Dušan Jovič, dol-
goletni kmetijski svetovalec, 

gonilna sila pri snovanju bo-
hinjske sirarske poti in po-
budnik ustanovitve danes 
priznane blagovne znamke 
Bohinjsko.

Prvo v nizu slovesnosti ob 
občinskem prazniku so v 
Bohinju pripravili že pretek-
li petek, ko so na vrtu Hote-

la Bohinj pripravili literarni 
dogodek s priznanim in uve-
ljavljenim umetnikom Jure-
tom Godlerjem in na ta na-
čin zaznamovali postavitev 
nove knjigobežnice v Ribče-
vem Lazu. Pobudo in prostor 
zanjo je dala Beti Češnovar, 

za zalogo knjig pa bodo skr-
beli knjižničarji. To je že tre-
tja knjigobežnica v Bohinju, 
dve stojita v Bohinjski Bistri-
ci, eno pa je domačin Polde 
Fartek postavil ob kolesarski 
stezi med Bistrico in Ribče-
vim Lazom.

Sklop prazničnih priredi-
tev se je nadaljeval v nedeljo, 
ko so v Ceconijevem parku 
v Bohinjski Bistrici nastopi-
li lovski rogisti; letos praznu-
jejo četrt stoletja delovanja.

Na petkovi osrednji slove-
snosti, ki se bo pri Kulturnem 

domu Joža Ažmana v Bo-
hinjski Bistrici začela ob 18. 
uri, bo nastopila zasedba Ar-
tistik, dan za tem, v soboto, 
27. avgusta, pa bodo ob 20. 
uri pri spomeniku štirim 
srčnim možem v Ribčevem 
Lazu praznovali sto let usta-
novitve Bohinjske skale in s 
pozdravom Triglavu zazna-
movali bohinjski planinski 
praznik. Prireditev priprav-
ljajo Planinsko društvo Bo-
hinjska Bistrica, Planinsko 
društvo Srednja vas in Turi-
stično društvo Bohinj.

Ob tej priložnosti si Bohi-
njci in obiskovalci v bohinj-
ski enoti Knjižnice A. T. Lin-
harta v Bohinjski Bistrici lah-
ko še do konca avgusta ogle-
dajo razstavo Antona Čopa 
Zakaj izdelati družinsko dre-
vo?, v Muzeju Tomaža God-
ca pa razstavo Gorenjskega 
muzeja z naslovom Nekaj ri-
biških iz Bohinja ali Tudi ribe 
so dediščina. Na dan prazni-
ka, 26. avgusta, bodo brez-
plačno na ogled Muzej To-
maža Godca, Oplenova hiša 
in Planšarski muzej.

Z literarnim dogodkom in odprtjem nove knjigobežnice so v petek v Bohinju začeli sklop prireditev ob 
občinskem prazniku. Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v petek zvečer v Bohinjski Bistrici.

Visoko – V popolnoma prenovljene prostore z novo opremo 
bodo ob novem šolskem letu stopili otroci Vrtca Janček na 
Visokem. Kot je pojasnil šenčurski župan Ciril Kozjek, bo 
prenova sklenjena pred 1. septembrom, ko bo vrtec sprejel 
prve otroke. Ob tem je še dodal, da bodo pri podružnični šoli 
v Voklem namestili dva nova košarkarska koša, na ploščadi 
igrišča pa naredili novo asfaltno prevleko. V prihodnjem 
letu pa načrtujejo izgradnjo treh novih prostorov v Osnovni 
šoli Šenčur.

Prenovili vrtec na Visokem

Kranj – Z Mestne občine 
Kranj (MOK) so sporočili, da 
je do predvidoma 31. avgu-
sta v celoti zaprt odsek Ceste 
Staneta Žagarja v Kranju, in 
sicer od križišča z Bleiweiso-
vo cesto pri Policijski postaji 
Kranj do križišča z Oldham-
sko cesto pri mostu čez Kok-
ro, ob tem pa tudi del Ces-
te Kokrškega odreda. Obvoz 
je urejen oziroma primerno 
označen. »Popolna zapora 
ceste na omenjenem odse-
ku je potrebna zaradi asfal-
tiranja celotnega cestišča, s 
čimer se zaključuje projekt 
sanacije kanalizacije, vodo-
voda, meteorne kanalizacije 
in izgradnje kolesarske po-
vezave Športni park Kranj–
Avtobusna postaja Kranj,« 
so razložili.

Minuli konec tedna so 
fini asfalt položili tudi na 
cestnem odseku Praše–
Jama, kjer poteka druga 

faza rekonstrukcije ceste 
Breg–Mavčiče. Kot so po-
jasnili na MOK, bo sledi-
lo še asfaltiranje na povr-
šinah izven ceste (pločniki, 
uvozi na dvorišča) in ure-
ditev okolice, s čimer bo 
končana obnova 730 me-
trov obnovljene in razšir-
jene ceste med Prašami in 
Jamo z obojestransko kole-
sarsko stezo ter enostran-
skim pločnikom. Zgradi-
li so tudi fekalno in mete-
orno kanalizacijo, obnovili 
vodovod vključno s hišnimi 
priključki in javno razsvet-
ljavo ter prestavili zračni 
elektrovod pod cesto.

S prvo fazo rekonstrukci-
je, ki so jo v Mestni občini 
Kranj končali junija lani, bo 
tako skupno obnovljenega 
1,3 kilometra cestišča, sledi-
le pa bodo še naslednje faze 
rekonstrukcije ceste Breg–
Mavčiče, vse do konca vasi 
Breg ob Savi, še napovedu-
jejo na kranjski občini.

Do konca avgusta bo zaradi gradbenih del 
popolnoma zaprt del Ceste Staneta Žagarja v Kranju.

Cesta zaprta   
do konca avgusta

Simon Šubic

Marjana Ahačič

Jure Godler, glasbenik, pisatelj, igralec in komik, v pogovoru 
z Lucijo Grm na vrtu Hotela Bohinj v Ribčevem Lazu

Uvod v občinski praznik

»Vsi smo občani 
Šenčurja, in zdi se 
nam prav, da občini 
Šenčur povrnemo del 
pomoči, ki jo nudi 
lokalnim obrtnikom in 
podjetnikom ...«

Najvišje priznanje, naziv častni občan občine Bohinj, 
bo prejel Dušan Jovič, dolgoletni kmetijski svetovalec, 
gonilna sila pri snovanju bohinjske sirarske poti 
in pobudnik ustanovitve danes priznane blagovne 
znamke Bohinjsko.

Bohinjske potepinke so poimenovali novo bohinjsko 
knjigobežnico, ki so jo postavili na vhodu v Ribčev Laz, 
priročno, da si v njej lahko izposodite knjigo za branje ob 
jezeru.

Dobrodelni slikopleskarji 
prepleskali zbornico
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Zalog – Gasilsko društvo v 
Zalogu je bilo ustanovljeno 
20. julija 1952, pred sedem-
desetimi leti. V minulih de-
setletjih je prehodilo številne 
mejnike. Na prehojeno pot 
je spomnil predsednik Miha 
Škrabar: »Osnovni ustroj 
društva je v prvih nekaj le-
tih zagotovil prve prostore, 
nakup motorne brizgalne in 
sirene, katere zvok še danes 
nosimo v svojih srcih. Prvo 
vozilo je društvo prevzelo 
leta 1974 in v letih, ki so priš-
la, počasi krepilo svojo ope-
rativno zmožnost.«

Škrabar se je zahvalil va-
ščanom, cerkljanski gasilski 
zvezi in Občini Cerklje z žu-
panom Francem Čebuljem. 
Kot je dejal, se redka društva 
lahko pohvalijo s tako viso-
kim nivojem opremljenosti 
kot cerkljanska.

Med gosti je bil tudi 
cerkljanski župan Franc 
Čebulj, ki je gasilcem česti-
tal ob jubileju. »Vesel sem, 
da imamo v naši občini eno 
najbolje organiziranih gasil-
skih mrež v Sloveniji. Prav 
je, da se župani zavedamo 
pomena gasilstva in ga tudi 

finančno podpiramo. Kako 
pomembno je to, se je izka-
zalo tudi v zadnjem obsež-
nem požaru na Krasu, ki so 
ga pomagali gasiti tudi naši 
gasilci, za kar se jim zahva-
ljujem,« je dejal Čebulj, ki je 
predlagal tudi minuto mol-
ka, s katero so se zbrani na 
praznovanju poklonili vsem 
članom, ki jih ni več med 
nami.

Kot je povedal poveljnik 
Jure Škrabar, biti gasilec da-
nes pomeni tudi veliko od-
govornost. Da lahko delo 
opravljajo strokovno, varno 
in uspešno, se člani ves čas 

izobražujejo in znanje nad-
grajujejo z vajami. »Kljub 
temu da smo majhno dru-
štvo, je bila naša operativna 
enota v zadnjih desetih letih 
poklicana na več kot osem-
deset lokacij, kjer smo opra-
vili več kot 2500 prostovolj-
nih intervencijskih ur. Izdat-
no smo skrbeli tudi za opre-
mo, lahko rečem, da smo za 
majhno enoto zelo kvalite-
tno opremljeni,« je povedal 
poveljnik zaloških gasilcev.

Društvo je na trdnih te-
meljih raslo in danes šte-
je že skoraj dvesto članov, 
kar zaloške gasilce navdaja 

z optimizmom, da bodo us-
pešno delovali tudi v prihod-
nje. Še posebno v zadnjih le-
tih je doživelo preporod, ak-
tivno delo in vlaganje v mlaj-
še člane pa že kažeta prve 
sadove, za kar gre zahvala 
vsem članom, ki z zanosom 
oblikujejo prihodnost.

V društvu se počasi prip-
ravljajo na prenovo oziroma 
dopolnitev voznega parka, 
ki jih čaka v obdobju med le-
toma 2028 in 2032, v vmes-
nem času pa bodo sredstva 
namenili tudi opremljanju 
operativne enote in razvoju 
gasilske mladine.

Jubilej so počastili s praznovanjem. / Foto: Kristjan Ažman

Medvode – Občina Medvo-
de je v zadnjem letu v Žejah 
izvedla dober milijon evrov 
vredno investicijo gradnje 
komunalne infrastrukture. 
S tem so zaključili komu-
nalno urejanje tega dela na-
selja Zbilje.

Po ulicah so zgradili 
1.500 metrov fekalne kana-
lizacije s črpališčem, obno-
vili vodovod v dolžini 1.200 
metrov, hišne priključke 
do posameznih objektov, 
sočasno pa so ponudniki 

zgradili tudi drugo komu-
nalno infrastrukturo: elek-
tro omrežje, optiko in KTV. 
»Sledi postopek pridobiva-
nja uporabnega dovoljenja. 
Ko bo pridobljeno, bodo la-
stniki objektov prejeli od-
mere komunalnih prispev-
kov in projekte hišnih prik-
ljučkov, s katerimi bodo v 
sodelovanju z javnim pod-
jetjem Voka Snaga lahko iz-
vedli priklope na kanaliza-
cijo,« sporočajo z Občine 
Medvode. Zaključka grad-
nje so se razveselili tudi šte-
vilni vozniki, ki uporabljajo 

to cesto, saj je bila med grad-
njo odprta le za domačine in 
lastnike zemljišč.

Medtem že intenzivno 
pripravljajo naslednji pro-
jekt gradnje fekalne kanali-
zacije. »Za območje krajev-
ne skupnosti Senica smo 
pretekli teden prejeli grad-
beno dovoljenje za gradnjo 
komunalne infrastruktu-
re. V kratkem, takoj ko bo 
gradbeno dovoljenje posta-
lo pravnomočno, bomo vlo-
žili kandidaturo za sofinan-
ciranje gradnje z evropski-
mi sredstvi,« so še pojasnili.

Gradnja komunalne infrastrukture v delu naselja Zbilje je zaključena. Občina 
Medvode že pripravlja naslednji projekt gradnje fekalne kanalizacije.

Maja Bertoncelj

Štefanja Gora – Cerkljanski 
odbor Združenja borcev za 
vrednote NOB je pred dnevi 
s pohodom po Poti spomina 
in tovarištva pri grobišču na 
Brezovici obudil spomin na 
osemdeseto obletnico napa-
da in na padle borce Druge 
grupe odredov in Kokrške-
ga odreda – Krvavške čete. 
Dne 13. avgusta 1942 je sku-
pina 80 nemških vojakov in 
25 raztrgancev v zasedi pri-
čakala in napadla partizane. 
V nepričakovanem napadu 
je bilo ubitih 16 borcev, od 
tega 13 borcev Druge grupe 
odredov in trije borci – vodi-
či Krvavške čete.

Dogodek je orisal Jer-
nej Logar, k spomeniku na 

Brezovici so položili venec 
in se pri vračanju ustavi-
li še pri požgani domačiji 
na Davovcu. Sledila je spo-
minska slovesnost pri lo-
vski koči, na kateri je zbra-
ne nagovoril slavnostni go-
vornik Božo Janež, ki je 
spomnil na takratne do-
godke in zaključil z verzi iz 
pesmi Svarilo Franca An-
kersta: »Tovariši, branimo 
izborjeno! / Branimo sa-
mostojnost, jezik, mejo! / 
Povejmo svetu jasno in od-
ločno: / Ta kos sveta je naš! 
Slovenci tu živimo!«

Spomin na padle so obu-
dili tudi z recitacijami Irene 
Mežek in Janeza Martinči-
ča ter petjem partizanskih 
pesmi ob spremljavi har-
monike.

Aleš Senožetnik
Aleš Senožetnik

Polaganje venca pri spomeniku padlim borcem / Foto: Lado Nikšič

Prostovoljno gasilsko društvo Zalog pri Cerkljah je pred dnevi s slavnostno parado zaznamovalo 
sedemdesetletnico delovanja.

Jubilej zaloških gasilcev V spomin na padle

Končana velika investicija

• Dan domačih dobrot je namenjen nakupovanju, okušanju 
in seznanjanju z različnimi dobrotami lokalne domače 
proizvodnje s poudarkom na gorenjski pokrajini.

• Poleg raznolike in bogate kulinarične ponudbe na 
Račjem otoku, so v parku na voljo tudi različne delavnice 
za otroke in odrasle.

• Do vhoda v park vas pripelje tudi 
brezplačen avtobus iz Kranja.

VSTOP
PROST

DAN DOMAČIH DOBROT
v Parku Brdo pri Kranju

nedelja, 28. avgust, od 10. do 16.ure

Dobrodošli na največji tržnici domačih 
pridelkov in izdelkov na Gorenjskem.

center sodelovanja
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Biti gasilec danes pomeni 
tudi veliko odgovornost.

S spominsko slovesnostjo so počastili padle borce 
Druge grupe odredov in Krvavške čete Kokrškega 
odreda.

Medvode – Medvode bodo 
tudi letos v znamenju trajno-
stne mobilnosti. Dogodke v 
sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti, ki bo potekal 
med 16. in 22. septembrom, 

že drugo leto razvrščajo čez 
cel mesec, tako da lahko kot 
eni redkih v Evropi govorijo 
o izvajanju meseca trajno-
stne mobilnosti. Pridružuje-
jo se pobudi Odprta ulica in 
v ta namen bodo za motorna 
vozila od 29. avgusta do 30. 

septembra zaprli enosmerni 
odsek Ceste ob Sori od ban-
ke do pošte. Na ogled bo fo-
tografska razstava Petra Ko-
šenine z naslovom Pešec o 
pohodništvu Ladislava Vid-
marja. Potekali bodo še šte-
vilni drugi dogodki.

Trajnostno mobilni cel mesec
Maja Bertoncelj
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Praznik selških upokojencev
Društvo upokojencev za Selško dolino Železniki je praznovalo 70-letnico. »Če pogledamo nazaj, smo lahko ponosni na dejavnost 
društva,« je poudaril njegov predsednik Franc Pfajfar.

Železniki – S slovesnostjo v 
kulturnem domu v Železni-
kih je Društvo upokojen-
cev (DU) za Selško dolino 
minulo soboto praznovalo 
70-letnico. Ustanovili so ga 
29. junija 1952. V tem času 
ga je vodilo osem predsedni-
kov, kot zadnji pa je vodenje 
selških upokojencev predla-
ni prevzel Franc Pfajfar. Z 
zadovoljstvom ugotavlja, da 
so še vedno povezani in de-
javni na številnih področjih. 
»V društvu se dogaja veliko 
stvari, ki lahko vsakemu čla-
nu popestrijo upokojensko 
obdobje,« je poudaril.

Bogatijo življenje v občini
Župan Anton Luznar se je 

selškim upokojencem zah-
valil, ker bogatijo življenje v 
občini Železniki in jo s svoji-
mi dejavnostmi predstavlja-
jo tudi v drugih krajih. DU za 
Selško dolino dobro sodeluje 
tudi z gorenjsko pokrajinsko 
zvezo društev upokojencev, 
je poudaril njen predsednik 
Robert Plavčak, ki je Pfaj-
farju izročil zahvalno listino 
za dolgoletno sodelovanje. 
Podpredsednica Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
(ZDUS) Jožica Puhar je ugo-
tavljala, da je v DU za Selško 

dolino »del aktivne Gorenj-
ske, ki je med najboljšimi 
pokrajinami, kar zadeva po-
ložaj in aktivnost upokojen-
cev«. Omenila je tudi nekaj 
aktivnosti ZDUS: prizadeva-
nja za čimprejšnjo izredno 
uskladitev pokojnin glede na 
inflacijo, program E-oskrbe 
za varno bivanje na domu in 
prizadevanja, da bi se čim več 
upokojencev naučilo uporab-
ljati digitalna orodja.

Izvajajo številne 
aktivnosti

V DU za Selško dolino iz-
vajajo številne aktivnosti. Po 
besedah Pfajfarja so še pose-
bej ponosni na mešani pev-
ski zbor, ki deluje že 28 let. 
Zelo priljubljeni so pohodi, 
omenil je tudi organizacijo 
izletov, kopanj, pohodov in 
obiskov kulturnih priredi-
tev. Že vrsto let izvajajo hu-
manitarni projekt Starejši za 
starejše, pohvalijo se lahko s 
kar dvema skupinama roč-
nih del, na športnem podro-
čju je zanimanje za keglja-
nje in smučanje, letos je nas-
tala še plesna sekcija Selške 
dame … »Če pogledamo na-
zaj, smo lahko ponosni na 
dejavnost društva,« je dejal 
Pfajfar. Ker društvo obsega 
celo Selško dolino, jim je v ve-
liko pomoč 23 poverjenikov, 

ki delujejo po vaseh in posa-
meznih delih mesta Železni-
ki ter predstavljajo vez med 
društvom in člani. »Članstvo 
nam sicer malo upada; ima-
mo nekaj manj kot tisoč čla-
nov, a so prav aktivnosti na 
različnih področjih magnet 
za pridobivanje novih čla-
nov,« meni Pfajfar.

Nagradili zaslužne člane
Za izvedbo aktivnosti 

skrbijo številni člani, devet 

od njih pa je v zahvalo preje-
lo društvena priznanja. To 
so: nekdanja predsednika 
DU Janko Jelenc in Andrej 
Rant, vodja skupine ročnih 
del in predsednica pevske-
ga zbora Marija Lotrič, po-
budnica ustanovitve zbora 
in njegova nekdanja pred-
sednica Marija Rejc, dolgo-
letna zborovodkinja Min-
ka Šmid, Pavla Potočnik, ki 
je bila vrsto let organizator-
ka pohodov, vodja skupine 

Starejši za starejše Anica 
Tušek, Mira Kavčič, ki je 
vrsto let opravljala tajniške 
posle, in Ivan Gasser, dol-
goletni organizator izletov 
in kopanj.

V programu so nasto-
pili upokojenski pevski 
zbor, Harmonikarski orke-
ster Železniki, člani KUD-
-a France Koblar Železniki 
in Selške dame, ki so tokrat 
prvič zaplesale v domačem 
kraju.

Ana Šubic

Prejemniki priznanj s predsednikom društva Francem Pfajfarjem (zadaj tretji z desne), 
podpredsednico ZDUS Jožico Puhar (zadaj levo) in predsednikom gorenjske pokrajinske 
zveze Robertom Pavčakom (zadaj desno) / Foto: Ana Šubic

Žiri – »Sto dvajset let nepre-
kinjenega delovanja je zago-
tovo velik uspeh. To je sad 
odličnega in sistematične-
ga dela preteklih genera-
cij,« je ob prevzemu novega 
gasilskega vozila poudaril 
predsednik PGD Dobračeva 

Janez Tratnik. Ob tem je 
spomnil, da so v vseh teh le-
tih nabavili ogromno gasil-
ske opreme, zgradili dva ga-
silska domova in enega ku-
pili ter razvili tri prapore. V 
zadnjem obdobju pa so po-
sodobili tudi vozni park, ki 
ga zdaj sestavljajo štiri vozi-
la: hitro tehnično reševalno 

vozilo, vozilo za prevoz mo-
štva, vozilo s cisterno in dru-
go opremo za posredovanje 
ob požarih in prometnih ne-
srečah ter še nova, skoraj 
tristo tisoč evrov vredna ga-
silska avtocisterna, ki je ena 
najsodobnejših v Sloveniji, 
so pojasnili ob njenem pre-
vzemu.

Denar zbrali s pomočjo 
lokalne skupnosti

Nova gasilska cisterna 
omogoča prevoz do sedem 
kubičnih metrov vode. Za-
radi velike količine gasil-
ne vode in ostalih gasilnih 
sredstev omogoča posredo-
vanje ob manjših in večjih 

požarih na stanovanjskih in 
industrijskih objektih, pri 
požarih v naravi ter za os-
krbo požarišča z vodo. Upo-
rabljali jo bodo lahko tudi pri 
večjih tehničnih in ostalih 
intervencijah, omogoča pa 
tudi prevoz pitne vode. Za 
novo vozilo je 175 tisoč evrov 
primaknila občina, pri naku-
pu je z donacijami pomagala 
tudi večina žirovskih podje-
tij in občani s prostovoljnimi 
prispevki, preostanek pot-
rebnega denarja pa je zago-
tovilo gasilsko društvo. Nek-
danji župan in sedanji po-
slanec državnega zbora Ja-
nez Žakelj je zadovoljen, da 
je društvu uspelo z občino 
najti skupni jezik in so tako 
prišli do sodobne opreme, s 
čimer zagotavljajo večjo var-
nost občanov. Slavnostni 
govornik, podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije in 
predsednik Gasilske zveze 
Gorenjske Jože Derlink pa 
je poudaril, da delovanje ga-
silskih društev danes prese-
ga zgolj varstvo pred požari, 

ampak je njihovo delovanje 
precej bolj razvejano. »Za 
to pa je poleg strokovnega 
znanja pomembna tudi pri-
merna oprema.« Tudi PGD 
Dobračeva je po njegovih be-
sedah od skromnih začetkov 
napredoval v moderno ga-
silsko društvo z operativno 
enoto in ustrezno opremo. 
»Lahko ste ponosni, da ste 
del slovenskega gasilstva, ki 
opravlja najzahtevnejše na-
loge na področju zaščite lju-
di in njihovega premoženja, 
v zadnjem času pa se uvelja-
vlja tudi na področju preven-
tive in varstva okolja.« Ob ju-
bileju je Derlink društvu po-
delil tudi spominsko plaketo 
v zahvalo za dosedanje delo 
in v želji, da bi svoje delo tako 
predano opravljali tudi v pri-
hodnje.

Čaka jih še obnova 
gasilskega doma

Janez Tratnik je še pojas-
nil, da so z nakupom nove 
gasilske avtocisterne zača-
sno končali posodabljanje 
voznega parka, se pa že kaže 
potreba po specifičnih gasil-
skih vozilih. »Ena od prihod-
njih nalog pa bo tudi obno-
va štirideset let starega gasil-
skega doma, kjer prav tako 
računamo na pomoč lokal-
ne skupnosti.«

V sklopu praznovanja stodvajsetletnice delovanja so v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Dobračeva v soboto pripravili 
gasilsko parado in slovesno prevzeli novo gasilsko avtocisterno.

V članku Priznanja tudi go-
renjskim izdelovalcem, ki je 
bil objavljen v petkovi števil-
ki časopisa, smo pomotoma 
napisali, da je zlato medaljo 
za med prejel tudi Branko 
Mlinar iz Žirov. Pravilno je: 
Branka Mlinar. Za napako se 
opravičujemo.

Popravek

Kranj – Društvo SOS telefon 
za ženske in otroke – žrtve na-
silja išče nove prostovoljke za 
svetovanje na SOS telefonu. 
»Pomoč prostovoljk predsta-
vlja nepogrešljiv del našega 
poslanstva proti nasilju nad 
ženskami in otroki,« je pou-
darila strokovna vodja pro-
grama Dalida Horvat. V sep-
tembru in oktobru bodo tako 
organizirali osnovno usposa-
bljanje za svetovanje na SOS 
telefonu za ženske, stare vsaj 
18 let. Zainteresirane vabi-
jo, da jim pišejo na e-naslov 
prostovoljke@drustvo-sos.si. 
V društvu, ki deluje že 33 let, 
svetujejo preko brezplačne 
zaupne telefonske linije 080 
11 55, spletnega pogovora in 
elektronske pošte, možno je 
tudi svetovanje v tujih jezikih 
(angleščini, bosanščini, hr-
vaščini in srbščini), prav tako 
pa nudijo svetovanje krimina-
listke in pravnice, zatočišči, 
kamor se lahko ženske in ot-
roci umaknejo pred nasiljem, 
program individualne psiho-
socialne in psihološke pomo-
či za žrtve nasilja in spolnih 
zlorab ter online (internetne) 
podporne skupine.

SOS telefon išče 
prostovoljke

Mateja Rant

V PGD Dobračeva so minulo soboto slovesno prevzeli novo gasilsko avtocisterno. / Foto: Tanja Mlinar

Dobračevski gasilci posodobili vozni park
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Velika planina – Člani Ja-
marskega kluba Kamnik so 
minuli konec tedna pripra-
vili že tretji meddruštveni 
jamarski tabor, ki je bil zno-
va tudi ekološko obarvan. 
Vsa tri leta do sedaj so svo-
je druženje namreč oboga-
tili tudi s čistilno akcijo na 
terenu, kjer so sami doma-
či – torej v jamah in brez-
nih, ki jih na Veliki planini 
ne manjka. Žal so v prete-
klosti jame služile tudi kot 
odlagališča odpadkov, zato 

jih kamniški jamarji, ki so 
znani po svoji skrbi za oh-
ranitev vodnih virov, želijo 
očistiti. Pretekli dve leti so 
čistilno akcijo pripravili v 
jami Kofce, letos pa so očis-
tili jamo Vlečnica 1.

»Ta jama je bila po pripo-
vedovanju pastirjev in lovcev 
znana po tem, da so vanjo od-
padke nosili iz Velikega sta-
na, pa tudi iz okrepčevalnice, 
ki je obratovala v časih, ko je 
po Tihi dolini še vozila vleč-
nica. Med odpadki, ki smo jih 
našli in odstranili, niso bili le 
takšni, stari nekaj desetletij, 

ampak tudi mnogo mlajši, 
kar dokazuje, da so odpadke 
sem nosili pred tudi še zgolj 
nekaj leti – odstranili smo na-
mreč za več velikih vreč pla-
stičnih odpadkov, pločevink, 
steklenic, polivinila … Poz-
na se, da je ta jama vendar-
le precej od rok – iz Kofc smo 
izvlekli celo stare štedilnike, 
česa takega tu k sreči ni bilo,« 
nam je po končani akciji po-
vedal predsednik Jamarske-
ga kluba Kamnik Rajko Sla-
pnik, vesel, da njihova priza-
devanja podpirajo tudi pas-
tirji. V Pašni skupnosti Ve-
lika planina so jim namreč 
tudi letos priskočili na po-
moč z odvozom odpadkov v 
dolino. »Prejšnje generacije 
pastirjev so na okolje gledale 
drugače – odlagati odpadke v 
jame je bilo nekdaj žal nekaj 
povsem običajnega, mlajši 
pastirji pa na to gledajo dru-
gače, zato nam vselej poma-
gajo in skupaj se trudimo za 
bolj čisto planino,« še doda-
ja Slapnik.

Vsako leto najdejo kakšno 
novo jamo

Jama Vlečnica 1 je zdaj 
v celoti očiščena – koliko 
takšnih jam pa se še skriva 
na Veliki planini?

»Jame iščemo tako, da 
najprej prisluhnemo pripo-
vedim domačinov – v tem 
primeru predvsem pastirjem 
in lovcem, ki teren zelo dob-
ro poznajo. Sicer pa sistema-
tično prečesavamo teren, ki 
je zelo zahteven. Gre namreč 
za kraški teren. Jamo oz. 
brezno namreč pogosto vi-
diš šele, ko že skorajda padeš 
vanj. Pozimi nam veliko po-
magajo meglice, ki se dvigajo 

iz takšnih lukenj in dajo slu-
titi, da se spodaj skriva nek 
večji prostor. Včasih tudi na 
tak način odkrijemo kakšno 
novo jamo. Vhodi so pogos-
to komaj zaznavni, a v globi-
nah se skrivajo veliki prosto-
ri. Jama Kofce v dolžino deni-
mo meri skoraj kilometer,« 
nam še razloži eden najbolj 
aktivnih jamarjev pri nas in 
poudari, da je Velika plani-
na ne glede na vse že precej 

raziskana, saj je v katastru že 
28 registriranih jam. A vsako 
leto najdejo še kakšno novo.

Tudi letos kaže tako, saj 
se je na jamarskem tabo-
ru ena od skupin jamarjev 
podala v raziskovanje nove 
jame, ki naj bi bila na ob-
močju Konjščice. Če pa bi se 
dela zares lotili še bolj siste-
matično, bi Velika planina 
razkrila še veliko svojih jam-
skih zakladov.

Jasna Paladin

Pri čiščenju jame Vlečnica 1 so izkušenim jamarjem pomagali tudi najmlajši. / Foto: Jasna Paladin

Komenda – Kljub muhaste-
mu vremenu se je predvsem 
v dopoldanskem delu ce-
lodnevnega dogajanja na do-
godkih zbralo precejšnje šte-
vilo obiskovalcev.

V dopoldanskem času 
so večino animacij name-
nili najmlajšim obiskoval-
cem, ki so se lahko preiz-
kusili v skakanju na malih 
trampolinih, športnem po-
ligonu, vlečenju vrvi, špor-
tnih igrah z žogo, judu, 

pravljični jogi za otroke in 
drugih aktivnostih.

Precej pozornosti je bil 
predvsem med ljubitelji 
smučanja deležen tudi si-
mulator Pro ski, tisti bolj 
tekmovalno razpoloženi pa 
so se lahko pomerili tudi v 
borbi z velikimi boksarski-
mi rokavicami ter športnih 
in štafetnih igrah.

Popoldne je bilo name-
njeno športno-kmečkim 
igram, v katerih so se lahko 
preizkusile skupine ali po-
samezniki in se pomerili v 

zabavnih igrah, kot so me-
tanje podkve, žaganje drv, 
vožnja samokolnice, ko-
taljenje traktorske gume, 
vlečenje vrvi in druge ak-
tivnosti.

»Odraščal sem v kmeč-
kem okolju, zato sem si že-
lel otrokom približati doga-
janje na podeželju na zaba-
ven, športen način. V Ko-
mendi je namreč malo de-
javnosti, namenjenih ot-
rokom, družinam, zato 
smo te igre namenili vsem, 

tako otrokom kot odraslim, 
predvsem pa je bilo naše vo-
dilo, da so brezplačne in do-
stopne vsem,« je o glavnih 
razlogih, zakaj so dogodek 
organizirali, povedal Bo-
štjan Veinhandl iz Društva 
borilnih veščin.

Čeprav jim je ponagajala 
popoldanska nevihta, so bili 
organizatorji zadovoljni z 
udeležbo in dogajanjem, in 
kot je dejal Veinhandl, se 
bodo potrudili, da bo dogo-
dek postal tradicionalen.

V organizaciji Društva borilnih veščin Komenda so na komendskem hipodromu v soboto potekale prve 
komendske športno-kmečke igre.

Aleš Senožetnik

Ena od nalog, ki so jih imeli udeleženci, je bilo tudi žaganje 
drv. / Foto: Aleš Senožetnik

Pester športno-kmečki dan

Odpadke, ki so se vrsto let zbirali v jami, so jamarji 
odstranili in odpeljali v dolino. / Foto: Rajko Slapnik

Kamniški jamarji so skupaj s svojimi kolegi od drugod in drugimi prostovoljci v soboto, 20. avgusta, očistili jamo Vlečnica 1 na Veliki planini, kjer so se vrsto 
let kopičili različni odpadki s planine.

Iz jame na Veliki planini znosili smeti

Tržič – Občina Tržič je v 
okviru projektov digitaliza-
cije ter pametnih mest in 
skupnosti uvedla upravlja-
nje vseh vrst elektronskih 
dovolilnic za parkiranje na 
občinskih parkiriščih. Obči-
na omogoča mesečne in le-
tne e-dovolilnice za vse upo-
rabnike in abonmaje, to so 
letne dovolilnice za upravi-
čene uporabnike ter poseb-
ne vrste dovolilnic, kot je do-
volilnica za rezervirane po-
vršine in dostavo.

Na tržiški občinski upra-
vi so pojasnili, da je spre-
memba pri vpeljavi digital-
ne dovolilnice takšna kot pri 
uvedbi e-vinjet: plastificira-
nih dovolilnic ne bo več, am-
pak so zavedene elektronsko 
v aplikaciji EasyPark. Kot po-
udarjajo, sta cilja med dru-
gim poenostavitev in tudi 
pocenitev storitev za obča-
na, ker v tem primeru odpa-
dejo dodatni materialni stro-
ški v višini dveh evrov.

Nekateri že uporabljajo 
aplikacijo EasyPark, za tis-
te, ki te opcije nimajo, pa bo 

nakup dovolilnice mogoč na 
blagajni v sprejemni pisar-
ni Občine Tržič ali v TPIC. 
Postopek za abonmaje je za 
zdaj enak kot do sedaj, začne 
se z oddajo vloge in plačilom 
takse. Ko je odločba za vlo-
go izdana, vas pozovejo k na-
kupu in sporočijo območno 
kodo za plačilo abonmaja. 
Abonma v okviru aplikacije 
EasyPark plačate sami, lah-
ko pa vam to uredijo v spre-
jemni pisarni.

Digitalne dovolilnice so 
uvedene s 25. julijem, brez-
plačno aplikacijo EasyPark 
pa lahko pridobite na sple-
tni povezavi EasyPark.

Kot so še sporočili, cena 
abonmaja G, to je dovolilnice 
za obiskovalce, ki bodo par-
kirali na Cankarjevi cesti, pri 
zdravstvenem domu, Za Mo-
šenikom in na tržnici znaša 
20 evrov na mesec oziroma 
200 evrov na leto. Abonma 
E – Tourist (parkirišče Lju-
belj Zelenica) znaša 20 evrov 
(letni, samo osebna vozila). 
Abonma F – Tourist (parki-
rišče Dovžanova soteska) pa 
znaša 40 evrov (letni, velja za 
vsa tri parkirna mesta).

Suzana P. Kovačič

Obiskovalci so se lahko preizkusili v najrazličnejših 
aktivnostih. / Foto: Aleš Senožetnik

E-dovolilnice 
za parkiranje
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Davča – Minuli konec tedna 
so v Davči po dveletnem pre-
moru znova izpeljali tradici-
onalni Dan teric, kulturno-
-etnografsko prireditev, ki so 
jo letos pripravili že 38. za-
pored. V okviru dogajanja so 
se domačini vrnili v pretek-
lost in obiskovalcem prika-
zali stare običaje in opravila, 
povezana s pridelavo in pre-
delavo lanu. Prireditev pote-
ka na domačiji pr' Vrhovc, za 
pester kulturni program pa 
so letos poskrbeli Pihalni or-
kester Alples Železniki, Ma-
žoretno društvo Železniki ter 
ansambla Akordi in Spev.

»Prireditev pripravlja-
mo že vrsto let, saj se nam 
zdi zelo pomembno ohrani-
ti stare običaje in navade. V 
preteklosti je predelava lanu 
predstavljala pomemben 
del življenja okoliških kme-
tij, vendar so z razvojem 
in industrijo umetna vla-
kna hitro izpodrinila ta obi-
čaj,« pojasni Jaka Primožič, 
novi predsednik Turistič-
nega društva (TD) Davča. 
V sklopu dvodnevnega do-
godka so se domačini oblek-
li v oblačila preteklega časa 
in prikazovali postopke su-
šenja lanu, trenja, predenja 
in tkanja platna. Kljub temu 
da je v preteklosti tovrstno 

opravilo predstavljajo teža-
ško delo in je obenem zah-
tevalo tudi precejšnjo mero 
časa, so si domačini znali po-
pestriti delo z igrami in za-
bavo. Na dogodku so sodelo-
vali tudi mladi, ki so prikazo-
vali življenje takratne mladi-
ne in obiskovalce seznanili z 
različnimi družabnimi igra-
mi ter ponazorili tudi, kako 
delavna je morala biti pre-
tekla generacija.

Letošnja posebnost so 
bile obnovljene statve, saj 
so prejšnje pogorele v poža-
ru na kmetiji pr' Krivc. Član 
TD Davča Tine Kejžar je ob 
pomoči Lojzeta Trdine in Si-
mona Šubica, ki sta darovala 

dele statev, obnovil napravo 
za tkanje in o sami izdelavi 
povedal: »Statve sem obno-
vil za namene tega dogod-
ka, potreboval sem kar pre-
cej časa, celo zimo. K sreči 
smo dobili dele, obnovil sem 
podstavek, da lahko samos-
tojno stojijo. Sicer delujejo, 
ampak dandanes ni več pot-
rebe po njihovi uporabi, je že 
vse modernizirano.«

V soboto so domačini 
pripravili program za ot-
roke, v okviru katerega so 
bile organizirane delavni-
ce, nato pa je sledil ogled 
filma Od bilke do platna. 
Nedeljsko sončno vreme 
je na kmetijo pr' Vrhovc 

privabilo številne obisko-
valce. Katja Buh iz Kranja, 
ki je na prireditev pripelja-
la svoje otroke, je povedala: 
»Na Dan teric prihajam že 
zelo dolgo, vsako leto smo 
hodili z dedkom, ki je tu do-
mačin, zato me na okoliš-
ke kraje veže veliko spomi-
nov in tudi korenine. Letos 

sem pripeljala otroke, saj bi 
rada, da tudi oni spoznajo 
to tradicijo. Najbolj zanimi-
vo se mi zdi, kako predani 
so domačini in vsi sodelujo-
či. S celotno opravo, z obna-
šanjem in nasploh energijo 
se res vrnejo nazaj v čas in 
na ta način tja popeljejo tudi 
nas obiskovalce.«

Nika Toporiš

Jesenice – Na Jesenicah so 
izdali Dnevnik s pohodnih 
poti po jeseniških hribih, 
ki je namenjen zbiranju ži-
gov z vrhov. Vključenih je 
17 pohodniških točk: vrhov, 
razgledišč, koč in znameni-
tosti v občini. Na vse točke 
so namestili skrinjice z žigi, 
na žigih pa je zaporedna šte-
vilka, ime in nadmorska vi-
šina lokacije. Vključenih je 
sedem vrhov v visokogorju 
Karavank, šest v sredogor-
ju in štirje na Mežakli. To 
so: Hruščanski vrh, Klek, 
Golica, Koča na Golici, Bel-
ska planina – Svečica, Veli-
ki vrh, Vajnež, Španov vrh, 
Dom Pristava, Jelenkamen, 
Mali Jelenkamen, Kozjak in 
Malnež ter znamenitosti na 
Mežakli: partizanska bolni-
šnica, Špica, Planski vrh, Po-
ljanska baba.

Kot so povedali snovalci, 
si želijo, da bo knjižica mo-
tivacija za vse, ki uživajo v 
pohodništvu in se bodo na 

ta način še raje podali po je-
seniških hribih. »Občina Je-
senice v vseh letnih časih 

predstavlja raj za pohod-
nike in rekreativce na ob-
močjih od Mežakle na eni 

do grebena Karavank, sre-
dogorja in najnižje ležečih 
pohodniških točk na dru-
gi strani doline. Pestrost tej 
ponudbi dajejo krožne poti, 
etape različnih daljinskih 
poti, navezave na obstoječe 
planinske poti ter tematske 
in lahke pešpoti za popol-
danske sprehode,« pravijo.

Dnevniki so brezplačno na 
voljo v TIC Jesenice, kjer so 
jih pripravili skupaj z Razvoj-
no agencijo Zgornje Gorenj-
ske v okviru projekta Poho-
dništvo v občini Jesenice, ki 
ga financira Občina Jesenice.

Kot obljubljajo, bodo v pri-
hodnjih letih knjižico dopol-
njevali še z novimi vrhovi 
oziroma mesti za nove žige.

Na sedemnajst pohodniških točk so namestili žige, ki jih lahko zbirajo zavzeti pohodniki in z njimi polnijo poseben dnevnik. Od Golice do Mežakle.

Urška Peternel

Novi dnevnik pohodniških poti je brezplačno na voljo v TIC 
Jesenice. / Foto: Nik Bertoncelj

Žigi so nameščeni v skrinjice oziroma na nekatera druga 
mesta, navedena v dnevniku. / Foto: Nik Bertoncelj

Dnevnik s pohodnih poti po jeseniških hribih

Terice so trle lanena stebla, da bi čim bolj odstranile 
ostanke ličja. / Foto: Tina Dokl

Dan teric v Davči je za domačine pomemben dogodek, na katerega se zelo dolgo pripravljajo. Minuli 
konec tedna so si ponovno nadeli oprave, znane našim pradedkom in prababicam, ter izpeljali 38. 
kulturno-etnografsko prireditev.

Tkali na novih statvah

Prvih sto pohodnikov, 
ki bodo zbrali vse žige 
v knjižici, bo prejelo 
nagrade, ki bodo po 15. 
septembru na voljo v TIC 
Jesenice.

Tine Kejžar je na obnovljenih statvah prikazal tkanje platna. 
/ Foto: Tina Dokl

Jaka Primožič, predsednik TD Davča, z bratom Luko in 
očetom Matjažem pri izdelavi lesenih cevi / Foto: Tina Dokl

Prikaz stare igre kako se vleče uš / Foto: Tina Dokl
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Huda vojna leta, 10. del

Tisti kaplar pri pipi pa je 
užival, ko je na nas spuš-
čal zdaj vročo, potem pa le-
deno mrzlo vodo in smo se 
ob vsaki spremembi zaman 
skušali ogniti neprijetne-
mu curku. Zatem smo pre-
jeli obleko in obutev. Vsa-
kemu določene stvari, pa 
ne glede na vojakovo veli-
kost in obseg. Smejali smo 
se drug drugemu, ko smo 
primerjali prejete obleke 
brez mere. Pa je v resnici to 
bilo kaj malo smešno! Šele 
po dolgem medsebojnem 
menjavanju smo bili vsaj 
približno vojakom podob-
ni. V sobah so bile postelje 
s slamnjačami. Če bi v teh 
bila res slama! Za starimi 
vojaki je ostal le slamni dro-
bir. Kaplarji so nas priganja-
li iz tega napraviti postelje 
enake višine in ostrih robov. 

Kdo bi prešteval, kolikokrat 
smo poravnavali, pa so nam 
kaplarji kot »zanič« razdrli. 
Da smo to sploh mogli de-
lati, so nam kaplarji proda-
jali lesene »ravnjače«, ki so 
jih zapustili stari vojaki ob 
odhodu. Potem smo mora-
li zbrati denar za škaf, za 
nekaj krtač ribaric, za bar-
vo za pod, za krpe in še za 
kaj … Ko smo nazadnje vso 
to opremo dobili, se je za-
čelo ribanje. Včasih kar na 
suho, drugič z vodo, barvali 
smo tiste obrabljene in izdr-
gnjene deske, pometali, bri-
sali itd. Kaj vse smo ob tem 
doživljali, bi bila lahko dol-
ga povest. Ni bilo odvisno 
toliko od umazanije kot od 
razpoloženja kaplarjev. (Saj 
v sobo ni bilo dovoljeno sto-
piti v čevljih – kar pa je velja-
lo samo za navadnega »re-
dova«). Ribali so največ tis-
ti, ki so se tako ali drugače 

kaplarjem kaj zamerili … 
Podobno pravilo je veljalo 
tudi pri razporejanju »po-
žarstva« na hodniku in po-
zneje kdaj tudi celo za stra-
žo. Ko so se tako za nami za-
prla vrata »kapije«, smo bili 
za skoraj pol leta odrezani od 
sveta. Na cesto smo gledali 
samo čez plot, ven pa smo 
šli samo »v stroju« na vež-
bališče. Hrano smo dobi-
vali trikrat dnevno. Zjutraj 
navadno črno kavo, le malo 
sladkano, opoldne enolonč-
nico z mesom, zvečer ku-
han fižol ali kaj podobne-
ga. Zelje, krompir in ma-
karoni so predstavljali več-
ji delež naše hrane. Z me-
som tudi niso ravno stiskali. 
K temu je vsak dobil dnevno 
po 1 kg zelo dobrega, skoraj 
belega kruha. Kruh so nam 
razdelili po vrnitvi iz dopol-
danske vežbe. Bili smo lač-
ni in neredko ga po kosilu 

že ni nič ostalo za zvečer 
in drugo jutro. Sicer se ga 
je pri pekih pod roko lahko 

dobilo za majhen denar. Jaz 
sem si skoraj redno s tem 
pomagal. V ta namen sem 
uporabil izkupiček od ci-
garet, ker kadil nisem. Ci-
garete so nam sicer redno 
pripadale, dobivali pa smo 
jih le bolj slučajno. Jedil-
nica je bila zunaj na pros-
tem. Preproste lesene mize 
in klopi. Kadar je hudo de-
ževalo, smo smeli jesti tudi 
v hodniku ali v sobi. Dvoji-
ca močnih je prinesla iz ku-
hinje kotel s hrano. Potem – 
zbor. To je bilo tekanja, kdo 
bo prvi na vrsti. Ko naj bi ku-
har začel deliti, je kaplar ne-
malokrat odredil »nalevo 
krug« in tisti zadnji so bili 
prvi na vrsti. Vsaj od začet-
ka so si kaplarji celo dovo-
lili odrejati, kdaj smo sme-
li začeti jesti, pa tudi, kdaj 
nehati. Kolikokrat so tisti, ki 
so bili zadnji in je bila hra-
na vroča – morali po ukazu 

»gotovo« hrano vreči proč, 
ker vrelega ni bilo mogoče 
na hitro pojesti … Kakšni 
primitivci so bili nadreje-
ni, je moč spoznati iz vsega, 
kar so počenjali z vojaki. Nič 
ni bilo razlike med nižjimi, 
ki so to delali, in višjimi, ki 
so za to vedeli, pa dopušča-
li! Tako je npr. kaplar zahte-
val, da mu eden od vojakov 
prižge cigareto, pa smo mo-
rali vsi v sobi (okroglo 40!) 
skočiti z vžigalicami do nje-
ga. To pa ne samo enkrat, 
»za kazen, ker smo bili pre-
počasni«! Samo v ta namen 
smo morali tudi nekadil-
ci imeti vžigalice. Na ukaz 
smo vojaki morali »telefo-
nirati domov«. To smo de-
lali tako, da smo na vso moč 
kričali skozi odprta vrata v 
peč tisto, kar je kdo hotel po-
vedati mami, atu, dekletu …

Janez Kunšič

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

Gorje – »Sem Imo Donald. 
Star sem 35 let, rojen sem 
bil 2. januarja 1987. Sem 
duhovnik v župniji St. Mi-
chael Napetet v Lodwarju, 
v provinci Turkana v Keni-
ji,« se je zbranim v Gorjan-
skem domu v soboto zve-
čer predstavil katoliški du-
hovnik, zadnjih nekaj let od-
govoren za okoli deset tisoč 
polnomadsko živečih prebi-
valcev puščavskega severo-
zahodnega predela Kenije.

Odkrito je povedal, da je 
otrok ločenih staršev, da ima 
šest bratov in eno sestro, da 
je bila njegova mama prva 
od štirih očetovih žena in 
da ga je kot otroka, čeprav 
je bil rojen v krščansko dru-
žino, po očetovem odhodu 
vzgajal stric musliman. Ho-
dil je v katoliške šole, doma 
pa preučeval Koran. V kr-
ščansko vero se je vrnil šele 
leta 2000, pet let kasneje z 

znanjem le dveh katoliških 
molitev odšel v semenišče, 
je povedal; znal se je pokri-
žati in zmoliti očenaš.

A je vse nadoknadil in bil 
leta 2014 posvečen v duhov-
nika. Poslan je bil v različ-
ne župnije, številne od njih 
so prizadele vojne med ple-
meni. »Prvo župnijo, v ka-
tero sem bil poslan, je ar-
gentinski misijonar zapus-
til že pred mojim prihodom, 
nato je bila štiri leta zaprta. 
Že prvi dan sem se znašel 
med streli in vedel sem, da 
me čaka težko življenje. In 
res, prva stvar, ki sem jo na-
redil jutro po prihodu, je bil 
pokop človeka, ki je bil večer 
prej ustreljen.«

Leta 2017 so ga škofje 
za dve leti poslali v Rim na 
študij. Ko se je vrnil v Afri-
ko, mu je bila dodeljena žu-
pnija St. Michael Napetet v 
Lodwarju, glavnem mestu 
pokrajine Turkana, ki jo vodi 
še danes. Tudi ta župnija je 

bila razdeljena, ljudje so se 
med seboj bojevali in tudi 
tu se je od prvega dne tru-
dil, da bi ljudi naučil živeti 
v sožitju, je povedal. »In že 
čez mesec dni se je pokazal 
drug problem: poplave, vse 
je bilo pod vodo. Nato pa po-
tres, suša in za povrh še co-
vid-19 ...«

Vse to v deželi, katere naj-
večji problemi so suša in z 
njo povezano pomanjkanje 
hrane, lakota, slaba zdra-
vstvena oskrba in nizka do-
stopnost izobraževalnega 
sistema. Na vse nagrmade-
no se tudi v Afriki srečuje-
jo s posledicami ukrajinsko-
-ruske vojne. »Prizadeli so 
nas pomanjkanje plina, pod-
ražitve energentov in posle-
dično višanje cen, še posebej 
pa ustavitev dobave gnojil za 
naše poljedelstvo, ki smo 
jih tradicionalno uvažali iz 
Ukrajine,« je povedal Imo 
Donald.

Vse to je bil razlog, da so se 
za pomoč odločili tudi v Gor-
jah, kamor je Imo Donald 
prvič prišel, ko so blagoslav-
ljali znamenje na Vrtu oku-
sov Mateje Reš. Takrat so 
se zbližali in tudi zato, ker 
iz Gorij prihaja Jana Lam-
pe, ena najaktivnejših pred-
stavnic Slovenske karitas na 
mednarodnem področju, so 
se odločili, da daljni župniji 
pomagajo z lastno dobrodel-
no akcijo. Tam je kenijske-
ga duhovnika spoznal tudi 
župan Peter Torkar, ki je na 
prireditvi zbrane nagovoril 
in pozval k pomoči z bese-
dami: »Najlepše poti vodijo 

do drugih ljudi.« Pozval jih 
je, naj se poskušajo večkrat 
zavedati, kakšno srečo ima-
mo, da smo rojeni v življe-
nje, kjer živimo v miru in re-
lativnem obilju.

Sobotni dobrodelni dogo-
dek sta z Občino Gorje so-
organizirali tudi Župnija 
in Župnijska karitas Gor-
je. »Svet je majhen, pos-
tal je globalna vas. Ne samo 
v trgovini, ne le v pretoku 

informacij, naj postane svet 
povezan tudi prek solidarno-
sti in dobrote,« je spodbudil 
udeležence večera, ki ga je z 
glasbo obogatil Aleksander 
Mežek.

Prav posebno toplo je bila 
sprejeta njegova pesem, pos-
večena Afriki, zapeta v me-
šanici angleščine, slovenšči-
ne in enega od afriških jezi-
kov. Pa tudi Mežkova pove-
zava s črno celino, kjer je, 

tako je povedal v Gorjah, kot 
misijonar delal, živel in tudi 
umrl stric njegove na bliž-
nji Blejski Dobravi rojene 
mame.

Kot je povedala Jana Lam-
pe, je bilo župniji Ima Donal-
da doslej namenjene kar ne-
kaj pomoči iz Slovenije. »Ku-
pili smo koze za revne dru-
žine v sklopu akcije Kupim 
kozo, pomagali zgraditi nove 
prostore za porodnišnico in 
z akcijo Za srce Afrike zbra-
li sredstva za obnovo vodnja-
ka. Njegovo župnijo pa so le-
tos v sodelovanju s Karitas 
obiskale tudi tri prostovolj-
ke zdravstvene stroke, ki so 
mesec dni pomagale v zdra-
vstvenem centru. Med nji-
mi je bila Lucija Žumer, ki je 
doma prav v Gorjah.«

Ob koncu prireditve je, oblečen v tradicionalno opravo dežele, iz katere prihaja, Imo 
Donald kenijska oblačila podaril tudi svojim gostiteljem v Gorjah: prostovoljkama Emi in 
Luciji, Jani Lampe iz Karitas Gorje, Mariji Orehar, tamkajšnjemu župniku Mateju Pavliču, 
županu Petru Torkarju in pevcu Aleksandru Mežku, ki je poskrbel za privlačen glasbeni del 
dobrodelne prireditve.

Marjana Ahačič

Župnik Imo Donald je v Gorjah predstavil svoje življenje in 
delo v eni najrevnejših kenijskih pokrajin. / Foto: Tina Dokl

Sobotni večer z afriškim duhovnikom je krajane Gorij popeljal v svet lakote in pomanjkanja ene najrevnejših kenijskih pokrajin, pa tudi v svet upanja v človeško 
pomoč in dobroto. Afriški župniji so Slovenci že pomagali z nakupom živine in gradnjo zdravstvene in druge infrastrukture ter tudi s prostovoljnim delom.

V Gorjah odločeni, da pomagajo Keniji

Pretekli konec tedna so v Gorjah zbrali nekaj več 
kot tri tisoč evrov pomoči za župnijo Ima Donalda 
v Keniji. Sredstva bodo šla v Afriko prek Slovenske 
karitas. Tisti, ki z donacijo še želijo pomagati, lahko 
to storijo z nakazilom na račun Slovenske karitas, 
namen: Lakota Afrika.

(Se nadaljuje)

Janez Kunšič kot 16-letni 
vojak
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Ljubljana – Po koncertu na 
nedavnem Glasbenem veče-
ru pod grajsko lipo na vrtu 
gradu Khislstein, ko so se 
štirje glasbeniki iz družine 
Krajnčan prvič predstavili 
skupaj na istem odru in nav-
dušili občinstvo, bodo Kraj-
nčanovi – Lojze, Romana, 
Kristijan in Žigan – nastopili 
še v Ljubljani. V okviru jubi-
lejnega, sedemdesetega Lju-
bljana festivala, bodo v četr-
tek, 25. avgusta, ob 20.30 v 
ljubljanskih Križankah na-
stopili v družbi 60-članske-
ga Slovenskega mladinske-
ga orkestra, ki ga vodi diri-
gentka Živa Ploj Peršuh. Or-
kester, ki je v goste pova-
bil člane umetniške druži-
ne Krajnčan, deluje od leta 
2019, vanj so vključeni na-
darjeni mladi glasbeniki, 
doslej pa so se že predstavili 
tako domači kot tudi medna-
rodni javnosti. Program bo 
obsegal izbor glasbe različ-
nih žanrov iz bogate ustvar-
jalnosti Krajnčanovih – tok-
ratne aranžmaje je napisal 
Lojze Krajnčan – orkester pa 
bo zaigral še deli angleške-
ga skladatelja Gustava Hol-
sta in mehiškega skladatelja 
Arturja Márqueza.

V glasbeni družini
Vsi v družini Krajnčan 

so vsak na svojem ustvar-
jalnem področju izjemni 
in so vtisnili oziroma ved-
no bolj puščajo pečat v slo-
venski glasbi in plesu. Loj-
ze, instrumentalist, sklada-
telj, aranžer in dirigent, Ro-
mana vokalistka in njuna si-
nova violončelist, bobnar in 
skladatelj Kristijan ter plesa-
lec, pevec, performer in av-
tor glasbe ter tekstopisec Ži-
gan. V različnih glasbenih 
projektih med seboj pogosto 
sodelujejo, čeprav se njihove 
ustvarjalne poti precej razli-
kujejo. O tem in njihovem 
sodelovanju na skupnem 
odru sem se pred koncertom 
pogovarjal z Romano in Loj-
zetom, ki sta v družino posa-
dila glasbene korenine.

»Živo fascinira dejstvo, 
da smo uspešni vsak na svo-
jem področju, predvsem pa 
jo navdušujeta oba sinova, 
ki sta ubrala samostojni, sa-
mosvoji in tudi širše gleda-
no zelo unikatni umetniški 
poti. Navdušuje jo tudi, da 
pogosto v različnih projek-
tih sodelujemo vsi v druži-
ni,« idejo dirigentke Sloven-
skega mladinskega orkestra 
Žive Ploj Peršuh in hkra-
ti vabilo za skupni nastop 
pojasnjuje Romana in pou-
darja, da družinska glasbe-
na zgodba sicer traja že de-
setletja.

Potem ko ju je združila 
skupna življenjska pot, sta 
Romana in Lojze spontano 
začela sodelovati tudi v glas-
bi. »Lojze, odličen džezovski 
glasbenik, je prišel iz študi-
ja v Ameriki, igral je v Big 
bandu, jaz sem pela v različ-
nih zasedbah, ko se je rodil 
Kristijan, pa sva začela sode-
lovati pri ustvarjanju glasbe 
za otroke,« se spominja Ro-
mana, Lojze pa dodaja: »Na-
mensko sva posnela kase-
to za Kristijanovo vrtčevsko 
skupino, da bodo otroci ime-
li muziko in bodo lahko peli 
in plesali.« Kristijan je, še 
preden je šel v šolo, pel v 
zborčku pripravnice Glas-
bene šole Kranj, ki je sode-
loval pri snemanju kasete 
Romana za najmlajše. Ro-
mana pove, da je najstarejši 
sin rasel s koncerti, ki jih je 
z Big bandom RTV imel oče, 
pri petih letih pa se je tudi že 

začel učiti violončelo. »Tako 
je že kot otrok sodeloval pri 
snemanju mojih otroških 
pesmi, kasneje pa še šanso-
nov, ko je odigral tako vio-
lončelo kot bobne. Podobno 
pot je skoraj deset let kasne-
je imel tudi mlajši Žigan, ki 
je z mano predvsem skupaj 
prepeval. Kasneje se je od-
ločil za ples. Je rekel, da ne 
bo kot mi, da se v umetno-
sti vidi na drugačen način,« 
pripoveduje Romana; da pa 
zdaj kombinira oboje, glas-
bo s plesom in gibom.

Lojze kot skladatelj in 
aranžer s sinovoma v zad-
njih letih sodeluje pri različ-
nih projektih. »V času epi-
demije, ko je koncertna de-
javnost zamrla, sva z Ži-
ganom v domačem studiu 

pripravila nekaj posnetkov z 
a capella glasom in tako ime-
novanim beatboxom. Prav 
veselje je videti to kreativ-
nost mladih.« Romana pra-
vi, da je bil to zelo hud čas 
za mlade ustvarjalce, a so ti 
vseeno iskali različne nači-
ne za delo.

Skupaj, čeprav različni
Krajnčanovi so zno-

va združili moči pri prip-
ravi programa za koncert. 
Strnili so glave in se odloči-
li, koliko bo vsak iz lastne-
ga opusa prispeval za kon-
cert. Nato je prišel na vrsto 
oče Lojze? »Tako je. Jaz sem 
bil zadolžen za pisanje glas-
be za orkester. Ideja predsta-
viti vso to raznolikost naše-
ga ustvarjanja mi je bila že v 
osnovi všeč in kot taka tudi 
izziv. Gradili smo na tem, 
da vsak predstavi svoje naj-
boljše skladbe, Romana ima 

krasen glas in prav tako Ži-
gan, ki sta na odru tudi pra-
va frontmana,« pojasni Loj-
ze, ki je za orkester priredil 
nekaj šansonov in po Živini 
želji tudi kultno Hudo mra-
vljico. Žigan bo predstavil 
dve svoji skladbi iz zadnjega 
obdobja, nekaj posebnega 
pa bo zagotovo tudi priredba 
znamenitega Brandenbur-
škega koncerta št. 3 J. S. Ba-
cha, pri kateri bosta kot soli-
sta nastopila skupaj s Kristi-
janom. Združila bosta džez 
in klasiko.

Tudi on je prispeval pre-
cej raznolik program, po-
leg Tanga in Requiema še 
priredbo ljudske Zeleni Ju-
rij. »Kristijan se v naši dru-
žini najbolj poglobi v glasbo, 
vselej kadar snuje skladbo, 

podobno kot režiserji opra-
vi raziskavo in temo razde-
la v socialnem, političnem, 
filozofskem, verskem smis-
lu. Zanima ga mitologija in 
z Zelenim Jurijem se neka-
ko vrača v poganske čase,« 
program starejšega sina raz-
laga Lojze. »Seveda sem se 
pri aranžiranju skladb zave-
dal, da gre za priložnostni in 
ne stalni orkester, ki recimo 
vadi vsak dan. Če mladi lah-
ko pridobijo določeno mu-
zikalnost z entuziazmom 
in zagnanostjo, pa seveda 
od njih ne morem zahteva-
ti tehnično preveč zahtevnih 
skladb. Lepše jih je posluša-
ti, kako z veseljem muzicira-
jo, kot pa, da se borijo s pre-
težkimi notami.«

Oba sogovornika z ra-
dostjo pričakujeta četrt-
kov koncert, prepričana pa 
sta, da enako velja za sino-
va. »Naš skupni imenovalec 
je, da karkoli delamo v naši 
družini, to delamo s srcem 
in predanostjo, ko sodeluje-
mo, pa tudi s spoštovanjem 
dela eden drugega,« poudari 
Romana, njen mož pa doda, 
da se mu zdi, da ne le kot po-
samezniki, ampak tudi kot 
družina na istem odru zna-
jo izstopiti iz nekega »pre-
dalčkanja«, ki je za naše 
glasbene ustvarjalce tako 
značilno. »Igrali bomo tako 
Bacha kot Hudo mravljico – 
to lahko narediš samo z mla-
dinskim orkestrom.«

Krajnčanovi pa s tokra-
tnim koncertom zagotovo še 
ne bodo rekli zadnje. »Naša 
družina je postala medna-
rodna in na kakšnem sku-
pinskem nastopu se bosta v 
prihodnje morda pridruži-
la tudi Žiganova partnerka 
Kristyna, plesalka in koreo-
grafinja čeških korenin, in 
Kristijanova Tsarina, klasič-
na pianistka, po rodu iz Bol-
garije,« prihodnost Krajnča-
nov napoveduje Romana.

Tako različni, a tako edinstveni Krajnčani: Lojze, Žigan, Romana in Kristijan / Foto: Borut Bučinel

Tržič – S koncertom skupine 
Katalena v petek, 26. avgu-
sta, ob 20.30 se bo zaključil 
letošnji osmi poletni cikel 
Glasbeni večeri v Tržiškem 
muzeju. Skupina Katalena, 

ki v originalni postavi nasto-
pa že 21 let, se ne ustavlja, 
saj je lani izšel njihov deve-
ti album Kužne pesmi. Za-
sedba v sestavi Vesna Zor-
nik (glavni vokal, spremlje-
valni vokali), Polona Janežič 
(klavir, klaviature, psalter, 
spremljevalni vokali), Bo-
štjan Gombač (klarinet, sa-
ksofoni, krilovka, teremin, 
ukulela, kositrne piščali, 

fujara, pozavna, spremlje-
valni vokali), Tibor Mihe-
lič Syed (bas kitara, gimbri, 
ukulela, Roland HPD 20, ki-
tara, spremljevalni vokali), 
Boštjan Narat (kitara, ben-
džo, spremljevalni vokali), 
Robert Rebolj (bobni, tolka-

la) navdih črpa iz zapušči-
ne slovenskih ljudskih pe-
smi, ki jo prilagaja in izva-
ja v skladu s svojo lastno es-
tetiko ter preferencami ter 
skuša to glasbeno dediščino 
poživiti z lastno svežo ener-
gijo, igrivostjo ter nalezljivi-
mi ritmi. Ljubitelji glasbe si 
nedvomno zaslužimo pri-
meren »katalenski« zaklju-
ček poletja.

Igor Kavčič

Radovljica – Danes, v to-
rek, 23. avgusta, ob 20. uri 
bo v Radovljiški graščini 
zaključni koncert letošnje-
ga jubilejnega, štiridesete-
ga Festivala Radovljica, za 
katerega bi lahko dodali, da 
gre za festivalski vrhunec. 
Nastopil bo namreč svetov-
no znani vokalni sestav Die 
Singphoniker, ki letos prav 
tako praznuje štirideset let 
delovanja. Za uspeh tega 
nemškega sestava so poleg 
osredotočanja na eno zvrst 
odločilne slogovna prila-
godljivost, prava avtentič-
nost, visoka umetniška ra-
ven in elegantna kratkočas-
nost. Pevci znajo zahtevno 

glasbeno vsebino izvajati 
lahkotno in poiskati globino 
v navidezno preprosti glas-
bi. Njihov namen je zdru-
žitev ansambelskega duha 
in umetniške individual-
nosti v homogenem zvoku 
najvišje kvalitete. Eden od 
vzorov za tovrstno ansam-
belsko petje so nepozabni 
Comedian Harmonists – 
in prav njihovi aranžmaji 
so pred tridesetimi leti nav-
dihnili šest študentov Viso-
ke šole za glasbo v Münch-
nu, da so ustanovili ansam-
bel. Odtlej se je zasedba že 
večkrat spremenila. Tokrat 
bo predstavila glasbo Car-
la Orffa in skupine iz tride-
setih let prejšnjega stoletja 
Comedian Harmonists.

Igor Kavčič

Igor Kavčič

Zaključek poletja s skupino Katalena / Foto: Ivan Kan Mujezinović

Člani umetniške družine Krajnčan se bodo na četrtkovem koncertu v ljubljanskih Križankah vsak na svoj 
način predstavili skupaj s Slovenskim mladinskim orkestrom pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh.

Od Hude mravljice do BachaKatalena   
za zaključek

Še festivalski vrhunec

Romana Krajnčan: »Naš skupni imenovalec je, da 
karkoli delamo v naši družini, to delamo s srcem in 
predanostjo, ko sodelujemo, pa tudi s spoštovanjem 
dela eden drugega.«

Na sklepnem koncertu letošnjega Festivala Radovljica se 
bodo predstavili Die Singphoniker. / Foto: arhiv Festivala Radovljica
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Železniki – Idrijčan Rok 
Turk s sovoznico Blanko Ka-
cin (Hyundai i20 Rally2) je 
absolutni zmagovalec deve-
tega Rallyja Železniki, ki ga 
je minulo soboto pripravilo 
Športno društvo Omikron 
plus na čelu z Markom Ko-
som.

»Kot vedno je reli v Že-
leznikih super uspel. Bile 
so lepe dirke in močna kon-
kurenca, tako da so vsi dir-
kali na polno. Rad bi pohva-
lil Občino Železniki, da vidi 
reli kot eno od možnosti za 
prepoznavnost občine tako v 
državi kot širše. Vsi se veseli-
mo in pričakujemo, da bo reli 
tukaj spet prihodnje leto,« je 
ob slavnostni podelitvi poka-
lov poudaril predsednik naci-
onalne panožne zveze za av-
tošport AŠ2005 Rado Raspet 
ter čestital najboljšim. Zbra-
ne je pozdravil tudi podžu-
pan Občine Železniki Matej 
Šubic. »Veseli smo, da lahko 
že devetič zaporedoma gos-
timo reli, prireditev, ki sega 
tudi čez meje. Vesel sem, da 
je reli potekal varno, saj več-
jih nezgod ni bilo,« je pouda-
ril podžupan Šubic.

Na sporedu tekmovanja 
je bilo tokrat devet hitro-
stnih preizkušenj na štirih 

progah v oklici Železnikov: 
Stari vrh, Podlonk, Dražgo-
še in Petrovo Brdo. Po sku-
paj dobrih devetdesetih kilo-
metrih je Rok Turk zmagal 
s prednostjo 59 sekund, tek-
mo pa je odločil že po dveh 
hitrostnih preizkušnjah, na 
koncu pa se ni dal presene-
titi niti hitrima Madžaro-
ma Martinu Laszlu in Vik-
torju Banu (Škoda Fabia ral-
ly2). »Na to dirko vedno rad 
pridem, saj me spominja na 
domače ceste v okolici Idri-
je. Zmago sem pričakoval, 
na tekmo sem se dobro prip-
ravil in sem zadovoljen. Na 

novo dirko grem čez dva te-
dna v Kumrovec, nato pa v 
Novo Gorico,« je ob slavju 
povedal Rok Turk. »Na tej 
tekmi sva prvič, proge so bile 
odlične in zelo sva zadovolj-
na,« je v imenu madžarske 
posadke povedal sovoznik 
Viktor Ban. Čeprav ni toč-
no vedel, kaj pričakovati, je 
bil zadovoljen tudi Žabničan 
Boštjan Logar (Škoda Fabia 
R5), ki je skupno osvojil če-
trto mesto ter bil drugi v slo-
venskem prvenstvu. Za Tur-
kom je zaostal dve minuti in 
34 sekund ter več kot minuto 
in pol ugnal Darka Peljhana 

(VW Polo Proto). »Po dveh 
letih sem bil spet na dirki in 
to, kar sem pokazal, je bilo 
nad pričakovanji. Prvič sem 
vozil avto tega razreda, stop-
njeval sem tempo vožnje in 
moram biti zadovoljen. Le-
tos bom šel še na reli Soča,« 
je povedal Boštjan Logar.

V diviziji 2 je zmagal Jan 
Medved (Ford Fiesta Ral-
ly4), v diviziji 3 pa je bil naju-
spešnejši Matic Humar (Re-
nault Clio RS). V diviziji 1 je 
na reliju pričakovano slavil 
Martin Čendak (Opel Adam 
Cup), ki je vodil od prve hi-
trostne preizkušnje naprej.

Ob podpori številnih navijačev je s preizkušnjami najhitreje opravil državni prvak Rok Turk 
s sovoznico Blanko Kacin. / Foto: Tina Dokl

Mojstrana – Marjan Zu-
pančič je 87 kilometrov 
in 4800 višinskih metrov 
po planinskih poteh ok-
rog Triglava premagal v 12 
urah, 45 minutah in 14 se-
kundah. Deset minut za 
njim je ciljno črto prestopil 
Madžar David Kovacs, tret-
ji je bil znova Slovenec Pri-
mož Zupan. Med ženska-
mi je s časom 15 ur, 27 mi-
nut in 2 sekundi slavila Slo-
vakinja Martina Bellušova, 
druga je bila Hrvatica Dia-
na Kuiš in tretja Slovenka 
Bogdana Krašovec.

Za 44 kilometrov z 2600 
višinskimi metri je zma-
govalec Tomaž Dolar iz 
Doslovč potreboval 4 ure, 35 
minut in 15 sekund. »Znova 
sem zmagal na tej preizkuš-
nji, letos je bila trasa sicer ne-
koliko spremenjena, zato bi 
težko primerjal lanski in le-
tošnji čas. Ni bilo prevroče, 

noge so bile prave. Z orga-
nizacijo teka sem zadovo-
ljen. Tekačev, tudi tujih, je 
bilo v primerjavi z lani že ve-
liko več,« je povedal Dolar. 
Na drugem mestu je bil Ro-
mun Alexandru-Mihail Itu 

in na tretjem znova Slove-
nec Matic Čačulovič. Med 
ženskami je s časom 5 ur, 
5 minut in 13 sekund sla-
vila Barbara Trunkelj, dru-
ga je bila Slovakinja Mi-
chaela Kucharikova, tretja 

pa znova Slovenka Mirjam 
Bajt Leban.

Tekači so se podali še na 
26-kilometrski tek, na otro-
ški in družinski Lumar tek, 
premierno je bil izveden 
10-kilometrski tek Sloven-
skega planinskega muze-
ja (SPM), partnerja prire-
ditve. Vseh tekmovalcev v 
vseh kategorijah je bilo ok-
rog petsto, in sicer iz več kot 
dvajsetih držav. Vodja SPM 
Matjaž Podlipnik je povedal, 
da se številni evropski gor-
ski turistični kraji ukvarja-
jo s podobnimi dogodki, kaj-
ti preživljanje prostega časa 
v naravi je vse bolj priljublje-
no. »Triglav Trail Run ima 
še poseben naboj, ker trasa 
poteka okrog simbola Slo-
venstva – in naravno je, da je 
start in cilj v Mojstrani, ki je 
kandidat za Gorniško vas.« 
V spremljevalnem progra-
mu so bili glasbeni nastopi, 
tekaške zgodbe Luka Kovači-
ča, Rožleta Bregarja ...

Konec tedna je potekal drugi Triglav Trail Run s startom in ciljem pred Slovenskim planinskim muzejem 
v Mojstrani. Kraljevsko etapo je kot prvi v cilju znova osvojil izkušeni gorski tekač Marjan Zupančič.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach so odigra-
li tekme šestega kroga. 
Zaključili so ga včeraj s tek-
mo Gorica – Domžale, re-
zultat pa do zaključka naše 
redakcije še ni bil znan. Dru-
gi predstavnik s širšega Go-
renjskega Kalcer Radomlje 
je igral »doma« na nogome-
tnem igrišču Športnega par-
ka Domžale. Nasprotnik je 
bila ekipa CherryBox 24 Ta-
bor Sežana, tekma pa se je 
končala brez zadetkov.

Nogometaši v drugi slo-
venski ligi so odigrali tek-
me četrtega kroga, v ka-
terem je kranjski Triglav 
končno prišel do prve toč-
ke. Gostili so Krško in re-
mizirali (2 : 2). Prvič so po-
vedli v osmi minuti z zadet-
kom Matica Kopača, drugič 

pa v 61. minuti, ko je bil us-
pešen Anel Hajrić. Gostom 
je obakrat uspelo izenačiti. 
Tudi tekma Jadran Dekani 
– Roltek Dob se je končala 
neodločeno z 2 : 2, za Roltek 
Dob sta zadela Gašper Čer-
ne in Dino Zenković. Polo-
vični uspeh so dosegli go-
renjski nogometaši v tret-
ji slovenski nogometni ligi 
– zahod. Rezultati: Brda – 
Visoko 4 : 2, Sava Kranj – 
Dren Vrhnika 0 : 3, Tinex 
Šenčur – Adria 0 : 0, Ško-
fja Loka – Svoboda Ljublja-
na 1 : 0, Eksist Žiri – Izola 2 
: 0 in Fama Vipava – Šobec 
Lesce 1 : 1.

Igrale so tudi nogometa-
šice. ŽNK Radomlje Medex 
in ŽNK Doxakey so na Ptu-
ju odigrale zaostalo tekmo 
prvega kroga ŽNL Triglav 
Zdravje. S kar 0 : 24 so bile 
boljše Radomljanke.

Jože Marinček

Ljubljana – Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je spre-
jel odločitev o spremembi tekmovalnega sistema v 1. SKL za 
člane. Podalo jo je združenje prvoligašev. Liga Nova KBM bo 
tako že v prihodnji sezoni 2022/23 potekala po trikrožnem 
sistemu. V prvem delu znova brez Cedevite Olimpije, ki se 
bo v tekmovanje vključila v četrtfinalu. Ligo bo tako v prvem 
delu sestavljalo deset ekip. Zadnjeuvrščena tega dela bo iz-
padla v drugo ligo. V drugem delu bodo ekipe takoj začele 
končnico za naslov državnega prvaka, v kateri bo igralo osem 
ekip. Četrtfinali in polfinali se bodo igrali na dve dobljeni 
tekmi, finale pa na tri.

Ljubljana – Za člansko košarkarsko reprezentanco je skoraj 
mesec dni priprav. V četrtek in v nedeljo jih že čakata dve 
tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, in sicer proti 
Estoniji v Celju in proti Nemčiji v Münchnu. Naslednji 
četrtek, 1. septembra, pa se bo v Kölnu začelo evropsko 
prvenstvo.

Ribčev Laz – Tradicija Triatlona jeklenih v Bohinju se na-
daljuje. V soboto, 27. avgusta, bo že v 35. izvedbi. Tekmo-
vanje bo potekalo v tradicionalni izvedbi (kajak, kolo, tek), 
kajak pa lahko nadomestite s plavanjem ali supanjem. 
Skupinski start posameznikov in štafet v plavanju bo ob 
9. uri v Ribčevem Lazu, start v kajaku in supu pa ob 10. 
uri. Zaključna prireditev bo ob 17. uri v Športnem centru 
Triglav Pokljuka.

Spremembe v moški elitni košarkarski ligi

Pred košarkarji pomembne tekme

V soboto v Bohinju Triatlon jeklenih

Bled – Blejska ledena plo-
skev bo od četrtka do sobo-
te prizorišče mednarodne-
ga hokejskega tekmova-
nja. Mednarodna hokej liga 
Bled bo že 18. tovrstno tek-
movanje doslej. Ogledati si 
bo moč nastope domače eki-
pe SIJ Acroni Jesenice, eki-
pe Slovenije (Team Sloveni-
ja) ter ekipe Ferencvaroša iz 
Budimpešte.

Uvodni obračun bo v če-
trtek ob 19. uri, ko se bosta 
predstavili moštvi madžar-
skega Ferencvaroša in Team 
Slovenija, ki jo sestavljajo 

najboljši slovenski igralci 
lig SHL in IHL. V petek ob 
19. uri je na sporedu tekma 
med ekipo SIJ Acroni Jese-
nice in Ferecvarošem, v so-
boto ob 19. uri pa bosta igra-
la SIJ Acroni Jesenice in 
Team Slovenija. Kot je po-
vedal organizator lige Brane 
Terglav, bo prodaja vstopnic 
na blagajni drsališča poteka-
la eno uro pred vsako tekmo. 
Cena vstopnice je 10 evrov, 
otroci do desetega leta pa 
imajo prost vstop.

Zmagovalec lige bo pre-
jel pokal, najboljši igralci na 
tekmah pa slike Bleda spon-
zorja Galerije Omerzel.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Tekači na drugem Triglav Trail Runu / Foto: Nik Bertoncelj

S podelitvijo pokalov se je v soboto zvečer končal deveti Rally Železniki, na njem pa je znova slavil Rok 
Turk s sovoznico Blanko Kacin, saj sta bila najboljša v sedmih od devetih preizkušenj. Med Slovenci sta 
drugo mesto osvojila Boštjan Logar in Damijan Andrejka, ki sta bila v skupnem seštevku četrta.

Rok Turk slavil v Železnikih Nogometaši Triglava 
do prve točke

Poletna hokejska liga

Zupančič zmagal na kraljevski etapi
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Po Južni Dalmaciji (3)

Četrta, predzadnja etapa 
našega kolesarjenja po Juž-
ni Dalmaciji je bila po otoku 
Lastovo. Zgodaj zjutraj smo 
iz Brne na Korčuli odpluli v 
zaliv Sveti Mihajlo (Lučica) 
na Lastovu. Ker je bil za po-
poldan napovedan za plov-
bo neugoden veter, smo bili 
za vrnitev na Korčulo dogo-
vorjeni prej, kot smo načrto-
vali. Traso kolesarjenja smo 
zato nekoliko spremenili in 
skrajšali. Na prvem mestu je 
varnost – tudi na morju.

Večina je kolesarila do 
Skrivene Luke, kjer je eden 
najstarejših svetilnikov na 
Jadranu, in nazaj, štirje pa 
smo se podali na traso Sv. 
Mihajlo–Lastovo–Skrive-
na Luka–najvišji vrh Hum 
(417 m n. m.)–Ubli–Pasad-
ur–Lastovo–Sv. Mihajlo (37 
kilometrov, 850 višinskih 

metrov). Ceste so bile skoraj-
da prazne, sem in tja si sre-
čal kakšen avto ali kolesarja. 
Najzahtevnejši je bil vzpon 
po skalnati poti na Hum, 
kjer je tudi pristajališče za 

helikopterje. Opaziti je, da 
je bila na Lastovu v času Ju-
goslavije največja pomor-
ska baza in prva obrambna 
linija. Dolga desetletja po 
drugi svetovni vojni je bil 

onemogočen normalen tu-
ristični razvoj. S Huma smo 
se spustili na drugo stran 
do Ublija – po asfaltni ces-
ti, speljani tudi med mogoč-
nimi skalami. Zanimiv je 
bil odsek iz Pasadurja proti 
Lastovu. Izbrali smo maka-
damsko cesto po gozdu. Ne-
kaj posebnega je glavno in 
največje naselje Lastovo, ki 
leži na strmem pobočju. Od 
tam je sledil le še spust do 
Sv. Mihajla. Hitro na barko 
in še po dokaj mirnem mor-
ju nazaj v Brno na Korčulo, 
kjer smo spali drugo noč za-
pored. Naslednje jutro smo 
tam začeli zadnjo, peto eta-
po Brna–Karbuni–Blato–
Prigradica–Vela Luka (59 ki-
lometrov, 950 višinskih me-
trov). Dobršen del smo kole-
sarili po makadamskih po-
teh ob obali in občudovali 
krasne zalive, kristalno čis-
to morje in številne bolj ali 

manj luksuzne apartma-
je. V Veli Luki smo se vkr-
cali na barko. Čakala nas je 
dolga vožnja nazaj do Ma-
karske. Južna Dalmacija je 

vsekakor odlična za kole-
sarjenje. Prihodnje leto bo 
tamkajšnje ceste spoznava-
la tudi kolesarska ekipa Go-
renjskega glasa.

Maja Bertoncelj

K o l o  i n  b a r K a

Če bi morala izmed slo-
venskih gora izbrati najlep-
šo po svoji obliki, bi bil to 
vsekakor Jalovec. Ne vpra-
šajte me, zakaj. Enostavno 
se mi zdi gora popolnih ob-
lik, videti kot obrušen dia-
mant, ki mogočno dominira 
na koncu doline Tamar. No-
beden od vzponov na njegov 
vrh ni lahek, vsi so dolgi in 
tehnično zahtevni. Pred leti 
smo ga obiskali iz Tamarja 
čez Kotovo sedlo in sestopi-
li čez Jalovško škrbino, tok-
rat pa se bomo nanj povzpe-
li iz Zadnje Trente od kme-
tije Flori preko zavarovane 
stene Goličice.

Zapeljemo se čez Vršič 
proti Bovcu, kjer na 49. 
serpentini vršiške ceste 

zavijemo desno na stransko 
cesto, ki pelje do izvira Soče. 
Nadaljujemo levo čez most. 
Cesti sledimo do njenega 
parkirišča na njenem kon-
cu. Smerokazi nas usmeri-
jo proti Zavetišču pod Špič-
kom, Jalovcu ali Bavškemu 
Grintavcu. S parkirišča na-
daljujemo desno v smeri Ja-
lovca in Zavetišča. Pot se pri 
koritu za vodo usmeri desno, 
na levi vidimo kmetijo Flori, 
ter se začne zmerno strmo 
vzpenjati. Strmina narašča. 
Po dobri uri smo na razcepu; 
levo gre pot proti Zavetišču 
pod Špičko, mi pa nadalju-
jemo desno proti Jalovcu in 
Malemu kotu. V tem delu je 
tudi skrita lovska koča, če jo 
najdemo, seveda. Pot se str-
mo vzpenja, še vedno skozi 
gozd. Višje se nam z desne 

priključi pot z Vršiča, mi 
pa nadaljujemo naravnost, 
proti Jalovcu; levo gre pot 
do Špičke. Gozd postaja red-
kejši in počasi izgine. Smo v 
delu Pri tabli, nekakšnih po-
dih oz. apnenčasti planoti, 
polni balvanov. Kmalu smo 
na razcepu, kjer desno zavi-
je pot proti Jalovški škrbini 
in v Tamar, mi pa nadalju-
jemo levo. Do tukaj lahkot-
no, a strmo pot nam zausta-
vi divja stena Goličice. Pred 
nami je zelo zahtevna zava-
rovana pot, a samovarovanje 
ne pride v poštev, saj jekle-
nic ni, temveč so klini. Izje-
mno izpostavljena pot nas 
vodi čez steno Goličice. Ver-
tikala po dobrih 100 višin-
skih metrih popusti in kma-
lu se na naši desni odpre 
pogled v Jalovčev ozebnik, 

skozi katerega je pot poleti 
zaprta, in pogledamo v Ta-
mar. Obidemo vrh Ozebni-
ka in se povzpnemo na gre-
benček, s katerega sesto-
pimo. Z leve strani se nam 
pridruži pot od Špičke. Pot 
se nato spet strmo povzpne. 
Varovala so le na nekaj mes-
tih. Po precej izpostavljeni 
poti dosežemo greben Jalov-
ca. Sledi še vzpon po grebe-
nu, ki je ponekod izjemno 

izpostavljen na obe strani. 
Tukaj bi bil zdrs usoden. Tik 
pod vrhom se nam priklju-
či pot s Kotovega sedla. Do 
vrha nas čaka še nekaj višin-
skih metrov.

Stati na vrhu Jalovca je 
nekaj posebnega. Vseka-
kor ena od tehnično najzah-
tevnejših, markiranih gora 
pri nas. Razgled je veličas-
ten; na zahodu so Mangart, 
pa Viš, Montaž, severno je 

greben Kotove špice, V kon-
cu Špice, Vevnice, Struga in 
Ponc, na vzhodu pa greben 
Šit, Travnika, Mojstrovk, za 
njimi pa mogočni Prisojnik, 
še dlje na vzhod pa Triglav. 
Globoko pod nami je dolina 
Loške Koritnice. V res lepi 
deželi živimo!

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona do razcepa, kjer des-
no zavijemo proti Zaveti-
šču pod Špičko. Prečimo v 
desno, nato pa strmo in iz-
postavljeno sestopamo, do 
prečne poti, ki je ponekod 
celo zavarovana. Globoko 
pod seboj, tik pod Špičko, 
zagledamo zavetišče. Strmo 
sestopimo, prečimo melišče 
in ga dosežemo. Od Zaveti-
šča pod Špičko strmo sesto-
pimo do Zadnje Trente, kjer 
nas čaka jekleni konjiček.

Naj na koncu dodam, da 
gre za veličastno, tehnično, 
fizično ter psihično zahtev-
no turo, ki zahteva uhojene-
ga gornika. Srečno!

Nadmorska višina: 2645 m 
Višinska razlika: 1750 m 
Trajanje: 10–11 ur 
Zahtevnost: 

Pogled na Travnik in Mojstrovke iz stene Goličice / Foto: Jelena Justin

Jelena Justin

Vrh Jalovca / Foto: Jelena Justin Krožna tura mimo zavetišča pod Špičkom / Foto: Jelena Justin

Zadnji del poti iz Brne do Vele Luke na Korčuli je bil po 
makadamu. / Foto: Maja Bertoncelj

Iz Skrivene Luke do najvišjega vrha Lastova Hum smo 
kolesarili po skalnati poti. Vzpon je zahteven, ponuja pa 
čudovite razglede. / Foto: Maja Bertoncelj

Mnogi mu rečejo kristal, sama mu raje rečem kar diamant. Najlepša 
slovenska gora, ki jo ima v svojem logotipu tudi Planinska zveza Slovenije.

Zbrušeni diamant
Planinski izlet: Jalovec (2645 m n. m.)



Kmetijstvo info@g-glas.si
15Gorenjski glas

torek, 23. avgusta 2022

Kranj – Kranjska območ-
na enota Zavoda za goz-
dove Slovenije je ob letoš-
njem Tednu gozdov pripra-
vila posvet o kolesarjenju v 
naravnem okolju, s poudar-
kom na kolesarjenju v goz-
du. Na njem so predstavili 
zakonodajo, ki ureja to po-
dročje, pogled lastnikov goz-
dov na gorsko kolesarjenje, 
zasnovo gorskokolesarske-
ga omrežja na Gorenjskem 
ter domače in tuje izkušnje 
pri umeščanju kolesarskih 
poti v prostor, ob tem pa tudi 
različna mnenja o tem, kako 
naj bi to področje uredili, da 
bi bili vsaj delno zadovoljni 
tako lastniki zemljišč kot ko-
lesarji, naravovarstveniki in 
lokalne skupnosti.

Zakonodaja zapletena in 
nasprotujoča

Martin Umek, vodja kranj-
ske območne enote zavo-
da, je ugotavljal, da je zako-
nodaja, ki ureja to področje, 
zapletena in nasprotujoča, 
zato jo je v praksi težko ozi-
roma nemogoče uveljavlja-

ti. Zakon o ohranjanju nara-
ve določa, da je v naravnem 
okolju vožnja s kolesi dovo-
ljena po utrjenih poteh, če 
temu ne nasprotuje lastnik 
ali upravljavec poti. Zakon 

o gozdovih nalaga načrto-
valcem, da v prostorskem 
delu območnega načrta do-
ločijo tudi območja, po ka-
terih sta po označenih goz-
dnih vlakah in drugih poteh 
možni ježa in vožnja s kole-
som brez motorja. Zakon o 
planinskih poteh prepove-
duje vožnjo z gorskimi ko-
lesi po planinskih poteh, ob 
upoštevanju omejitev pa je 
dovoljena po planinskih po-
teh, ki jih na predlog skrbni-
ka poti določi minister, pri-
stojen za šport.

Število uporabnikov 
gozdov se povečuje

Umek, ki je veliko v stiku z 
lastniki gozdov, je predstavil 
tudi lastniški pogled na gor-
sko kolesarjenje po gozdo-
vih. Lastniki ugotavljajo, da 
se število uporabnikov goz-
dov nenormalno povečuje. 
V gozdove prihajajo ne le 
podnevi, ampak tudi pono-
či. Med obiskovalci so tudi 
takšni, ki parkirajo na nep-
rimernih mestih, puščajo 
za sabo smeti, ne pobirajo 
pasjih iztrebkov, povzroča-
jo erozijo in uničujejo mlad-

je, nekateri se obnašajo tudi 
nespoštljivo in drzno ... Vse 
več divjadi se zaradi nemira 
v okolju težko normalno pre-
hranjuje in povzroča škodo 
lastnikom.

Lastniki se počutijo 
zapostavljene

Lastniki se ob vsem tem 
počutijo zapostavljene, ima-
jo občutek, da imajo na svo-
ji zemlji manj besede kot vsi 
drugi. Poudarjajo, da mora-
jo spoštovati zakonodajo in 
postopke ter plačevati davke 
in namenske prispevke. Pri-
stojbino za vzdrževanje goz-
dnih cest plačujejo tudi ne-
kateri lastniki, ki ceste sploh 
ne uporabljajo, medtem ko 
rekreativcem za njihovo 
uporabo ni treba plačevati 
ničesar. Kmet, ki ima v las-
ti 41 hektarjev gozda, je lani 
plačal 184 evrov pristojbine, 
letos pa je bo 414 evrov.

Lastniki večinoma nima-
jo nič proti rekreativcem, a 
ob vse večjem obisku goz-
dov ugotavljajo, da ga bo 
treba usmerjati in reguli-
rati ter urediti parkirišča 
na izhodiščih v gozdove. 
Od »oddajanja« gozdov 

drugim uporabnikom že-
lijo imeti tudi finančne ko-
risti, pravijo in dodajajo, 
da je v odnosu med lastniki 
in uporabniki gozdov tudi 
še premalo medsebojnega 
spoštovanja.

Konflikti ne koristijo 
nikomur

Martin Umek je predstavil 
tudi zgodbo enega od lastni-
kov gozdov o tem, kako so 
gorski kolesarji začeli vozi-
ti po njegovem gozdu. Tudi 
po pogovoru, da naj tega ne 
počnejo, so nadaljevali, zato 
jim je vožnje prepovedal, a 
so ovire – kupe vej in drv – 
premetali in vožnje nadalje-
vali. »Ko enkrat začnejo ko-
lesariti, jih preprosto ne mo-
reš ustaviti,« je zapisal in 
se vprašal, kdo bo v prime-
ru sečnje obveščal kolesar-
je, da je proga zaprta, kdo bo 
med delom v gozdu fizično 
zapiral progo, kdo bo kriv v 

primeru nesreče oziroma 
poškodbe kolesarjev …

Lastniki se strinjajo, da 
konflikti ne koristijo niko-
mur. Zavzemajo se za ure-
jeno, časovno in številčno 
omejeno uporabo gozdov 
za kolesarjenje, za spoštljiv 
odnos uporabnikov gozdov 
do lastnikov in za spoštova-
nje narave, za stalen dialog 
med lastniki in uporabni-
ki … Marsikateri lastniki bi 
pristali na kolesarjenje po 
njihovih gozdovih, a le, če 
bi kolesarji prej z njimi na-
vezali stike in se zavedali, da 
je to nadstandard, ki ga je la-
stniku nekako treba nado-
mestiti.

Dobra izkušnja z 
območja Luč

Nina Kobal iz Razvojne 
agencije Zgornje Gorenj-
ske je predstavila zasno-
vo gorenjskega gorskoko-
lesarskega omrežja, ki jo 

svetovalni organ gorenjske 
regije za razvoj kolesarstva 
snuje v sodelovanju z zavo-
dom za varstvo narave, zavo-
dom TNP, zavodom za goz-
dove, planinsko zvezo, zavo-
di za turizem, občinami, ko-
lesarji in lastniki zemljišč.

Marko Vršnik, gorski ko-
lesar in lastnik gozda, je 
predstavil umeščanje kole-
sarskih poti v gozdovih na ob-
močju Luč. Dejal je, da so za 
kolesarjenje po gozdovih pri-
dobili soglasje lastnikov, za 
kar jim plačujejo tudi skro-
mno pavšalno nadomestilo. 
Uredili so pet prog, kolesarji, 
ki jih uporabljajo, so se pove-
zali v društvo, ki z zbrano čla-
narino tudi skrbi za urejanje 
in vzdrževanje prog.

Atila Armentano iz Pla-
ninske zveze Slovenije 
meni, da bi bil zavod za goz-
dove lahko posrednik med 
lastniki gozdov in kolesarji; 
predstavil pa je tudi model 
dežele Tirolske, kjer je nji-
hov urad za gozdove odprl 
pisarno, ki rešuje probleme 
med lastniki gozdov in upo-
rabniki – gorski kolesarji, 
pohodniki, smučarji …

V načrtovanje poti 
vključiti tudi lovce

Darko Veternik iz lovišča 
Kozorog Kamnik se je zavzel 
za to, da bi v načrtovanje ko-
lesarskih poti bolj vključili 
tudi lovske organizacije. Po-
greša etični kodeks za dru-
gačen odnos kolesarjev in 
drugih uporabnikov do na-
rave, prepoved nočnih ak-
tivnosti ter nadzor, ki bi pre-
prečil kolesarjem, tudi veli-
kim skupinam kolesarjev, 
da zahajajo v mirne cone, 
kjer se na primer divji pete-
lin bori za obstoj.

Cveto Zaplotnik

Kolesarjenje po gozdovih ni urejeno. Slika je simbolična. / Foto: Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za zaščito in 
reševanje pri ministrstvu za 
obrambo je na pobudo Kme-
tijsko gozdarske zbornice 
Slovenije izdala sklep, da na 
območju trinajstih izpostav, 
med katerimi sta tudi iz-
postavi Kranj in Ljubljana, 
začnejo ocenjevati škodo na 
kmetijskih pridelkih, nasta-
lo zaradi posledic suše, in 
zbirati vloge oškodovancev, 
ki so utrpeli škodo.

Kmetijska gospodarstva 
morajo škodo prijaviti na 

posebnem obrazcu. V obči-
nah, ki so na svojih spletnih 
straneh že objavile informa-
cijo o zbiranju prijav, nava-
jajo, da obrazec lahko dobijo 
na občini ali si ga natisnejo 
s spletne strani občine; po-
nekod navajajo, da ga lahko 
dobijo tudi v kmetijski sve-
tovalni službi. Pri izpolnje-
vanju obrazca so poleg ime-
na in priimka, naslova ter 
davčne številke gospodarja 
obvezni podatki še medre-
sorska identifikacijska šte-
vilka kmetijskega gospodar-
stva (KMG-MID), številka 

Gerka (grafične enote rabe 
kmetijskega zemljišča), ki 
ga je prizadela suša, vrsta 
in šifra poškodovane kultu-
re, dejanski odstotek poško-
dovanosti kmetijske kulture 
in dejanska površina poško-
dovane kulture (v arih) v po-
sameznem Gerku, Obrazec 
je treba podpisati, oškodova-
nec pa naj navede še telefon-
sko številko. Pa še opozorilo: 
če KMG-MID na dan 31. maj 
v registru kmetijskih gospo-
darstev ni bil urejen, oško-
dovanec ni upravičen do dr-
žavne pomoči.

V občinah so tudi že do-
ločili rok, do kdaj morajo 
oškodovanci prijaviti ško-
do. Roki se med občinami 

razlikujejo. V kranjski, med-
voški, blejski in gorjanski 
občini je rok 16. september, 
v kamniški 20. september, 

v nakelski 19. september, v 
kranjskogorski 7. septem-
ber, v jeseniški 9. september 
– in tako dalje. Oškodovan-
ci lahko oddajo obrazec na 
različne načine – ponekod 
le osebno na občino, drugje 
tudi po navadni in elektron-
ski pošti, v občinski poštni 
nabiralnik …

In kakšni bodo nadalj-
nji postopki? Občinske ko-
misije morajo na podlagi 
prijav škodo oceniti do 30. 
septembra. Zbrani podat-
ki bodo osnova za pripravo 
končne ocene škode v drža-
vi in programa odprave pos-
ledic škode, ki bo med dru-
gim določil upravičence do 
odškodnine in višino odško-
dnine. Na kmetijskem mini-
strstvu so si zadali cilj, da bi 
jim izplačali odškodnino še 
pred koncem leta.

V občinah na širšem gorenjskem območju so že začeli zbirati prijave o škodi, ki jo je suša povzročila na travinju in kmetijskih 
pridelkih. V občinah je rok za prijavo škode različen.

Cveto Zaplotnik

Gorsko kolesarjenje je v razmahu. Povečuje se število kolesarjev in kolesarskih prog po gozdovih, ob tem pa tudi število konfliktov med kolesarji in lastniki 
gozdov. Lastniki se ob tem počutijo zapostavljene. Želijo, da bi jih pri urejanju gorskega kolesarjenja bolj upoštevali in da bi od »oddajanja« gozdov drugim 
uporabnikom imeli tudi nekaj finančne koristi.

Brez lastnikov ne bo rešitve problema

Martin Umek meni, da bi problem lahko rešili v 
okviru obstoječe zakonodaje, pri tem pa bi bilo 
ključno soglasje lastnikov gozdov. Ker je gozdna 
posest zelo razdrobljena, bi bilo težko dobiti soglasje 
vseh lastnikov, lažje bi ga dobili od države in drugih 
večjih lastnikov. Kolesarji bi morali za uporabo gozdov 
plačevati lastnikom odškodnino, treba pa bi bilo 
določiti tudi skrbnika poti.

Po oceni, ki so jo po stanju na dan 2. avgust pripravili 
v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, je bila zaradi 
suše na večini območja že druga košnja zelo slaba, 
na celotnem območju pa je izpadla tretja košnja. 
Pri koruzi za siliranje bo večinoma od 35 do 50 
odstotkov manj pridelka, na peščenih tleh pa tudi 
do 70 odstotkov. Pri krompirju bo pridelka od 35 
do 70 odstotkov manj, pri vrtninah pa od 40 do 90 
odstotkov.

V občinah že zbirajo prijave za škodo po suši
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Minuli četrtek popoldne je Slovenijo prešel nevihtni pas z močnim vetrom, ki je z odkrivanjem streh in 
podiranjem dreves največ škode povzročil na območju Kranja in Ljubljane. Gorenjsko prestolnico je v 
noči na petek znova zajelo neurje, ki je povzročilo še dodatno škodo.

Kranj – Zaradi četrtkovega 
neurja so na Gorenjskem 
gasilci večino intervencij 
opravili v Kranju z okoli-
co, precej so jih imeli tudi 
na območju Škofje Loke, 
nekaj pa tudi v Šenčurju in 
Cerkljah. Poveljnik Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
Andraž Šifrer je razložil, da 
so intervencije začeli že ne-
kaj pred 15. uro, končali pa 
so jih okoli polnoči. »Nato 
pa je v petek ob 4. zjutraj 
znova začelo močno piha-
ti in deževati, tako da se je 
delo, opravljeno v četrtko-
vem popoldnevu in veče-
ru, 'sfižilo'. Vse namešče-
ne ponjave na strehah je od-
pihnilo, nakar so sledile te-
žave z vodo, ki je začela vdi-
rati v stanovanja. Imeli smo 
kar nekaj takih intervencij, 
ki pa smo jih uspešno sani-
rali. Skupaj smo opravili več 
kot sto intervencij, v njih pa 
je sodelovalo okoli 170 ga-
silcev iz Gasilsko reševal-
ne službe Kranj in vseh 
šestnajstih gasilskih dru-
štev Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj,« je povedal.

V Kranju odkriti okoli 
sedemdeset streh

V Kranju je največja ško-
da nastala na večstanovanj-
skem objektu Kanarček na 
Nazorjevi ulici, s katerega je 
močan sunek vetra dobese-
dno odtrgal celotno ostreš-
je s pločevinasto kritino. »K 
sreči ni bilo škode v stano-
vanjih, tako da evakuacija ni 
bila potrebna, smo pa za čas 
odpravljanja posledic neur-
ja trgovcem v pritličju stav-
be dali navodila, naj bodo tr-
govine zaprte, stanovalcem 
pa svetovali maksimalno 
pazljivost,« je pojasnil Ši-
frer. V četrtek popoldne je 
sicer veter v Kranju odkril 

tudi streho na večstanovanj-
skem objektu na Gradniko-
vi ulici, na enem od objek-
tov v kranjski vojašnici, od-
neslo pa je tudi del stre-
he na kranjski sodni stav-
bi. »Skupno je vsaj delno 

odkrilo okoli 70 streh,« je 
dodal Šifrer.

Dobrih sedemdeset škof-
jeloških gasilcev je posledi-
ce četrtkovega neurja odpra-
vilo v skupno 33 intervenci-
jah, je povedal Tomaž Ažbe, 

poveljnik občinskega ga-
silskega poveljstva Škofja 
Loka. »Večinoma je šlo za 
delno odkrite strehe in po-
drta drevesa,« je dejal.

Veter podrl kolesarja
S Policijske uprave Kranj 

so sporočili, da so v četrtek 
na interventno številko 113 
prejeli večje število klicev. 
V sedmih primerih je šlo za 
prijave dogodkov z nastan-
kom materialne škode, v pe-
tih pa za prometne nesre-
če. »V Lahovčah in Kranju je 
med vožnjo na avtomobila 
dveh voznikov padlo drevo. 
V primeru Kranja je bil voz-
nik lažje poškodovan. Škodo 
na vozilu je v enem primeru 
povzročila tudi podrta pro-
metna signalizacija. V okoli-
ci Škofje Loke je kolesar pa-
del in se poškodoval zaradi 
močnega sunka vetra. V kra-
ju Gobovce pa je drevo za-
delo motorista s potnikom. 
Oba sta se poškodovala,« je 
pojasnil predstavnik za stike 
z javnostmi Bojan Kos.

S stavbe Kanarček v Kranju je veter streho odnesel v nekaj sekundah. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – Sredi prejšnjega 
tedna je informacijski sis-
tem Uprave RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) doživel 
hekerski napad, zaradi kate-
rega so bile motene nekate-
re internetne in poštne sto-
ritve. Med drugim več dni ni 
delovala spletna stran SPIN, 
k sreči pa ni bil moten spre-
jem klicev v sili na številko 
112.

Direktor URSZR Darko 
But je zagotovil, da centri za 
obveščanje in telefonska šte-
vilka 112 delujejo nemoteno. 
Zaradi nedelovanja nekate-
rih sistemov pa so si morali 

operaterji ob sprejemanju 
klicev del podatkov zapiso-
vati na papir, v spletno apli-
kacijo Spin pa jih bodo vnes-
li naknadno.

Zaradi čimprejšnje vzpo-
stavitve novega informacij-
skega sistema je URSZR 
uporabil najsodobnejše in 
temu primerno varnejše 
strežnike, ki jih je zagoto-
vilo ministrstvo za obram-
bo, je še povedal But in do-
dal, da forenzična preiskava 
napada na strežnike še po-
teka, tudi dejanska škoda se 
še ugotavlja. Ob tem je po-
jasnil, da so njihovi računal-
niški sistemi starejši, vendar 
še vedno funkcionalni.

Hekerji pred dnevi 
onesposobili SPIN
Simon Šubic

Domžale – Policisti obravnavajo rop, ki se je zgodil v petek 
okoli 23. ure v Domžalah. Kot so ugotovili, so do dveh oškodo-
vancev v parku pristopili trije neznanci in jima na silo odvzeli 
nahrbtnik z vsebino, nato pa s kraja zbežali. Povzročili so za 
okoli 650 evrov gmotne škode. Policisti okoliščine ropa, v 
katerem ni bilo poškodovanih, še preiskujejo, prav tako še 
poizvedujejo za neznanimi roparji. O svojih ugotovitvah bodo 
obvestili pristojno tožilstvo.

Jesenice – Gorenjski prometni policisti so v soboto obravnavali 
dve kršitvi na avtocesti. V enem primeru sta glede na prijavo mo-
ška tekla po ustvarjenem reševalnem pasu, za njima pa je peljal 
voznik z avtomobilom. Trojico so izsledili; voznika so obravna-
vali zaradi neupravičene uporabe reševalnega pasu, druga dva 
pa zaradi hoje po avtocesti. Zvečer pa so iz zastoja pomagali 
nemški družini zaradi zdravstvenih težav otroka, najverjetneje 
je šlo za dehidracijo. Pospremili so jih do jeseniške bolnišnice.

Velika planina – V nedeljo zvečer je v Mačkovem kotu na Veliki 
planini voznik dostavnega vozila zgrešil pravo pot, zapeljal po 
vlaki in z nje zdrsnil na skale. Prostovoljni gasilci iz Kamnika 
so z dvižnimi blazinami in drugimi pripomočki dvignili vozilo s 
skal in ga potegnili na cesto, nazadnje pa še počistili cestišče.

Kamnik – Policisti so pred dnevi v Kamniku obravnavali kršitev 
javnega reda in miru. Zaradi hišnih opravil in čiščenja bloka 
sta se namreč sprli sosedi in se obmetavali z neprimernimi in 
žaljivimi izrazi, pa tudi z blatom. Po vseh zbranih obvestilih 
bo sledil ustrezen ukrep.

Rop v parku v Domžalah

Nemško družino iz zastoja spravili do bolnišnice

Z dostavnikom zdrsnil na skale

Sosedi sta se sprli zaradi čiščenja

Planinci zašli s poti

Kranj – Gorenjski gorski re-
ševalci so v nedeljo opravi-
li tri reševanja, v soboto pa 
eno. Na Zelenici si je pla-
ninka v nedeljo okoli 15.30 
poškodovala roko. Na kra-
ju so jo oskrbeli tržiški gor-
ski reševalci in jo prepelja-
li v dolino. Dve uri kasneje 
je pri sestopu z Male Pišni-
ce šest planincev obtičalo na 
brezpotju. Gorski reševalci 

iz Kranjske Gore so jih s po-
močjo vrvne tehnike reši-
li in nepoškodovane prepe-
ljali v dolino. Okoli 20.30 pa 
sta pohodnika zašla s poti na 
pobočju Visokega Orlovega 
roba. Bohinjski gorski reše-
valci so ju s pomočjo koor-
dinat locirali in pospremili 
do koče.

V soboto pa so škofjeloški 
gorski reševalci na Blegošu 
pomagali pohodnici, ki si je 
lažje poškodovala nogo.

Simon Šubic

Simon Šubic

S »Kanarčka« odneslo streho

Gasilci med sanacijo škode na strehi stavbe Okrožnega sodišča v Kranju / Foto: Tina Dokl

Neurje ni prizaneslo niti kranjski vojašnici. / Foto: Rajko Petek/Slovenska vojska

Dolenja Dobrava – V nedeljo zvečer je na Dolenji Dobravi 
zagorelo v transformatorski postaji. Gorenjevaški gasilci so 
zavarovali kraj dogodka, pogasili požar in počakali do prihoda 
dežurne ekipe Elektra Ljubljana.

Gorelo v transformatorski postaji
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OKROGLIH SEDEMDESET

Slavje v Adergasu se 
je začelo v soboto, 
na predvečer pra
znovanja rojstne
ga dneva, ko so 24 

metrov visok mlaj pred do
mačo hišo slavljenca postavi
li možje in fantje iz vasi Pra
protna Polica. Slavljencu so se 
v soboto pridružili tudi Godba 
Cerklje, člani Folklorne sku
pine DU Cerklje, predstavni
ki gasilcev vseh društev Gasil
ske zveze Cerklje s požarno 
lestvijo in člani KUD Pod lipo 
Adergas, kjer sta slavljenca 
nagovorila in mu čestitala An
gelca Maček in Martin Bolka 
ter zbranim predstavila njego
vo življenjsko zgodbo, cerkve
ni mešani pevski zbor pa je 
zapel njemu priljubljeno pe
sem Cerkljanska fara. Za
pel je tudi moški pevski zbor 
KUD Davorina Jenka Cerklje.

Franc Čebulj se je rodil 21. 
avgusta 1952 v Adergasu na 
kmetiji, ki se ji je po doma
če reklo pr' Vodnik in kjer da
nes živi s svojo družino. V za
konu sta se njegovima starše
ma mami Ani, doma je bila v 

Praprotni Polici, in očetu Fran
cu Čebulju rodila sin Franci in 
hčerka Ani. Oba starša sta že 
pokojna. Z ženo Tatjano ima
ta tri otroke: Iztoka, Simono in 
Evo, slavljenec pa je ponosen 
tudi na šest vnukinj in vnu
kov: Hano, Julijo, Elo, Nejca, 
Bora in Svita ter pravnukinjo 
Milo, ki je prav na njegov roj
stni dan praznovala prvi me
sec življenja.

Čebulj je moral že v otroštvu 
poprijeti za številna kmečka 
dela – tako v hlevu kot na polju, 

saj takrat še ni bilo mehaniza
cije, kot je danes. Pravi: »Smo 
rekli, gremo na roke delat, ter 
vzeli koso, motiko in grablje, 
vpregli konja in šli na polje ter 
v travnik. Tudi orali smo s ko
njem in še bi lahko našteval.« 
Ko je bil še v osnovni šoli, je po
leti že hodil delat v opekarno v 
Češnjevku. Ob delu je opravil 
trgovsko šolo. Več skrbi je po
svečal soljudem kot sebi. Že v 
otroških letih je moral skrbe
ti zase in za sestro, potem pa 
še za očeta. Vojsko je služil v 
Tolminu, kjer je bil pri voja
kih tudi dirigent Uroš Lajo
vic, ki ga je odkril kot tenorista. 
Po vrnitvi domov se je pridru
žil ansamblu Stalaktit, s kate
rim so igrali po vsej Gorenjski, 
kasneje pa je prepeval še v dru
gih ansamblih. Zmagal je tudi 
na pevskem tekmovanju Glas 
jeseni, kjer je premagal Borisa 
Kopitarja in Heleno Blagne. 
Ni pa ga veselilo samo petje, 
ampak tudi skoki. Na vzhod
ni strani Oble gorice v Aderga
su so zgradili 20 in 35metr
sko skakalnico, na katerih sta 
med drugimi skakala tudi on 

in že pokojni Bogdan Norčič. 
Čebulj je prenehal skakati, ko 
si je poškodoval koleno.

Življenjske in delovne izku
šnje je nabiral v Petrolu, vse od 
ustanovitve občin pa je župan 
Občine Cerklje. Je velik ljubi
telj konj in zavzet čebelar, še 
vedno pa tudi ljubitelj športa. 
Vsa leta aktivno deluje tudi na 
področju društvene dejavno
sti. Petnajst let je bil predse
dnik Športnega društva Ader
gas, bil je predsednik Čebelar
ske zveze Slovenije, kot konje
rejec in dirkač doma in v tuji
ni pa tudi ustanovitelj ter prvi 
predsednik Kasaške centrale 
Slovenije.

Leta 2006 so doma zače
li pripravljati projekt za spre
membo nekdanjega hleva ozi
roma kmetijskogospodarske
ga poslopja v turističnogo
stinski objekt. Ta zdaj že dese
to leto sprejema goste.

Življenje Franca Čebulja 
je bilo vseskozi zelo pestro in 
razgibano. Vedno je našel 
čas za vse, za kar se je sam 
odločil, da bo počel, in za vse, 
kar ga je veselilo.

Franc Čebulj je v prijetnem ambientu v krogu domačih in številnih prijateljev na Vodnikovi domačiji v 
Adergasu praznoval 70-letnico. Ob praznovanju je prejel številne čestitke.

Janez Kuhar

Družina slavljenca Franca Čebulja / Foto: Janez Kuhar

Slavljenca sta nagovorila in mu čestitala Angelca Maček in 
Martin Bolka. / Foto: Janez Kuhar

Janez Aljančič je ko
nec letošnjega ju
lija dopolnil štiri
deset let. Doma 
je sicer z Zgornje 

Bele, domači imajo gostilno 
Pr' Bizjak, sam pa se je od
ločil, da bo po končani no
gometni karieri nadaljeval v 

turizmu. Že doma je razmi
šljal o nadgradnji gostinske 
ponudbe in nastal je glam
ping. Potem pa se je poka
zala priložnost v občini Tr
žič, k sodelovanju je povabil 
Janija Žumra, zagrizla sta 
v projekt in nastal je Glam
ping v gorski pravljici.

Aljančič rad preživlja 
prosti čas v naravi, tako da 
mu delo v glampingu ne 
predstavlja večje težave. »Jaz 
tu res uživam, na dnevni rav
ni pa se tudi dodatno izobra
žujem v tujih jezikih,« pove 
sproščeno.

Glamping je priljubljen 
tako pri domačih kot tujih 
gostih. Zanimiv je zaradi le
senih kadi, ki jih imajo po
samezne lesene hiške, iz
stopa kotiček s knjigobežni
co in počivalniki. Imajo svoj 
vrt, ki bogato obrodi; podob
no je z malinami. Ne manj
ka sadnih dreves – in to je vse 
namenjeno tudi gostom. Pri 
paketni ponudbi za goste pa 

zelo dobro sodelujejo z oko
lico, zlasti z lokalnimi gostin
ci, na kar je izjemno ponosen.

Letos je rojstni dan pra
znoval doma, čeprav je bil z 
družino na morju. Rojstni 
dan je Aljančič namreč imel 
29. julija, vendar je bil v tem 
času ravno na Korčuli, in ko 
so tri dni prej ponoči pris
peli domov, mlaja najprej 
sploh ni opazil, kar je sledi

lo, pa je bilo že težko spregle
dal: stanovanje je bilo videti, 
kot bi gostilo dobro zabavo. 
»Pa bleščic tudi ni manjka
lo,« se zasmeje.« In okraše
no je bilo.« Bil je navdušen 
nad presenečenjem, čeprav 
je moral potem še posprav
ljati. Letos ni pričakoval ni
česar, saj naj bi bili sosedje 
in prijatelji po dopustih in 
na morju. A ti niso pozabi
li na njegovo okroglo oble
tnico in so zanjo poskrbe
li prej. Nadaljuje, da so mu 
še hladilnik napolnili s pi
vom. Tega se je res razvese
lil. »Face«, si je mislil, a se 
je izkazalo, da so pločevinke 
piva prazne. Razen ene, na 
kateri je bil napis: »Dobro je 
bilo, hvala.«

»Bleščice še sedaj pobira
mo,« hudomušno še doda 
slavljenec, ki sedaj sicer živi 
v občini Radovljica. Prav 
ta konec tedna pa je svoje 
najbližje povabil še na roj
stnodnevni piknik.

Alenka Brun

Bil je dober nogometaš, izhaja iz znane gorenjske 
gostinske družine, zdaj pelje uspešno zgodbo v 
turizmu – Janez Aljančič. Nedavno je praznoval 
štirideseti rojstni dan.

ZABAVA ZA 
SLAVLJENCA

Janez Aljančič / Foto: Alenka Brun
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Prebudila sva se v 
krasno jutro brez 
oblačka, topli piši 
vetra pa so napove-
dovali vroč julijski 

dan. Iz vasice Javorje sva se 
ponovno zapeljala do Sedla 
(1907 m n. m.) in pot še za 
nekaj ovinkov podaljšala do 
prvega večjega parkirišča, 
od koder se v travnat svet 
odcepi strma ozka stezica. 
Ta naju je v nekaj skokih 

pripeljala do Žlijeba, mimo 
Duških polic in redkih bal-
vanov ter tik pod prelazom 
zavila proti vzhodu. Tam 
sva z zanosom zagrizla v še 
večje strmine in po dobri 
uri prispela na manjše se-
dlo med mogočnim Pruta-
šem (2393 m n. m.) in Ša-
renimi pasovi (2248 m n. 
m.) – zanimivim gorskim 
masivom iz plasti trave in 
skalovja, ki so drug na dru-
gega naloženi tako, kot bi 
se gora počasi izlivala v do-
lino Skrčke. Na sedlu sva 

skupaj z drugimi pohodni-
ki, ki jih je bilo ob koncu te-
dna kar precej, obležala na 
toplih travah in sklenila, da 
se raziskovanje gorskega 
Durmitorja tu konča.

A kjer se položijo strmi-
ne mogočnih vršacev, tam 
se začenjajo gosti smreko-
vi gozdovi, ki med krošnja-
mi skrivajo krasna ledeni-
ška jezera. Najbližje Žablja-
ku je Črno jezero, ki je za-
radi svoje barve in kristalno 
čiste vode priljubljena turi-
stična atrakcija. Nekoliko 

nad njim se na višini 1500 
metrov razteza Zminje je-
zero, še višje pa je med ne-
skončne preproge gostega 
gozda ujeto jezero Jablan.

O »kačjem« jezeru med 
domačini kroži znana le-
genda, ki pravi, da je jeze-
ro dobilo ime po strupenih 
kačah, ki so nekoč obisko-
valcem preprečevale dostop 
do obale. Bolj kot zaradi 
pravljične radovednosti pa 
sva z Nejcem v popoldan-
ske aktivnosti vpela spre-
hod do Zminjega jezera z 

namenom sprostitve in oh-
laditve. Krožno pot sva za-
čela v vasici Bosača, nada-
ljevala po širokem kolovo-
zu mimo odcepa za jezero 
Jablan ter od obale Zminje-
ga jezera sledila toku Mlin-
skega potoka vse do velikega 
Črnega jezera. A ker prazna 
vreča ne stoji po konci, sva 
pozno popoldne zaključi-
la na terasi domače gostil-
ne na obrobju Žabljaka, ki 
na bogatem meniju ponu-
ja vse od kačamaka, kajma-
ka in japracev do mešanega 

pečenega mesa, uštipcev in 
sladkih friganic.

Raznolikost nacionalne-
ga parka Durmitor pa se 
čez mogočne gore, »gorske 
oči« in okusno hrano pro-
ti severu razteza v ozko so-
tesko reke Nevidio in glo-
bok kanjon reke Tare. Ta v 
najglobljih delih tone kar 
1300 metrov globoko, brzi-
ce in rečni skoki pa poleg 
spusta po jeklenici Đurđe-
vića Tara zagotavljajo pestro 
adrenalinsko dogodivščino.  
     (Konec)

»POSEBEN ORATORIJ«

Letošnjega oratorija, 
ki se je konec julija 
in v začetku avgusta 
odvijal na športnem 
igrišču pri Svetem 

Duhu, se je skupaj udeležilo 
108 otrok, za katere je skrbe-
lo 37 animatorjev, v pomoč 
so jim bili tudi duhovni asi-
stenti: župnik Franci Alič, se-
stra uršulinka Marija Irena 
in brat kapucin Miha. V so-
delovanju s sestro Marijo Ire-
no, ki uči v Osnovni šoli Jela 
Janežiča, so sodelovanje na 
oratoriju omogočili tudi šti-
rim otrokom s posebnimi 
potrebami. »Bili so zelo nav-
dušeni nad dogajanjem, prav 
tako pa so jih zelo lepo spre-
jeli in se radi družili z nji-
mi ostali otroci; poklanjali so 
jim tudi številne drobne po-
zornosti in darilca,« je oboje-
stransko navdušenje opisala 
Vesna Bukovnik, ena od treh 
voditeljev oratorija.

Tema letošnjega oratori-
ja je bil sveti Ignacij Lojolski 
in njegovo življenje. »Ignacij 

Lojolski je bil vitez, ki je v času 
okrevanja po poškodbi v boju 
veliko bral. Na koncu mu je 
ostalo samo še Sveto pismo, 
prek katerega je spoznal, da 
viteško življenje ni najbolj-
ša izbira, zato se je odločil, da 
bo raje postal 'božji vitez',« 
je razložila Vesna Bukovnik. 
Ignacija Lojolskega in vite-
štvo so vpletli tudi v igre in 
delavnice. Vsako jutro so ani-
matorji najprej uprizorili pri-
zore iz Ignacijevega življenja, 
sledile so kateheze, na katerih 

so vsak dan izbrali eno vrlino, 
povezano z Ignacijem, in se o 
tem pogovarjali oziroma so jo 
animatorji poskušali tudi iz-
kustveno prikazati. Na delav-
nicah pa so med drugim vr-
tnarili in iskali skriti zaklad, 
nekaj jih je bilo vezanih tudi 
na viteštvo – izdelovali so vi-
teške ščite, reševali princese 
in podobno. Po delavnicah in 
kosilu so sledile velike igre, ki 
so se prav tako včasih navezo-
vale na zgodbo Ignacija Lo-
jolskega. »Predvsem zadnji 

dan, ko smo šli na izlet po Poti 
treh gradov – od Loškega gra-
du na Krancelj in do Starega 
gradu.«

Po vrnitvi z izleta je v po-
poldanskem času sledila še 
zaključna oratorijska sve-
ta maša in zaključna prire-
ditev, na kateri so zaznamo-
vali petnajstletnico oratorija 
in podelili nagrade za velike 
igre. S pomočjo animatorjev, 
otrok in njihovih staršev ter 
sponzorjev so pripravili tudi 
pogostitev.

Pri Svetem Duhu so oratorij letos pripravili že petnajsto leto, v svoje dejavnosti pa so tokrat vključili 
tudi štiri otroke s posebnimi potrebami.

Mateja Rant

Z zaključnega izleta po Poti treh gradov / Foto: arhiv organizatorjev

Redki vikendi in počitniška naselja, ki jih srečamo na poti 
od Črnega proti Zminjemu jezeru / Foto: Neža Markelj

Zminje jezero je skrito globoko med goste smrekove gozdove. 
Pot lahko od tu podaljšamo do jezera Jablan. / Foto: Neža Markelj

ZA VSAKOGAR SE NAJDE NEKAJ

Po poteh,
kjer sva hodila
včasih,
sva roki izgubila.

Obraz ob obrazu
srce ob srce,
ena in edina,
kot sva si
obljubila.

Prstan
je obroč zvestobe,
zakon je
objem dvojine.

Po poteh,
kjer bova še hodila,
morda
se kdaj bova izgubila.

Če boš hitrejši,
te bom ujela,
če boš modrejši,
bom pametnejša,
ena in edina.
                         Simona

Poti je vedno več in ima-
mo veliko izbire. Ampak 
vedno nas pelje naprej, v 
nove dogodivščine. Meta

Dvojina

Starejši otroci so eno noč tudi prespali na oratoriju. 
Animatorji so zanje pripravili poseben program – med drugim 
so se zabavali v plezalnem centru BricAlp. / Foto: arhiv organizatorjev

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

Neža Markelj

Panoramski razgled na osrčje nacionalnega parka 
Durmitor / Foto: Neža Markelj

Nacionalni park Durmitor (2)
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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RADA REŠUJE KRIŽANKE

Ma rija Za-
kotnik se je 
rodila 9. av-
gusta 1922 
na Dobravi 

pri Črnučah. V družini Biz-
jak je bilo pet otrok, Mari-
ja je bila najmlajša in edino 
dekle. Živeli so skromno, 
oče je bil cestar, mati pa je 
na trgu prodajala borovnice 
in gobe, ki so ji jih pomagali 
nabirati otroci in si na ta na-
čin zaslužili za čevlje.

Po končani osnovni šoli se 
je šolala za šiviljo v Ljubljani, 
tik pred koncem šolanja pa 
se je začela vojna. Ker so bili 
bratje aktivni pri organizaci-
ji odpora, se je morala druži-
na preseliti na Trojane.

Moža dobila v partizanih
Bratje in Marija so se že 

leta 1941 vključili v parti-
zanske vrste. »Bila sem še 
zelo mlada. S kolesom sem 
vozila pošto s Trojan v Ce-
lje in obratno,« se spomi-
nja. Najstarejši brat Janez 
je bil ubit že oktobra 1941 
in je narodni heroj. Marija 
se je nato s starši umaknila 
na Kočevsko, kjer so jo leta 
1942 zajeli italijanski voja-
ki. Deportirali so jo v itali-
janske zapore. Ob kapitula-
ciji Italije je bila osvoboje-
na, se vrnila na Kočevsko in 
spet med partizane.

Med partizani je spozna-
la tudi svojega moža Stane-
ta oziroma Johana, kot so 
mu rekli. Tudi poročila sta 
se v partizanih, njuna poro-
ka je bila celo ena prvih par-
tizanskih porok. »A ta poro-
ka uradno ni veljala, zato sva 
se morala kasneje še enkrat 
poročiti v Škofji Loki,« je po-
jasnila Marija.

Johan je bil sicer s srcem 
oficir, a so ga kasneje zara-
di invalidnosti odpustili. 
Že med vojno je bil namreč 
ustreljen v kolk in so ga od-
peljali na zdravljenje v Itali-
jo, kjer je toliko okreval, da je 
lahko hodil, pojasni Marija.

Blagajničarka v kranjski 
Delikatesi

Dokler je bil mož oficir, so 
ga večkrat premestili, tako 
sta se selila od Beograda in 
Labina do Ilirske Bistrice in 
Kranja. V Kranju se je Johan 
zaposlil v Iskri, Marija pa kot 
blagajničarka v Delikatesi v 
centru Kranja, kjer sta sprva 
tudi živela. Ko se jima je ro-
dila hči, se je družina prese-
lila v boljše stanovanje na 
Kidričevi cesti.

Želela je videti svet
Marija je v Delikate-

si delala dvajset let. Ved-
no je bila dobre volje, rada 

je poklepetala s strankami, 
smo izvedeli. Leta 1964 je 
ovdovela, s hčerko sta žive-
li sami, a optimizem je ni ni-
koli zapustil. Po upokojitvi 
jo je razveseljeval vrt, rada je 
pletla, še dolga leta si je ši-
vala krila in bluze. S hčerko 
Mojco sta šli tudi na nekaj 
potovanj, vedno si je želela 
ogledati svet.

Že nekaj let jo razvese-
ljuje pravnukinja, še ved-
no pa uživa v reševanju 
križank. Živi na svojem 
domu, ker težje hodi, sicer 
potrebuje nekaj pomoči, a 
se trudi skrbeti zase in za 
svoje rožice.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je prejšnji teden ob stotem rojstnem dnevu osebno čestital Mariji 
Zakotnik iz Kranja in ji po tradiciji izročil častno listino Mestne občine Kranj.

Simon Šubic

Slavljenka Marija Zakotnik s hčerko Mojco Pušnik in kranjskim županom Matjažem 
Rakovcem / Foto: Tina Dokl

»Starši«
Trenutno imava s partnerjem 
težave s starši. Zanima me, ali 
se bo odselil od doma in se pre-
selil k meni in koliko časa bo za 
to potrebnega. Glede na samo 
situacijo, ki jo imava trenutno, 
sem čisto na razpotju in niti ne 
vem, kaj naj naredim. Si bom 
ustvarila družino ali bom srečna 
z njim?
Kot vidim, se vam bo želja 
kmalu izpolnila. Tudi v njem 
je dozorela odločitev, da se 
odseli od staršev. Imata se 
rada in glede tega ne vidim 
nobenih težav. Srečni boste. 
Lep pozdrav.

»Roženkravt«
Vaši odgovori nam prinašajo to-
lažbo in upanje, da ni vse tako 
črnogledo, kot se nam takrat, 

ko imamo tisoč vprašanj, zdi. 
Že nekajkrat ste mi odgovorili 
in bi vas spet prosila za odgovor. 
Ali bo hči doštudirala, kako bo s 
službo, bo našla partnerja, si bo 
ustvarila družino? Ali bom jaz 
zdrava in obvladala stres? Kako 
mi kaže s prijateljem?
Vaša hči ima lepo vzgojo 
in prave vrednote, zato res 
ni treba, da vas skrbi zanjo. 
Doštudirala bo in tudi druži-
no bo imela. Moj nasvet je, 
da prodate stanovanje in ji s 
tem pomagate kupiti hišo, v 
kateri bo vedno prostor tudi 
za vas. Morate imeti občutek 
varnosti in na partnerjevo 
hišo ne morete računati. To 
že sami veste in se ne motite. 
V zvezi bosta napredovala in 
boste bolj zadovoljni, kot ste 
sedaj. Velikokrat ste v stres-

nih situacijah, kar seveda 
vpliva na splošno počutje. 
Drugače ste in boste zdravi. 
Ko pride upokojitev, boste 
znali uživati in se sprostiti. 
Želim vam vse dobro.

»Tehnica«
Našla sem službo, ki naj bi bila 
za nedoločen čas. Zanima me 
naslednje: mene in moje so-
delavke je nadrejena zaposlila 
za določen čas, da vidi, kako 
se bomo obnesle. Ali nas bo 
zaposlila za nedoločen čas in 
kdaj bo to storila?
Do konca leta vidim zaposli-
tev za nedoločen čas. Enako 
velja za sodelavke. Lep poz-
drav.

»Otrok«
Prosim za odgovor na zaplete-
no vprašanje. Sin se ločuje. Ima 
sina in je zelo navezan nanj. V 
skrbi za vnuka vas prosim za 
odgovor. Hvala.
Razumem vašo stisko, ven-
dar je žal res tako, kot pravi-
te. Naredila bo vse, vendar 

se njen načrt ne bo zaključil 
v njeno smer. Sin se mora 
nujno obrniti na socialno 
službo. Obstajajo zakoni in 
pravica je na njegovi stra-
ni. Vse se bo dobro rešilo. 
Srečno.

»Iskrenost«
Večkrat sem se že opekla, ker 
sem iskrena in se ne pretvarjam. 
Sedaj sem prišla do točke, ko 
mislim, da ob sebi potrebujem 
prijatelje. Ali so tisti pravi?
Imate močen značaj in ne 
dovolite, da kdorkoli vpliva 
na vas. To je sicer prav, am-
pak lahko bi bili bolj dovzetni 
za nasvete ljudi, ki vam že-
lijo dobro. Saj veste, drugi 
vidijo drugačno sliko, kot jo 
vidimo sami. Vaši prijatelji 
so iskreni in lahko jim zau-
pate. Izkušnje iz preteklosti 
naj ne bodo tiste, ki vab bodo 
krojile pot naprej. Vsi ljudje 
niso enaki. Spet boste imeli 
zaupanje, s tem pa bodo tudi 
vaše težave postale manjše. 
Lepo vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Pisma 
bralcev

Na Bledu so se 3. avgusta 2022 poročili: Neven Tutnjević 
in Maja Pori ter Hans-Oskar Metz in Katharina Koch, 12. 
avgusta 2022 Matic Šerc in Svitlana Absaliamova ter Luka 
Emeršič in Amna Ekinović, 13. avgusta 2022 pa Igor Smolej 
in Katja Korošec. Dne 13. avgusta 2022 so se v Radovljici 
poročili: Marko Kunčič in Maruša Flajs, Gašper Kosmač 
in Manca Cimperman ter Jaka Švegelj in Špela Mihelič. Na 
Brdu pri Kranju sta se 13. avgusta 2022 poročila Tomaž 
Krajnc in Laura Gričar.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 28 
otrok, od tega 14 dečkov in 14 deklic. Najlažja je bila deklica 
z 2815 grami, najtežji pa deček s 4224 grami. Na Jeseni-
cah je na svet prijokalo 17 otrok, med njimi 9 dečkov in 8 
deklic. Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica 
pokazala 4580, drugi pa 2730 gramov.

Mladoporočenci

Novorojenčki

Avgusta letos je Nataša Mikelj praznovala petdeseti 
rojstni dan. Včasih je bila direktorica Zavoda za 
turizem in kulturo v Radovljici, sedaj se zelo dobro 
znajde v svetu čokolade in pralinejev. Poleti pa vam 
v družinski čokoladnici Radolška čokolada priporoča 
tudi točen sladoled, ki ga olepšajo s čokoladnimi 
posipi in še čim. / Foto: Tina Dokl
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR,
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 2. 
septembra 2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

www.gorenjskiglas.si
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Zgodbe, ki jih poslušam 
že vrsto let, so se od začetkov 
pa do danes vsebinsko pre-
cej spremenile. Še nikoli ni 
bilo v ljudeh toliko osamlje-
nosti, samotnosti, krikov na 
pomoč, kot jih je danes. Za-
piranje vase, med štiri stene, 
žal, terja svoj davek.

Evgen je odraščal kot edi-
nec. Polsestra, ki jo je ime-
la mama pred poroko, si je v 
času, ko se je rodil, že ustva-
rila lastno družino. Videva-
li so se le na pokopališču ob 
prvem novembru, drugih 
stikov pa niso imeli.

»Ko sem se rodil, je bila 
mama že čisto siva, čerav-
no je imela 45 let. Ata je bil 
prav tako zelo betežen. Tudi 
sicer sta se doma obnašala 
kot dva starčka. Zunaj hiše 
pa ravno nasprotno: ata je 
imel dva 'šihta': dopoldne je 
delal na žagi, popoldne pa je 
oblagal cokle s kamnom ali 

drugimi materiali. Bil je tih, 
zelo miren človek, zlepa ni 
povzdignil glasu, zato so ga 
tudi imeli zelo radi. Delo, ki 
se ga je lotil, je dokončal ve-
liko prej kot drugi mojstri, 
ki so vmes radi 'brbotali' in 
pokadili tudi marsikatero 
cigareto. Mama je najprej 
delala v tovarni oblačil in 
spodnjega perila, ko je ta 
propadla, se je zaposlila kot 
snažilka. Vse popoldneve je 
potem sedela za šivalnim 
strojem, sprejemala stran-
ke in šivala. Že kot otrok 
sem jima bil ves čas v napo-
to. Počutil sem se, kot da me 
ne bi marala. Bila sta tudi 
zelo stroga, 'ohrna', 'špa-
rovna', mahnjena na denar. 
V hiši je bilo kar nekaj skri-
vališč. Banki nista zaupala. 
Ko sem jokal, da sem lačen, 
je morala mama vstati od ši-
valnega stroja in me nahra-
niti. 'Pa toliko dela imam!' 
je zraven tarnala in me grdo 
gledala. Vsaj zdelo se mi je, 
da je tako. Ko se je ata pozno 
zvečer vrnil domov, je bil ut-
rujen in je moral imeti mir. 
Zato sem hodil spat že ob 
sedmih, da ga ja nisem mo-
til. Čez poletje in tja do po-
zne jeseni se je dogajalo, da 
ga nisem ne videl ne srečal 
tudi po več mesecev. Starši 
so kupili televizijo zgolj za-
radi mene. Da so imeli mir. 
Da jih nisem motil. Kakšen 
užitek je bilo gledati Toma 
in Jerryja, pa A je to! Nikoli 
se nisem naveličal. Ko sem 
bil že malo starejši, sem z 
vsem možnim navduše-
njem padel v nadaljevan-
ke in filme – Power Ran-
gers, Flash Gordon, Robo-
cop, Kuštravci, Gremlini … 
Glavni junaki so mi burili 
domišljijo, z njimi sem se 
lahko poistovetil, lahko smo 
skupaj 'igrali' v njihovih fil-
mih! Mame ni nikoli zani-
mal moj šolski uspeh, ata še 
manj. Pa sem bil zelo priden 
učenec. Pomembno je bilo 

delo, delo, delo. Ker sem bil 
precej velik, sem bil glav-
na zvezda pri vseh osnov-
nošolskih košarkarskih tek-
mah. Mislite, da so me do-
mači prišli kdaj spodbujat? 
Nikoli. Še huje: če bi ata ve-
del, s čim 'zapravljam' čas, 
bi mi košarko verjetno pre-
povedal! Edini dan, ko smo 
za trenutek nehali delati, je 
bila nedelja. Vstali smo zgo-
daj in šli k prvi maši. Koliko 
negodovanja je bilo, ko se je 
cerkveni obred prestavil na 
osmo uro! Vse bo propadlo, 
ker še župnik streže lenu-
hom!' se je jezila mama. Ker 
sta imela v sebi nenapisano 
pravilo, da se v nedeljo ne 
sme delati, sta bila ves dan 
sitna in nervozna. Le za ko-
silo se je mama potrudila in 
ni kar nekaj na hitro zmeta-
la v lonec. Popoldne sta šla 
spat, jaz pa pred televizijo. 
Prijateljev nisem imel, ker 
so menili, da sem čudak, pa 
se z menoj niso hoteli dru-
žiti. Star sem bil deset let, 
ko je ata ugotovil, da je že 
čas, da se lotim kakšnega 
dela, da mi ne bodo šle ne-
umnosti po glavi. Vzel me 
je za pomočnika pri oblaga-
nju podzidkov. Spominjam 
se, da sva nekoč delala pri 
neki hiši, kjer sta živela zelo 
klepetava zakonca. On se je 
kar naprej vrtel okoli ata in 
ga spraševal to in ono. Vi-
del sem, da se je atu že kar 
mešalo od jeze. Ni bil nava-
jen, da ga kdo tako nesra-
mno moti pri delu. Ona pa 
se je lotila mene. Zakaj ni-
sem v šoli, a nimam nobe-
nega učenja, zakaj se raje 
ne vozim s kolesom, koliko 
prijateljev imam in podob-
no. Ko se ji je zdelo, da sem 
že precej utrujen, pogosto 
sem bil res, me je povabi-
la k sebi v kuhinjo, kjer je 
imela zmeraj kakšno dobro-
to zame. Bila je prvi človek 
v mojem življenju, ki mu je 
bilo mar zame. Počasi je iz 

mene izvlekla to in ono. Vi-
del sem, da sem se ji zasmi-
lil. Ko je ata zaključil delo, 
mu je gospa povedala, da 
bo za nekaj časa zaposlila 
mene. Ata ni vprašal druge-
ga kot za kakšen denar. Pa 
smo bili zmenjeni. Sledila 
so leta, ki so mi vse do da-
nes ostala v najlepšem spo-
minu. Moja naloga je bila, 
da sem pokosil travo, nahra-
nil zajce, zalival vrt, ko je za-
čelo zebsti, pa sem vsak dan 
nanosil drva iz drvarnice. 
Gospa Ana je bila na videz 
čisto običajna ženska, nava-
dna delavka v tovarni s ko-
palniško opremo, a je ime-
la zlato srce. Zelo rada je 
brala, klekljala, pletla. Vse-
ga me je naučila, tudi kuha-
nja! Pomagala mi je, da sem 
ji zaupal, da sem spregovo-
ril tudi o svoji osamljenosti. 
Potožil sem ji tudi o mol-
ku, s katerim sem bil zara-
di okoliščin, v katerih sem 
živel, prav obseden. Jokal 
sem, ko sta morala čez tri 
leta hišo prodati in se prese-
liti bližje k hčerki, ki je zbo-
lela in je potrebovala njuno 
pomoč. Po spletu okoliščin 
sta se z ene Kajuhove prese-
lila v drugo z enakim ime-
nom. V šoli sem imel zelo 
lepe ocene, lahko bi šel na 
gimnazijo, kar sem si silno 
želel. Žal je ata odločil dru-
gače. Izučil se boš za kera-
mičarja, je ukazal. Ugovar-
jal sem mu, prvič sem se 
mu postavil po robu, prvič 
me je udaril. Čeprav sem bil 
odličnjak, sem moral iti v uk 
k atovemu prijatelju, kera-
mičarju. Delal sem z odpo-
rom, a sem se tudi veliko na-
učil. Mojster je bil zelo re-
doljuben, natančen, znal je 
kombinirati barve in oblike 
ploščic. S časom mi je pos-
talo delo všeč, začel sem sa-
njati, da bom nekoč postal 
poklicni opremljevalec not-
ranjih prostorov.«

(Konec prihodnjič)

Milena Miklavčič

Polnozrnata pita z breskvami in skuto
Že minuli teden smo prip-

ravljali sladico z breskvami 
in skuto. Da je ta kombinaci-
ja zares prava, potrjuje tudi 
naslednji recept, tokrat za 
sladico v obliki pite.

Za pripravo polnozrna-
te pite z breskvami in skuto 
potrebujemo: za testo: 250 
g polnozrnate moke, 80 g 
mletega sladkorja, pol pe-
cilnega praška, 1 večje jajce, 
100 g masla, ščep soli; za 
nadev: 300 g skute, 1 jajce, 3 
žlice belega sladkorja, 1 va-
niljev sladkor, 2 srednji veli-
ki breskvi, četrt žličke cime-
ta, 1 žlico rjavega sladkor-
ja, 2 žlici limoninega soka, 

žličko masla in žličko moke 
za pekač.

Najprej se lotimo pripra-
ve testa. Skupaj zmešamo 
moko, pecilni prašek, sol in 
sladkor. Dodamo na listi-
če narezano maslo in jajce 
ter vse skupaj hitro vgnete-
mo v testo. Testo razdelimo 
na dva dela, tako da je en del 
malenkost večji od drugega. 
Oba dela testa zavijemo v fo-
lijo. Večji del testa za pol ure 
postavimo v hladilnik, manj-
šega pa v zamrzovalnik.

Med tem, ko testo poči-
va, pripravimo nadev. Sku-
paj v gladko maso zmešamo 
skuto, beli in vaniljev sladkor 

ter jajce. Breskve narežemo 
na majhne kocke ter jih stre-
semo v skodelico. Potrese-
mo jih z rjavim sladkorjem 
in cimetom ter prelijemo z 

limoninim sokom. Dobro 
premešamo, da se vse sestavi-
ne enakomerno porazdelijo.

Sestavljanje pite: Srednje 
velik pekač namastimo in 

ga potresemo z žličko moke. 
Testo iz hladilnika razvalja-
mo na centimeter debelo in 
z njim obložimo pripravljen 
pekač. Testo večkrat prebo-
demo z vilicami in nanj na-
devamo skutni nadev. Na-
dev enakomerno razporedi-
mo po celotnem pekaču in 
povrhu nadevamo priprav-
ljene breskve. Nazadnje čez 
breskve naribamo še testo iz 
zamrzovalnika. Pito pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C, 50 
minut. Pečeno pito vzame-
mo iz pečice in jo ohladimo.

Nasvet: V skutni nadev 
lahko po želji vmešamo še 
pest rozin.

Erika Jesenko

Breskve imajo veliko vitaminov in biološko aktivnih snovi, 
zato so zelo koristne in zdrave. Pripravimo jih lahko na šte-
vilne načine. Če nas moti »kosmata« kožica, jih enostavno 
poparimo z vrelo vodo in olupimo. Z njimi si lahko pripravimo 
celo lepotilno in pomlajevalno kuro.

Hladna breskova juha
Potrebujemo 0,5 kg breskev, 2 lončka jogurta, 2 dl mleka, 2 dl kisle 
smetane, 3 žlice sesekljanih orehov, cimet in sladkor.

Breskve izkoščičimo, oluščimo in zrežemo na drobne koščke. 
Damo jih v skledo, dodamo vse preostale sestavine ter dobro 
premešamo.

Breskov zavitek
Za testo potrebujemo 250 g moke, žličko soli in 2 žlici olja. Za 
nadev pa 75 g masla, 100 g sladkorja, 2 jajci, naribano lupino bio 
limone, 100 g zmletih lešnikov ali orehov, 750 g breskev, limonin 
sok in vaniljev sladkor.

Moko, sol, olje in malo več kot 125 ml vode vgnetemo v gladko, 
voljno testo. Oblikujemo ga v kroglo, pokrijemo in pustimo 
eno uro na sobni temperaturi. Maslo zmehčamo. Jajci ubijemo 
in rumenjaka ločimo od beljakov. Zmehčano maščobo, 50 g 
sladkorja in rumenjaka stepemo v penasto kremo. Dodamo 
limonino lupino in lešnike. Beljaka stepemo v čvrst sneg. Po-
stopno vtepemo drugo polovico sladkorja in stepamo naprej, 
da se začne sneg bleščati. Nežno ga primešamo masi z lešniki. 
Breskve prelijemo s kropom, olupimo in izkoščičimo. Polo-
vice narežemo na krhlje, pokapljamo z limoninim sokom in 
potresemo z vaniljevim sladkorjem.
Na pomokani delovni površini na tanko razvaljamo in razvle-
čemo testo ter ga pokapljamo z oljem. Dve tretjini namaže-
mo z lešnikovo maso in obložimo z breskvinimi krhlji ter ga 
zvijemo v zvitek. Pekač obložimo s papirjem za peko in nanj 
položimo zvitek v obliki kroga. Premažemo ga z oljem in damo 
peči v pečico, ogreto na 180 °C. Pečemo ga od 40 do 45 minut, 
vmes pa ga večkrat premažemo z oljem. Pečnega ohladimo, 
potresemo s sladkorjem v prahu, razrežemo in ponudimo.

Breskov sladoled s pinjencem
Potrebujemo 3 rumenjake, 150 g sladkorja, sok 1 limone, 0,5 l 
pinjenca, 2 žlici kisle smetane ali crème fraîche   in 2 breskvi.

Rumenjake, sladkor in limonin sok damo v nepregorno skledo. 
Postavimo jo v kozico, v kateri rahlo vre voda, in vsebino tako 
dolgo stepamo, da nastane gostljata krema. Stepamo naprej 
in počasi dodajamo pinjenec in kislo smetano. Pripravljeno 
maso ohladimo, preložimo v posodo iz nerjavečega jekla in 
postavimo v zamrzovalnik. Občasno premešamo, da bo sla-
doled kremast. Breskvi olupimo, izkoščičimo, narežemo in 
obdelamo v pire. Po 4 urah zamrzovanja masi primešamo 
breskov pire in damo v zamrzovalnik še za 2 uri.

Breskov kremni smuti
Potrebujemo breskev, banano, nektarino, 3 žlice jogurta ali kefirja 
in 3 dl pomarančnega soka.

V mešalniku gladko obdelamo olupljeno in narezano banano, 
breskev in nektarino, jogurt in pomarančni sok.

usode
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lencBilo je polno samote in osamljenosti

Gremlini iz moje mladosti, 1. del
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov 
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Slovesnost ob obletnici smrti Viktorja Kejžarja
Podblica – ZB NOB Kranj, KO ZB NOB Besnica - Podblica in 
KS Podblica prirejajo spominsko slovesnost ob 80. obletnici 
smrti Viktorja Kejžarja, ki bo v petek, 26. avgusta, ob 18. uri 
pri spominskem obeležju nad Podblico.

IZLETI

Na oglede na Vranskem, v Celju in Laškem
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi člane v so-
boto, 10. septembra, na oglede Vranskega in Celja ter kopanje 
v Laškem. Prijave sprejemajo v pisarni društva v torek in četr-
tek od 15. do 16. ure ali na telefon 051 645 781.

Lisca za feratarje in običajne pohodnike
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 24. sep-
tembra, na Lisco. Podali se boste na ferato ali pohod v spo-
min na velikega vodnika PD Iskra Kranj Marjana Ručigaja. 
Odhod bo s posebnim avtobusom izpred Mercator Centra 
Primskovo ob 7. uri. Prijave in informacije: Klemen Ručigaj 
(klemen.rucigaj@gmail.com ali tel. 051 693 294), Sebastjan 
Potočnik (sebastjan.potocnik@gmail.com ali tel. 031 408 439) 
in Uroš Prelovšek (prelovsek@gmail.com ali tel. 040 255 163 
– za pohod).

OBVESTILA

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Kranj, Šenčur, Cerklje – Rdeči križ Kranj obvešča, da bodo 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola septembra po-
tekale po naslednjem razporedu: Primskovo, Dom krajanov, 1. 
septembra od 8. do 9. ure; Kranj, Društvo upokojencev Kranj, 
Tomšičeva 4, 2. septembra ob 7. uri; Šenčur, Dom krajanov 
Šenčur, 6. septembra od 8. do 9. ure; Kranj, Vodovodni stolp, 
KS Vodovodni stolp, 7. septembra od 8. do 10. ure; Orehek - 
Drulovka, pred Osnovno šolo Orehek, 17. septembra ob 9. uri; 
Cerklje, Občina Cerklje, 24. septembra (tudi meritve kostne 
gostote) od 7. do 10. ure.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

tedenski koledar
         vzhod      zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek
23. 8.

15/24 °C

Nedelja 
28. 8.

16/29 °C

Sreda 
24. 8.

Četrtek
25. 8.

Petek
26. 8.

Sobota
27. 8.

15/25°C 15/26 °C 14/27 °C 15/27 °C

Ponedeljek 
29. 8.

Torek
30. 8.

Sreda
31. 8.

Četrtek
1. 9.

17/29 °C 16/30°C 14/26 °C 12/25 °C

Rezultati – žrebanje 21. avgusta 2022
1, 6, 9, 11, 18, 31, 37 in 13 

Loto PLUS: 9, 12, 18, 21, 22, 35, 36 in 31
Joker 6: 343866

Sklad 24. 8. 2022 za Sedmico: 3.980.000 EUR
Sklad 24. 8. 2022 za Loto PLUS: 1.020.000 EUR

Sklad 24. 8. 2022 za Joker 6: 300.000 EUR

LOTO

Nagradna križanka iz Gorenjskega glasa, ki je izšel dne 
9. avgusta, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vred-
nosti 20 evrov, prinaša Alenki Fartek iz Radovljice, 
drugo in tretjo knjižno nagrado, roman Melanda, pa 
prejmeta Anica Brišnik iz Zgornje Besnice in Simona 
Kuhar iz Dupelj. Vsem nagrajenkam čestitamo!

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

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

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

                        + poštnina

15 208 strani, trda vezava

EUR

23. 8. tor. Filip 6.11 19.58

24. 8. sre. Jernej 6.13 19.56 

25. 8. čet. Ludvik 6.14 19.55

26. 8. pet. Viktor 6.15  19.53

27. 8. sob. Jože,  6.16 19.51

28. 8. ned. Avguštin 6.18 19.49

29. 8. pon. Janez 6.19 19.47

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 23. 8.
17.30, 20.30 NAK
15.30, 16.20, 17.10, 18.15 DC LIGA 
SUPER LJUBLJENČKOV, sinhro.
20.15 HITER KOT STREL

15.45, 17.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 
sinhro.
18.45 MINIONI: GRUJEV VZPON, 3D, 
sinhro.
19.45 THOR: LJUBEZEN IN GROM
19.30 ELVIS
20.45 TOP GUN: MAVERICK

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

www.gorenjskiglas.si

Železniki – V galeriji Muzeja Železniki so v petek odprli razsta-
vo, pri kateri sta moči na svojevrsten način združila rezbar 
Marjan Smrekar iz Šenčurja in domači fotografski mojster 
Aleksander Čufar. Naslovila sta jo Sožitje skulptur in fotografij, 
prikazuje pa lesene skulpture, ki so našle pot tudi v fantazij-
ski svet fotografije. Razstava bo odprta do 19. septembra. 
Smrekar, ki se z ustvarjanjem v lesu ukvarja že več kot štiri 
desetletja, je član sekcije likovnikov pri Društvu upokojencev 
Cerklje. Kot je v spremnem besedilu k razstavi zapisal akadem-
ski slikar Zmago Puhar, je kiparstvo osredotočeno predvsem 
na človeško in živalsko figuro ter abstrakcijo, ti trije sklopi 
pa so tudi prepoznavne tematike Smrekarjevega ustvarjanja. 
Smrekar pravi, da je rezbarija svet, v katerem se sprosti. Del 
skulptur je svoje mesto dobilo še na kreativnih fotografijah, ki 
jih je z računalniško obdelavo svojih posnetkov ustvaril Čufar. 
Tudi v kreativni fotografiji ostaja estet; njegove stvaritve so 
lepe in kompozicijsko urejene, je o Čufarju zapisal priznani 
mednarodni mojster fotografije Rafael Podobnik. Čufar tudi 
ve, da gledalci fotografijo dojemajo kot resničnost.

Tržič – V obdobju izrazite suše in okoljskih sprememb je za-
vedanje o pomembnosti vode še kako pomembno. Tega se 
dobro zavedajo tudi v KUD Načeta paleta, zato so svojo deveto 
razstavo posvetili ravno tej temi. Razstavo, naslovljeno Voda, 

vir življenja v umetniški govorici, so odprli v petek v Galeriji 
Atrij Občine Tržič. »Lahko bi govorili o ekološki ozaveščenosti 
in klimatskih spremembah, vendar je moja osrednja misel, ki 
jo želim posredovati, spoštovanje. Spoštovanje do vode, ki 
ga v naši kulturi primanjkuje,« je povedal Matevž Urbančnik, 
član KUD Načeta paleta. Predsednica društva Jelena Dolenc 
je pojasnila, da so se za razstavo o vodi odločili, ker bi radi 
spodbudili k odgovornemu ravnanju s pitno vodo in zavedanju 
o podnebnih spremembah. Svoje izdelke razstavlja 13 članov 
društva, ki so svoje poglede na temo vode udejanjili skozi 
fotografije, slikarsko umetnost, linorez, mešane tehnike, video 
produkcijo … »Tako kot so na slikarski paleti zbrane različne 
barve, tudi člani KUD Načeta paleta predstavljate vsak po 
eno izmed njih. Vsak različen, poseben, drugačen,« je misli 
o članih društva strnila Irma Lipovec. Z glasbo je dogodek 
popestril Luka Ropret. Razstava bo na ogled do 27. avgusta.

Preplet skulptur in fotografij Voda skozi različne umetniške poglede

V galeriji Muzeja Železniki poteka razstava lesenih skulptur 
Marjana Smrekarja in kreativnih fotografij Aleksandra 
Čufarja. / Foto: Simon Benedičič

Razstava društva Načeta paleta / Foto: Tina Dokl

KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

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

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

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

EUR

NOVO

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno 
rad in ji želi vse 
najboljše. Prebrali 
boste zgodbe 
o dveh mladih 
zdravnikih, ki 
povsod naletita 
na ovire, o eni 
od številnih 
radijskih postaj 
na naših tleh, o 
pasjem prijatelju, 
katerega družba je 
velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15 200 strani, trda vezava

EUR

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

Franca Mohoriča
iz Železnikov

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje in tolažilne besede 
v težkih trenutkih. Hvala pogrebni službi Akris za organizacijo 
pogreba, gospodu župniku, gospodu kaplanu za lepo opravljen 
pogreb in pevcem za zapete žalostinke. Posebna zahvala 
Zdravstvenemu domu Železniki, dr. Tatjani Nastran in ekipi PO 
Jesenice. 

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi  
zadnji poti.

Žalujoči: žena Nada, hči Mateja in sin Damjan z družino

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

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

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

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

HIŠE
ODDAM

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

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO na Planini 1, blizu pokopali-
šča, tel.: 031/549-008 22002062

GARAŽO na Dražgoški – za po-
što, video nadzor, dolgoročno, tel.: 
031/549-008 22002063

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675  
 22000065 

TEHNIKA
PRODAM

LCD TV Telefunken, 80 cm, tel.: 
041/478-316 22002050

GRADBENI  
 
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LIPOV hlod, tel.: 041/944-287  
 22002060

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

4 rabljena notranja vrata, hrast furnir, 
ena kuhinjska z okrasnim steklom, tel.: 
031/350-028  
 22002064

KURIVO
PRODAM

MEŠANA drva, možen prevoz, okolica 
Kranja, tel.: 031/229-151 22002051

SUHA, cepljena drva, žagana od 24 do 
30 cm, 4 m3 po 100 EUR/m3, in suhe 
smrekove deske, 4,5 m3. Lasten prev-
zem, tel.: 041/768-362 22002065

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI  
 
APARATI
PRODAM

POMIVALNI stroj Electrolux, dobro oh-
ranjen, tel.: 031/554-353  
 22002053

HOBI
KUPIM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

STROJ za mletje sadja in prešo za 
stiskanje sadja, 100-litrska, tel.: 
041/769-457 22002057

KUPIM

TRAKTOR s priključki ali brez, tel.: 
041/285-944 22002066

PRIDELKI
KUPIM

SENO, razsuto ali v balah. Podbrezje 
150, tel.: 051/601-795  
 22002054

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

2 kravi LS in ciko, s teleti, drugič telile, 
tel.: 041/211-602 22002058

3 breje ovce in ovna, cena po dogovo-
ru, tel.: 04/59-61-069, 040/613-705  
 22002055

BELE piščance za dopitanje. Stanonik, 
Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-580, 
041/694-285 22002059

BIKCA križanca ČB/BAQ, starega 10 
dni, tel.: 031/446-519 22002047

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
041/378-771 22002056

BIKCE ČB, stare do 1 meseca, tel.: 
031/446-519 22002048

ČB bikca, starega 1 mesec, tel.: 
041/886-862 22002061

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

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

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, tel.: 031/309-731 
 22002052

KUPIM

BIKA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 041/677-605 22002049

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

 Oddajte svoj mali oglas
po telefonu: 04 201 42 47
ali po elektronski pošti:
malioglasi@g-glas.si

Priprava potovanja s pomočjo računalnika
Preddvor – V prostorih turističnoinformacijskega centra (TIC) 
Preddvor bo v četrtek, 25. avgusta, ob 18. uri delavnica z nas-
lovom Priprava potovanja s pomočjo računalnika. Naučite 
se pripraviti potovanje s pomočjo računalnika in različnih 
aplikacij, kot so aplikacija za prevajanje govora v tuje jezike, 
Google zemljevidi, iskanje in rezervacija letalskih vozovnic, 
Booking – rezervacija nastanitve in druge. Obvezne prijave 
do zasedbe mest: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Delavnica večglasnega ljudskega petja
Šenčur – V Domu krajanov Šenčur bo v četrtek, 25. avgusta, ob 
19. uri večer ljudskih pesmi z Dečvami – delavnica večglasnega 
ljudskega petja. Obvezne prijave do zasedbe mest: mck-pri-
java@luniverza.si ali 04 280 48 25.

KONCERTI

Šenčurska poletna glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur vabita 
na 6. festival Šenčurska poletna glasbena srečanja, ki bodo 
potekala v prostorih občinskega muzeja in so posvečena letos 
preminulemu skladatelju Jakobu Ježu. V sredo, 24. avgusta, 
bo ob 19. uri koncert zasedbe Ensemble Pampinea s poseb-
no gostjo iz Hongkonga. V četrtek, 25. avgusta, bo ob 19. uri 
nastopil godalni kvartet Nova.

RAZSTAVE

Nedokončana simfonija
Radovljica – V Galeriji Avla Občine Radovljica bodo v četrtek, 
25. avgusta, ob 18. uri odprli slikarsko razstavo z naslovom 
Nedokončana simfonija. Slikarja Miroslava Pengala in njegovo 
delo bo predstavil zaslužni profesor Darko Slavec, magister 
slikarstva in magister grafike. V kulturnem programu bo na-
stopila violinistka Metka Udovč.

Pogovor z umetnico Barbaro Kastelec
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja se bo 24. avgusta ob 19. 
uri začel spremljevalni program razstave Nevidni sopotniki – 
pogovor z umetnico Barbaro Kastelec. Z njo se bo pogovarjal 
kustos Boštjan Soklič.

Vsem prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je 
nepričakovano v 44. letu zapustil naš dragi, ljubi 

Jan Vuerich
Od njega se bomo poslovili v sredo, 24. avgusta 2022, ob 15. uri 
na pokopališču na Kokrici pri Kranju.  Žara bo na dan pogreba v 
tamkajšnji mrliški vežici od 12. ure dalje.

Zelo te bomo pogrešali. 

Vsi, ki ga imamo neizmerno radi
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V soboto je v Škofji Loki potekal Festival sladoleda. Da je bilo mesto res sladko, pa je poskrbelo 
osem različnih ponudnikov, ki so okoli dva tisoč obiskovalcem razdelili blizu tri tisoč kepic sladoleda 
najrazličnejših okusov.

Škofja Loka – Festival Pisa-
na Loka je namenjen pred-
vsem ljubiteljem glasbe, na 
sončno soboto pa so na svoj 
račun prišli tudi ljubitelji 
sladoleda, saj je domače tu-
ristično društvo poskrbelo 
tudi zanje.

V lokalih in na stojnici se 
je predstavilo osem različnih 
ponudnikov sladoleda, obi-
skovalci in preizkuševalci te 
najbolj priljubljene poletne 
sladice pa so lahko glasovali o 
tem, kateri sladoled jih je naj-
bolj prevzel.

»Rad imam sladoled, po-
leg tega pa tudi 'šmoren', čo-
kolino, 'gres' in še kaj. Najra-
je imam jagodni sladoled, pa 
tudi čokoladnega. Naenkrat 
lahko pojem dve kepici,« je 
povedal petletni Matic Bo-
hinc iz Frankovega naselja, 
ki se je z drugimi družinski-
mi člani sladkal pri stojnici 
Kmetije Pr' Janež sredi Placa.

Prav sladoled Kmetije Pr' 
Janež je najbolj navdušil 
obiskovalce prireditve, saj 
so mu namenili največ gla-
sov. Med skoraj 1200 glasov-
nicami je drugo mesto osvo-
jila Kavarna Homan, tretje 
mesto pa Kavarna in galerija 
Pr' Pepet s 157 glasovi.

Precej obiskovalcev se je 
povzelo tudi do Škofjeloške-
ga gradu, kjer so se v Grajski 

kavarni lahko posladkali s 
sladoledom, ki je dobil pri-
znanje lani. Mladi so hkra-
ti lahko s poslikavo malce 
spremenili svoj obraz.

Mesto je bilo polno obi-
skovalcev, kar nekaj je bilo 
tudi tujcev, poleg družin z 
otroki pa so uživali tudi sta-
rejši domačini, ki so veseli, 
če se dogaja kaj zanimivega.

»Čeprav sama nisem lju-
biteljica sladoleda, pa je od-
lično, da se v mestu nekaj 
dogaja. Vsak dogodek je ne-
kaj pozitivnega in mi je všeč. 
Zanimivo pa bi se mi zdelo, 
da bi bilo tudi ob nedeljah 
v mestu odprtih več lokalov 
in da bi potekalo več priredi-
tev, saj je ob nedeljah Loka 

preveč pusta in prazna,« je 
povedala domačinka Anica 
Pintar.

Seveda festival sladole-
da ni pomenil zgolj, da so 
se obiskovalci lahko poslad-
kali, ampak je bilo zlasti za 
najmlajše tudi veliko zaba-
ve. Vse skupaj se je začelo že 
sredi dopoldneva, ko so se v 
povorki predstavili člani Pi-
halnega orkestra Alples, čla-
nice Mažoretnega društva iz 
Železnikov, pravljični juna-
ki otroške gledališke skupi-
ne Društva Glasba – Drama 
iz Škofje Loke in Jahalni cen-
ter Kurovt iz Reteč.

Zavod Enostavno prijate-
lji je poskrbel za dve otro-
ški predstavi in številne 

animacije ter delavnice. Ot-
roci so lahko z Ano Bučar 
ustvarjali iz lesa in kamna 
ter izdelovali slike na platnu 
z LinenFriday in Paleto. Fe-
stival sladoleda se je pozno 
poldne končal z glasbenim 
nastopom Nike S.

»Ocenjujemo, da je festi-
val obiskalo okrog dva tisoč 
obiskovalcev, ki so pojedli 
okrog tri tisoč kepic slado-
leda. Poleg tega so se lahko 
posladkali s torticami in 'lo-
škim šmornom',« je v ime-
nu organizatorjev povedal 
Igor Drakulič, ki je skupaj 
s člani Turističnega društva 
Škofja Loka poskrbel, da te 
dni Loka ni le pisana, ampak 
tudi sladka.

Vilma Stanovnik

Poleg sladoleda so lahko mladi in malo manj mladi uživali tudi v zabavnem programu na 
Mestnem trgu. / Foto: Tina Dokl

Velika planina – Gugalnice 
velikanke, ki so namešče-
ne na stebrih nekdanje žič-
nice Enka na Veliki plani-
ni, so plod idej in dela tro-
jice Kamničanov – Blaža 
Berganta, Nine Koželj in 
Mance Kemperl, ki so svo-
je moči združili na lansko-
letnem Turističnem startup 

vikendu, na katerem je Ob-
čina Kamnik iskala (in tudi 
finančno podprla) ideje za 
oživitev turizma na Kamni-
škem.

Kot so povedali ustvarjal-
ci, je bila pot od ideje do iz-
vedbe vse prej kot preprosta 
in je trajala kar leto dni. Steb-
re so morali najprej obnovi-

ti, pregledati konstrukcijo, 
poskrbeti za varovanje, izde-
lati gugalnico, ki ne sme biti 
lesena … A delo se je popla-
čalo, saj so obiskovalci Veli-
ke planine nad novo prido-
bitvijo večinoma navdušeni.

»Danes je lep dan, ko na-
menu predajamo tri gugal-
nice, ki so plod sodelovanja 
različnih deležnikov, pred-
vsem pa so rezultat v stra-
tegiji razvoja turizma zapi-
sanega stavka, da moramo v 
Kamniku pospeševati in po-
večevati ponudbo, da bodo 
imeli ljudje v naših kon-
cih kaj početi. Ideja je nas-
tala na lanskem Startup vi-

kendu in prepričan sem, da 
bodo gugalnice vsem obi-
skovalcem Velike planine, 
ki jih je iz leta v leto več, po-
nudile novo priložnost za 
obisk planine,« je na odpr-
tju dejal župan Matej Sla-
par, nato pa z avtorji projek-
ta tudi slavnostno prerezal 
trak.

Ustvarjalci svojega dela 
s tem še niso zaključili, saj 
se bodo pozimi lotili priprav 
posebnih kamer, s katerimi 
se bodo obiskovalci na gu-
galnicah lahko fotografirali 
s ptičje perspektive. 

Pogled na planino 
z gugalnice

Jasna Paladin

Trak so prerezali Nina Koželj, Blaž Bergant, župan Matej 
Slapar in Manca Kemperl.

Veliko zanimanja je bilo za sladoled Kmetije Pr' Janež, ki je pri 
glasovanju za najboljšega dobil tudi največ glasov. / Foto: Tina Dokl

Sladkali so se s sladoledom

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

Danes bo občasno deževalo. Jutri in v četrtek bo delno jasno 
s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Tri gugalnice velikanke so nameščene na stebre nekdanje 
žičnice. / Foto: Jasna Paladin

Na Veliki planini so tudi uradno odprli tri 
gugalnice velikanke, ki so svoje mesto našle na 
zapuščenih stebrih nekdanje žičnice.

Zelo različni okusi sladoleda, od pesinega do malinovega, 
so navduševali obiskovalce./ Foto: Tina Dokl


