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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Domovi začeli  
sprejemati 
V domovih starostnikov in social-
novarstvenih zavodih ta teden za-
čenjajo sprejemati nove stanoval-
ce, v času koronavirusa sprejemov 
namreč ni bilo. 

3

GORENJSKA

Letos na sprehod po 
virtualnih travnikih 
Rože kot zdravilo za vsako bole-
zen so rdeča nit tokratnega festi-
vala alpskega cvetja, ki ga v Bohi-
nju sicer pripravljajo že štirinajsto 
leto zapored. Letošnji se je v veliki 
meri preselil na splet. 

7

KMETIJSTVO

Solata ostaja na njivah 
Pridelovalci solate so ta čas v silno 
nezavidljivem položaju, saj je je 
na trgu nenadoma preveč. Nekate-
ri so jo tako prisiljeni podorati. 

15

ZADNJA

Jezero spet lažje  
»zadihalo« 
Na Bledu so minulo soboto izvedli 
tradicionalno, že 27. akcijo čišče-
nja dna in obrežja Blejskega jeze-
ra. Nabrali za več kot pol tone od-
padkov.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo pretežno 
jasno in suho. V četrtek 
bo več oblačnosti, možna 
bo kakšna ploha. 

5/21 °C
jutri: pretežno jasno

Priloga: 

loški glas

Suzana P. Kovačič

Kranj – Samoplačniško te-
stiranje na okužbo z novim 
koronavirusom je z včeraj-
šnjim dnem mogoče opra-
viti tudi znotraj Osnovnega 
zdravstva Gorenjske (OZG), 
je sporočil direktor OZG 
Jože Veternik: »Odvzem 
brisa je možen zlasti v Kra-
nju in na Jesenicah, kjer de-
lujejo posebne covid ambu-
lante, možno pa je tudi dru-
gje, na primer v Zdravstve-
nih domovih v Škofji Loki, 
Radovljici, Tržiču, na Bledu, 
seveda ob predhodni najavi 

in dogovoru.« Cena je sto 
evrov in je enotna za odrasle 
in otroke. Kot so pojasnili na 
ministrstvu za zdravje, epi-
demiološka situacija in tre-
nutne zmogljivosti mikrobi-
oloških laboratorijev v Slo-
veniji omogočajo izvajanje 
samoplačniških testiranj na 
SARS-CoV-2. Potrebe po ta-
kšnem testiranju so poveza-
ne predvsem s prehodi dr-
žavne meje, saj nekatere dr-
žave zahtevajo izvid o nega-
tivnem brisu. Potrdilo o sa-
moplačniškem negativnem 
brisu mora biti izdano tudi 
v angleškem jeziku.

Samoplačniško testiranje 
tudi na Gorenjskem

Mateja Rant

Škofja Loka, Kranj – V Gim-
naziji Škofja Loka se je mi-
nuli teden v učilnice vrnilo 
do 45 dijakov na dan, ki so 
jih razporedili v skupine po 
največ petnajst dijakov, je ra-
zložil ravnatelj Jože Bogataj. 
Oživel je tudi Dijaški in štu-
dentski dom Kranj, v kate-
rem je v preteklem tednu bi-
valo 12 dijakov in 23 študen-
tov, a že v tem tednu priča-
kujejo, da se jim bo pridružil 
še kakšen, je razložila ravna-
teljica Judita Nahtigal. Vse 

glasnejši so tudi namigi, da 
bi se v prihodnje v šole lah-
ko vrnili vsi učenci in dijaki.

Srednje šole so vrata za 
zdaj odprle zgolj dijakom za-
ključnih letnikov, ki so mo-
rali pridobiti še zadnje oce-
ne, v tem tednu pa se posve-
čajo pripravam na maturo, 
ki se začne v soboto. V šo-
lah se morajo držati strogih 
pravil glede vstopanja in iz-
vajanja higienskih ukrepov. 
»Po novem imamo pred vsa-
ko učilnico razkužilo, v učil-
nicah pa imajo dijaki na vo-
ljo mila za umivanje rok,« je 

pojasnil Jože Bogataj, ki pra-
vi, da so higienskim pripo-
ročilom Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) 
prilagodili tudi šolski red. 
»Dijaki se ne smejo zadrže-
vati v okolici šole, v šolo pa 
vstopajo posamično. Vzpo-
stavili smo vstopni koridor, 
pri čemer se morajo dijaki 
držati predpisane dvome-
trske razdalje med seboj.« 
Dijake sprejmejo učitelji in 
jih pospremijo do njihovih 
učilnic, na vratih katerih je 
objav ljen sedežni red.

Tudi možnost vrnitve vseh šolarjev
V šolske klopi so se minuli ponedeljek vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov, 
ki se v šoli pripravljajo na zaključne izpite in maturo, vrata so znova odprli 
dijaški in študentski domovi, včeraj so se vrnili še devetošolci. Strokovnjaki s 
področja duševnega zdravja pa so opozorili na stiske otrok in mladostnikov, 
ki se še naprej šolajo na daljavo.

Dijaki zaključnih letnikov se v tem tednu pripravljajo na maturo. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Aleš Senožetnik

Ljubljana, Kranj – Med sre-
do in soboto v Sloveniji ni-
smo imeli nobenega potrje-
nega primera okužbe z no-
vim koronavirusom, v nede-
ljo pa so s testi potrdili okuž-
bo pri eni osebi. Vrh epide-
mije smo sicer pri nas zabe-
ležili 26. marca, ko je bilo 
odkritih 61 novih primerov. 
Pretekli konec tedna je zara-
di covida-19 umrl en človek, 
število umrlih se je povzpe-
lo na 107, število vseh oku-
ženih je 1469. V ponedeljek 
zjutraj se je v bolnišnicah 
zdravilo še 17 bolnikov, od 
tega štirje v intenzivni negi. 

Štiri dni zapored brez okužbe
V Sloveniji nam je za zdaj uspelo dobro omejiti širjenje koronavirusa, a nevarnost ponovne rasti okužb 
še vedno ostaja, zato je pomembno še naprej upoštevati predvsem ukrepe fizične distance ter higiene 
rok in kašlja, je povedal epidemiolog dr. Mario Fafangel.

Epidemiološka slika v Sloveniji je še naprej ugodna, pozornost pa bo potrebna tudi v prihodnje. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

43. stran



2 Gorenjski glas
torek, 26. maja 2020AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA KIRIN iz Lesc.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Včeraj so po 
dvomesečni prekinitvi zara-
di epidemije covida-19 po-
novno začeli izvajati Držav-
ni presejalni program za 
raka dojk Dora, programa 
Zora in Svit pa tudi že po-
tekata. Program je v ome-
jenem obsegu najprej ste-
kel na Onkološkem inštitu-
tu Ljubljana, po drugih cen-
trih programa Dora po Slo-
veniji pa se bo začel izvajati 
v ponedeljek, 1. junija. Zara-
di zagotavljanja varne obrav-
nave žensk je načrtovan več-
ji razmik med termini, pri-
lagojen bo tudi način dela. 
Obisk v presejalnem cen-
tru bo zato lahko nekoliko 
daljši, kot so ga bile ženske 

navajene sicer. Na Onkolo-
škem inštitutu Ljubljana, ki 
je upravljavec programa, po-
zivajo, naj se ženske udele-
žijo presejalne mamografi-
je zdrave, kar pomeni, da ni-
majo znakov akutne okuž-
be dihal oz. prehladnih obo-
lenj. Na presejalno mamo-
grafijo bodo najprej pova-
bili ženske, ki so jim zara-
di epidemije odpovedali ter-
min slikanja. Ženske spod-
bujajo, naj zaradi koronavi-
rusa ne opustijo preventive 
za raka. Opuščanje udelež-
be v presejalnih programih 
ima lahko resne posledice za 
zdravje. Poveča se tveganje, 
da bo rak odkrit v višjem sta-
diju, ko je zdravljenje bolj in-
tenzivno, prognoza in kako-
vost življenja pa slabša.

Znova začeli izvajati 
presejalni program

Mateja Rant

Ljubljana – V raziskavi, ki so 
jo predstavili pretekli teden, 
je kar 45 odstotkov vpraša-
nih menilo, da način odpr-
tja vrtcev in šol ni pravi, da 
je preveč omejujoč. Pri tem 
ni razlike glede na to, ali gre 
za osebe iz gospodinjstev, 
v katerih imajo otroke v tej 
starosti, torej do 15 let, ali 
ne. Na drugi strani jih 14 od-
stotkov meni, da je odprtje 

preveč tvegano ter da bi mo-
rale šole in vrtci ostati zaprti 
še nekaj časa.

Dobra četrtina oziroma 27 
odstotkov vprašanih meni, 
da gre pri sedanjem nači-
nu odpiranja vrtcev in šol za 
nepotreben eksperiment in 
da bi morali v šolo in vrtce 
vsi, tako kot pred epidemi-
jo. Dodatnih 17 odstotkov 
jih meni, da so pravila pre-
tirana in da bi se verjetno v 
šole in vrtce lahko vrnili vsi 

naenkrat. Med tistimi, ki 
imajo šoloobvezne otroke, je 
odstotek teh, ki menijo, da bi 
se morali v šole in vrtce vrni-
ti vsi, nekoliko višji, a razlika 
ni statistično značilna, poja-
snjujejo v družbi Valicon. 
Obstoječo rešitev podpira 
dobra četrtina vprašanih, 14 
odstotkov pa jih meni, da je 
rešitev sicer prestroga, a da 
je tako vsekakor bolje, kot da 
šol in vrtcev sploh ne bi od-
prli, zato rešitev podpirajo. 

Podporo sedanjemu načinu 
vrtcev in šol torej izražata 
dobri dve petini vprašanih, 
tudi v tem primeru rahlo več 
iz gospodinjstev z otroki, a 
tudi tu ta razlika ni statistič-
no značilna. »Odprtje šol in 
vrtcev torej razdvaja javnost, 
a ne v odnosu starši oziro-
ma skrbniki in ostali, tem-
več zelo verjetno glede na 
splošno zaskrbljenost glede 
širjenja virusa,« so sklenili v 
družbi Valicon.

Odprtje šol razdelilo javnost
Prve ocene odprtja šol in vrtcev z vsemi pravili, ki so ob tem stopila v veljavo, razdvajajo javnost, je 
pokazala raziskava #Novanormalnost, ki jo v času epidemije vsakotedensko opravlja družba Valicon.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vrednost kazalnika 
zaupanja potrošnikov se je 
v maju 2020 v primerjavi z 
aprilom zvišala za pet odsto-
tnih točk, vendar je še vedno 
25 odstotnih točk pod dolgo-
letnim povprečjem, navaja 
Statistični urad.

Med posameznimi kazal-
niki, ki sestavljajo kazalnik 
zaupanja potrošnikov, so se 
izboljšali trije: pričakovanje 
o gospodarskih razmerah 
v državi (za devet odstotnih 
točk), pričakovanje potro-
šnikov glede finančnega sta-
nja (za sem odstotnih točk) 
in pričakovanje potrošni-
kov glede varčevanja (za šest 
odstotnih točk). Kazalnik 
pričakovanja glede števila 

brezposelnih se je poslabšal 
za dve odstotni točki. Na le-
tni ravni, to je glede na maj 
2019, je bil kazalnik zaupa-
nja potrošnikov v maju 2020 
nižji za 36 odstotnih točk. Od 
povprečja preteklega leta je 
bil nižji za 35 odstotnih točk.

Vse štiri komponente, ki 
sestavljajo kazalnik mnenja 
potrošnikov, so se na letni 
ravni poslabšale: pričakova-
nje glede števila brezposel-
nih za 62 odstotnih točk, 
pričakovanje o gospodar-
skih razmerah v državi za 52 
odstotnih točk, pričakovanje 
potrošnikov glede finančne-
ga stanja v gospodinjstvu za 
26 odstotnih točk, pričako-
vanje potrošnikov glede var-
čevanja pa za pet odstotnih 
točk.

Maja potrošniki 
pesimistični
Statistični urad je v raziskavi mnenja potrošnikov, 
ki jo je opravil med 4. in 17. majem, na vzorcu 
1387 oseb ugotovil, da je zaupanje potrošnikov 
pod dolgoletnim povprečjem.  

»V skupnih prostorih mo-
rajo dijaki nositi zaščitne 
maske, ki smo jih zagotovi-
li tudi v šoli, v učilnicah pa 
si jih lahko snamejo,« je raz-
ložil Bogataj, ki še vedno 
upa, da se bodo v kratkem 
lahko v šole vrnili tudi dija-
ki nižjih letnikov, ki mora-
jo popravljati ocene. »So pa 
letos s popravkom maturi-
tetnega koledarja dijakom 
zaključnih letnikov omogo-
čili, da bodo en popravni iz-
pit lahko opravljali še pred 
maturo, in sicer 27. in 28. 
maja.«

Strogi ukrepi bivanja  
v domu 

Dijaki zaključnih letnikov 
se vračajo tudi v dijaške do-
move, poleg tega pa še dija-
ki nižjih letnikov, ki nimajo 
primernih tehničnih ali dru-
gih pogojev za delo doma 
oziroma jim v šolah organi-
zirajo dodatno pomoč, je po-
jasnila Judita Nahtigal. »Od 
22 dijakov, ki so v letošnjem 
šolskem letu bivali pri nas, 
se jih je vrnilo dvanajst, ve-
čina zaradi priprav na matu-
ro, dva pa zaradi opravljanja 
obvezne prakse. Prihodnji 
teden se vrne še en dijak za-
radi šolskih obveznosti,« je 
pretekli teden razložila Ju-
dita Nahtigal. Že takoj prvi 
dan so jih na sestanku sez-
nanili z navodili NIJZ in jim 
razdelili protokol bivanja in 
dela v domu. »Vsi so se mo-
rali pred prihodom pisno na-
javiti in s seboj prinesti pod-
pisano izjavo, da so zdravi. 
V sobah je po novem zgolj 
en dijak, obiski po sobah in 
druženje v skupnih prosto-
rih pa ni dovoljeno.« Štu-
dentov se je po besedah Ju-
dite Nahtigal za zdaj vrnilo 
bolj malo, zgolj štirje, je pa 
tudi v času epidemije nove-
ga koronavirusa v domu os-
talo 17 tujih študentov, ki se 
niso mogli vrniti domov, in 
dva študenta invalida. »Sicer 

pa se študentje zelo zanima-
jo za vrnitev, predvsem za-
radi študijskih obveznosti 
in opravljanja študentskega 
dela, zato pričakujemo, da 
se jih bo v prihodnje vrnilo 
še več.«

Duševne stiske otrok

Strokovnjaki s področja 
duševnega zdravja pa so v iz-
javi, ki so jo naslovili na pri-
stojne odločevalce, opozorili 
na stiske otrok, ki se še nap-
rej šolajo na daljavo. »Neka-
teri so se temu načinu prila-
godili in delajo brez zaple-
tov. Vendar imamo delav-
ci na področju duševnega 
zdravja opravka tudi z zgod-
bami, ki se ne odvijajo po 
pričakovanjih,« so poudari-
li in dodali, da mnogi otro-
ci in dijaki niso opremlje-
ni z veščinami, da bi se sa-
mostojno lotevali šolskih na-
log in obveznosti. Na drugi 
strani se srečujejo s starši, 
ki se ne čutijo usposobljene 
in kompetentne, da bi lahko 
ustrezno opravljali funkcijo 
domačega učitelja, kadar ot-
rok potrebuje učno pomoč. 
»Skrbi nas, da se v družinah 
zaradi stresa, ki je povezan z 
nemočjo staršev, povečujejo 
agresivna in nasilna vedenja, 
predvidevamo, da tudi zlora-
be vseh vrst.« Skrbi jih tudi, 
nadaljujejo, da ukrepi, ki 
niso enoznačni in ustvarjajo 

zmedo v razumevanju, še 
dodatno zmanjšujejo obču-
tek varnosti v ljudeh in širi-
jo dodatno nestrpnost. »Vse 
to so okoliščine, v katerih 
otroci in odraščajoči nima-
jo ustreznega podpornega 
okolja za zdrav duševni ra-
zvoj. V teh okoliščinah je nji-
hovo duševno zdravje ogro-
ženo.« Obenem so prikraj-
šani za socialne stike, ki so 
prav tako nujno potrebni za 
njihov psihični razvoj, še 
opozarjajo. Poudarili pa so 
tudi, da ni pomembno, kdaj 
bodo šli vsi otroci v šolo, a je 
pomembno, da gredo na člo-
veški način – da se v stiku z 
drugimi počutijo varno in 
sproščeno.

V šole vsi učenci in 
dijaki?

Prvi teden po odprtju šol 
se je po podatkih ministr-
stva za izobraževanje k pou-
ku vrnilo 94,7 odstotka vseh 
učencev prvega triletja, v 
srednjih šolah pa dobri dve 
tretjini dijakov zaključnih 
letnikov. Čeprav naj bi osta-
li učenci in dijaki šolsko leto 
končali na daljavo, pa se vse 
glasneje govori tudi o mož-
nosti, da bi se v šole še pred 
koncem šolskega leta vrni-
li vsi, pri čemer se omenja-
ta dva datuma, 1. in 8. junij. 
Po besedah direktorja Za-
voda RS za šolstvo Vinka 

Logaja ob sedanji organiza-
ciji dela v šolah, torej ob de-
litvi učencev v skupine, to 
ne bo mogoče. »Če se bo iz-
kazalo, da je možne nekate-
re ukrepe sprostiti, pa bi se 
v šolo lahko vrnili vsi učen-
ci in dijaki.« Zato se bodo 
na to temo v teh dneh ses-
tali s strokovnjaki z NIJZ. 
Ob tem je odgovoril tudi na 
vprašanje, zakaj v šolo pred 
koncem šolskega leta. »Ker 
le izobraževanje v šoli omo-
goča doseganje vseh zastav-
ljenih ciljev za šolo,« je po-
udaril in dodal, da je treba 
ugotoviti tudi morebitne 
primanjkljaje pri posame-
znih vsebinah, ki so nastali 
pri izobraževanju na dalja-
vo. Kljub temu po njegovih 
besedah do konca leta ne 
bo mogoče realizirati v ce-
loti razširjenega programa, 
kot so ekskurzije in tekmo-
vanja, pa tudi delov redne-
ga programa, kot so šole v 
naravi. Pomembna se mu 
zdi tudi ponovna vzposta-
vitev socialnih stikov, za ka-
tere so bili šolarji prikrajša-
ni v času izobraževanja na 
daljavo. Na Zavodu za šol-
stvo so se lotili tudi obsežne 
raziskave izobraževanja na 
daljavo, rezultati katere naj 
bi bili znani konec junija in 
bodo predstavljali tudi izho-
dišče za delo v novem šol-
skem letu. 

Možnost vrnitve vseh šolarjev
31. stran

V šolah so poskrbeli za vse potrebne ukrepe, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. 
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Železniki – Železnikarski občinski svetniki se bodo v četrtek 
srečali na 11. redni seji, ki bi sicer morala potekati že sredi 
aprila. Namesto v občinski sejni sobi jo bodo tokrat izpeljali 
v dvorani kulturnega doma. Med drugim bodo obravnavali 
prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna ter se seznanili 
s projektom sanacije brežine Na Plavžu ter poročiloma me-
dobčinskega inšpektorata in redarstva ter policijske postaje. 

Seja občinskega sveta tokrat v kulturnem domu
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Aida Knific je vse življe-
nje delala v zdravstvu. 
Lani se je odločila, da 

bo sledila svojim sanjam, in 
na noge postavila svoj lokal. 
Kavarno v prostorih železni-
ške postaje na Jesenicah je 
odprla decembra lani. Naje-
mniki lokala so se v preteklosti 
pogosto menjali, sama pa je 
poskrbela za urejen ambient, 
prijazno vzdušje, odlično 
kavo, postreženo z nasmehom 
… In ko je ravno mislila, da so 
stvari stekle, je v marcu 'uda-
rila' epidemija. Lokal je mo-
rala začasno zapreti, zdaj, po 
ponovnem odprtju, pa je pro-
met upadel kar za štirideset 
odstotkov. Meje so zaprte, tu-
ristov, ki so na Jesenice priha-
jali z mednarodnimi vlaki, ni.

Podobna je zgodba jeseni-
škega taksista Roberta Hri-
barja, ki ima postajališče prav 
pred Aidinim lokalom. S taksi 
prevozi se je začel ukvarjati 
maja lani, na vrhuncu turi-
stičnega razcveta. Lani julija 
in avgusta je bilo dela ogrom-
no, pripoveduje, z železniške 
postaje je prevažal goste, ki so 
se pripeljali z mednarodnimi 
vlaki, na Bled in v Kranjsko 
Goro. Dela je bilo toliko, da je 
kupil še eno vozilo … Zdaj je 
vesel, če vsak dan opravi vsaj 
kakšno vožnjo ...

Zgodba Aide in Roberta je 
zgodba dveh malih podjetni-
kov, ki sta v času največjega 
turističnega razcveta skušala 
najti svojo priložnost, a so se 
jima zaradi epidemije čez noč 
vsi načrti postavili na glavo. 

Kako bo s turizmom letos, 
nihče ne ve. Aida in Robert sta 
med tistimi, ki nestrpno čaka-
jo na odprtje mej in ponovni 
prihod mednarodnih vlakov, 
z njimi pa tudi turistov, ki bi 
na Jesenicah ostali vsaj kakšno 
uro, kak dan. Podobno razmiš-
ljajo številni lastniki apartma-
jev, pa hotelirji, turistični vod-
niki ... Ne le na Jesenicah, po 
celi Gorenjski. A leto bo težko.

Na Bledu so pred dnevi 
opozorili, da bosta v turizmu 
največja težava zagotavljanje 
likvidnosti in ohranjanje de-
lovnih mest. Rezervacije za 
prihodnje mesece ne kažejo, da 
v prihodnost lahko gledamo z 
optimizmom, opozarjajo. In 
še da slovenski gost slovenske-
ga turizma ne bo mogel rešiti, 
čeprav je res, da bo z dopusto-
vanjem doma lahko pripomo-
gel k zmanjševanju težav turi-
stične panoge. 

In če tisto, kar se je dogajalo 
na področju turizma v zadnjih 
letih, nekateri imenujejo »over-
-tourism«, torej čezmerni turi-
zem, danes govorimo o »zero« 
(ničelnem) turizmu. Pa ven-
dar: je to katastrofa ali prilož-
nost, da ponovno razmislimo 
o tem, kakšen turizem si želi-
mo? V iniciativi Tourism from 
zero vidijo priložnost, da v 
sedanjem trenutku poslušamo 
izzive in začnemo razvijati 
rešitve. In turizem postavimo 
nazaj »from zero to hero« (od 
nič do junaka). In to turizem, 
ki bo boljši kot dosedanji. Če 
vprašate domačine na Bledu, 
se s tem zagotovo strinjajo.

Od nič do junaka

KOMENTAR
Urša Peternel

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Domove starejših 
občanov in socialnovarstve-
ne zavode ta teden odpirajo 
za nove sprejeme, vračajo pa 
se tudi stanovalci, ki so bili 
med epidemijo covida-19 v 
domači oskrbi. Minister za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti Ja-
nez Cigler Kralj je prejšnji 
teden na novinarski konfe-
renci napovedal, da bodo ob 
postopnem odpiranju sku-
paj z vodstvi zavodov omo-
gočili takšne razmere, ki 
bodo to omogočale. Zavodi, 
kjer so nastanjeni uporabni-
ki z okužbo, bodo lahko nove 
sprejeme organizirali le, če 
zagotavljajo ustrezno vzpo-
stavitev treh con, tudi rde-
če cone, namenjene okuže-
nim. Pridobiti bodo mora-
li pozitivno mnenje koor-
dinatorjev in območno pri-
stojnega epidemiologa. Za-
vodi bodo sicer sprejemali le 
tiste, pri katerih ni potrjene 
okužbe z novim koronaviru-
som. Po mnenju Skupnosti 
socialnih zavodov Sloveni-
je navodila ministrstva v ne-
katerih pogledih niso popol-
noma jasna in odpirajo ne-
kaj vprašanj. Poleg tega opo-
zarjajo tudi na to, da čakalne 
vrste za domove ostajajo, sti-
ska pa je še večja, ker domo-
vi v času koronavirusa niso 
sprejemali novih stanoval-
cev, medtem ko se potrebe 
po institucionalni namesti-
tvi niso spremenile. Ponov-
no omenjajo tudi kadrovsko 
podhranjenost zavodov, ki 
se je najbolj boleče pokazala 
prav v času epidemije. 

V Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših v Ško-
fji Loki se je v času, ko niso 
sprejemali novih stanoval-
cev, izpraznilo dvanajst po-
stelj. V običajnih okoliščinah 

se prazne zmogljivosti hit-
ro zapolnijo, saj je na vsako 
posteljo v domu dolga čakal-
na vrsta, zdaj pa jih nezase-
dene zmogljivosti bremeni-
jo, je dejala direktorica Silva 
Košnjek. Ob postopnem od-
piranju doma za nove spre-
jeme bodo postelje lahko hit-
ro oddali, v dom pa se bos-
ta vrnila tudi stanovalca, ki 
sta se med epidemijo odloči-
la za domačo oskrbo. Deset 
praznih postelj imajo tudi v 
Domu starejših občanov Ka-
mnik, pove direktorica Maja 
Gradišek. Za mesto v domu 
sicer čaka 1169 prosilcev.

»S strani ministrstva smo 
prejeli priporočila, da lahko 
s 25. majem ponovno zač-
nemo sprejemati nove sta-
novalce. Dogovorili smo se, 
da bomo s sprejemi začeli 
27. maja. Seveda smo spro-
ščanja ukrepov veseli, ob 
tem pa je naša odgovornost, 
da to naredimo pod strogi-
mi ukrepi, ki so za nas tudi 
težje izvedljivi,« pa je o po-
novnih sprejemih povedala 

direktorica Doma upoko-
jencev Kranj Nadja Gantar. 
»Nova priporočila so usmer-
jena v to, da moramo zagoto-
viti t. i. sive cone, kjer se opra-
vi ocena tveganja prisotnosti 
okužbe. Če je ocena tveganja 
zanemarljiva, se lahko kan-
didat za sprejem namesti v 
sobo, če ne, pa nastane pro-
blem. Počakati mora v sivi 
coni in se mu odvzame bris 
in potem ravnamo po proto-
kolu. Za domove to pome-
ni, da moramo nekaj postelj 
ohraniti praznih, da bi lahko 
to zagotovili, kar posledično 
pomeni manjšo kapaciteto.« 
V kranjskem domu, kjer je 
kapaciteta 214 postelj, se je v 
času epidemije sprostilo de-
set postelj in osem postelj, 
namenjenih začasnim spre-
jemom. Trenutno na spre-
jem v dom čaka več kot 1200 
prosilcev.

Gantarjeva dodaja, da se 
veselijo postopne norma-
lizacije življenja v domu. K 
temu je prispevala tudi mož-
nost obiskov, za katere so po 

navodilih ministrstva odpr-
li vrata sredi maja. »Obiske 
omogočamo dnevno in se 
trudimo, da bi bili čim bolj 
pogosti, saj stanovalcem 
to veliko pomeni, jim dvig-
ne razpoloženje in polepša 
dan, tako njim kot nam, ki 
smo ob obiskih prisotni in 
so nam motivacija za delo 
nasmejani obrazi naših sta-
novalcev in svojcev. V skla-
du s priporočili bomo poča-
si odprli vrata doma za svoj-
ce in omogočili svojcem obi-
ske tudi v sobah, vendar z 
upoštevanjem preventivnih 
ukrepov. To bo za nas po-
novno tveganje, zato bomo 
obiskovalce doma prosili za 
razumevanje, da se bomo 
obiskov lotili premišljeno, 
postopoma in ob tem bomo 
potrebovali sodelovanje obi-
skovalcev, da bodo sprejeli, 
da bodo obiski čim več po-
tekali v naših parkih ali avli. 
Na začetku bomo obiske še 
vedno omejili na eno zdra-
vo osebo naenkrat,« dodaja 
Gantarjeva.

Domovi začeli sprejemati
V domovih starostnikov in socialnovarstvenih zavodih ta teden začenjajo sprejemati nove stanovalce. 

V domovih upokojencev v času epidemije ni bilo novih sprejemov, zdaj se to spreminja. 
Na sliki: motiv iz radovljiškega doma v času koronavirusa. / Foto: Gorazd Kavčič

Številke kažejo, da nam je 
dobro uspelo obvladati šir-
jenje virusa, je na včerajšnji 
novinarski konferenci po-
vedal predstojnik Centra za 
nalezljive bolezni pri Naci-
onalnem inštitutu za javno 
zdravje dr. Mario Fafangel, 
prav tako v zadnjih dveh te-
dnih nismo imeli prime-
ra, za katerega epidemiolo-
gi ne bi mogli ugotoviti iz-
vora. Trenutno je v Slove-
niji še osem aktivnih pri-
merov. Kot je povedal glav-
ni epidemiolog na NIJZ, 

so to primeri, zabeleženi v 
zadnjih 14 dneh, ki so naj-
bolj pomembni za morebi-
ten nadaljnji prenos okuž-
be. Efektivno reprodukcij-
sko število, ki nam pove, ko-
liko oseb v povprečju okuži 
ena okužena oseba, je v Slo-
veniji še vedno pod ena, kar 
je prav tako pomemben ka-
zalnik tega, da se epidemi-
ja umirja. 

Kljub ugodni epidemio-
loški sliki v Sloveniji pa se 
virus še vedno širi v sve-
tu, zato je tudi možnost t. 
i. uvoženih primerov iz tu-
jine še vedno realistična. 

Fafangel zato svari, da je od-
govornost vseh nas, da se 
še naprej držimo omejitve-
nih ukrepov, ki smo jih sicer 
Slovenci v zadnjih tednih 
večinoma upoštevali, kar je 
tudi pomembno prispevalo 
k uspešni zamejitvi bolezni. 
Med najpomembnejšimi 
ukrepi je Fafangel posebej 
poudaril pomen ohranjanja 
metra in pol do dveh metrov 
fizične distance, poleg tega 
pa sta zelo pomembni še hi-
giena rok in kašlja. 

Na strani stroke pa je izva-
janje treh ključnih stebrov, 
ki zagotavljajo uspešno 

preprečevanje epidemije: 
testiranja, izolacija okuže-
nih in iskanje ljudi, s kate-
rimi je bil okuženi v stiku, 
je dejal Fafangel, ki meni, 
da mora biti stroka v prime-
ru novih okužb pripravlje-
na odreagirati hitro in so-
razmerno, saj si ponovne-
ga zapiranja javnega življe-
nja nihče ne želi. »Zdaj mi 
vodimo virus. Pustimo mu 
nekaj korakov, a ne preveč. 
S tem si kupujemo čas, dok-
ler ne bomo imeli učinkovi-
tega cepiva ali drugega zdra-
vila za bolezen,« je še pove-
dal Fafangel.

Štiri dni zapored brez okužbe
31. stran
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Kranj – Zaradi dogajanja v 
zvezi s koronavirusom je 
negotova tudi izvedba pole-
tnih letovanj tako za otroke 
z zdravstvenim predlogom 
kot tudi za tiste iz socialno 
ogroženih družin. »Trenu-
tno še vedno čakamo na od-
ločitev države, kako bomo 
lahko organizirali letovanja, 
torej – pod kakšnimi pogo-
ji,« pravi generalna sekre-
tarka Zveze prijateljev mla-
dine Slovenije (ZPMS) Bre-
da Krašna. Kljub temu se nji-
hovi organizatorji že priprav-
ljajo. »Največja težava je, da 
bomo vse odločitve in navo-
dila prejeli pozno. V takem 
času smo sicer glede letovanj 
že v polni pripravljenosti. Le-
tos pa še nič. Zelo težko kar-
koli planiramo, ker nimamo 
navodil. Ne moremo zbirati 
prijav, ker ne vemo, kako bo 
s sredstvi, kako bo z odhodi 
na Hrvaško, kako bo z zdra-
vstvenimi letovanji, kako 
stroga bodo varnostna pravi-
la glede covida-19 in kako bo 
to vplivalo na sam program, 
saj je namen letovanj ravno 
druženje,« je pojasnila Bre-
da Krašna.

Na ZPMS predvidevajo, 
da bodo pogoji za organiza-
cijo zaradi varnostnih ukre-
pov bistveno strožji, kar bi 
letovanja lahko podražilo, 
zato se bojijo, da bodo na po-
čitnice peljali bistveno manj 
otrok in mladostnikov. Že-
lijo si, da bi letovanje lahko 
omogočili vsem otrokom, ki 
si tega ne morejo privoščiti, 
oz. vsaj tolikim kot lani, ko 
so društva in zveze pod okri-
ljem ZPMS peljali na poči-
tnice 11.838 otrok, od tega jih 
je povsem brezplačno leto-
valo 2894. »Glede na to, da 

v Sloveniji živi 45 tisoč otrok 
pod pragom revščine in da 
veliko družin nima sredstev 
niti za osnovno preživetje, 
kaj šele za počitnice, imamo 
na žalost potreb po brezplač-
nih počitnicah vedno pre-

več. Zaradi epidemije in ka-
tastrofalnih posledic na po-
dročju sociale so te potrebe 
še večje,« je še razložila Bre-
da Krašna.

Tudi na Rdečem križu Slo-
venije (RKS) si želijo izpelja-
ti načrtovana letovanja. »Ot-
rokom želimo ponuditi pri-
ložnost sprostitve, spreje-
tosti in povezanosti z vrstni-
ki, kar po izkušnji z epide-
mijo potrebujejo bolj kot ka-
darkoli. Še posebej bodo po-
čitnice potrebovali otroci, ki 
jim družine ne predstavlja-
jo varnega okolja,« je opozo-
rila predsednica RKS Vesna 

Mikuž. Tudi letos želijo več 
kot 2850 otrokom omogo-
čiti, da bodo vsaj nekaj dni 
preživeli ob morju. Podob-
no kot v preteklih letih bo 
polovica vključenih v social-
na letovanja, druga polovi-

ca pa prek zdravstvenih ko-
lonij. »Tudi letos potrebe, 
predvsem po brezplačnih le-
tovanjih otrok iz manj spod-
budnih okolij, močno prese-
gajo naše zmožnosti,« je do-
dala Mikuževa.

»Letovanja letos načrtuje-
mo, kot da bodo,« pravi Luka 
Oven s Slovenske karitas. Če 
bodo dovoljena, bodo prijave 
začeli zbirati konec maja, kar 
je mesec dni kasneje kot obi-
čajno. Če bodo razmere ugo-
dne in ne bo posebnih ome-
jitev, bodo v letovanja vklju-
čili podobno število otrok in 
družin kot lani. Različnih 

letovanj Slovenske karitas ob 
morju se je lani udeležilo oko-
li štiristo otrok, skupaj z dru-
gimi družinskimi člani in sta-
rejšimi pa je bilo udeležencev 
več kot šeststo. »Če vključimo 
še poletne tabore v Soči, tabo-
re na drugih nemorskih loka-
cijah in letovanja, ki jih orga-
nizirajo župnijske karitas, pa 
je vsako leto vključenih več 
kot tisoč socialno ogroženih 
ali izključenih otrok,« je po-
jasnil Oven in dodal, da se si-
cer pripravljajo tudi na mož-
nost, da letovanja letos zara-
di pandemije ne bi bila mo-
žna. Varnost udeležencev in 
prostovoljcev je namreč na 
prvem mestu. Tako priprav-
ljajo tudi aktivnosti, ki bi jih 
lahko varno izvedli namesto 
letovanj.

»Se pa število prošenj stal-
no povečuje – tudi prošenj za 
finančna sredstva. Za pomoč 
so zaprosile tudi nove druži-
ne, skupaj več kot 1200, kjer 
se je že pojavila izguba zapo-
slitve, priložnostnih del ali pa 
gre za starejše, ki so prepuš-
čeni sami sebi,« je še povedal 
Luka Oven.

Kaj bo z letovanji za otroke
To se v teh dneh sprašujejo tudi humanitarne organizacije, ki vsako poletje organizirajo letovanja za 
otroke iz socialno ogroženih družin. Kakšni bodo pogoji za izvedbo, namreč še vedno ni znano.

Zaradi epidemije in njenih posledic na področju sociale je potreb po brezplačnih letovanjih 
še več kot sicer. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič 

»Otrokom želimo ponuditi priložnost sprostitve, 
sprejetosti in povezanosti z vrstniki, kar po izkušnji 
z epidemijo potrebujejo bolj kot kadarkoli,« pravi 
predsednica Rdečega križa Slovenije Vesna Mikuž.

Suzana P. Kovačič

Maribor – Na petkovi priredi-
tvi, ki jo je bilo mogoče spre-
mljati na Facebooku, so za 
slovenski start up leta 2020 
razglasili ekipo, ki ustvar-
ja spletno platformo Insta-
Text. Ta na podlagi umetne 
inteligence ustvari takojšnja 
priporočila in ideje, kako 
vsebinsko izboljšati tekst v 
tujem jeziku (za zdaj v an-
gleškem) in kako ga nare-
diti berljivejšega in razum-
ljivejšega. Komisija je oce-
njevala kandidate po uspeš-
ni potrditvi vrednosti pro-
dukta na trgu, pridobitvi in-
vesticij s strani domačih oz. 
tujih investitorjev, kompe-
tencah, predanosti, izkuše-
nosti in organiziranosti eki-
pe ter po potencialu za hit-
ro rast na tujih trgih. Med fi-
nalisti so bili še podjetja Eve-
green, ki razvija stoodstotno 

biorazgradljive in naravi 
prijazne materiale na osno-
vi organskih odpadkov, In-
fluee s platformo, na kate-
ri lahko podjetja na enem 
mestu najdejo kreatorje vse-
bin in influencerje (vplivni-
ke) za svoje občinstvo, Grid 
instruments, ki razvija sis-
tem Gridscope, ki elektro-
distribucijskim podjetjem 
omogoča dobro poznavanje 
karakteristik in moči omrež-
ja, ter Mouzen, ki je razvi-
lo ergonomični pripomo-
ček, ki med delom za raču-
nalnikom optimizira polo-
žaj roke, s tem pa zmanjša 
napetost v zapestju in rame-
nih. Nagrado je že trinajsto 
leto zapored podelil Start 
up Slovenija v sodelovanju 
s Slovenskim podjetniškim 
skladom, ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo ter aktivnimi deležni-
ki slovenskega ekosistema. 

Slovenski start up leta 
2020 je podjetje InstaText 

Ana Šubic

Kranj – Slovenska filantro-
pija med 25. in 31. majem 
že tradicionalno organi-
zira nacionalni teden pro-
stovoljstva, tokrat že 21. po 
vrsti. Kot so poudarili, je 
njegov namen praznova-
nje prostovoljstva, zahva-
la prostovoljcem in prosto-
voljskim organizacijam za 
njihovo udejstvovanje ter 
povabilo posameznikom, 
da spoznajo prostovoljske 
priložnosti in svoj čas na-
menijo tudi v dobro svoje 
skupnosti.

Včeraj, na Slovesni dan 
prostovoljstva, so razglasi-
li letošnje prejemnike nazi-
vov junaki našega časa, naj 
prostovoljec in prostovoljka, 
zaposlena v javni upravi, naj 
mentor in mentorica pro-
stovoljcev ter prostovoljstvu 
prijazno mesto. Deset nazi-
vov je romalo na Gorenjsko.

V kategoriji prosto-
voljstvu prijazna mesta 
2020 so bile med 24 pre-
jemniki, ki so ponovno po-
trdili ta naziv, tudi Mestna 
občina Kranj ter občine Ka-
mnik, Medvode, Škofja 
Loka, Tržič in Vodice. Kot je 
razvidno iz obrazložitve, so 
občine nazive potrdile s sis-
tematičnim spodbujanjem 
prostovoljstva in zagotavlja-
njem podpore delovanju 

prostovoljskih organizacij 
pa tudi s promocijo prosto-
voljstva z lastnim zgledom 
vodstev občin.

Naziv Junaki našega časa, 
ki ga podeljujejo šolam in 
dijaškim domovom z naj-
bolje organiziranim pro-
stovoljstvom, je potrdilo 17 
prejemnikov, med njimi 
OŠ Preska in OŠ Simona 
Jenka Kranj. Posebno skrb 
za razvoj prostovoljstva ot-
rok in mladih so na novo iz-
kazale tri šole, vključno z 
OŠ Orehek in OŠ Komen-
da-Moste. Zavodi, ki so pre-
jeli naziv, načrtno razvija-
jo prostovoljstvo učencev 
ter zagotavljajo strokovno 
mentorstvo in koordinacijo 
dela mladih prostovoljcev. 
Izkazali so se s številnimi 
akcijami in projekti na raz-
ličnih področjih, npr. med-
vrstniška pomoč, sodelova-
nje z domovi starejših obča-
nov, pomoč živalim, zbira-
nje raznih potrebščin …

Jutri, na Veseli dan pro-
stovoljstva, bodo prostovolj-
ci po večjih krajih po Slove-
niji delili časopis Dobra dela 
ne potrebujejo reklame, v 
katerem bo možno spozna-
ti številne prostovoljce, nji-
hove izkušnje, različna pod-
ročja prostovoljstva in pro-
stovoljske organizacije, so 
še sporočili s Slovenske fi-
lantropije.

Podelili nazive za 
prostovoljstvo
Ob Nacionalnem tednu prostovoljstva so včeraj 
razglasili prejemnike nazivov za prostovoljstvo. 
Prejelo jih je tudi šest gorenjskih občin in štiri 
osnovne šole.

Urša Peternel

Breznica – Kar 91 odstotkov 
občanov Žirovnice je zado-
voljnih ali celo zelo zadovolj-
nih z občino kot krajem za 
prebivanje. Glavne prednos-
ti občine so neokrnjena na-
rava, svež zrak in čista voda, 
lokacija in prometna dosto-
pnost, mirno okolje, veliko 
možnosti za šport in rekrea-
cijo, saj gredo lahko z dvori-
šča v hribe, gozd, na polje ... 

Med prednostmi so po mne-
nju domačinov tudi pode-
želski značaj, majhnost in 
domačnost, povezovanje ... 

To je pokazala anketa med 
občani Žirovnice, ki so jo op-
ravili lansko jesen v sklopu 
priprave razvojnega progra-
ma občine do leta 2030. K 
sodelovanju pri pripravi je 
Občina Žirovnica povabi-
la tudi domačine z željo, da 
povedo, kakšen razvoj si že-
lijo in česa v občini nočejo. 

Kot se je pokazalo, večina ob-
čanov želi, da vodstvo obči-
ne pri prihodnjem razvoju 
ubere konservativni pristop, 
kar pomeni previdnost in 
uporabo preizkušenih pra-
ks. Manj so navdušeni nad 
pogumnim in inovativnim 
pristopom, drugačnim in 
naprednim razmišljanjem 
in smelostjo pri prihodnjem 
razvoju. Petinštirideset od-
stotkov sodelujočih meni, 
da naj bo občina Žirovnica 

prednostno bivanjska obči-
na z visoko kakovostjo živ-
ljenja.

In katerim projektom naj 
po mnenju občanov dajo v 
občini prednost? Želijo si 
predvsem ureditve pločni-
kov, varnih pešpoti in kole-
sarskih povezav med vasmi, 
urejanja zelenih površin. Vi-
soko na seznamu projektov 
je gradnja doma starejših z 
dnevnim centrom, prizidka 
k vrtcu in obvoznice mimo 
Vrbe.

Želijo konservativni razvoj
Kot se je pokazalo, večina občanov Žirovnice želi, da vodstvo občine pri 
prihodnjem razvoju ubere konservativni pristop, kar pomeni previdnost 
in uporabo preizkušenih praks. Manj so navdušeni nad pogumom in 
inovativnostjo. 

Domačini nočejo 
masovnega turizma, 
velikih hotelov, širitve 
poslovne cone, novih 
pozidav in velikih 
trgovskih centrov.
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Alenka Brun

Kranj – Na Turistični kmeti-
ji Podmlačan, ki leži na meji 
med Selško in Poljansko do-
lino, v vasi Jarčje Brdo nad 
Škofjo Loko in blizu smu-
čišča Stari vrh, imajo sicer 
odprto, a obiska oziroma 
povpraševanja ni, pravi Olga 
Debeljak. Kar je bilo rezerva-
cij, so odpovedane. Pred nas-
talo situacijo so imeli največ 
šol v naravi, obiska različnih 
skupin, na kmetijo so z ve-
seljem prišle družine. Izpad 
dohodka bo zelo velik, je od-
krita. S situacijo se je treba 
sprijazniti – v upanju, da bo 
prihodnje leto bolje, še doda.

Turistična kmetija z na-
stanitvijo in za zaključe-
ne družbe Pri Marku v Cr-
ngrobu ima podobno zgod-
bo. Letos so odpovedi deže-
vale ena za drugo, pravi Ma-
rija Porenta. »Koledar je bil 
popisan – ampak žal ... Ža-
lostno. Junija se nekaj male-
ga začenja, vendar se vidi, da 
so ljudje prestrašeni. Nikoli 
si nismo mislili, da bo kdaj 
tako ...« V dneh, odkar so od-
prti, pa so imeli celo eno no-
čitev. Seveda se držijo vseh 
predpisanih pravil, pripo-
ročil in ukrepov. »Upanje 
umre zadnje, ne bo pa več 
tako, kot je bilo,« ugotavlja 
Porentova.

Dragica Barle prihaja s 
Turistične kmetije Majer-
ček v Bašlju pri Preddvoru. 
Brez prtov, solnic, brez tega, 

onega našteva novosti, nova 
pravila, s katerimi se sreču-
je te dni. Tako oni kot gostje 
se bodo morali navaditi na 
novo resničnost. Sicer je na 
Turistični kmetiji Majerček 
mogoče prespati, a v ospred-
ju je izletniški turizem. Od-
povedi so seveda bile. Nekaj 
rezervacij za julij in avgust 
sicer je, a so še izpred koro-
naobdobja, če jih bodo izpe-
ljali, pa ne ve. Pri njih pre-
spijo večinoma tujci, mor-
da bo letos zaradi turističnih 
bonov kaj drugače, razmi-
šlja pozitivno, čeprav: »Kdor 

je šel prej na Hrvaško, bo šel 
še vedno.« Misli, da so sezo-
no kar »podelali«.

Gostišče Pri Cesarju naj-
demo v Kamniku. Lastnik 
Franci Sedmak naj bi bil v 
svoji dolgoletni gostinski ka-
rieri vajen vsega hudega, a če 
je nekdo v njegovi branži va-
jen samo dobrih dni, potem 
bi bila lahko nastala situaci-
ja resnično hud udarec zanj.

Za zdaj, pravi, se ne doga-
ja nič, še nič se ni premak-
nilo. Opiše, kako se priprav-
ljajo na goste, med drugim 
našteje tudi nekaj novosti. 

Brisače je treba sedaj me-
njavati dnevno, v sobah 
odstraniti vsa lepotna preg-
rinjala, dekorativne blazi-
ne. Predpisana varnostna 
razdalja v njihovi jedilnici 
ni problem. Že prej so zaj-
trke stregli, sedaj pa sploh 
vsakega posebej postrežejo. 
Restavracija trenutno še ne 
obratuje, ker so urejali ku-
hinjo. Prej so nudili le no-
čitev z zajtrkom, zdaj bodo 
na primer ponujali tudi 
polpenzion. A žal je stanje 
takšno, kot je. Vse je odpo-
vedano. »Dobili smo eno 

rezervacijo za začetek ju-
nija, sicer se ne dogaja nič. 
Nekaj rezervacij je še za kas-
neje, vendar bomo videli, 
kako bo.« Slovenci smo bolj 
vajeni dopustovati v tujini 
kot doma, meni Sedmak. 

Zanimiva zgodba pa pri-
haja z Bleda. Pred dvema 
letoma sta Gašper Špec in 
Tanja Švigelj odprla turi-
stično-nastanitveni objekt 
z apartmaji in sobami De-
sign & Wine Vila Special 
Bled. Sedaj sta odprla takoj, 
ko je bilo dovoljeno, poves-
ta. Priporočil je veliko, do-
sledno jih upoštevata, doda-
la sta še druge preventivne 
ukrepe, saj želita, da se gost 
počuti varno. Tako sta reci-
mo poskrbela za brezstične 
senzorske razkuževalnike 
in nabavila ključavnice za t. 
i. self check-in, ko gost ob 
prihodu samo odtipka kodo 
in dobi ključ. Pripravila sta 
tudi že privlačno ponudbo 
turističnih paketov za pri-
vabljanje gostov. 

Po številnih začetnih od-
povedih so se zdaj začele re-
zervacije vračati, sta vese-
la Gašper Špec in Tanja Švi-
gelj. Ko se je začelo govoriti o 
turističnih bonih, sta zazna-
la precejšnje povpraševa-
nje tudi s strani Slovencev, 
med poletnimi rezervacija-
mi pa se najde celo kakšen 
tujec. Sicer se ob tem vpra-
šaš, kako bodo prišli, razmi-
šlja Švigljeva in sklene, da 
ljudje očitno želijo potovati.

Kako bo, bodo še videli
Turistični ponudniki se dnevno navajajo na novo resničnost. Večina vprašanih turističnih kmetij je imela meseca marec in april 
dobro zasedena, a se je pojavil covid-19. Začele so deževati odpovedi. Prisotnost novega koronavirusa jim je uničila celotno 
sezono ali vsaj njen dobršen del.

Ponudniki turističnih nastanitev se navajajo na novo obdobje, ki je posledica pojava 
covida-19. Tudi v gostišču Pri Cesarju v Kamniku so k upoštevanju higienskih priporočil 
pristopili skrajno resno. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – V slovenskem in 
tudi nasploh v turizmu je 
nastopila nova realnost, ki 
pomeni tudi nujni »reset« 
in gradnjo novega turizma, 
pri katerem so varnostni 
standardi pomembni za tu-
riste, zaposlene in prebival-
ce, so si bili enotni turistični 
delavci, ki so sodelovali na 
drugem od petih spletnih 
srečanj slovenskega turiz-
ma Slovenski turizem med 
in po covidu-19, ki jih prip-
ravlja Slovenska turistič-
na organizacija. Po mne-
nju govornikov mora turi-
zem jutrišnjega dne ohrani-
ti usmerjenost v trajnostni 
razvoj in zagotavljati perso-
nalizirana doživetja. K var-
ni izkušnji gosta bo zelo 

pomembno prispevala tudi 
digitalizacija. Pomembno 
je, da v slovenskem turiz-
mu prisegamo na higieno, 
zdravje, varnost in zaupa-
nje, je poudarila mag. Hele-
na Cvikl, v. d. generalne di-
rektorice Direktorata za tu-
rizem na gospodarskem 
ministrstvu.

Na spletnem srečanju z 
naslovom Nova realnost – 
novi standardi so sodelujoči 
razpravljavci poudarili nuj-
nost in pomen uvedbe novih 
standardov varnosti v poslo-
vanje turističnih ponudni-
kov, še posebej pa hotelske 
industrije. Gregor Jamnik, 
predsednik Združenja hote-
lirjev Slovenije, je tako raz-
ložil, da se slovenski hotelir-
ji zelo striktno držijo smer-
nic Svetovne zdravstvene 

organizacije, ki pa jih uvaja-
jo življenjsko in z upošteva-
njem kriterija profitabilno-
sti ponudnikov. Po njegovi 
oceni bodo morali na novo 
pridobiti zaupanje gosta, 
zato bo slovenski hotelirski 
sektor pri uvajanju standar-
dov kakovosti naredil mno-
go več, kot zahtevajo predpi-
si. Gostje se bodo sicer hit-
ro navadili nove realnosti, na 
začetku uvedbe standardov 
pa bo higiensko »pretirava-
nje« pomembno, je dodal. 

Borut Kokelj, kreativni 
direktor GLAMPro, ki se 
je podpisal tudi pod blejski 
Garden Village, je dejal, da 
so glampingi ena najbolj 
varnih oblik turističnih sto-
ritev, saj zagotavljajo ome-
jeno število gostov in zaseb-
nost, po t. i. korona različici 

pa so delovali že pred krizo. 
Poudaril je tudi možnost po-
nudbe cenovno bolj dosto-
pne oblike glampinga. Pred-
videva še, da se bo turizem 
razvijal tudi v smeri trans-
formacije nekaterih produk-
tov, npr. na področju kam-
pinga. 

Iztok Altbauer, direktor 
Skupnosti slovenskih na-
ravnih zdravilišč, je sprego-
voril o specifičnosti sloven-
skih naravnih zdravilišč, 
kjer so zelo strogi standardi 
zagotavljanja varnosti in hi-
giene veljali že pred krizo, še 
posebej v tistih delih zdravi-
lišč, ki so sprejemali najbolj 
ranljive goste. Poudaril je še, 
da je zelo pomembno sporo-
čilo turistom, da je Slovenija 
tudi nadalje pristno prijazna 
destinacija. 

Nova realnost v turizmu 
Spletno srečanje o turizmu: pandemija covida-19 zahteva gradnjo novega turizma, ki pa mora v 
Sloveniji ohraniti trajnostno naravnanost in zagotavljati personalizirana doživetja. Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svetniki so 
na nedavni seji dali soglasje 
k novi ceni socialnovarstve-
ne storitve pomoč na domu 
v občini Kranjska Gora na 
predlog izvajalca te storitve 
Doma upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja Jesenice. Nova 
cena bo začela veljati 1. juni-
ja; v delovnih dneh bo višja 
od obstoječe za 3,96 odstot-
ka, v nedeljah za 8,39 odstot-
ka, ob državnih praznikih ali 
dela prostih dneh pa za 12,46 
odstotka. Cena se bo poviša-
la v enakem deležu za obči-
no in za uporabnika, še nap-
rej pa Občina Kranjska Gora 
ostaja v vrhu občin, ki v viso-
kem deležu subvencionirajo 
to storitev. Po zakonu mora 
biti subvencija vsaj petdese-
todstotna, v Kranjski Gori je 

trenutno 84,31-odstotna, po 
prvem juniju bo sicer nekaj 
nižja, a s 83,03 odstotka še 
vedno visoka. 

Nova cena storitve pomoč 
na domu je v delovnih dneh 
20,74 evra na uro; od tega 
občina prispeva 17,22 evra, 
uporabnik pa 3,52 evra. Nova 
cena ob nedeljah je 27,38 
evra na uro, od tega občina 
prispeva 22,67 evra, upo-
rabnik 4,71 evra. Cena ob 
praznikih je 29,60 evra na 
uro; od tega občina prispe-
va 24,50 evra in uporabnik 
5,10 evra. V letošnjem občin-
skem proračunu je za to sto-
ritev rezerviranih 162 tisoč 
evrov, kar naj bi ob približ-
no enakem številu uporab-
nikov zadoščalo. Trenutno 
imajo 33 uporabnikov. Zad-
nja sprememba cene je bila 
potrjena na seji občinskega 
sveta aprila lani.

Dražja pomoč na domu,  
a subvencija ostaja visoka

Jesenice – Tržnica Jesenice 
od pretekle sobote spet delu-
je tako, kot je obratovala pred 
uvedbo ukrepov za zaščito 
pred širjenjem koronavirusa. 
Prodajalci so se vrnili na pro-
dajna mesta, ki so jih imeli 
prej, torej tudi v pokriti del 
tržnice in na prostor pred tr-
žnico na severni strani objek-
ta. Ni več preprečevanja do-
stopa do prodajnih površin 
s trakovi in usmerjevalnimi 
tablami in obhoda redarske 
službe in nadzora pripadnika 
Civilne zaščite. Obiskovalci 
tržnice pa še vedno mora-
jo upoštevati in izvajati vsa 
navodila in priporočila, ki jih 
je sprejel Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ), zlas-
ti pa nositi zaščitne maske, 
upoštevati fizično razdaljo 
1,5 metra in si razkužiti roke 
pred vstopom na tržnico, so 
sporočili z Občine Jesenice.

Tržnica spet po starem

Jezersko – Planinska zveza 
Slovenije je v okviru projekta 
Alpe Adria Karavanke (Inter-
reg) pripravila promocijski 
video o pohodniških doži-
vetjih v Karavankah. Film se 
začne na Jezerskem, nato pa 
gledalca vodi na Zelenico, 
Golico in na pohodniške poti 
na avstrijski strani Karavank. 
Ponuja tudi kolesarska doži-
vetja, na tej poti pa je tudi 
planinski muzej v Mojstrani. 
Posnetki s svojimi privlač-
nimi motivi že sami po sebi 
vabijo, da obiščemo najlepše 
bisere doma in v soseščini. 
Obenem Planinska zveza 
Slovenije objavlja tudi osnov-
na priporočila za vse dejav-
nosti v planinstvu, ki naj jih 
ljudje upoštevajo, preden se 
podajo v hribe.

Promocijski video o 
doživetjih v Karavankah
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Ob koncu 19. stoletja je v 
Tržič prišel Julij baron Born, 
ki je tedaj od Kranjske indu-
strijske družbe kupil obšir-
ne posesti in intenzivno za-
čel razvijati tržiško gospo-
darstvo. Specializiral se je za 
sanacijo gospodarskih pod-
jetij v težavah in ta dejavnost 
ga je pripeljala na Kranjsko, 
kjer je pomagal pri reševa-
nju Kranjske industrijske 
družbe. »Od družbe je 1891 
kupil velik del njene tržiške 
posesti v katastrskih občinah 

Sv. Ana, Sv. Katarina, Bistri-
ca pri Tržiču in tudi v Trži-
ču. Bil je strasten lovec, v las-
ti je imel rudnik živega sreb-
ra v Podljubelju, v Jelendo-
lu je zgradil žago, gospoda-
ril je s planinami in gozdovi. 
Po šestih letih bivanja v Tr-
žiču je umrl. Imel je tri otro-
ke Friderika, Karla in hčerko 
Elfrido. Elfrida se je odselila 
iz Tržiča, Friderik in Karl pa 
sta upravljala družinsko pre-
moženje,« je pojasnila Pe-
tra Hladnik iz Turističnega, 
promocijskega in informa-
cijskega centra Občine Tržič. 

Bojan Knific v knjigi Borno-
vi v Tržiču: Pričevanja o živ-
ljenju tržiških baronov po-
pisuje, da je leta 1895 Julius 
Born dal izdelati cesto in na 
levem bregu Tržiške Bistri-
ce na mestu, kjer je bil dot-
lej tako imenovan Hudičev 
most, v skalo izklesati za tis-
te čase kar širok predor, ki je 
omogočal vožnjo z vozmi. V 
obdobju pred Bornovim pri-
hodom ni bilo po dolini no-
bene prevozne poti. »Dolinci 
so kasneje nekajkrat zgradili 
pot čez Jame po desnem bre-
gu Tržiške Bistrice. Vodila je 

čez viseči Hudičev most in 
skozi manjši predor iz leta 
1759 ter je deloma še vidna,« 
je poudarila Hladnikova. 

Predor omogočil razvoj

Petinšestdeset metrov 
dolg Bornov predor, ki je 
povprečno širok in visok šti-
ri metre, so v soteski gra-
dili od 16. maja do 1. sep-
tembra 1895, zvrtan je sko-
zi plasti črnega apnenca. 
»Predor in sorazmerno ši-
roka cesta sta omogočila hi-
trejši razvoj Doline in Jelen-
dola, predvsem je bilo omo-
gočeno učinkovitejše izkori-
ščenje bogatih gozdov, ki so 
prekrivali širna območja se-
verno od Tržiča,« piše Kni-
fic; in še: »Izgradnja pre-
dora in ceste je omogoči-
la lažji dostop do gozdnih 
bogastev in hkrati spodbu-
dila zaposlovanje velikega 
števila ljudi – redno zapo-
slenih in sezonskih delav-
cev.« Izvedbeni načrt za ces-
to in Bornov predor je tedaj 
pripravil celjski inženir Vi-
ljem Lindauer, kopali pa so 
ga delavci, ki so prišli iz Ita-
lije in so tisti čas, ko so dela-
li predor, stanovali v Dolini, 
pri Ukcu, kjer so njim v zah-
valo postavili kapelo. Cesto 
in predor naj bi po pričeva-
nju Henrika Dovžana gradi-
li tudi domačini in delavci iz 

Šentanskega rudnika, v Kni-
fičevi knjigi pa izvemo še, da 
so pri gradnji sodelovali tudi 
rudarji iz tedanjega rudnika 
živega srebra v Podljubelju. 
»Ko je bila cesta v Puterhof 
zgrajena, je Born pričel z iz-
koriščanjem gozdov. Za to je 
potreboval znatno število se-
zonskih gozdnih delavcev, 
ki so prihajali pretežno iz 
Selške in Poljanske doline. 
Ob sobotah in nedeljah po-
poldne so se oskrbeli z žive-
žem za naslednji teden goz-
darjenja. Poleg tega so radi 
tudi kaj popili. Tu je bila pri-
ložnost za gostinsko in tr-
govsko dejavnost,« je iz Tr-
žiškega vestnika povzel Bo-
jan Knific. 

Večja sanacija ob 
stoletnici

V spomin na gradnjo sta 
bili postavljeni dve spomin-
ski plošči. Svetlejša plošča 

je posvečena spominu na 
grofa Gustava Chorinskyja, 
ki je uradno potrdil komisi-
jo za izvedbo zemljiške od-
veze, temnejša pa investi-
torju Juliju Bornu. »Brez 
predora si danes težko pred-
stavljamo življenje domači-
nov v naseljih Dolina in Je-
lendol, življenje in gospo-
darjenje na planinah pod 
Košuto, gospodarjenje z 
gozdovi, pohodništvo in tu-
rizem. Kako pomemben je, 
pa se pokazalo po ujmi leta 
2018,« je dejala Petra Hlad-
nik in še dodala: »Večja sa-
nacija je bila izvedena ob 
stoti obletnici izgradnje, 
preostale sanacije pa so po-
vezane z uporabo ceste, 
preplastitve, poglabljanje, 
seveda skladno z ohranja-
njem geoloških posebnosti. 
Posebnega dogodka ob ne-
davni 125. obletnici začetka 
gradnje Bornovega predora 
ne načrtujemo.«

Predor do gozdnih bogastev 
Minilo je 125 let od začetka gradnje Bornovega predora, ki leži med Tržičem in Jelendolom. Njegova 
gradnja v najbolj ozkem delu Dovžanove soteske je povezana z bivanjem nemškega finančnika barona 
Julija Borna v Puterhofu, današnjem Jelendolu.

Bornov predor, ki so ga leta 1895 v soteski gradili tri mesece in pol, in sicer od 16. maja do 
1. septembra, ima v steni luknje, ki služijo kot okna in osvetljujejo notranjost. / Foto: Gorazd Kavčič

Na desni strani ob vhodu v Bornov predor je na plošči 
v nemškem jeziku napisano: »Zgradil lastnik gospostva 
Julius Born od 16. maja do 1. septembra 1895. Načrtoval in 
napravil inženir Wilh. Lindauer, Celje.« V bližini stoji tudi 
tabla, ki popisuje zgodovino predora. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Nedav-
na seja občinskega sveta v 
Kranjski Gori je bila v pre-
cejšnji meri posvečena za-
gotavljanju pomoči obči-
ne pri odpravljanju gospo-
darskih posledic epidemi-
je covida-19. Kot je povedal 
župan Janez Hrovat, večjih 
zdravstvenih zapletov zaradi 
novega koronavirusa v obči-
ni niso imeli (potrjeni so bili 
trije oboleli, vsi so ozdrave-
li), epidemija pa jih je priza-
dela predvsem na gospodar-
skem področju. Kar 58 od-
stotkov delovnih mest v ob-
čini je v turizmu in dejavno-
stih, povezanih z njim. Sve-
tniki so se strinjali z oprosti-
tvijo plačila najemnin za ob-
činske poslovne prostore 
in znižanjem plačila letne 

občinske takse za uporabo 
javnih površin v lasti obči-
ne (kot so parkirišča, terase 

gostinskih lokalov ...). Tako 
so najemnike občinskih 
prostorov v celoti oprostili 

plačila najemnin za čas od 
13. marca, ko so v Sloveniji 
razglasili epidemijo, in vse 
do 31. maja. Svetniki so na-
mreč podprli predlog članov 
občinskega odbora za pro-
storsko planiranje in gospo-
darjenje z nepremičninami, 
da se oprostitev plačila naje-
mnin podaljša za en mesec, 
s prvotno predvidenega da-
tuma 30. april na 31. maj – 
ne glede na to, da so nekate-
ri medtem že (vsaj deloma) 
začeli opravljati dejavnost. 
Obratovalni stroški pa os-
tanejo stroški najemnikov. 
Tudi plačilo letne občinske 
takse za uporabo javnih po-
vršin bodo v ustreznem od-
stotku znižali za čas od 13. 
marca do 31. maja. Društva, 
ki delujejo v javnem intere-
su, pa so že sicer oprošče-
na najemnine in plačujejo 

samo obratovalne stroške. 
So pa člani omenjenega od-
bora še predlagali občini, da 
letno preverja in izmeri de-
jansko površino uporabe 
javnih površin na terenu in 
v zvezi s temi ugotovitvami 
tudi zaračunava plačilo ta-
kse, da ne bi prihajalo do ši-
ritev uporabe javnega pros-
tora brez dovoljenja občine.

Svetniki so potrdili tudi 
subvencioniranje storitve 
obvezne občinske gospodar-
ske javne službe oskrbe s pi-
tno vodo ter odvajanje in či-
ščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode za maj 
in junij. Potreba po subven-
ciji se je ravno tako pojavila 
zaradi epidemije. Na podro-
čju oskrbe s pitno vodo se bo 
cena znižala v delu, ki pred-
stavlja omrežnino za vodo-
vod. Ta se zaračunava glede 
na velikost priključka, v pov-
prečju pa bo nižja za okrog 
pet evrov. Po enakem princi-
pu se bo znižala cena pri od-
vajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske vode v 
delu, ki predstavlja omre-
žnino za kanal in čistilno 
napravo, tudi ta bo v povpre-
čju nižja za okrog pet evrov. 

Subvencija se bo uporabni-
kom na položnicah znižala 
z enomesečnim zamikom. 
Ker je za zagotovitev obeh 
subvencij treba iz proraču-
na zagotoviti sedemdeset ti-
soč evrov, so ta denar pre-
razporedili na postavki vo-
dovodne oskrbe. 

Zaradi posledic epidemije 
(manj prihodka v občinski 
proračun iz turističnih pri-
stojbin) bo letos tudi nekaj 
manj investicij, je napove-
dal župan Hrovat. Med dru-
gim se gradnja novega vrt-
ca v Mojstrani, za katerega 
že imajo gradbeno dovolje-
nje, zamika v prihodnje leto. 
Kot je še dodal župan, pa se 
bo šele med letom dejansko 
videlo, ali bo ocenjenih dvaj-
set odstotkov prihranka z 
zmanjšanjem investicij do-
volj za vzdržnost občinske-
ga proračuna.  

Podaljšali rok oprostitve najemnin
Najemniki občinskih poslovnih prostorov in občinskih javnih površin v občini Kranjska Gora so 
oproščeni plačila za skoraj tri mesece. Potrjena je tudi občinska subvencija uporabnikom določenih 
komunalnih storitev. 

Seja občinskega sveta je bila skladno s previdnostnimi 
ukrepi zaradi novega virusa v dvorani Ljudskega doma v 
Kranjski Gori.

Naslednja seja 
občinskega sveta bo 
predvidoma 17. junija, 
na dnevnem redu bo 
rebalans proračuna.

info@g-glas.si
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Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
pripravlja projekt celostne 
prenove stavbe na Cesti mar-
šala Tita 78a, tik ob Zdra-
vstvenem domu Jesenice. V 
objekt, v katerem je skoraj ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šin, naj bi preselili del dejav-
nosti iz zdravstvenega doma. 
A ker je stavba le delno v las-
ti Občine Jesenice, delno pa v 
lasti Ministrstva za obrambo 
RS, potekajo dogovori, da bi 
ministrstvo oziroma država 

svoj solastni delež brezplač-
no prenesla na Občino Jese-
nice. Eden od pogojev za to 
je uvrstitev projekta preno-
ve v Načrt razvojnih progra-
mov 2020–2023, s čimer so 
se na zadnji seji strinjali je-
seniški občinski svetniki. 
Celostna prenova stavbe bo 
skupni projekt Občine Jese-
nice, Osnovnega zdravstva 
Gorenjske in Zdravstvenega 
doma Jesenice.

Kot je na seji odbora za 
družbene dejavnosti de-
jal direktor Zdravstvenega 

doma Jesenice Saša Letonja, 
bodo v nove prostore preseli-
li vso preventivno dejavnost. 
Na ta način bodo zagotovi-
li ustrezne prostorske pogo-
je za vzpostavitev in delova-
nje novega Centra za krepi-
tev zdravja za Zgornjo Go-
renjsko, Centra za duševno 
zdravje odraslih ter nadgra-
dnjo prostorov za izvajanje 
preventivnih programov. 

Začetek investicije je pred-
viden konec letošnjega leta, 
zaključek pa do konca leta 
2022.

Prostori za zdravstveni dom
Po načrtih naj bi v stavbi na Cesti maršala Tita 78a uredili dodatne prostore 
za zdravstveni dom, kamor naj bi preselili preventivno dejavnost. 

Marjana Ahačič

Bohinj – Bohinj je najbolj pi-
san in barvit tik pred pole-
tjem, ko vsa paleta živih barv 
prekrije travnike, v gorah pa 
se zdi, da so zacvetele še ska-
le, pravijo Bohinjci, ki prav v 
tem času – tudi letos – prire-
jajo mednarodni festival alp-
skega cvetja. Letošnji, začel 
se je v soboto, je že 14. zapo-
red, zaradi razmer pa so ga 
tokrat preselili v digitalno di-
menzijo.

Kot je povedal direktor Tu-
rizma Bohinj Klemen Lan-
gus, je struktura festivala 
podobna kot prejšnja leta: 
»Pripravljamo predavanja, 
delavnice, botanične vodene 
ture. Nekaj dogodkov, na pri-
mer tržnico, bomo izpeljali 
tudi v živo. V 17 dneh bomo 
vsak dan gostom oziroma 
gledalcem na internetu po-
nudili eno doživetje festivala 
na drugačen način. Hkrati bo 
to tudi neke vrste priprava na 
poletno sezono, s katero želi-
mo pokazati ljudem, da smo 
tu in da narava sama po sebi 
ni utrpela koronavirusa.«

Na spletu bodo tako orga-
nizirali botanične delavnice 
in oglede, otroške delavnice, 
strokovna tematska preda-
vanja, kulturne dogodke in 
podobno. Virtualne dogod-
ke bodo domačini predsta-
vili v slovenskem jeziku, ne-
kateri izmed njih, predvsem 
večinoma botanični ogledi, 
pa bodo opremljeni z angle-
škimi podnapisi.

»Izjemno rastlinsko bo-
gastvo širšega območja 
Bohinja že dolgo vzbuja 

zanimanje botaničnih stro-
kovnjakov in občudovanje 
ljubiteljev narave in njenih 
lepot. Cvetlično bogastvo 
Bohinja in gora nad njim je 
od zgodnje pomladi pa do je-
seni prava paša za oči vsako-
gar, ki obišče Bohinj z oko-
lico,« še poudarjajo v Bohi-
nju. 

»A več ko o nečem vemo, 
več tudi opazimo! Da bi dali 
cvetličnemu bogastvu Bohi-
nja, Triglavskega narodne-
ga parka in Slovenije pra-
vo veljavo, da bi spodbudi-
li spoznavanje alpskega cve-
tja, znanstvenih spoznanj 
in ustvarjalnosti, povezane 
z njim, in da bi obiskoval-
cem in domačinom omo-
gočili bogatejše doživljanje 

bohinjske naravne in kultur-
ne dediščine, smo se odloči-
li, da v času, ko se razcveta 
največ samoniklega cvetja, 
nekaj dni posvetimo cvet-
ličnim temam,« pojasnju-

jejo, kako se je rodila zami-
sel o mednarodnem festiva-
lu alpskega cvetja.

»Čeprav nam je hudo, 
ker te naše ljube zelene in 
s cvetjem okrašene oaze v 

živo še ne bomo mogli de-
liti, upamo, da na tak način 
v domove ljubiteljem nara-
ve prinesemo nekaj veselja, 
spokojnosti in mogoče celo 
novih znanj. Vsekakor pa 

upamo, da bodo tisti, ki nas 
bodo spremljali, našli obili-
co navdiha, da se nam prid-
ružijo takoj, ko bo spet mo-
goče potovati,« še pravijo v 
Bohinju.

Letos na sprehod po 
virtualnih travnikih
Rože kot zdravilo za vsako bolezen so rdeča nit tokratnega festivala alpskega cvetja, ki ga v Bohinju 
sicer pripravljajo že štirinajsto leto zapored. Letošnji se je zaradi epidemije v veliki meri preselil na splet.

Letošnji mednarodni festival cvetja v Bohinju se je s cvetočih travnikov preselil na internet. 
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»Pripravljamo predavanja, delavnice, botanične 
vodene ture. Nekaj dogodkov, na primer tržnico,  
bomo izpeljali tudi v živo. V sedemnajstih dneh  
bomo vsak dan gostom oziroma gledalcem na 
internetu ponudili eno doživetje festivala na drugačen 
način.«

Urša Peternel

Jesenice – Prvega junija 
bodo ponovno začeli vozi-
ti tudi avtobusi v mestnem 
prometu na Jesenicah. Kot 
so sporočili iz Občine Jese-
nice, se veljavnost že kup-
ljenih mesečnih vozovnic 
za mesec marec avtomatsko 
podaljša do konca junija.

Tako vozniki kot potniki 
morajo ob uporabi avtobus-
nega prevoza upoštevati na-
vodila in priporočila NIJZ. 
To pomeni, da lahko prevoz 
uporabljajo le zdrave osebe, 
ki morajo paziti na priporoče-
no medsebojno razdaljo, pred 
in po vstopu morajo uporabiti 
razkužilo za roke, ki je name-
ščeno pri srednjih vratih, v av-
tobusu pa morajo tako potniki 
kot voznik uporabljati maske. 

Ker med voznikom in potni-
kom neposredni stik ni dovo-
ljen, bo vstop v avtobus mo-
žen le pri srednjih vratih, na-
kup vozovnice pa v avtobusu 
ni možen. To morajo potni-
ki kupiti v predprodaji v po-
slovalnici Arrive Slovenija na 
Cesti maršala Tita 18 (poleg 
TIC Jesenice). Družba Arriva 
Slovenija pri tem pojasnjuje, 
da lahko potniki kupijo me-
sečno vozovnico, kuponsko 
vozovnico za več voženj ali vo-
zovnico zgolj za eno vožnjo za 
točno določen dan. 

»Potnike vljudno poziva-
mo, naj nakup vozovnice op-
ravijo pravočasno. Ob vstopu 
pri srednjih vratih avtobusa 
je nameščen brezstični čita-
lec. Potnik mora mesečno in 
kuponsko vozovnico registri-
rati, s tem pa postane vozov-
nica veljaven prevozni doku-
ment. Vozovnico za eno vo-
žnjo mora potnik za primer 
kontrole hraniti do konca vo-
žnje,« so pojasnili v Arrivi. 

Avtobusni prevozi v 
mestnem prometu se bodo 
izvajali po običajnih voznih 
redih, so še sporočili.

Mestni promet  
v ponedeljek
V ponedeljek, 1. junija, bodo ponovno začeli voziti 
avtobusi mestnega prometa na Jesenicah.

Bled – Pred blejskim zdravstvenim domom so se minuli petek 
zbrali predstavniki vseh nujnih in reševalnih služb, ki so tako 
ali drugače sodelovali pri obvladovanju epidemije novega ko-
ronavirusa. Direktor Zdravstvenega doma Bled Leopold Zonik 
se jim je zahvalil za njihov trud in požrtvovalnost, saj je bila 
pred zdravstvenim domom tudi vstopna točka za bolnike s 
sumom na okužbo s covidom-19. Zbrane sta nagovorila še oba 
župana, Občine Bled Janez Fajfar in Občine Bohinj Peter Tor-
kar, ki sta se prav tako zahvalila tako zdravstvenim delavcem 
kot ekipam civilne zaščite, policiji, gasilcem, humanitarnim 
organizacijam kot tudi vsem prostovoljcem, ki so se izkazali v 
času, ko je bilo to najbolj potrebno. Vsi trije so se tudi strinjali, 
da je največji uspeh, da so na njihovem območju dobro obvla-
dali epidemijo, saj je bilo okužb le za vzorec, prav tako pa se 
ni okužil noben zdravstveni delavec, so še poudarili na občini.

Zahvala nujnim in reševalnim službam

info@g-glas.si

Nakup vozovnic v 
avtobusu ni možen. Te 
morajo potniki kupiti v 
predprodaji v poslovalnici 
Arrive Slovenija na Cesti 
maršala Tita 18.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Zveze tabornikov ob-
čine Kranj je minulo soboto 
že osemnajstič pripravila či-
stilno akcijo, ki vsa leta po-
teka pod imenom Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran. 
Akcija je po tradiciji vsako 
leto potekala konec marca, 
zaradi epidemije covida-19 
pa je njena izvedba pome-
nila tako izziv za organiza-
torje kot kranjsko občino in 
vse druge, ki jo vsako leto 
podprejo po svojih močeh.

Druga tretjina tekme

»Če se lahko izrazim malo 
po hokejsko, smo danes v 
drugi tretjini tekme. Prva 
tretjina se je zgodila konec 
aprila, ko smo skupaj s Ci-
vilno zaščito in krajevnimi 
skupnostmi popisali črne 
točke. Tudi danes, ko še ved-
no trajajo ukrepi zaradi kor-
nonavirusa, se nismo odlo-
čili za množično akcijo. Ra-
čunamo pa, da bomo zad-
njo tretjino pripravili sep-
tembra, ko računamo na 
množičen odziv. Že danes 
se akcije udeležuje okoli 
petsto ljudi in tega sem zelo 
vesel. Še bolj pa bom zadovo-
ljen takrat, ko bo ozavešče-
nost nas, Kranjčanov in Kra-
njčank, taka, da smeti ne bo 
več treba pobirati, ampak jih 
bomo odlagali tja, kamor je 
treba,« je ob čiščenju kanjo-
na Kokre poudaril kranjski 
župan Matjaž Rakovec, ki 
si je ob akciji pridružil tudi 
ekipi pri čiščenju črnih točk 
na Bobovku.

»Kranjski taborniki smo 
zelo veseli, da smo lah-
ko skupaj z Mestno občino 
Kranj in enotami Civilne 
zaščite Mestne občine Kranj 
ter vsemi ostalimi prosto-
voljci izvedli letošnjo polno-
letno akcijo Očistimo Kranj 
– Kranj ni več usran. Zaradi 
epidemije smo jo prestavili 
na mesec maj. Čeprav je že 
malo več zelenja in bo kak-
šen odpadek morda ostal, pa 
ga bomo odstranili jeseni, ko 

bomo, če nam bodo ukrepi 
to omogočali, organizirali še 
bolj množično akcijo, ki se 
ji bodo znova pridružili tudi 
šolarji. Poleg tega bomo tak-
rat pripravili tudi akcije oza-
veščanja. Trenutno pa je po-
membno, da bo Kranj v pole-
tje zadihal lepši in čistejši,« 
je povedal vodja čistilne ak-
cije Klemen Markelj, ki se je 
občinski ekipi pridružil tudi 
pri čiščenju kanjona Kokre.

Skrb za kanjon Kokre

»Kanjon Kokre je res ne-
kaj posebnega, naravna de-
diščina prav v središču mes-
ta, zato je zanj treba res pos-
krbeti. V času epidemije je 
bil zelo obiskan, obiskoval-
ci pa so pustili precej odpad-
kov. To seveda ni prav, akcija 
pa je novo opozorilo, da se to 
ne sme početi. Prav tako se 
mi zdi pomembno, da prav 
te dni z Zavodom za varstvo 
narave usklajujemo zadnje 
podrobnosti glede OPPN, ki 
je pravna podlaga zato, da bo 
občina ta prostor začela ure-
jati. Začele se bodo ureja-
ti steze za pešačenje, narav-
no kopališče, plezalna stena 
in vse ostalo. Upam, da bo 
projekt v drugem branju že 

julija sprejet na seji in se bo 
čim prej začelo delati,« je po-
jasnil podžupan Janez Čer-
ne.

Udeleženci so v skladu z 
navodili štaba Civilne zašči-
te Mestne občine Kranj (CZ 
MOK) in Komunale Kranj, ki 
jih je založila z vrečami za raz-
lične vrste odpadkov, čistili v 
skupinah z največ petimi po-
samezniki in v primerni od-
daljenosti drug od drugega, 
čiščenje pa je potekalo po šir-
šem območju občine. Krajev-
ne skupnosti so čistile pred-
vsem v svojem okolišu, prav 
tako so očistili okolico naku-
povalnih centrov, otroška in 
športna igrišča. Poleg okolice 
železniške postaje, Trainstati-
ona in tovarne Iskra so udele-
ženci akcije očistili tudi parki-
rišča in poti na Sv. Jošt, Šmar-
jetno goro, okoli Brda ter v 
Udinborštu. Skupno so zbra-
li več kot 14 ton odpadkov. 

Digitalni kataster črnih 
točk

»Civilna zaščita se je ak-
ciji pridružila že na začet-
ku, saj so pri zahtevnem či-
ščenju kanjonov in nekate-
rih drugih nevarnejših pod-
ročij prisotni tudi jamarji, 

gorski reševalci in potaplja-
či. Smo edinstveni v Sloveni-
ji, prav tako smo edinstveni 
pri vzpostavljanju zemljevi-
da črnih točk. Digitalni kata-
ster teh črnih točk se vsesko-
zi dopolnjuje, zato se lahko 
počistijo brez čakanja na čis-
tilno akcijo,« je poudaril po-
veljnik štaba CZ MOK Sašo 
Govekar in dodal, da opaža-
jo, da je vzgoja v vrtcih in šo-
lah že vplivala, da so mladi 
vedno bolj ozaveščeni glede 
varovanja narave.

»Vesel sem, da lahko ob 
zaključku epidemije sporo-
čimo dobro novico, saj smo 
se zbrali, da očistimo Kranj, 
vključno z okolico in ka-
njonoma. Rad bi se zahva-
lil tabornikom, Civilni zaš-
čiti, več kot tridesetim dru-
štvom, krajevnim skupnos-
tim in vsem drugim, ki so 
prišli. Naj na koncu pou-
darim, da mora biti čistilna 
akcija vsak dan. To pome-
ni, da mora vsak poskrbeti, 
da smeti ne bo. Če vsak svo-
jo plastenko odnese do prve-
ga zbiralnika, bi bilo veliko 
laže, kot da jih moramo nato 
pobrati veliko več,« je dodal 
podžupan Robert Nograšek, 
ki si je ob pobiranju odpad-
kov pošteno brisal pot s čela.

Ob polnoletnosti nov izziv
Minulo soboto je v kranjski občini potekala osemnajsta čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni več 
usran, okoli petsto udeležencev, ki so čistili v skladu s priporočili, pa je zbralo več kot 14 ton odpadkov.

Čistilne akcije se je udeležilo okoli petsto tistih, ki želijo, da bi bil Kranj z okolico urejeno in 
čisto mesto. V kanjon Kokre se je podal tudi župan Matjaž Rakovec. / Foto: Primož Pičulin

Pri vseh čistilnih akcijah so nepogrešljivi jamarji, gorski 
reševalci in potapljači. / Foto: Primož Pičulin

Kranjski taborniki na čelu z vodjem čistilne akcije 
Klemenom Markljem pri čiščenju nikoli ne manjkajo.
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Ana Šubic

Preddvor – V okviru projekta 
Spoznajmo biodiverziteto v 
naseljih bo Center za trajno-
stni razvoj podeželje (CTRP) 
Kranj ta teden v Preddvoru 
pripravil dva brezplačna do-
godka. Potekala bosta na 
prostem na ekološki perma-
kulturni kmetiji Krišelj (pri 
Šuštarju) v Hotemažah.

Jutri ob 17. uri se obetata 
ogled kmetije in predavanje 
Naravi prijazni vrtovi, ki bo 
osredotočeno na pomen in 
načine sonaravnega vrtnar-
jenja za ohranjanje biotske 
pestrosti. Z udeleženci bos-
ta gospodar kmetije Primož 
Krišelj in Vlasta Juršak s 
CTRP Kranj. Enako bo v pe-
tek ob 17. uri, ko bo sledilo 
še praktično usposabljanje 
Naravi prijazno vrtnarjenje, 
na katerem bodo udeležen-
ci med drugim spoznali ak-
tualne nasvete za ekološko, 

permakulturno vrtnarje-
nje, pomen biodiverzitete 
na naših vrtovih, kako na-
črtujemo naravi in človeku 
prijazen vrt, ogledali pa si 
bodo tudi praktična prikaza 
priprave in zasaditve visoke 
grede ter zasaditve drevesa. 
Za oba dogodka so želene 
predhodne prijave na e-na-
slovu vlasta.jursak@ctrp-
-kranj.si ali telefonski števil-
ki 040 733 344. 

Na obeh dogodkih bodo 
udeležencem predstavili 
tudi natečaj Naravi prijazni 
gorenjski vrt, ki poteka vse 
do septembra. CTRP Kranj 
vabi k sodelovanju vse go-
renjske vrtičkarje, sodeluje-
jo pa lahko s svojimi hišnimi 
vrtovi, vrtički na terasah ali 
balkonih ter društvenimi ali 
šolskimi vrtovi. Prijave zbi-
rajo do 30. julija, več infor-
macij pa je na voljo na sple-
tni in Facebook strani CTRP 
Kranj.   

Spoznali bodo naravi 
prijazno vrtnarjenje

Cerklje – V Občini Cerklje pripravljajo celostno prometno stra-
tegijo, s katero želijo urediti promet tako, da bodo zadostili 
potrebam po mobilnosti vseh občanov in obiskovalcev ob-
čine, hkrati pa želijo zmanjšati promet, onesnaženje okolja, 
porabo energije in znižati stroške. V prvi fazi projekta analizi-
rajo stanje na področju prometa v občini, zato k sodelovanju 
vabijo tudi občane in obiskovalce, da izpolnijo anketo, skozi 
katero želijo ugotoviti, kakšen je njihov pogled na trajnostno 
mobilnost ter s katerimi težavami na področju prometa se 
srečujejo na svojih vsakdanjih poteh. Anketa je dostopna na 
občinski spletni strani.

Pripravljajo prometno strategijo

Radovljica – Jutri se bo na enajsti seji, prvi po izbruhu epide-
mije covida-19, sestal radovljiški občinski svet. Na dnevnem 
redu redne seje so med drugim zaključni račun lanskoletnega 
proračuna občine in rebalans letošnjega proračuna, predlog 
odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skup-
nosti v občini, pravilnik o postopku izvedbe participativnega 
proračuna in spremembe sklepa o določitvi cen programov 
vrtca. Svetniki se bodo seznanili tudi s poročilom o delu poli-
cijske postaje ter s poročilom o aktivnostih, ki jih je občina v 
preteklih mesecih izvedla za preprečitev širjenja koronavirusa.

Jutri prva redna seja po epidemiji

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Od prejšnjega te-
dna občinska uprava v Šen-
čurju spet posluje kot obi-
čajno. Treba pa je upošteva-
ti vse preventivne ukrepe, ki 
so za čas razglašene epidemi-
je sprejeti za javne objekte: 
obvezna je uporaba zaščitne 
maske ali druge oblike zašči-
te ustnega in nosnega prede-
la, ob vhodu v prostore upra-
ve si je treba razkužiti roke, 
v pisarne se vstopa posamič-
no, treba se je držati varno-
stne razdalje najmanj meter 
in pol. Občani naj se za obisk 
občinske uprave odločijo le v 
nujnih primerih, če je le mož-
no, pa naj zadeve rešujejo 

prek elektronske komunika-
cije, po telefonu, po navadni 
pošti, z elektronsko oddajo 
vlog, vloge lahko oddajo tudi 
v nabiralnik pri vhodu v ob-
činsko stavbo. Prejšnji teden 
pa so se ponovno odprli vsi 
športni objekti v občini Šen-
čur: športna dvorana Šenčur, 
večnamenska dvorana Voklo, 
telovadnica Visoko, športna 
parka Rapa in Šenčur, nogo-
metna igrišča, balon z ume-
tno travo in odbojkarsko igri-
šče. Ob tem opozarjajo, da je 
pri izvajanju športnih aktiv-
nosti treba upoštevati vsa na-
vodila ministrstva za zdravje 
in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje za preprečeva-
nje okužbe s koronavirusom. 

Spet odprta občina in 
športni objekti

info@g-glas.si
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Fran Lakmayer 
se je rodil leta 1863 pri Če-
skih Budějovicah na Če-
škem in leta 1885 prišel štu-
dirat bogoslovje v Ljublja-
ni. Kot duhovnik je službo-
val v več slovenskih krajih, 
od leta 1908 do 1929 je bil 
duhovni svetnik v Preddvo-
ru, delal je do leta 1933, ko 
je odšel v pokoj na Vrhniko. 
Leta 1907 je pri Mohorjevi 
družbi v Celovcu izšla nje-
gova knjiga Umni čebelar, 
ki je izšla v slovenskem je-
ziku in bila napisana tako, 
da je bila vsem razumljiva. 
V Preddvoru je bil več let 
predsednik kmetijske po-
družnice ter več kot 21 let 
ravnatelj in upravitelj tam-
kajšnje hranilnice in po-
sojilnice ter prosvetnega 
društva. Pri Florjanu Mu-
biju na Srednji Beli je imel 
svoj čebelnjak. V Preddvo-
ru ima zasluge tudi za grad-
njo kulturnega doma, pisal 
je tudi odrske igre. 

V Preddvoru, kjer je po 
njem imenovano čebelar-
sko društvo, kjer pri če-
belarski lipi stoji obelež-
je v spomin nanj in kjer so 
predlani v grajskem parku 

postavili njegov doprsni 
kip, ga še vedno premalo 
poznajo, meni župan Rok 
Roblek. »Frana Lakmayer-
ja zaradi njegovega prispev-
ka čebelarstvu lahko prište-
vamo ob bok velikanom slo-
venskega čebelarstva. Za 
Preddvor ima še druge zas-
luge, med njimi za gradnjo 
kulturnega doma, bil je tudi 
dramatik. Knjigo izdajamo 
prav zato, da zanamcem oh-
ranimo spomin na ugledne 
ljudi iz našega prostora,« 
je dejal Rok Roblek in na-
povedal, da bo knjiga avto-
rice ddr. Mire Delavec To-
uhami predstavljena ob le-
tošnjem občinskem prazni-
ku. Zaradi zdajšnjih oko-
liščin bo predstavitev na 
prostem, v grajskem parku, 
ob Lakmayerjevem spome-
niku, predvidoma 5. junija. 

Knjigo Fran Lakmayer, 
velikan slovenskega čebelar-
stva je izdalo Kulturno dru-
štvo Josipine Turnograjske 
ob sofinanciranju Občine 
Preddvor in Zavoda za turi-
zem Preddvor. Zamisel za-
njo je dal Jožef Kokl, predse-
dnik Čebelarskega društva 
Fran Lakmayer Preddvor, 
je povedala avtorica ddr. 
Mira Delavec Touhami, ki 

v knjigi prvič v celoti obja-
vlja tudi Lakmayerjevo po-
vest Čebelarji v Ljubočah. 
»V knjigi spoznamo zani-
mivo življenjsko pot Fra-
na Lakmayerja, enega iz-
med najpomembnejših če-
belarjev na Slovenskem v 

prvi polovici 20. stoletja. 
Njegova knjiga Umni čebe-
lar je svojevrsten čebelarski 
katekizem, saj je prvi siste-
matični učbenik čebelar-
stva v slovenskem jeziku. 
Po njegovi zaslugi je prišlo 
po izidu omenjene knjige v 

čebelarski stroki do ključne-
ga preloma, saj se je spreme-
nil odnos do čebel in čebelar-
stva na Slovenskem,« nava-
ja avtorica. »Lakmayer je bil 
zelo predan svojemu delu, a 
je ostal do konca svojega živ-
ljenja zelo skromen. Če je 

na primer Anton Janša iz-
dal svoje knjige v nemščini, 
se je Fran Lakmayer, čeprav 
je znal številne tuje jezike, 
odločil, da bo knjiga Umni 
čebelar izključno v sloven-
ščini. Kot je sam poudaril, 
je bil njegov namen, da bi 
pomagala in izobrazila čim 
več slovenskih čebelarjev. 
Ni mu bilo do slave, ampak 
je živel za svoje delo, ki ga 
je opravljal zelo plemenito. 
Predvidevamo, da če bi ome-
njeno knjigo izdal v nemšči-
ni, bi ga ponesla med svetov-
na imena čebelarstva in bi ga 
poznal danes cel svet.« 

Čeprav je od prvega iz-
ida knjige Umni čebelar 
minilo že več kot sto let, so 
Lakmayerjevi nasveti in opi-
si zelo aktualni in pomemb-
ni še danes, zato si čebelar-
ji Čebelarskega društva Fran 
Lakmayer v Preddvoru že 
dolga leta prizadevajo in že-
lijo, da bi bila knjiga ponatis-
njena, saj je pomembna za 
poznavanje slovenske čebe-
larske zgodovine in njene-
ga razvoja do danes. Hkra-
ti pa bi ponatis pomenil 
zahvalo in priznanje Franu 
Lakmayerju, ki je svoje živ-
ljenje posvetil ljudem in če-
belam, sklene avtorica. 

Knjiga o velikanu slovenskega čebelarstva
Ob občinskem prazniku v Preddvoru pričakujejo izid knjige o Franu Lakmayerju, avtorju knjige Umni čebelar, ki je izšla leta 1907. V Preddvoru, kjer je 
služboval kot duhovnik, je zaslužen tudi za gradnjo kulturnega doma.  

Župan Rok Roblek ob spomeniku Franu Lakmayerju v grajskem parku / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Z Upravne enote Kranj obveščajo, da so zadovolj-
ni z nekoliko drugačnim poslovanjem, ki so se ga skupaj s 
strankami v zadnjih tednih že privadili, in da se poslovanje 
postopoma vrača v ustaljene tirnice. Kljub temu bo zaradi 
preprečevanja morebitnih okužb upravno poslovanje do na-
daljnjega še vedno potekalo po sistemu naročanja strank, zato 
priporočajo, da se za storitev, ki jo morate opraviti osebno, na-
ročite po telefonu. »Naročene stranke prosimo, da se oglasijo 
pri vhodu v stavbo v dogovorjenem terminu, da ne prihaja do 
prevelike koncentracije čakajočih strank. V ta namen so pred 
vhodom oblikovane štiri čakalne vrste. Nenaročena stranka je 
povabljena v stavbo takoj, ko ni več naročenih strank oziroma 
je to mogoče. Nenaročene stranke sprejemamo izjemoma in 
v omejenem obsegu, v skladu z zmožnostmi in ob upošte-
vanju vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje širjenja viru-
sa,« pravi načelnik Matjaž Dovžan in poziva, da za plačevanje 
upravnih storitev uporabite brezgotovinska plačilna sredstva. 
Vloge, ki jih ni treba oddati osebno, je najbolje poslati po 
klasični ali elektronski pošti. 

Zadovoljni so z novim poslovanjem

Pred vhodom v stavbo so oblikovane štiri čakalne vrste, 
vstopati pa je treba z zaščitnimi maskami.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Obvozna cesta 
k jezeru Črnava je eden po-
membnejših projektov, ki 
ga ima v načrtu občina. Mož-
nosti, kako bi speljali cesto, 
so idejno že pretehtali, na-
rejena je vizualizacija, ki bi 
jo radi predstavili občanom, 
vendar v preteklih dveh me-
secih to ni bilo mogoče. Ka-
kor hitro se bodo ukrepi 
omilili, bodo to storili. Kot 
je povedal župan Rok Rob-
lek, sta možnosti dve. Ena je 
potek ceste z državne ceste v 
Tupaličah (v smeri Jezerske-
ga), kjer pa bi morali zgradi-
ti viadukt čez reko Kokro. 
To traso imajo obdelano v 
prostorskih aktih, vendar je 

zelo draga: ocenjujejo, da bo 
zahtevala okoli dva milijo-
na evrov. Druga možnost je 
trasa skozi grajski park, kjer 
pa trčijo ob naravovarstveno 
stroko, ki mora k projektu 
dati soglasje, zavzema pa se 
za ohranitev parka. Župan 
Roblek zatrjuje, da je grajski 
park zdaj nevzdrževan gozd, 
ki ga z gradnjo ceste nikakor 
ne bi uničili, pač pa ohrani-
li in mu dali možnost za ra-
zvoj. Poleg tega omenja, da 
sta tod že zgodovinsko pote-
kali dve cesti, ena je bila na-
menjena furmanom. Poleg 
tega je ta rešitev občutno ce-
nejša, ocenjuje, da bi znaša-
la okoli 400 tisoč evrov. 

Obvozna cesta je nujna, 
če želijo ob jezeru razvijati 

turizem. Občina želi biti 
udeležena tudi pri proda-
ji hotela ob jezeru. Ima si-
cer predkupno pravico, a je 
ne namerava izkoristiti, pač 
pa pričakujejo, da se kup-
ci oglasijo in jim predstavi-
jo svojo vizijo. Občina je na-
mreč ključna pri sprejema-
nju OPPN, poleg tega pa 
tudi želijo, da se vizija kup-
ca sklada z njihovim kon-
ceptom razvoja turizma, ki 
temelji na butični ponudbi, 
uživanjem gostov v naravi in 
pri aktivnih doživetjih. 

Eden ključnih izzivov na 
področju turizma je tudi 
ureditev zahodne obale je-
zera Črnava, kjer kandidira-
jo za denar Evropskega skla-
da za ribištvo in pomorstvo. 

Vrednost naložbe je 250 ti-
soč evrov, urejali pa bi poti, 
namestili urbano opremo in 
lesene ploščadi, poskrbeli za 
opremo za supanje, postavili 
objekt za strežbo hrane in pi-
jače. V proračunu projekta še 
ni in bo predmet rebalansa, o 
katerem naj bi občinski sve-
tniki, ki se v tednih epidemi-
je niso sestajali, odločali juni-
ja ali julija. Jezero bodo mo-
rali v prihodnje tudi sanira-
ti, in sicer zaustaviti odteka-
nje jezera skozi odprtino pod 
grajskim dvoriščem in ure-
diti obalo, poleg tega bodo 
odstranjevali tudi invazivno 
račjo zel na tem območju. 
Namestili naj bi tudi igrala 
in uredili prijeten kompleks 
za družine z otroki.

Dve inačici obvozne ceste
Če bodo želeli resen razvoj turizma ob jezeru Črnava, bodo morali urediti tudi novo obvozno cesto. 
Sedanja skozi vas Hrib je že vrsto let začasna.

Preddvor – V soboto je znova odprl vrata planinski dom na 
Čemšeniku, ki bo odslej odprt enako, kot je bil pred začetkom 
epidemije. Planinska koča PD Iskra ima tudi nova oskrbnika, to 
sta Vilko in Irena Sitar z Olševka. Oskrbnika sporočata, da bo 
dom odprt ob koncih tedna in praznikih, ponudil pa bo okusne 
jedi na žlico, manjkalo ne bo niti okusnih domačih sladic. 

Dom na Čemšeniku z novima oskrbnikoma

Tupaliče – Letos je bilo v Tupaličah dograjeno krožišče, še 
letos pa želijo, da bi se nadaljevala tudi gradnja preostalega 
dela te državne ceste. Zgrajena naj bi bila do konca leta 2021. 
Čakajo na javni razpis. Rekonstrukcijo ceste financira država, 
preostalo infrastrukturo Občina Preddvor, ta pa s sosednjimi 
občinami tudi obnovo vodovoda na tej trasi.

Čakajo na javni razpis

info@g-glas.si
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Jasna Paladin

Domžale – Mestni kino 
Domžale, ki deluje v sklo-
pu Kulturnega doma Fran-
ca Bernika Domžale, je do-
bil zeleno luč za t. i. drive in 
kino, torej ogled kino pred-
stav iz avtomobila, ki v času 
preventivnih ukrepov ne 
predstavlja nevarnosti za 
širjenje novega koronaviru-
sa. Zato bodo v četrtek, 28. 
maja, ob 21. uri zagnali pro-
jekt Avto kino Domžale. Fil-
me bodo predvajali na dvo-
rišču nekdanje Metalke med 
občinsko stavbo in kultur-
nim domom. Dovoz na pri-
zorišče avto kina bo urejen s 

Cankarjeve ulice, po projek-
ciji pa se boste lahko odpe-
ljali naravnost na Ljubljan-
sko ulico. Avtomobili bodo 
ob prihodu usmerjeni na 
pravo parkirno mesto pred 
filmskim platnom, rezerva-
cija prostora na parkirišču 
pa ni mogoča. Projekcije fil-
mov se bodo začele ob 21. 
uri, vstop na parkirišče pa bo 
mogoč od 20.15 dalje. Film 
bodo gledalci lahko posluša-
li preko radijske frekvence 
(107,6 MHz FM) v avtomo-
bilu. Vstopnice so naprodaj 
le preko interneta na www.
kd-domzale.si  ali na  www.
mojekarte.si, in sicer boste 
za eno vozilo plačali 15 evrov.

V kino kar z avtom
V četrtek se odpira Avto kino Domžale.

Jasna Paladin

Domžale – Glasbeniki Sim-
foničnega orkestra RTV Slo-
venija so v dneh epidemi-
je s svojo glasbo razveseli-
li številne v domovih za sta-
rejše občane, pred dnevi so 
tako nastopili tudi na dvori-
šču Medgeneracijskega cen-
tra Bistrica v Domžalah. Tok-
ratni koncert so izvedli mla-
di hornisti, torej izvajalci na 

instrument, imenovan rog, 
in sicer Boštjan Lipovšek, 
Sebastijan Buda, Franci Šu-
štar in Petar Kšenek, njihovi 
glasbi pa so stanovalci pris-
luhnili kar na svojih balkonih 
in skupnih terasah. Njihov 
program je vseboval domače 
in tuje skladbe, v sami izved-
bi, ki je navdušila poslušalce, 
pa ni bilo zaznati, da glasbe-
niki v zadnjem obdobju niso 
smeli imeti skupnih vaj.

Glasbeniki razveselili 
starejše
V Medgeneracijskem centru Bistrica so za 
svoje stanovalce pripravili koncert hornistov 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški občinski 
svetniki so na seji, na kateri so 
se sestali prejšnji teden, spre-
jeli rebalans proračuna za le-
tošnje leto. Rebalans je bil po-
treben predvsem zaradi spre-
jetih ukrepov vlade za zajezi-
tev epidemije covida-19, med 
katerimi so dvig povprečni-
ne s 589 na 624 evrov, spre-
memba plačilnega roka s tri-
deset na šestdeset dni, kadar 
je upnik javni sektor, poveča-
li pa so se tudi stroški social-
nih transferov.

V Vodicah sicer kljub dvi-
gu povprečnine opozarjajo, 

da so viri financiranja s stra-
ni države še vedno prenizki, 
in ocenjujejo, da so v zadnjih 
desetih letih prejeli za 7,5 mi-
lijona evrov premalo sredstev 
iz naslova zakona o financira-
nju občin. 

Po rebalansu, ki so ga po-
trdili svetniki, se načrtova-
ni proračunski prihodki le-
tos povečujejo s 5,88 na 6,18 
milijona evrov, odhodki pa s 
6,76 na 8,57 milijonov evrov.

Skladno s pričakovano re-
alizacijo bodo tako letos na-
mesto predvidenih 340 tiso-
čakov za obnovo in razvoj Sre-
dišča Vodic namenili 130 ti-
soč evrov, z rebalansom pa so 

znižali tudi sredstva za občin-
ski podrobni prostorski načrt 
Lokarje – 1. faza, medobčin-

ski inšpektorat in v manjši 
meri še nekaj drugih prora-
čunskih postavk. 

Sredstva pa so povečali za 
največji projekt, ki poteka v 
občini, nadgradnjo sistema 
odvajanja komunalne odpa-
dne vode ter izgradnjo kanala 
C0 s poldrugega milijona na 
2,36 milijona evrov. Za 292 
tisočakov, na skupnih 912 ti-
soč evrov, so povečali sredstva 
tudi za gradnjo druge infra-
strukture ob sočasni grad-
nji kanala C0. Med postav-
kami z najvišjim povišanjem 
sredstev pa je infrastruktura v 
Polju, za katero bodo names-
to slabih 400 tisoč evrov, letos 
namenili 778 tisočakov. Več 
sredstev so med drugim na-
menili tudi za dejavnost Vrt-
ca Škratek Svit, rekonstruk-
cijo lokalnih cest, kolesar-
skih povezav in pešpoti, čišče-
nje in vzdrževanje melioracij-
skih kanalov in propustov ter 
mrežo poti LAS. Na novo pa 
so z rebalansom v proračun 
uvrstili postavko prometne in 
komunalne infrastrukture na 
cesti JP Zadnikar v Bukovici.

Sprejet rebalans proračuna
Vodiški občinski svetniki so sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki je bil 
potreben zaradi ukrepov vlade za zajezitev epidemije covida-19 in uskladitve 
projektov z realizacijo.

Sredstva so povečali 
tudi za največji projekt, 
ki poteka v občini, 
nadgradnjo sistema 
odvajanja komunalne 
odpadne vode ter 
izgradnjo kanala C0 in 
projekt sočasne gradnje 
druge infrastrukture.

Jasna Paladin

Domžale – Zaradi epidemi-
je covida-19 sta v Domža-
lah odpadli že marčevska in 
aprilska redna seja, ker pa na 
občini želijo čim prej omili-
ti negativne posledice epide-
mije, so minuli teden sklica-
li drugo izredno sejo. Sve-
tniki so se tokrat izjemoma 
zbrali v prostorih Območne 
obrtno-podjetniške zborni-
ce Domžale, a njihovo dru-
ženje je bilo zelo kratko. 
Dnevnega reda, na katerem 
je bilo sicer pet točk, svetni-
ki namreč niso potrdili, zato 

tudi razprave in glasovanja 
ni bilo.

Kot so na občini zapisali 
v gradivu za tokratno sejo, 
je zaradi razglasitve epide-
mije covida-19 morala tudi 
Občina Domžale v tem času 
primerno prilagajati celo-
ten sistem delovanja. Ker so 
se razmere spreminjale iz 
dneva v dan, ni bilo mogoče 
vnaprej predvideti, kakšne 
smernice in ukrepe bo spre-
jela država za blažitev pos-
ledic koronavirusa, zato so 
bili primorani čakati na t. i. 
protikorona mega zakon 1 
in protikorona mega zakon 

2. Na podlagi sprejema obeh 
zakonskih paketov je Obči-
na Domžale lahko planira-
la pripravo nekaterih lastnih 
ukrepov za omilitev nega-
tivnih posledic covida-19 in 
za to potrebnih izhodišč za 
pripravo rebalansa proraču-
na, saj je iz zakonskih ukre-
pov država nekatera področ-
ja izpustila oziroma se do 
njih ni opredelila. Tako so 
se na primer v stiski znašle 
številne občinske nevladne 
organizacije, ki v teh izre-
dnih okoliščinah nemudo-
ma potrebujejo pomoč. Žu-
pan Toni Dragar je poudaril, 

da je sprejetje hitre pomoči 
za društva ključnega pome-
na, saj bodo sicer sredstva 
morali dodeljevati po klasič-
ni poti, torej preko javnega 
razpisa, kar bi se lahko zav-
leklo v jesenski čas. Predla-
gani odlok pa bi omogočil 
prejem pomoči v roku ene-
ga meseca.

Svetnik mag. Branko He-
ferle (LMŠ) je dejal, da se 
ne strinja s tem, da se ome-
njene točke dnevnega reda 
obravnavajo na izredni seji, 
ampak se morajo obravna-
vati na redni seji, gradivo pa 
morajo pred sejo obravnavati 
pristojna delovna telesa. Žu-
panu je predlagal, da takoj po 
izredni seji skliče redno sejo, 
kjer bi obravnavali zadnje tri 
točke dnevnega reda. Proti 
so bili tudi svetniki LMM in 
SAB, predlog občinske upra-
ve pa so podprli v SDS.

A svetniki dnevnega reda 
niso izglasovali (15 glasov za 
in 15 proti), zaradi česar je 
župan sejo moral zaključiti, 
s tem pa je postal brezpred-
meten tudi hitri odlok za po-
moč društvom, pa tudi reba-
lans proračuna, ki je predvi-
del občinsko finančno po-
moč še na nekaterih drugih 
področjih.

Hitre pomoči za društva ne bo
Domžalski svetniki so se minuli teden zbrali na drugi izredni seji, na kateri je bila tudi točka o denarni 
pomoči za blaženje posledic epidemije. A dnevnega reda niso podprli, zato tudi s pomočjo za zdaj ne 
bo nič.

Domžalski svetniki so se na drugi izredni seji razšli že po glasovanju o dnevnem redu. 
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Kamnik – KIKštarter v četrtek, 28. maja, ob 18. uri vabi na 
videokonferenco z naslovom Pravilni pristopi k trgovanju s 
kriptovalutami, ki jo bosta vodila Tomaž Kotar in Aleš Kepic iz 
Crypto Trade Academy, primerna pa bo predvsem za začetnike 
na tem področju. Namen video konference je vse, ki razmi-
šljajo o nakupu kriptovalut, seznaniti s ključnimi osnovami 
in znanji, ki so pri tem potrebni. Dostop do videokonference 
boste prejeli ob prijavi na dogodek (več na spletni strani KIK-
štarterja).

Video konferenca o trgovanju s kriptovalutami

Kamnik – Svetovalna pisarna za starejše, ki jo v prostorih na 
Tomšičevi ulici v Kamniku vodi Zavod Oreli, je po nekajte-
denskem zaprtju zaradi epidemije covida-19 v ponedeljek, 25. 
maja, znova odprla svoja vrata za obiskovalce. Urnik je tak kot 
pred karanteno, tako da bodo za starejše na voljo ob pone-
deljkih med 8. in 19. uro, ob sredah med 15. in 17. uro ter ob 
petkih med 8. in 10. uro. V svetovalno pisarno lahko vstopate 
le z zaščitno masko in z razkuženimi rokami.

Svetovalna pisarna za starejše spet odprta

Kamnik – Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v minu-
lem tednu namestili več metrov novih odbojnih cestnih ograj 
na nekaterih kritičnih odsekih, in sicer na relacijah Poreber, 
Palovče, Motnik–Vrhe, Špitalič–Kekec, Snovik–Bela Peč. Skla-
dno z delovnim načrtom se bodo montaž ograj v tem tednu 
lotili še v Buču in Stolniku. Prav tako so v teh dneh odstranili 
dotrajane, uničene ali celo odtujene koče za odpadke in pasje 
iztrebke in jih nadomestili z novimi (skupno 25), tri pa so 
postavili na novih lokacijah. Koše so zamenjali na Kranjski 
cesti, Novem trgu, Ljubljanski ulici, v Tunjicah, na Kovinarski 
in Steletovi ulici ter ob kolesarski poti ob obvoznici.

Nove cestne ograje in koši za smeti

Vodice – V Vodicah so objavili poziv za zbiranje pobud za 
podelitev občinskih priznanj. Med priznanja sodijo naziv 
častnega občana, plaketa občine in priznanje župana. Pri-
znanja podeljujejo zaslužnim občanom, skupinam občanov, 
društvom in drugim pravnim osebam za njihove dosežke na 
različnih področjih. Pobude osebno, po pošti ali elektronski 
pošti zbirajo do konca julija.

Zbirajo predloge za priznanja

Mekinje – Občina Kamnik je s strani upravne enote prejela 
težko pričakovano uporabno dovoljenje za razsvetljavo na 
Stadionu prijateljstva v Mekinjah. Dela so bila zaključena že 
konec lanskega leta, a so morali v začetku leta oddano vlogo 
za uporabno dovoljenje dopolniti. Postavitev reflektorjev za 
osvetlitev stadiona je občino stala približno 365 tisoč evrov, 
pridobili pa so tudi 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Reflektorji dobili uporabno dovoljenje

info@g-glas.si
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Alenka Brun

Kranj – Za Jerneja pravijo, 
da je umetnik sejanja se-
men, vzgoje sadik in pride-
lave vrtnin ter zelenjave. 

Najdete ga na domači kme-
tiji Mazej, z veseljem odgo-
varja na zastavljena vpraša-
nja in se sploh razgovori, ko 
ga povprašate o njemu iz-
redno ljubem paradižniku. 
In predvsem zaradi njegove 
predanosti tej rastlini iz dru-
žine razhudnikov ga pozna-
jo tako rekoč po vsej Slove-
niji, največkrat pa boste sli-
šali kar to, da jih bo obiskal 
»kralj paradajza«.

Tako se je nedavno oglasil 
tudi na eni od gostinskih te-
ras v Kranju. Tokratna mini 
solo tržnica je seveda poteka-
la ob upoštevanju vseh ukre-
pov in v skladu z novim sta-
njem in načinom življenja, 
za kar je poskrbel covid-19.

Ko ga vprašamo, kako se 
je vse skupaj začelo, nas na-
smeje, saj pravi, da je začel 

z zvončki kot otrok. Kasne-
je so ga potem začeli zani-
mati kaktusi, kar ga je tudi 
spodbudilo, da se je vpisal 
na vrtnarsko šolo v Celje. 
Tam je spoznal profesorja, 

ki se je ukvarjal z eksotiko, 
in kot pravi Jernej, je z nav-
dušenjem zanjo »okužil« 
tudi njega. »Gojil je tobak, 
sladkorni trs, kakavovec. Na 
njegovem vrtu si našel živo 

mejo iz ricinusa,« pripove-
duje. Od njega je Jernej do-
bil tudi prvo vrsto paradižni-
ka. »Črnega, nenavadnega. 
Pri njem sem tudi prvič vi-
del rumeni paradižnik ...« 
In tako se je začelo. »Najprej 
ena sorta, potem dvajset, na 
koncu vsako leto med tris-
to in štiristo sort. In potem 
se vsako leto povežem z no-
vimi vzgojitelji paradižni-
ka, novimi zbiratelji. Letos 
sem spoznal nekaj čudovi-
tih oseb iz Finske, ki goji-
jo paradižnik; poznam jih 
na Norveškem, v Romuniji. 
Mislim, da ni zvezdne drža-
ve v ZDA in tudi v Kanadi, 
kjer ne bi poznal vsaj enega 
od gojiteljev.«

V zadnjem času so ga za-
čele zanimati andske jagode 
oziroma perujsko volčje ja-
bolko. Gre za enoletnico, ki 
da zmeren pridelek. Vendar 
se z njimi še spoznava. Rav-
no tako so letos doma naredi-
li vzorčni nasad malin, da se z 
njimi pobliže spozna, potem 

pa se bo glede na povpraše-
vanje odločil, ali se bo širil. 
»Najprej se moraš z rastlino 
naučiti delati,« poudari. 

Rožnato volovsko srce

V Kranj je Jernej s seboj 
pripeljal nekaj klasike pa ne-
kaj zgodnjih grmičastih vrst, 
malce balkonskih paradižni-
kov in celo sadiko rožna-
tega volovskega srca. Zanj 
meni, da ga je vzgojil Blane 
Horton. Razloži, da po toli-
kšnem času počasi že zna ne-
kako povezati ime vrste tudi 
z osebo, ki naj bi jo vzgojila. 
»Nekatere vrste imajo svoje-
ga avtorja, druge pa še ne. Za 
novosadski jabučar vemo, 
da je stara sorta paradižni-
ka, nima pa recimo uradne-
ga vzgojitelja. Tudi za najsta-
rejšo evropsko vrsto nihče ne 
ve, kdo jo je vzgojil, se pa ve, 
da izvira iz Padove. Iz tega 
lahko sklepamo, da so para-
dižnik Slovenci ali vsaj Fur-
lani jedli že v 16. stoletju.«

Paradižnika ne razvaja

Poleti dobi vodo, če ni 
dežja, ker ima pač zasaje-
nega zunaj, pove. Medtem 
ko mora paprika dejansko 
plavati v vodi, doda. Nada-
ljuje, da je med najpogo-
stejšimi napakami vrtičkar-
jev, tudi ta, da ga sadijo pre-
gosto. Omeni pa še napako, 
ki jo imenuje kar nedeljsko 
kosilo: »Ljudje gredo na vrt 
najprej po krompir, potem 
naberejo še paradižnik. Ker 
sta sorodnika, se bolezni 
prenašajo. Ali pa vrtičkar-
ji nasadijo zgodnji krom-
pir pol metra stran od para-
dižnika ali celo za njim posa-
dijo paradižnik.« Pove še, da 
paradižnik ne prenese prefi-
ne zemlje. »Če ima rastlina 
predobre pogoje, ima malo 
plodov in določene vrste re-
agirajo, kot da jim primanj-
kuje kalcija.« Zaključi hu-
morno: »Če pa sadiš v pusto 
ilovko, bo pa rodilo, da se bo 
lastniku kar smejalo.« 

Imenujejo ga kralj paradižnika
Tako Jerneja Mazeja kličejo prijatelji. Prihaja sicer iz naselja Ljubija v občini Mozirje, vendar ga poznajo tako rekoč po vsej Sloveniji. Pred kratkim se je ustavil 
v Kranju, kjer je razveselil ljubiteljice paradižnika z novimi sadikami te priljubljene povrtnine.

Jernej Mazej

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Maja zaznamuje-
mo več dni, ki so posveče-
ni naravi: svetovni dan če-
bel, evropski dan Nature 
2000, 20. obletnico razgla-
sitve obeležitve mednaro-
dnega dneva biotske razno-
vrstnosti, evropski dan par-
kov, v tretjem tednu maja je 
potekal tudi slovenski teden 
parkov. Ob tej priložnosti je 
15 partnerjev LIFE integrira-
nega projekta za okrepljeno 
upravljanje Nature 2000 v 
Sloveniji predstavilo najno-
vejšo javnomnenjsko razi-
skavo o odnosu Slovencev 
do Nature 2000, evropskega 
naravovarstvenega omrežja. 
V tem času so začeli tudi ak-
cijo iskanja največje nestru-
pene kače pri nas, progaste-
ga goža. 

V Sloveniji je v območje 
Nature 2000 zajetih skoraj 
37 odstotkov vsega ozemlja 
in pri tem zaseda sam evrop-
ski vrh. Sledita ji Hrvaška 
(37 odstotkov) in Bolgarija 
(34 odstotkov). Skoraj peti-
na (18 odstotkov) območja 
28 držav članic EU je zavaro-
vanih s to naravovarstveno 
mrežo. Na Gorenjskem je z 
Naturo 2000 zavarovanega 
območja še veliko več in je 
s 44 odstotki nad državnim 

povprečjem. V javnomnenj-
ski raziskavi, ki je bila izde-
lana na reprezentativnem 
vzorcu, je več kot tisoč so-
delujočih izrazilo svoje sta-
lišče o Naturi 2000 in o od-
nosu do narave. Skoraj 64 
odstotkov anketirancev je 
že slišalo za Naturo 2000 
(evropsko povprečje je 11 
odstotkov), skoraj osemde-
set odstotkov pa jih je od-
govorilo, da bi bili ponosni, 

če bi živeli v območju Natu-
ra 2000. Anketiranci, med 
katerimi so bili tudi lastniki 
gozdov in kmetovalci, so na-
vedli, da bi se bili pripravlje-
ni izogniti obisku določene-
ga območja, ker so tam mir-
ne cone za živali (blizu de-
vetdeset odstotkov), prilago-
diti gnojenje (86 odstotkov), 
odstraniti tujerodno vrsto 
(84 odstotkov), prilagoditi 
košnjo travnika na določeno 

obdobje (79 odstotkov) in 
postaviti ograjo za varova-
nje pred divjimi živalmi (78 
odstotkov).

LIFE integrirani pro-
jekt za okrepljeno upravlja-
nje Nature 2000 v Sloveniji 
združuje 15 partnerjev s pod-
ročij varstva narave, kmetij-
stva, gozdarstva in upravlja-
nja voda, ki pripravljajo tako 
sistemske rešitve za Pro-
gram upravljanja Nature 
2000 kot tudi izvajajo raz-
lične terenske aktivnosti na 
treh pilotnih območjih: Slo-
venska Istra, Štajerska ter 
Kamniško-Savinjske Alpe 
in Grintovci. 

Na pilotnem območju 
Istra se je pretekli teden za-
čela že omenjena iskalna ak-
cija za največjo nestrupeno 
kačo v Sloveniji, progaste-
ga goža, ki ga do preteklega 
tedna nismo zaznali v Slo-
veniji že od lanskega pole-
tja. Zaznavajo že prve uspe-
he: posneli so pet primerov 
progastega goža, med njimi 
tudi mladiča. 

Na pilotnem območju 
nam bližjih Kamniško-Sa-
vinjskih Alp in Grintovcev 
to pomlad potekajo spre-
mljanje (monitoring) divje-
ga petelina, popisi triprste-
ga detla, malega skovika in 
koconogega čuka.

Odnos do Nature 2000
V javnomnenjski raziskavi je več kot tisoč sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu 
do narave.

V območje Nature 2000 je zajet tudi velik del Gorenjske, 
med drugim tudi Jezersko (na sliki). / Foto: Primož Pičulin

Janez Kuhar

Milje – Kulturno društvo 
Hiša čez cesto na  Miljah 
Pr' Franč iz občine Šenčur 
je že sedmo leto sodelova-
lo v vseslovenskem projek-
tu tedna ljubiteljske kultu-
re, ki je letos potekal od 15. 
do 24. maja. Vsako leto so na 
Miljah v tem času organizi-
rali slikarsko srečanje. Letos 
so zaradi koronavirusa sli-
karji ustvarjali  doma. Tema 
slikanja je bila kulturna de-
diščina in krajina občine 
Šenčur. Kot pravi pobudni-
ca srečanj Dragica Markun, 
so letos sodelovali slikarji 
Društva likovnikov Cerklje, 
člani KUD Kliničnega cen-
tra in Medicinske fakultete 

dr. Alojzija Kraigherja Ljub-
ljana, slikarska sekcija pri 
Društvu Lipa, Univerze za 
tretje življenjsko obdobje 
Domžale in učenci Osnovne 
šole Šenčur. 

Že sedmo leto pa so v ob-
čini Šenčur v tednu ljubi-
teljske kulture posadili dre-
vo. Prvo leto so v Šenčurju 
posadili lipo, šest let pa na 
Frančevem vrtu na Miljah, 
ki so ga preimenovali  Fran-
čev vrt kulture, sadijo sad-
na drevesa. Tako so že posa-
dili domačo češpljo, češnjo, 
jablano voščenko, hruško vi-
ljamovko ter vinsko trto. Le-
tos je župan občine Šenčur 
Ciril Kozjek ob tej priložnos-
ti na vrtu posadil že šesto sa-
dno drevo, tokrat breskev. 

Posadili so breskev
Ob tednu ljubiteljske kulture so na vrtu Hiše čez 
cesto Pr' Franč na Miljah zasadili sadno drevo, 
tokrat breskev.

Župan občine Šenčur Ciril Kozjek je letos na vrtu Pr' Franč 
na Miljah posadil že šesto sadno drevo, tokrat breskev. 
Poleg njega je pobudnica srečanj Dragica Markun.
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Samo Lesjak

Kranj – Slikarka Klementi-
na Golija, ki se je s svojo pre-
poznavno likovno govorico 
uveljavila tako v domačem 
kot mednarodnem prostoru, 
vse do sredine junija razsta-
vlja v več razstavnih prosto-
rih v Kranju. Projekt, imeno-
van Več kot pogled, si lahko 
ogledate v galeriji Prešerno-
ve hiše, kjer so razstavljena 
starejša dela, v Mestni hiši so 
na ogled najnovejša dela, ne-
katera izmed njih tudi prvič 
predstavljena, saj jih je ume-
tnica naslikala prav v obdob-
ju virusne epidemije, pa tudi 
prostorske slike in asembla-
ži, v poznogotski Stebriščni 
dvorani kraljujejo veliki mo-
numentalni formati, v Mali 
galeriji pa raznolika dela iz 
različnih ciklov zadnjih nekaj 

let. Kot je ob razstavah v tem 
obdobju dejala avtorica: Vsa-
ko umetniško delo odraža 
duh časa, v katerem nastaja. 
Koronavirus je temeljito po-
segel in prevetril naš običaj-
ni vsakdan in poraja številna 
vprašanja, na katera še nima-
mo pravih odgovorov. Hkra-
ti je poziv, da na novo prevre-
dnotimo svoja prepričanja, 
jih postavimo v nov konte-
kst, razširimo osebni in druž-
beni diapazon ter poskuša-
mo v luči tega videti, kaj nam 
prinaša in sporoča. Kaj mo-
ramo spremeniti sami oseb-
no in kot družba. Vse skupaj 
kar kliče po novih družbenih 
spremembah, ki so nujne. 
Smo v času, ki zahteva tehten 
premislek, na neki način re-
definicijo vsega, kar se nam 
je zdelo prej pomembno in 
obratno.

Več kot pogled

Več kot pogled: Klementina Golija / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V sredo, 27. maja, bo ob 19. uri v Cafe Galeriji Pungert 
odprtje razstave slikarke Biserke Komac z naslovom Obraz 
– simbol skrivnosti. Avtorici so navdih dali dogodki zadnjih 
mesecev, ko se moramo vsi skrivati za medicinskimi maskami.

Obraz – simbol skrivnosti

Samo Lesjak

Kranj – Ob koncu aprila se je 
v boju s posledicami virusne 
epidemije, ki nas je tako ali 
drugače prizadela ter omeji-
la, začela prva dražba v sklo-
pu prostovoljskega projek-
ta, imenovanega Pimp my 
Walls. Projekt je hitro nab-
ral podporo tako med ustvar-
jalci kot ljubitelji umetnosti. 
Do sedaj so bile izvedene že 
štiri tedenske dražbe, na ka-
terih je nov dom našlo že več 
kot sto umetniških del.

Projekt poteka na podla-
gi tedenskih dražb na Fa-
cebooku, na katere se lah-
ko s svojimi izdelki prijavi 
vsak ustvarjalec s svojo ori-
ginalno idejo. Namreč edi-
ni pogoj za sodelovanje je, 
da je vsak izmed izdelkov 
avtorski. Tedenske dražbe 
so omejene na največ sto iz-
delkov, po sicer bolj omejeni 
prvi dražbi pa je bila ta zgor-
nja meja dosežena vsak te-
den. Višek prijav se zamak-
ne v naslednji teden, za zdaj 
pa še nobena izmed prijav ni 
bila zavrnjena. Organizator-
ji projekta vsak ponedeljek 

na Pimp my Walls Facebo-
ok strani objavijo album s fo-
tografijami izdelkov, nato pa 
v komentarjih vse do petka 
potekajo licitacije. Glede na-
kupa in prevzema izdelkov 
se ustvarjalec in zmagovalec 
dražbe dogovorita sama. 

Ideja za projekt se je rodi-
la med obdobjem karantene, 
a zaradi velikega zanimanja 
ter vsesplošne podpore tako 
ustvarjalcev kot kupcev so 
se organizatorji odločili, da 
projekt podaljšajo tudi po 

zaključku ukrepov. Prijave 
na tedenske dražbe tako zbi-
rajo še do konca maja, akcija 
pa se bo predvidoma zaklju-
čila 14. junija. Samo idejo 
pa so organizatorji na krat-
ko opisali takole: Karantena 
in dolgočasna stena? Obo-
je posebej je zanič, skupaj 
pa sploh nesprejemljivo. Na 
srečo v Sloveniji živi skrita 
armada ustvarjalcev, ki v kle-
teh, na podstrešjih, v atelje-
jih, studiih in spalnicah dela 
za popestritev naših sten.

Naš namen je bil ustvariti 
časovno omejen aktivističen 
projekt, zaradi velikega zani-
manja pa smo se odločili tra-
janje še malo podaljšati, pra-
vi Jure Grahek, avtor ideje in 
vodja projekta, ki dodaja: »Ko 
dokončno zaključimo prvi ci-
kel dražb, si bomo vzeli ne-
kaj časa, da preučimo rezul-
tate in skujemo še boljši plan. 
Čez nekaj časa se bomo nato 
vrnili z novimi ponujenimi 
izdelki, za katere verjamemo, 
da bodo še bolj kakovostni.«

Proti dolgočasnim stenam
Prostovoljski projekt spletnih dražb za spodbujanje umetnosti je naletel na izvrsten odziv, več kot sto 
izdelkov je že našlo nov dom.

Kreativnost ustvarjalcev ne pozna meja – Ana Belčič: Traum-a (kolaž na lepenki) 
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Škofja Loka – Teh pa tudi le-
tos ni bilo malo, pove Aldo 
Komar iz JSKD Škofja Loka, 
saj se je na regijski festival 
prijavilo 19 mladih literarnih 
avtoric in avtorjev, starih od 
15 do trideset let. »Udeležen-
ke in udeleženci so za literar-
ni natečaj, ki poteka v okviru 
festivala, v večini prispevali 
poezijo in prozo. Ena udele-
ženka je prispevala tudi gle-
dališki tekst,« nadaljuje. »V 

večini prihajajo iz gorenj-
skih gimnazij, slaba polovi-
ca je bila študentk in študen-
tov. Izbor pa na festivalu po-
teka z branjem besedil v ši-
frah, pri čemer se ocenjujejo 
le besedila neodvisno od av-
torja. Sicer pa se je letos na 
šest regijskih srečanj po Slo-
veniji skupaj prijavilo 92 av-
toric in avtorjev.« 

Komar razloži, da je splo-
šen namen festivala pred-
vsem spodbujanje in usmer-
janje k branju in pisanju, 

opozarjanje na klišeje, ar-
haičnost, na prepričljivost 
in avtentičnost, na trdo delo 
pisanja, hkrati pa je namen 
tudi vzbujati zadovoljstvo ob 
napisanem. 

Pesnica Barbara Korun, 
selektorica in strokovna 
spremljevalka festivala, ki 
skoraj dvajset let sprem-
lja festival Urška, je ob do-
godku za medije z veseljem 
ugotovila, da se je splošna 
raven pisanja v teh letnih 
dvignila, izboljšala: »To je 
gotovo tudi rezultat bolj raz-
širjenega poznavanja pravil 
ustvarjalnega pisanja kot 
tudi poznavanja literarnih 
žanrov in oblik, svojo vlogo 
pa ima pri tem verjetno tudi 
šola oziroma drugi vztrajni 
učitelji in mentorji,« meni. 
Med prispelimi deli je po-
sebej omenila avtorico, ki 
je verjetno srednješolka, 
in je na natečaj poslala od-
lično sodobno ''priredbo'' 
Romea in Julije. »Odlič-
no predvsem v jezikovnem 
smislu, saj se ji je v dialoge 
posrečilo prepričljivo uje-
ti tako krajevni dialekt kot 
dijaški sleng. Pri poeziji pa 
se je iz množice glasov, ki 
se po večini ukvarjajo z lju-
beznijo ali pa z eksistencial-
no tematiko, izluščilo nekaj 
poetik, ki obetajo predvsem 
s samosvojo metaforiko, 
kompleksnostjo obravnave 
eksistencialnih tem ali pa 
s posluhom za socialno sti-
sko drugega, ob tem pa so 

te poetike tudi duhovite in 
inteligentne.« Tudi pri pro-
zi, pravi Korunova, bi lahko 
omenila subtilno ljubezen-
sko pripoved v več slikah ali 
pa kratke duhovite žanrske 
skice, izmišljene kratke 
zgodbe z nenavadnim kon-
cem, ki stavijo na bolj ali 
manj posrečen zgodbeni 
zasuk. »Vsekakor glasovi, 
ki obetajo. Vendar estetski 
dosežki niso edini Urškin 
smoter: še pomembneje se 
zdi mlade avtorice in avtorje 
spodbuditi k mišljenju in is-
kanju lastnega, avtentične-
ga glasu. V tem sodobnem 
kakofoničnem globalnem 
času je izpolnjujoče in hkra-
ti psihično zdravilno naj-
ti prostor za razmah lastne 
duše, če ne drugje – v jeziku 
in domišljiji,« še pove.

Na Urški v Škofji Loki je 
tako selektorica Korunova 
med nominirance za fina-
le Festivala mlade literatu-
re Urška 2020, ki bo 15. in 
16. oktobra v Slovenj Grad-
cu, uvrstila tri avtorice: Jono 
Levar iz Škofje Loke, Petro 
Skušek iz Ljubljane in Zalo 
Vidic iz Kranja. Med nomi-
niranci bo nadalje državna 
selektorica pisateljica in pu-
blicistka Suzana Tratnik iz-
brala pet finalistov, zmago-
valec pa bo drugo leto dele-
žen izdaje prvenke in pova-
bila na literarno gostovanje 
na Češko, na branje avtor-
ske literature ob boku evrop-
skim pesnikom.

Gorenjska Urška
Ker čas pandemije ni dopuščal žive izvedbe 
Regijskega festivala mlade literature Urška 2020, 
ki se že devetnajsto leto tradicionalno odvija v 
Škofji Loki, je JSKD Škofja Loka v času Tedna 
ljubiteljske kulture prireditev v rahlo okrnjeni 
obliki izvedel s pomočjo video povezave – le za 
udeleženke in udeležence festivala.

Letošnji regijski festival mlade literature Urška se je odvil na 
spletu, finale pa bo oktobra gostil Slovenj Gradec. 
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Kranj – Kulturno društvo likovnikov Kranj v sodelovanju z Mestno 
občino Kranj, Zavodom za turizem in kulturo Kranj in Gorenj-
skim muzejem v Kranju organizira že drugi Ex tempore Kranj 
– Zgodovinsko mesto, ki bo med 29. in 31. majem po mestnih 
ulicah in trgih mesta. Naslikana dela udeležencev ex tempora bo 
ocenila strokovna žirija pod vodstvom ddr. Damirja Globočnika, 
razstavljena pa bodo v Galeriji MO Kranj, kjer bodo na ogled od 
1. do 27. junija 2020. 

Zgodovinsko mesto 2020

Ljubljana – Prvi program Radia Slovenija in Ljubljanski grad 
organizirata 13. festival Godibodi, ki poteka pod umetniškim 
vodstvom vsestranskega glasbenika Janeza Dovča. To je festival 
sodobne avtorske glasbe s poudarkom na izpovedni moči in 
z etno pridihom. Letos bo potekal 29. in 30. maja v Hribarje-
vi dvorani Ljubljanskega gradu z neposrednim prenosom na 
Prvem programu Radia Slovenija in neposrednim video pre-
nosom na spletni strani Prvega programa ter njihovem profilu 
na Facebooku. Petkov večer bo preplet poezije in glasbe, na-
stopila bo pesnica in kantavtorica Sandra Erpe z gosti ter Mala 
mestna muzika z Žalostinkami po razkriško; sobotni večer pa 
bosta glasbeno obarvali zvočno polni zasedbi Rudolf Gas & 
The Family in Batista Cadillac. Koncerte bosta vodila glasbena 
urednika Alja Kramar in Andrej Prezelj, posnetke koncertov fe-
stivala Godibodi 2020 pa bo predvajala tudi Televizija Slovenija.

Letošnji festival Godbibodi malo drugače

Ljubljana – Založba kakovostnih programov RTV Slovenija je 
v sodelovanju z Radiem Slovenija in založbo Beletrina pripra-
vila še eno zvočno knjigo. Po lanski uspešnici Jezero Tadeja 
Goloba, Cankarjevi Erotiki in Levstikovem Martinu Krpanu je 
izdala še zvočno knjigo Bronje Žakelj, avtorice s kresnikom 
nagrajenega romana Belo se pere na devetdeset.

Zvočna knjiga kresnikove lavreatke
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Bled – Gorenjec Grega Bole 
je eden izmed petih Sloven-
cev, ki nastopa v dresu pro-
fesionalne ekipe Bahrain 
McLaren. Poleg njega so to 
še Matej Mohorič, Luka Pi-
bernik, Jan Tratnik in Do-
men Novak. 

Izkušeni Gorenjec, ki bo 
letos dopolnil 35 let, je se-
zono 2020 začel februarja 
na dirki po Savdski Arabiji, 
ki je bila znova na sporedu 
po 18 letih. »Sezono 2020 
smo začeli odlično, potem 
pa je prišel virus, ki je ves 
svet obrnil na glavo. V času 
strogih omejitev sem ostal 
doma, nato pa počasi začel 
treninge tudi na cesti. Ko-
lesaril sem sam in se držal 
bolj osamljenih cest v nara-
vi. V našem okolju jih res ne 
manjka. Treniral sem tudi 
na trenažerju, a ne veliko. Z 
ekipo smo imeli na platfor-
mi Zwift enkrat tedensko 
skupinsko vožnjo, na kate-
ri so se nam lahko pridru-
žili tudi naši navijači in vsi 
drugi, ki so želeli kolesariti 
z nami. Na video klicu smo 
imeli enkrat tedensko tudi 
skupinsko vadbo joge, tre-
ning za stabilizacijo in vaje 
za moč. Lepo je bilo videti 
moštvene kolege, pa čeprav 
le na video povezavi,« je po-

vedal Grega Bole, za katerim 
je uspešna lanska sezona. 
»Z lansko sezono sem za-
dovoljen. Ni mi sicer uspelo 
zmagati na nobeni etapi ali 
dirki, vseeno pa mislim, da 
sem na Giru opravil veliko 
dela za ekipo, prav tako tudi 
na drugih dirkah. Če si del 
ekipe, ki dosega vrhunske 

rezultate, in veš, da si nare-
dil vse, prispeval k temu us-
pehu, se ga veseliš kot lastne 
zmage.«

Čeprav kolesarskih dirk 
svetovne serije po trenu-
tnem koledarju do avgusta 
še ne bo, pa je Bole v času 
epidemije covida-19 dirkal 
virtualno. V zgodovino se je 
vpisal kot prvi Slovenec, ki 
je tekmoval na virtualnem 
Giru d'Italia, »korona« raz-
ličici letošnje Dirke po Itali-

ji. Zanimiva izkušnja, ko so 
kolesarji tekmovali kar v svo-
jih domovih. »Imel sem ne-
kaj virtualnih dirk. Na eni 
sem celo zmagal in bil tret-
ji v zadnji etapi Gira. Meni 
osebno je na platformi Zwift 
malo zabavneje dirkati, ker 
je bolj približan svetu zunaj, 
druge dirke pa so, če povem 

po pravici, zame mučenje,« 
je povedal nekaj o občutkih. 
Glede na to, da imata z ženo 
Nino številno družino (šti-
ri otroke), je imel med dir-
ko tudi navijače. »Otroci so 
bili veseli in so navijali. Tudi 
njim je bilo v času omejitve 
gibanja dolgčas. Ko so bile 
virtualne dirke, se jim je do-
gajalo in so bili navdušeni,« 
je še povedal Grega Bole.

Kolesarji lahko že normal-
no trenirajo. Nekateri svo-
jo pripravljenost dokazuje-
jo tudi z izboljševanjem ča-
sov na Stravi. Takšen primer 
je Tadej Pogačar, ki je na Stra-
vi izboljšal tudi najboljša časa 
vzpona na Krvavec in do Brez-
nice, do Naceta pod Lubni-
kom. »Pogačar dokazuje, da 
je trenutno najbolj vroč kole-
sar na svetu. In pri teh letih,« 
je le v presežnikih komentiral 
kolega iz kolesarskih vrst. Za-
dovoljen je tudi s svojo prip-
ravljenostjo. »Vse poteka po 
načrtu, s klubskim trenerjem. 
Testiram se ne, ko peljem 
»moje vzpone« (Pokljuka, So-
rica in krajše od dve do tri mi-
nute dolge hribčke), pa takoj 

vem, kako dober sem,« pove 
nekaj na temo trenutne prip-
ravljenosti in doda, da že ko-
maj čaka, da se bo začelo zares 
tudi na cesti. »Pogrešam dir-
ke, potovanja in čas, ki ga pre-
živimo z ekipo na dirkah, zato 
si res želim, da bi se svet čim 
prej vrnil v ustaljene tirnice 
in bi začeli dirkati. Trenutno 
je težko govoriti o ciljih. Naj-
bolj pomembno je, da ostane-
mo zdravi, zbrani in motivi-
rani in da se sezona čim prej 
nadaljuje,« pravi kolesar, ki 
je znan tudi kot ljubitelj teto-
važ. »So del mojega življenja. 
Vsak ima svojo zgodbo, veza-
no predvsem na mojo druži-
no, rojstvo otrok, na mojo ka-
riero. Prostor je še za kakšno, 
a trenutno o tem še nisem raz-
mišljal.«

Mednarodna kolesarska 
zveza je konec minulega te-
dna objavila posodobljen ko-
ledar dirk, na katerem je 91 
preizkušenj. Prva dirka sve-
tovne serije je predvidena 1. 
avgusta (Strade Bianche). Vse 
se vrti okrog Dirke po Franci-
ji, ki je v programu od 29. av-
gusta do 20. septembra.

Bole je imel navijače tudi na 
virtualnih kolesarskih dirkah
Med športniki, ki že komaj čakajo na nadaljevanje sezone, so tudi cestni kolesarji. Pogovarjali smo se 
z izkušenim Grego Boletom, ki je pred kratkim kot prvi Slovenec nastopil na virtualni izvedbi Dirke po 
Italiji. Član profesionalne ekipe Bahrain McLaren motiviran in dobro pripravljen čaka na nove dirke.

Čeprav so dirke potekale virtualno, je ob sebi imel navijače. Zanj je navijala družina na čelu 
z ženo Nino. »Otroci so bili navdušeni, da se je tudi v času, ko je bilo treba biti doma, nekaj 
dogajalo,« je povedal. / Foto: osebni arhiv, Samo Vidic

 »Pogrešam dirke, potovanja in čas, ki ga preživimo z 
ekipo na dirkah, zato si res želim, da bi se svet čim prej 
vrnil v ustaljene tirnice in bi začeli dirkati. Trenutno 
je težko govoriti o ciljih. Najbolj pomembno je, da 
ostanemo zdravi, zbrani in motivirani in da se sezona 
čim prej nadaljuje.«

Maja Bertoncelj

Kanin – Slovenski deskarji 
prostega sloga so se minuli 
konec tedna zbrali na Kani-
nu. Potekalo je odprto držav-
no prvenstvo v olimpijski di-
sciplini skoki prostega sloga 
(big air). 

Nastopilo je sedem de-
skark in šestnajst deskarjev. 
Med dekleti je naslov držav-
ne prvakinje osvojila 31-le-
tna Blejka Urška Pribošič, ki 
se je v letošnji sezoni z dve-
ma uvrstitvama med elitno 
deseterico ter skupnim dva-
najstim mestom izkazala 
tudi v svetovnem pokalu. »Z 
naslovom državne prvakinje 

sem zadovoljna. Bistveno pa 
je, da smo se vrnili na sneg, 
uživali v deskanju in sko-
kih ter začutili tekmovalno 
vzdušje,« je bila vesela Go-
renjka. Drugo mesto je pri-
padlo 21-letni Kaji Verdnik, 
ki v evropskem in svetov-
nem pokalu sicer nastopa v 

disciplini snežni žleb (half 
pipe), tretje mesto in bron pa 
18-letni Tinkari Tanji Valcl.

V moški konkurenci je bil 
ob odsotnosti Naja Mekin-
ca, edinega slovenskega de-
skarja, ki v skokih nastopa v 
svetovnem pokalu, najboljši 
37-letni Ljubljančan Marko 
Grilc, ki se je na tekmovanja 
vrnil samo za to priložnost. 
Absolutno drugo mesto je 
pripadlo 15-letnemu Vrh-
ničanu Ožbeju Kuharju, ki 
je hkrati osvojil naslov med 
mladinci, bron pa sedem 
let starejšemu Maxu Kralju 
Kosu, katerega primarna di-
sciplina je snežni žleb. Med 
starejšimi dečki je zmagal 

Aljaž Sladič, med mlajšimi 
dečki Niko Lemark ter med 
deklicami Emma Grilc. 

Na Kaninu so tekmovali 
tudi smučarji prostega slo-
ga. Članski državni prvak je 
postal Jošt Klančar, mladin-
ski pa Žak Brajevič. Žensk 
ni bilo na startu.

Deskarji prostega sloga za 
državne naslove
Prva tekma na snegu po sprostitvi ukrepov je bila 
na Kaninu. Veselje tudi za Blejko Urško Pribošič.

Urška Pribošič je minuli konec tedna na Kaninu pričakovano 
osvojila naslov državne prvakinje. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Sp. Besnica – Besnica 
360°Covid-20 so poimeno-
vali krožni orientacijski tra-
il tek po hribih, ki obkroža-
jo Besnico pri Kranju. Za-
četek je v Spodnji Besnici 
– Pešenca (start brv – čez 
potok Besnica), strma pot 
nato vodi na Sv. Jošt. Sledi 
tek po razgibanem terenu 
na Špičasti hrib in Sv. Mo-
hor. Spust se nadaljuje pro-
ti vasi Zg. Besnica, do cilja 
pa se je treba povzpeti še na 
vrh Rovnika, ki obiskovalce 
očara s kraškim terenom. 

Za konec sledi še tek čez 
travnike na dobravi, pot pa 
se konča v Spodnji Besnici v 
rekreacijskem centru Vogu. 
Razdalja je 18,4 kilometra, 
1095 metrov vzpona.

Izziv lahko opravite kadar-
koli do 30. junija. Prijava ni 
potrebna, prav tako ni star-
tnine, obvezna pa je upora-
ba aplikacije Strava. Prvi tri-
je moški in ženske v posa-
mezni kategoriji prejmejo 
medalje. Progo je do vključ-
no nedelje preteklo že sko-
raj trideset tekačev in teka-
čic, najhitrejši pa je bil doslej 
Aleš Debeljak (1;42:19).

»Korona« krožni 
orientacijski tek
Poteka po hribih, ki obkrožajo Besnico, pretečete 
pa ga lahko vse do 30. junija.

Maja Bertoncelj

Jesenice – Hokejisti Jesenic 
so pred dobrim tednom za-
čeli skupne treninge. V novi 
sezoni pa v njihovih vrstah 
ne bo več igral napadalec Ur-
ban Sodja.

Njegova hokejska zgodba 
se bo nadaljevala v tujini. Bra-
nil bo barve Briançona, ene-
ga vodilnih francoskih klu-
bov. Kot so zapisali v HDD 
SIJ Acroni Jesenice, je bil Ur-
ban Sodja pomemben član 
ekipe čisto od začetka igranja 

v sezoni 2013/2014. Že pred 
tem je v vrstah nekdanjega 
jeseniškega kluba HK Jese-
nice v ligi EBEL v dveh sezo-
nah skupno zbral 68 nasto-
pov. »V zadnjih sedmih sezo-
nah je v našem dresu zaigral 
na 289 tekmah, na katerih je 

zbral 211 točk. V obeh ome-
njenih statističnih kategori-
jah je na prvem mestu klub-
ske lestvice. Enako lahko ugo-
tovimo za njegovih 125 podaj. 
Dodal je še 86 golov, kar ga 
uvršča na drugo mesto. Z 
nami je osvojil tri naslove dr-
žavnega prvaka in en pokalni 
naslov.«

V klubu so mu hvaležni za 
vsa leta igranja na Jesenicah.

Urban Sodja z Jesenic v tujino
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Grega Flajnik

Za varnost kolesarjev gre, 3. del

V zadnjem prispevku na 
temo varnosti bi rad spom-
nil še na tri stvari, ki sicer 
niso zakonsko določene, a 
močno vplivajo na varnost 
kolesarjev. 

Čelada

Za otroke do 18. leta staros-
ti, ki vozijo kolo, je zaščitna 
kolesarska čelada obvezna. 
Za preostale kolesarje sicer 
ni obvezna, a jo toplo pripo-
ročam, saj vsak trk ali padec 
s kolesom lahko povzroči po-
škodbo glave, ki pušča traj-
ne posledice. Čelada lahko 
ublaži posledice poškodbe 
glave za od štirideset do se-
demdeset odstotkov. Pri iz-
biri čelade je treba paziti, da 
je primerne velikosti. S pri-
loženimi blazinicami ali po-
sebnim sistemom za urav-
navanje si jo prilagodimo 

tako, da trdno stoji na glavi 
in je obenem udobna. Tudi 
trakovi za zapenjanje mo-
rajo biti nastavljeni tako, da 

čelado tudi ob morebitnem 
udarcu obdržijo na glavi in 
obenem preprečujejo njeno 
gibanje po glavi. Da bo čela-
da lahko preprečila udarec, 
mora ležati na glavi tako, da 
je njen prvi rob približno dva 
centimetra nad obrvmi, med 
vožnjo mora biti vselej zape-
ta s trakovi za zapenjanje, ki 
se morajo prilegati bradi. Če 
nosimo očala, morajo biti na 
zunanjem delu trakov za za-
penjaje čelade. Tako bodo 
kolesarju ob padcu očala 
padla z glave. Če namreč ob 
trku ostanejo trdno pripeta 
s trakovi, nas očala lahko še 
dodatno poškodujejo.

Oblačila naj bodo živih 
barv

Kolesar naj bo oblečen v pi-
sana oblačila živih barv. Tako 
nas bodo drugi udeleženci v 

prometu prej opazili. Temni 
dresi, ki se zlijejo z ozadjem, 
sivim asfaltom na cesti, lah-
ko zmanjšajo (tudi razpolovi-
jo) razdaljo, na kateri bo kole-
sar opažen. Zato nikakor ne 
razumem, zakaj so črni dre-
si med kolesarji tako zelo pri-
ljubljeni. Če kolesar zape-
lje v senco pod drevesi ali se 
vozi v polmraku, je s temnim 
dresom skoraj neopazen. Še 
bolj nerazumljivo pa je, da 
ima kolesar črn anorak, ki 
ga obleče v slabem vremenu. 
Takrat je vidljivost še slab-
ša in črn anorak se kar zlije 
z ozadjem. Kot da bi v dežju 
kolesar želel postati neviden. 
Kolesarjenje je vesel dogo-
dek, za katerega se oblecimo 
v pisane barve, in ne kakšno 
dolgočasno poslovno sreča-
nje, kjer se zahteva elegan-
tna temna obleka.

Ne pozabite na opremo, 
primerno za kolo

Kolo, s katerim se poda-
mo v promet, mora biti teh-
nično brezhibno. To pomeni, 
da ima vso predpisano opre-
mo in je pravilno vzdrževa-
no. Predpisana obvezna opre-
ma za kolo: krmilo, prednja in 
zadnja zavora, luči – bela za 
osvetljevanje ceste, rdeča po-
zicijska luč zadaj in odsevniki 
(rdeči odsevnik zadaj, rumeni 
bočni odsevniki na obeh kole-
sih ter v pedalih), ki na kolesar-
je opozorijo predvsem ponoči 
in pri slabši vidljivosti, zvonec. 
Kolesar se mora na kolesu po-
čutiti udobno in varno. Kolo 
mora biti ustrezno veliko, da 
ga lahko suvereno obvlada. 

Ne pozabite: za varnost no 
kolesu lahko največ naredimo 
sami.

Pravilno nastavljena čelada 
in očala: 1. čelada naj ščiti 
predvsem čelo, 2. trakovi 
naj bodo enakomerno 
nastavljeni, 3. očala naj 
bodo na zunanjem delu 
trakov za zapenjanje čelade

Jelena Justin

Naš današnji vrh imenu-
jejo tudi Besniški kras, za-
radi izrazitega kraškega sve-
ta. Hrib skriva tudi dve jami, 
Bidovčevo luknjo in Podsko-
karjevo jamo, ki sta zavaro-
vani kot naravni vrednoti dr-
žavnega pomena. No, na na-
šem izletu jam ne bomo obi-
skali, je pa to morda izziv za 
kdaj v prihodnje. Obiskali 
bomo Rovnik in se povzpe-
li še na Bezovški vrh, tik nad 
Mohorjem. Ja, tole je bila 
ena tistih tur v času karan-
tene, ko smo bili primora-
ni ostajati v mejah matične 
občine. 

Izhodišče vzpona je Nova 
vas, Zgornja Besnica. Pe-
ljemo se skozi Zgornjo 

Besnico, ko dosežemo Novo 
vas, naselje novih hiš. Ob 
cesti zagledamo informa-
tivno tablo za slap Šum, zra-
ven je ekološki otok. Lahko 
parkiramo že tukaj ali pa se 
peljemo nekaj deset metrov 
naprej in parkiramo na levi 
strani, kjer je tabla besni-
ške učne poti Rovnik – slap 
Šum. Z izhodišča se usme-
rimo na širok kolovoz, ki se 
vzpenja proti zahodu. Ko-
lovozu vztrajno sledimo do 
razcepa, kjer nadaljujemo 
levo. Na razcepih so table 
učne poti, tako da se zgrešiti 
ne da. Vzpenjamo se po ne-
kakšni dolinici, ko pa kolo-
voz zavije še ostreje levo, pa 
mi nadaljujemo desno, po 
precej bolj strmi poti. Ko-
lovoz se spremeni v lepo 

sledljivo stezico, ki ji sledi-
mo čez poseko, od koder se 
tudi odpre lep pogled, pred-
vsem na Storžič in Karavan-
ke. Ko se poseka konča, se 
steza vrne v gozd in vrh Rov-
nika dosežemo v naslednjih 
nekaj minutah. Vrh je skrit v 
gozdu in ni razgleden. 

Z vrha Rovnika sestopi-
mo v smeri table, ki nas vodi 
navzdol, na razpotju pa zavi-
jemo ostro levo na kolovoz, ki 
mu sledimo okoli vrha Rov-
nika, nato pa se strmo spus-
timo skozi gozd do kolovoza, 
ki ga vidimo spodaj. Kolovo-
zu sledimo naravnost in s 
kančkom dobrega opazova-
nja bomo, ko se kolovoz zač-
ne vzpenjati, zagledali lično, 
udobno stezico na levi stra-
ni. Zavijemo levo in sledimo 

stezici, ki nas pripelje na vrh 
Dovjež, 765 m n. m., ki ga 
označuje križ na drevesu. 
Stezica se začne spuščati in 
dosežemo kolovoz. Sledimo 
kolovozu v smeri Mohorja. 
Ja, poti niso označene, tre-
ba je imeti malce občutka 
za orientacijo. Kolovoz se 
vzpenja in vztrajno mu sle-
dimo. Na razpotju, že precej 
blizu Mohorja, nadaljujemo 
po levem, zgornjem kolovo-
zu, ki nas pripelje direktno 
na markirano pot, ki povezu-
je Čepulje in Mohor. V apri-
lu 2020 je bilo tukaj precej 
podrtega drevja in zloženih 
drv. Na naši desni strani je 
travnat hrib, ki ima na vrhu 
nekakšno anteno. Povzpne-
mo se še nanj. Smo na Bezo-
viškem vrhu, 939 m n. m..

Zdaj pa se moramo vrni-
ti še v dolino. Z Bezoviške-
ga vrha sestopimo do marki-
rane poti, ceste, ki jo vidimo 
pod sabo. Desno je Mohor, 
mi pa zavijemo levo in se 
usmerimo proti Kranju oz. 
Joštu. Markirani cesti, ki je 
priljubljena tako med spre-
hajalci kot kolesarji, sledimo 
do odcepa za sestop v Zgor-
njo Besnico. Bodimo pozor-
ni. Markacija je bolj slabo 

vidna, smerokaz pa je na na-
sprotni strani ceste. Zavije-
mo levo in začnemo pone-
kod precej strm sestop proti 
Zgornji Besnici. Tudi ta pot 
je med gorskimi kolesarji 
precej priljubljena, tako da 
bomo zagotovo koga srečali, 
ki bo brcal navzgor. 

Ko se kolovoz skoraj pov-
sem poravna, zapustimo 
markirano pot, zavijemo 
levo in se po stezici spustimo 
do potoka Besnica, ki ga pre-
čimo, in smo na novi cesti. 
Sledimo ji desno, ko na levi 
strani zagledamo travnik. Ob 
robu travnika se povzpnemo 
do vrhnjega kolovoza, ki nas 
pripelje do hiš, tam pa ponov-
no zavijemo levo in se dvig-
nimo še na en višji kolovoz. 
Temu sledimo proti severu, 
kar nas pripelje direktno na 
sredino Nove vasi. Ob glavni 
cesti, ki pelje proti Podblici, 
se sprehodimo do izhodišča, 
kjer nas čaka avto. Lepa tura, 
na kateri smo prehodili sko-
raj 17 kilometrov. 
Nadmorska višina: 939 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost:  
(orientacija)

Planinski izlet: Rovnik (707 m n. m.) in Bezovški vrh (939 m n. m.)

Raziskovanje domače občine
Bil je čas, ko smo odkrivali znane in neznane steze lastne občine. Z malce izvirnosti se je dalo narediti 
'ornk' turo, tudi če nadmorska višina ni presegla tisočaka. Neoznačena pot.

Vrh Rovnika je skrit v gozdu. / Foto: Jelena Justin

Romantična stezica čez vrh Dovježa / Foto: Jelena JustinPo markirani poti, ki povezuje Jošt in Mohor, do odcepa za Zgornjo Besnico / Foto: Jelena Justin
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Ana Šubic

Kranj – Srne v drugi polo-
vici maja in v začetku juni-
ja polegajo mladiče, večino-
ma na travnikih. Lovska zve-
za Slovenije (LZS) zato pro-
si kmetovalce, da so pri koš-
nji previdni. Lani so eviden-
tirali 589 primerov pokoše-
nih srn, predlani pa 636, a 
so pri LZS prepričani, da je 
njihovo število zagotovo ne-
kajkrat višje od uradne sta-
tistike. 

»Pred samo košnjo je 
zato priporočljivo s šolanim 
psom preiskati travnike, v 
zadnjih letih se vse več upo-
rabljajo droni s termo kame-
ro. Košnjo začnemo na sre-
dini travnika in nadaljuje-
mo proti robu ter tako pre-
prečimo divjadi, da bi se na-
gonsko pritajila na mestu. S 
pomočjo pokošenih šopov 
trave lahko mladiča srnja-
di, če je to potrebno, pre-
nesemo v primerno kritje v 

bližini. Pri košnji zadnjih pa-
sov je priporočljivo zmanjša-
ti hitrost košnje, da se lahko 
prostoživeče živali še pravo-
časno umaknejo na varno,« 
svetujejo pri LZS. Kmetom 
pri košnji priporočajo tudi 
uporabo svetlobnih ali zvoč-
nih odvračal. »Če med poko-
šeno travo, ki naj bi kasneje 
postala kakovostna travna si-
laža, naključno zaide del ži-
valskega tkiva pokošene ži-
vali, krma v krogu približno 
štirideset centimetrov za ži-
vino ni primerna. Ob zauži-
tju takšne krme lahko živi-
na resneje oboli ali celo po-
gine,« so opozorili. V prime-
ru pokosa ali najdbe poginu-
lega mladiča je sicer treba o 
tem obvestiti lovsko druži-
no, ki bo evidentirala izgubo 
in osebek odštela od določe-
nega letnega načrta odvze-
ma iz lovišča.

Obiskovalce narave pa 
LZS poziva, naj se ne dotika-
jo srninih mladičev, čeprav 

ti morda sami v visoki tra-
vi delujejo izgubljeno in ne-
bogljeno. Njihove mame so 
namreč v bližini. Ko iščejo 
hrano, srne mladiče odlo-
žijo v visoko travo oz. kritje 
in jih poiščejo le ob dojenju, 
so pojasnili pri LZS. »Mladi-
čev se ne dotikajte, sploh pa 
ne z golimi rokami, saj tako 
prenesete svoj vonj nanj in 
povzročite nepopravljivo 

škodo. Srna takšnega mladi-
ča zaradi vonja po ljudeh ne 
sprejme več.«

Spomladi, ko ima veliko 
živali mladiče, odsvetujejo 
tudi sprehode s psi po goz-
du. »Pse moramo imeti ved-
no pod nadzorom, ne le zato, 
ker tako predpisuje zakon, 
ampak ker lahko spuščeni 
psi preganjajo divjad in jo 
poškodujejo,« so opozorili.

Košnja ogroža srnine mladiče
Lovci pozivajo kmete k previdnosti pri košnji, obiskovalce narave pa, naj se ne dotikajo mladičev.

Lani so evidentirali 589 pokošenih srn, ocenjujejo pa, da je 
njihovo število nekajkrat višje. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – V zvezi s problema-
tiko viškov solate so se sredi 
maja srečali partnerji Zele-
njavne verige pri Kmetijsko 
gozdarski zbornici Sloveni-
je (KGZS), ki so ugotovili, 
da nekateri še vedno prema-
lo natančno načrtujejo pro-
izvodnjo, da ni povezanosti 
med pridelovalci in trgov-
ci ter da je presežke na trgu 
povzročil tudi poziv kmetij-
skega ministrstva ob epide-
miji, naj si vsak, ki ima to 
možnost, pridela svojo zele-
njavo. Prav tako se je potreba 
po zelenjavi zmanjšala zara-
di zaprtja javnih ustanov, go-
stinskih lokalov in hotelov. 
»Pridelovalci so bili postav-
ljeni pred zelo veliko preiz-
kušnjo, ali bodo lahko naba-
vili semena in vse potrebno 
za proizvodnjo. Nekateri so 
se zavedno odločili za pove-
čanje proizvodnje. Nekateri 
so imeli proizvodnjo že nas-
tavljeno za šole, vrtce, gostil-
ne in ko enkrat poseješ, ni 
poti nazaj,« so sporočili po 
srečanju. Pa tudi, da sta Mer-
cator in Tuš sicer ponudila 
pospeševanje prodaje, a vse-
eno pričakujejo, da bo priš-
lo do delnega podoravanja 
solate. V sistemu Mercator 
je njena prodaja za tretjino 
manjša kot lani. Prideloval-
ci opozarjajo tudi na slabšo 

prepoznavnost slovenske 
zelenjave na trgovskih po-
licah in da se nekateri javni 
zavodi premalo angažirajo, 
da bi vključili v svoje jedil-
nike več slovenske zelenja-
ve. »V tej situaciji je zelo po-
membno, da se vsi partner-
ji Zelenjavne verige zaveda-
mo, kako pomembna je sa-
mooskrba in da moramo 
ojačati sodelovanje vseh čle-
nov v verigi,« so še poudari-
li po srečanju in pridelovalce 
pozvali k skupnemu načrto-
vanju proizvodnje.

Pridelava na domačih 
vrtovih se je povečala

»Glede očitkov o neureje-
nem trgu lahko povem, da 
se tudi v tujini, torej v zaho-
dnih članicah EU, pogosto 
srečujejo s problemi glede 
prodaje. Ponekod so zadeve 
na prvi pogled odlično ure-
jene, pa kljub temu primar-
ni pridelovalec dobi manj-
ši kos pogače,« glede tre-
nutno pereče problematike 
viškov solate pravi Robert 
Golc, kmetijski svetovalec 
pri Kmetijsko-gozdarskem 
zavodu Kranj, in dodaja, da 
se na tako majhnem trgu, 
kot je Slovenija, hitro zgo-
di, da pride do presežkov 
nekega pridelka. Predvsem 
pri solatnicah je težava, ker 
ni mogoče daljše skladi-
ščenje, ampak je potrebna 

takojšnja prodaja kupcem. 
Kljub sproščanju dejavno-
sti po epidemiji te še zdaleč 
niso polno zaživele, pride-
lovalne površine so iste kot 
prej, na njih tedensko sadi-
jo novo solato, ko dozori, 
pa ima zelo kratek rok tra-
janja, je razložil. »Na manj-
šo prodajo solate letos vpli-
va tudi večja pridelava na 
domačih vrtovih. Vrtičkar-
ji so v precej večjem obsegu 
kot v preteklih letih za nas-
vete klicali tudi v kmetijsko 
svetovalno službo,« je raz-
ložil Golc. Meni, da so svo-
je dodali tudi zelo poredki 
obiski trgovin, zaradi česar 
je bilo več poseganja po vlo-
ženi zelenjavi. Opozoril je 
še, da bi potrošniki morali 
biti pri nakupih bolj pozor-
ni na poreklo solate in pod-
pirati domače pridelovalce, 
prav tako bi morali ravnati 
tudi javni zavodi, čeprav je 
bil, priznava, na tem podro-
čju v zadnjih letih narejen 
napredek.

Solato ponudil 
»humanitarcem«

Na kmetiji Zupan na Pre-
bačevem so pridelavo sola-
te zastavili v enakem obse-
gu kot v prejšnjih letih. »Fe-
bruarja še niti nismo vede-
li, kaj nas čaka,« pravi gos-
podar Primož Zupan. Oskr-
ba javnih ustanov, ki jim 

predstavlja pomemben se-
gment, se je ob razglasi-
tvi epidemije čez noč usta-
vila. Prodaja na domu se je 
sicer povečala, seveda pa ni 
nadomestila njihove običaj-
ne prodaje. »Prva solata spo-
mladi gre vedno v trgovske 
verige, restavracije in dru-
ge prehrambne obrate. Za-
radi manjše porabe je bil od-
kup letos vsaj za polovico 
manjši. Enako je pri šolah in 
vrtcih, saj še vedno niso pol-
ni.« Tako so se začeli sreče-
vati z viški solate. »Pridelu-
jemo jo na enem hektarju. 
Doslej smo še nekako zdrža-
li in nam je ni bilo treba po-
dorati, sedaj smo pa že malo 
v zamudi s pobiranjem, so-
lata bo hitro prezrela in ne 
bo več primerna za proda-
jo.« Dogovarja se za vsaj del-
ni odkup, že sedaj pa ve, da 
vseh trenutno pridelanih de-
setih ton zagotovo ne bo pro-
dal, zato je solato že ponudil 
humanitarnim organizaci-
jam, a prevzem ni tako eno-
staven, saj je treba zagotoviti 
embalažo, prevoz, hlajenje.

Povedal je tudi, da v dvaj-
setih letih, kar intenzivno 
pridelujejo solato, maja še 
nikoli niso imeli težav s pro-
dajo. »Viški so pri zelenjavi 
običajni, a takih še ni bilo. 
Morda je delno krivo tudi to, 
da je bilo ugodno vreme in 
jo imamo sedaj vsi naenkrat. 

Poleg tega so se ljudje zelo 
oskrbeli s sadikami. Mo-
goče trgovci včasih uvozijo 
prevelike količine in potem 
skušajo uvoženo solato na 
vsak način prodati, naša pa 
stoji. Je pa včasih tudi pres-
labo označeno poreklo so-
late. Prav tako bi jedilniki v 
javnih ustanovah morali biti 
bolj prilagojeni sezonski 
hrani,« je Zupan razmišljal 
o razlogih za trenutno situa-
cijo. Ostaja optimističen, saj 
niso specializirani zgolj na 
solato, pač pa pridelujejo še 
krompir in zelje. »Me pa že 
sedaj skrbi za mladi krom-
pir, da ne bo podobna zgod-
ba, saj iz držav, kot so Ciper, 
Egipt in Maroko, zelo priti-
skajo, saj ga ne morejo pro-
dati tako kot prejšnja leta, 
ker so bile restavracije in 
ustanove po Evropi zaprte.«

Podorali na tisoče kosov 

Ogromni viški solate pe-
stijo tudi kmetijo Jarc v Kri-
žah. »Katastrofa. Sploh ne 
vemo več, kaj bi delali. Že tri-
deset let se držimo istega pla-
na glede sajenja. Planiramo 

že januarja, odkupa pa ni no-
benega,« je obupan gospo-
dar Peter Jarc. »Zorali smo 
že trideset tisoč kosov in še 
jo bo treba.« Takšnih razmer 
ne pomni, in kot pravi, jim v 
tridesetih letih še ni bilo tre-
ba zaorati solate, saj se je vse-
lej našla rešitev.

»Trenutna kriza je poka-
zala, kako zelo pomembna je 
samooskrba, žal pa smo pro-
izvajalci v brezizhodnem po-
ložaju. Ironično je, da imajo 
dobavitelji veliko manj biro-
kracije, če sklenejo pogodbo 
s tujim kmetom kot pa z do-
mačim. Apeliram na oblast, 
razbremenite nas birokra-
cije, podprite domače proi-
zvajalce! V nasprotnem pri-
meru bomo v naslednji kri-
zi povsem odvisni od tuje 
miloščine. Apeliram tudi na 
potrošnike, kupujte doma-
če, tako strogih meril glede 
škropiv, kot jih ima Sloveni-
ja, ni nikjer. To vam zagota-
vlja zdravo zelenjavo, nam 
pa preživetje. V mojem pri-
meru kmetija poleg družine 
preživlja še štiri delavce,« je 
povedal Jarc.  

Solata ostaja na njivah
Pridelovalci solate so ta čas v silno nezavidljivem položaju, saj je je na trgu nenadoma preveč. 
Nekateri so jo tako prisiljeni podorati.

Pridelovalci solate ne pomnijo tako težkih razmer. Viški so 
sicer običajni, a takih še ni bilo. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Teden gozdov se tok-
rat osredotoča na promocijo 
pravil ustreznega obnašanja 
v gozdu, spoštovanje pravic 
lastnikov gozda ter trenutno 
aktualni temi – vožnjo v na-
ravnem okolju in obisk za-
varovanih gozdnih območij.

Kot so sporočili z Zavoda 
za gozdove Slovenije (ZGS), 
je v času epidemije pove-
čan obisk gozda, z njim pa 
tudi nekatere negativne po-
sledice. »Trenutno so pose-
bej pereči problemi smete-
nja in odlaganja odpadkov v 
gozdovih, vožnje z motorni-
mi vozili v naravnem okolju 
in hoje izven urejenih poti, 
zlasti na območju gozdnih 
in pragozdnih rezervatov.« 
Obiskovalce zato pozivajo, 
naj se držijo pravil, ki so jih 
zajeli v gozdnem bontonu. Z 
njim jih opozarjajo, da so v 
gozdu gostje, zato naj upo-
števajo navodila gozdarskih 

strokovnjakov in lastnikov 
gozdov, da je vožnja dovolje-
na le po cestah, če poseben 
znak tega ne prepoveduje, 
naj vozil ne parkirajo kjer-
koli, naj se izogibajo deloviš-
čem, naj ne uničujejo rastja 
in vznemirjajo živali s hru-
pom, naj bodo psi pod skrb-
nim nadzorom, da sta gor-
sko kolesarjenje in ježa do-
voljena le na označenih goz-
dnih vlakah in poteh ... V 
okviru Tedna gozdov po Slo-
veniji potekajo tudi ozave-
ščevalne akcije o gozdnem 
bontonu in veljavni zakono-
daji, prav tako pa ob upošte-
vanju ukrepov proti širitvi 
epidemije prirejajo nekate-
re dogodke (pohodi, vodenje 
šolskih skupin v gozdu, lite-
rarni večeri …).

Na ZGS so poudarili še, da 
so odkrivanje žarišč podlub-
nikov, izvajanje odločb za 
izvedbo sanitarne sečnje in 
nujna dela v gozdarstvu po-
tekali tudi v času epidemije.

Skrbno z gozdom!
Pod tem geslom med 25. in 31. majem poteka 
letošnji Teden gozdov. 
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Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti so 
lani obravnavali 54.867 ka-
znivih dejanj, za katera so 
vložili kazensko ovadbo ali 
poročilo v dopolnitev kazen-
ske ovadbe, kar je najmanj 
v zadnjih desetih letih in za 
več kot dvajset tisoč kazni-
vih dejanj manj, kot je dese-
tletno povprečje (75.510 ka-
znivih dejanj), izhaja iz ne-
davno objavljenega letne-
ga poročila o delu policije v 
2019. Kot pojasnjujejo na 
policiji, je na tako majhno 
število obravnavanih kazni-
vih dejanj vplivalo predvsem 
manjše število kaznivih de-
janj splošne, pa tudi gospo-
darske kriminalitete. Poli-
cisti so sicer v letu 2019 pre-
iskali vsako drugo obravna-
vano kaznivo dejanje, skup-
no pa so ovadili 15.890 fizič-
nih in 707 pravnih oseb. 

Kaznivih dejanj splošne 
kriminalitete je bilo lani 
46.826, medtem ko je dese-
tletno povprečje 63.431 ka-
znivih dejanj na leto. Največ 
je bilo kaznivih dejanj pre-
moženjske kriminalitete, in 
sicer tatvin in velikih tatvin 
oziroma vlomov. Skupno so 
policisti obravnavali 34.974 
kaznivih dejanj zoper pre-
moženje, od tega so jih pre-
iskali 31,6 odstotka, kar je 
največ v zadnjih letih. Prei-
skanih je bilo tudi nekaj se-
rij kaznivih dejanj, ki so jih 
izvrševale manjše organizi-
rane skupine z območja Bal-
kana in vzhodne Evrope, na-
vajajo na policiji. Lani so ne-
koliko izstopale goljufije 
(obravnavali so 3117 prime-
rov), predvsem zaradi števil-
nih spletnih prevar. 

Osemnajst ubojev, deset 
umorov

V Sloveniji je bilo lani 1640 
kaznivih dejanj zoper zoper 
življenje in telo. »Njihovo šte-
vilo se je v zadnjih letih ustali-
lo. Število umorov in ubojev, 
tudi tistih brez pravne podla-
ge za pregon (ker je storilec 
pred podajo kazenske ovad-
be umrl), se v zadnjih desetih 

letih ni bistveno spremenilo, 
razen da je v letu 2018 odsto-
palo število ubojev (bilo jih je 
trideset) – zaradi več posku-
sov uboja v družinskih sku-
pnostih,« piše v letnem po-
ročilu. Lani so sicer policisti 
obravnavali osemnajst ubo-
jev in deset umorov, še za 
dodatnih petnajst ubojev in 
umorov pa kazenske ovadbe 
niso podali, ker je storilec že 
prej umrl. 

Število prijavljenih in od-
kritih kaznivih dejanj zo-
per spolno nedotakljivost 
med leti niha, a njihovo šte-
vilo vztrajno narašča, ugota-
vlja policija, ki je v letu 2019 
obravnavala 467 teh dejanj, 
največ, kar 145, je bilo spol-
nih napadov na osebo, mlaj-
šo od 15 let. Preiskovanje to-
vrstnih kaznivih dejanj od 
kriminalistov zahteva veliko 
vztrajnosti, znanja in veščin, 
številne opravljene pogovo-
re in sodelovanje z drugimi 
institucijami (zdravstveni-
mi organizacijami, centri za 
socialno delo, šolami …), po-
jasnjuje policija.

V celotni kriminaliteti je 
imela lani mladoletniška kri-
minaliteta 2,5-odstotni de-
lež. Pri tem policija opozarja 
predvsem na številne prijave 
(zlasti iz tujine) kaznivih de-
janj zoper spolno nedotaklji-
vost otrok v povezavi z in-
ternetom. Lani so policisti 

končali tudi dolgotrajno 
preiskavo, v kateri so podali 
ovadbo za kar 71 kaznivih de-
janj pridobivanja oseb, mlaj-
ših od 15 let, za spolne name-
ne. V zadnjih petih letih se je 
zaradi razširjenosti in dosto-
pnosti spleta postopoma po-
večevalo tudi število kazni-
vih dejanj prikazovanja, iz-
delave, posesti in posredova-
nja pornografskega gradiva. 

Tudi manj gospodarske 
kriminalitete

Obseg gospodarske krimi-
nalitete se zmanjšuje že od 
leta 2014, ta trend se je nada-
ljeval tudi lani, ko so policisti 
obravnavali 8044 teh dejanj. 
To je precej pod desetletnim 
povprečjem, ki znaša 12.079 
kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete na leto. Manj-
še število obravnavane go-
spodarske kriminalitete se 
je odrazilo tudi v deležu ško-
de, povzročene s tovrstnimi 
kaznivimi dejanji. Ta je bil 
od leta 2014 vedno večji od 
osemdeset odstotkov, lani 
pa je padel na 76,4 odstotka. 
Tudi lani je bilo sicer največ 
materialne škode povzro-
čene z najtežjimi oblikami 
gospodarske kriminalite-
te, to so kazniva dejanja zlo-
rabe položaja ali zaupanja 
pri opravljanju gospodar-
ske dejavnosti, oškodovanja 

upnikov, poslovne goljufije 
in povzročitve stečaja z go-
ljufijo ali nevestnim poslo-
vanjem, pa tudi davčne za-
tajitve. Po številu je še ved-
no največ kršitev temeljnih 
pravic delavcev, takih de-
janj so policisti obravnava-
li 2384. Število korupcijskih 
kaznivih dejanj – policija je 
vložila kazenske ovadbe za 
118 takih dejanj – je lani pre-
cej odstopalo od desetletne-
ga povprečja (101). 

Na področju organizira-
ne kriminalitete in s tero-
rizmom povezanih kaznivih 
dejanj je bila policija usmer-
jena predvsem v odkrivanje 
in preiskovanje organizira-
nih oblik čezmejne krimi-
nalitete, ki izvira večinoma z 
območja jugovzhodne Evro-
pe in Zahodnega Balkana ali 
je z njim povezana. Če je bilo 
v preteklih letih največ orga-
nizirane kriminalitete pove-
zane s trgovino z drogami, 
pa so lani odstopala kazni-
va dejanja, povezana z nedo-
voljenimi migracijami. Od 
skupno 809 kaznivih dejanj 
organizirane kriminalitete 
jih je bilo namreč 293 pove-
zanih s prepovedanim pre-
hajanjem meje ali ozemlja 
države, od tega je 59 krimi-
nalističnih preiskav poteka-
lo zoper kriminalne združ-
be, ki so se s tem organizira-
no ukvarjale. 

Kaznivih dejanj lani manj, 
preiskali so jih polovico
Policija je lani obravnavala najmanj kaznivih dejanj v zadnjih desetih letih. Policija med drugim opozarja 
tudi na številne prijave kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok v povezavi z internetom.

Policija je lani preiskala polovico obravnavanih kaznivih dejanj, zanje pa ovadila 15.890 
fizičnih in 707 pravnih oseb. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Ljubljana – Nekdanji kranj-
ski policist Žiga Valjavec ni 
uspel s tožbo zoper notranje 
ministrstvo zaradi izredne 
odpovedi pogodbe o zaposli-
tvi, je poročal časnik Dnev-
nik. Iz policije so Valjavca 
odpustili po odmevni aferi 
Marica, ko naj bi kot vodja 
policijske patrulje 11. julija 
med nočno izmeno dovolil, 
da se je v policijskem službe-
nem vozilu prevažala mla-
doletnica, trojica policistov 
pa naj bi z njo tudi popiva-
la in ji za nekaj časa prepus-
tila volan. Za dogodek sta po-
licija in tudi javnost izvede-
li, ker je dekle nočno dogaja-
nje posnelo in ga objavilo na 
družbenem omrežju. 

Vsi trije policisti so bili 
kasneje, oktobra predlani, 

odpuščeni, Valjavec pa se 
je zaradi po njegovem pre-
tiranega ukrepa pritožil na 
delovno sodišče. Od notra-
njega ministrstva je zahte-
val razveljavitev izredne od-
povedi pogodbe o zaposlitvi, 
vrnitev na delovno mesto in 
vse plače za nazaj. Po poro-
čanju Dnevnika je sodišče 
tožbeni zahtevek v celoti za-
vrnilo. Policist se je na sodbo 
že pritožil, je za časnik raz-
ložila njegova odvetnica Bar-
bara Nastran.

Zaradi odpovedi delovne-
ga razmerja se je na sodišče 
pritožil še en od odpuščenih 
policistov – Nejc Bizant, ki je 
tožbo na kranjskem sodišču 
prav tako izgubil, sodba pa 
je že pravnomočna. Kasneje 
je vložil še predlog za dopus-
titev revizije, o čemer pa vr-
hovno sodišče še ni odločalo. 

Sodišče zavrnilo tožbo 
odpuščenega policista 

Podljubelj – V nedeljo malo pred polnočjo je na nadvozu v 
Podljubelju voznik trčil v betonski robnik in prebil ograjo. 
Najprej je zapeljal na brežino, nato pa je vozilo vrglo na spo-
dnjo cesto in pristalo je na strehi. Kot ugotavljajo policisti, sta 
bila vzroka za nesrečo nepravilna stran vožnje in alkohol (0,97 
mg/l). Voznik se je v nesreči poškodoval in je bil odpeljan v 
zdravstveno ustanovo. Gasilci GARS Kranj in PGD Bistrica 
pri Tržiču so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, 
razsvetlili okolico, vozilo postavili nazaj na kolesa in posuli 
po vozišču razlite tekočine.

Avto je pristal na strehi

V Podljubelju je avto pristal na strehi, voznik pa je 
poškodovan.

Kranj – Včeraj so se na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na 
relaciji od Naklega do Radovljice začela dela na viaduktih in 
avtocestnih priključkih za Naklo oziroma Strahinj ter v Podta-
boru. Promet je oviran, postavljena je prometna signalizacija. 
Kot načrtujejo, se bo prometna ureditev spreminjala glede na 
dinamiko izvajanja del.

Dela na gorenjski avtocesti

Kranjska Gora – V soboto sta na območju Prisojnika obstala 
nepravilno opremljena planinca. Gorski reševalci GRS Kranj-
ska Gora so nepoškodovana planinca na klasični način in s 
pomočjo vrvne tehnike spustili čez zasnežene dele do izho-
diščne točke. Policisti znova pozivajo k previdnosti v gorah: 
»Vsak naj ravna tako, da ne bo škodil sebi in drugim. Ture 
morajo biti načrtovane, vreme pravo, oprema, čas in psihofi-
zična pripravljenost pa primerna izbrani turi.«

V gorah brez prave opreme

Škofja Loka, Kranjska Gora – Minuli teden so škofjeloški poli-
cisti obravnavali padec osebe z višine pri delu na nadstrešku. 
Moški je poškodovan. Ugotovili so, da je tuja krivda izključena. 
Prav tako pa so padec s strehe obravnavali kranjskogorski 
policisti. Postopek še ni zaključen, policisti pa preverjajo, ali 
so bili upoštevani ukrepi s področja varstva in zdravja pri delu. 

Padla sta s strehe

Naklo, Kranj – Pri gramoznici v Naklem je bilo v soboto po-
poldne vlomljeno v osebni avtomobil. Zmanjkali sta torbica 
in denarnica. Na Šucevi ulici v Kranju pa je storilec denarnico 
odnesel iz odklenjenega avtomobila. Izkoristil je namreč ne-
pazljivost lastnice, ki je po odhodu iz trgovine v vozilo zložila 
blago, potem pa ga ni zaklenila in nazaj do trgovine peljala 
nakupovalni voziček. »Pazite na svojo lastnino, vrednih stvari 
ne puščajte v vozilih in ta zaklepajte,« opozarjajo policisti.

Iz avtomobilov izginili denarnici in torbica

Bled, Bohinjska Bistrica – V soboto so na Bledu v kovinskem 
zabojniku zagorele smeti. Škode ni bilo. V nedeljo zvečer pa je 
na Trgu svobode v Bohinjski Bistrici gorel zabojnik za papirno 
embalažo. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so požar pogasili, 
prekopali požarišče in nato okolico preventivno pregledali s 
termovizijsko kamero.

Gorelo je v zabojnikih



Maša Likosar

S
ašo Stare sebe opi-
še kot komika, ki 
formo komedi-
je prilagodi temu, 
kar počne. Ukvar-

jal se je skoraj z vsem, kar je 
vsaj malo povezano s kome-
dijo, v zadnjih letih pa se naj-
več posveča pisanju scenari-
jev za različne oddaje. Tako 
ali drugače je sodeloval pri 
oddajah Vid in Pero šov, 
Stendap predstavlja, Roast 
Vida Valiča, Roast: Spopad 
komikov, Roast Martine 
Ipša, Skečoholiki, Zvezde 
Plešejo, Mali šef Slovenije, 
Slovenija ima talent. Hkra-
ti ustvarja oddaje, imenova-
ne Skečoholiki, se posveča 
improvizacijskim in stand 
up nastopom ter različnim 
spletnim projektom. Občas-
no namreč sodeluje pri odda-
ji na Youtubu Stvar, aktiven 
pa je tudi pri mreži Appa-
ratus, kjer imata s kolegom 
komikom Alešem Novakom 
svojo podcast oddajo z naslo-
vom A res, tega ne veš? 

Letos manj solz

Sašo Stare je tudi letos del 
zgodbe druge sezone kuhar-
skega šova Mali šef Sloveni-
je. Zaupal nam je, kako so 
potekala snemanja. »Veliko 
ljudi ne ve, da so sneman-
ja načeloma dolga. Po nava-
di se oddaje snemajo vsaj 
enkrat dlje, kot vidimo na 
televiziji, v našem prime-
ru so bila snemanja še dalj-
ša, ker je veliko produkcij-
skih prekinitev. Na takih 
daljših snemanjih še odra-
sli včasih izgubijo fokus, 

ampak ti otroci ga niso. Mi 
smo se spet imeli noro dob-
ro in moram reči, da je bila 
druga generacija morda še 
celo malce bolj pripravljena 
na izzive, ker so gledali prvo 
sezono in so bolj vedeli, kaj 
jih čaka,« je pojasnil Sašo 
in nadaljeval: »Ti otroci so 
si res želeli kuhati, nekate-
ri si celo želijo biti profesi-
onalni kuharski mojstri in 
radi spremljajo kuharske 
oddaje. Glede na to, da za 
otroke, ki imajo radi reci-
mo ples ali šport, obstajajo 
plesna in športna tekmova-
nja, se mi zdi fino, da obsta-
ja tudi kuharsko tekmovan-
je za otroke, ki radi kuhajo. 

V vsakem tekmovanju so 
seveda zmagovalci in tisti, 
ki niso zmagovalci, ampak 
moram reči, da je bilo po 
razglasitvi rezultatov letos 
manj solz in več obrazov z 
izrazom, ki je govoril: vam 
bom že pokazal prihodnje 
leto.« Glede samega kuha-
nja in jedi Sašo pravi, da 
ne zna veliko povedati. »Ko 
so se mali šefi pogovarjali 
z velikimi šefi, beri žirijo, 
sem se izgubil že pri zače-
tniških kuharskih frazah. 
Mislim, da si skoraj vseh 
jedi, ki so se jih oni lotili, jaz 
ne bi upal pripravljati brez 
strokovne pomoči,« je pove-
dal in dodal: »Kar se mene 

tiče, so vsi mali šefi zmago-
valci, ker si upajo kuhati, 
medtem ko jim cela Slove-
nija gleda pod prste. Potem 
pa imamo seveda še zmago-
valca med zmagovalci, Nika 
in Niko, ki sta po mojem 
naši strokovni žiriji dokaza-
la, da si zaslužita zmago.«

Mojster improvizacije

Komično ustvarjanje Saše 
Stareta se je začelo na Gim-
naziji Kranj, kjer se je prid-
ružil Šolski impro ligi ŠILA 
in se je o gledališki impro-
vizaciji in komediji izobra-
ževal najprej pod mentor-
stvom Boštjana Gorenca - 
Pižame. Kasneje je svoje 

ON JE SAŠO STARE 
Komik, voditelj, scenarist in ljubitelj ekstremnih športov. »Če sem čisto iskren, je zame vsak šport zelo 
ekstremen,« pravi Sašo Stare. Triintridesetletni Kranjčan na odru deluje kot odprta knjiga, saj v svoj 
stand up nastop vključi večino svojih neverjetnih resničnih zgodb in večino svojih najboljših laži.

Sašo Stare / Foto: Max Petač

Ekipa MasterChefa Slovenija je s krajšim sporočilom 
na Facebooku nagovorila svoje gledalce in sprožila plaz 
komentarjev na vsebino. Med njimi je bilo pričakovano 
veliko vprašanj, osuplosti in tudi razočaranj. Sporočilo 
namreč pravi, da se šesta sezona MasterChefa odpravlja 
na medsezonski odmor. Prvi del sezone, ki so jo predva-
jali spomladi, naj bo tako glavna jed, jeseni pa se vračajo s 
sladico oziroma napetim drugim delom. Istočasno pa so 
že odprli prijave za sedmo sezono priljubljenega televizij-
skega šova, kjer bo glavna nagrada poleg naziva in pokala 
ponovno tudi denarna, vredna petdeset tisoč evrov. 

Šesti MasterChef Slovenija se je za zdaj 
poslovil, odprte pa so že prijave za sedmega

Konec tedna ekipa Koloseja ponovno odpira vrata kinod-
voran, seveda ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Med 
prvimi filmi, ki si jih bodo obiskovalci v kinu lahko ogle-
dali, posebej omenjajo studijske naslove Lov, Kralj Staten 
Islanda in Visoka nota, na ogled pa bodo še drugi, tudi 
neodvisni filmi. 

Kino se vrača

Nova satirična srhljivka Lov temelji na kratki zgodbi 
avtorja Richarda Connella iz leta 1924. / Foto: Kolosej

znanje gledališke improvi-
zacije nadgrajeval na delav-
nicah tujih mojstrov po sve-
tu. »Gledališka improvizaci-
ja je v bistvu posebna oblika 
odrske igre, ki nastaja nepo-
sredno pred očmi gledalcev. 
Igralci nimajo vnaprej napi-
sanega besedila, tako da celo-
tna predstava nastane pred 
publiko in z njeno pomoč-
jo. Z gledališko improvizaci-
jo se je na neki točki ukvar-
jalo veliko slovenskih komi-
kov in igralcev,« je pojas-
nil Sašo in nadaljeval: »Tak 
način ustvarjanja cele pred-
stave zahteva poleg smisla 
za humor in igre tudi veliko 
študiranja strukture zgodb, 
žanrov, veliko branja. Vse 
to je koristno tako za impro-
vizacijo kot tudi za pisanje 
skečev ali scenarijev.« Sašo 
Stare je eden od ustanovnih 
članov in trenutni predsed-
nik kranjskega društva KUD 
Kiks, ki se že leta ukvarja s 
komično improvizacijo, 
stand up komedijo, gledali-
ščem in drugimi podobnimi 
dejavnostmi. Kot posledico 
karantene in prepovedi dru-
ženja so v KUD-u Kiks vsak 
torek na družbenem omre-
žju Facebook pripravili sple-
tno oddajo v živo z naslovom 
Resnica ali laž. »Glede na to, 

da se zelo počasi sproščajo 
omejitve za prireditve, ima-
mo za zdaj namen nadalje-
vati prenose v živo,« je pove-
dal Sašo in dodal: »Ideja 
Resnice ali laži je, da tekmo-
valci poskušajo ugotoviti, 
katere trditve drugih tekmo-
valcev so zanimive resnične 
zgodbe, katere pa umazane 
laži. Med našimi tekmoval-
ci so bili doslej Rahela Klop-
čič, Nejc Šmit, Rok Bohinc, 
Jože Robežnik, Aleš Novak, 
Anže Tomič, Matjaž Peklaj, 
sem in tja pa se nam pridru-
ži tudi kak posebni gost, kot 
recimo Vili Resnik ali Tan-
ja Žagar.« 

Za konec nam je vsestran-
ski Sašo Stare zaupal še, da 
sta bila pred karanteno s 
komikom Gašperjem Ber-
gantom ravno sredi priprav-
ljanja skupne komične pred-
stave. »Če bo vse po sreči, se 
bo ta predstava še vedno zgo-
dila, samo morda v malce 
drugačni obliki, seveda pri-
lagojeni razmeram, ki bodo 
obstajale jeseni. Prav tako 
smo pred karanteno ravno 
začenjali pogovore o nadalj-
njem sodelovanju pri odda-
jah, ampak kot sem rekel: 
počakajmo, pa bomo vide-
li, kaj nam prinese prihod-
nost,« je sklenil. 
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

V 
Lizboni so naši 
popotniki osta-
li zasidrani pra-
ktično dva dni. 
Po izplutju pa so 

pot nadaljevali proti Španiji, 
natančneje Cadizu.

Cadiz je mesto z edins-
tveno lego na ozkem kosu 

kopnega, obdanega z mor-
jem. Gre za andaluzijsko 
mesto z obilico privlačnih 
razgledov in dobro ohranje-
nimi zgodovinskimi zname-
nitostmi. Poleg tega je mes-
to prepredeno s parki, kjer 
uspevajo eksotične rastline, 
vključno z orjaškimi dreve-
si, ki jih je v Španijo pripe-
ljal Krištof Kolumb.  Poga-
čnikova sta v mestu videla 

kar nekaj zanimivih stvari, 
zagotovo pa si bosta zapo-
mnila vrvež na ribji tržnici, 
polne stojnice in glasne pro-
dajalce; šla sta tudi mimo 
spomenika znane pevke in 
plesalke flamenka Anto-
nie Gilabert Vargaz (1925–
1975).

Iz Cadiza so potem nadal-
jevali plovbo proti Barceloni, 
kjer so se ustavili le za kratek 

čas, potovanje pa se je zak-
ljučilo v Savoni v Italiji. 

Barcelona je ena tistih 
evropskih prestolnic, ki jo 
večina turistov, ki se odloči-
jo, da bodo obiskali evropska 
mesta, umesti zelo visoko na 
seznam izbranih. Tu sta se 
Francka in Franci Pogačnik 
odpravila le do Kolumbove-
ga spomenika, preostali čla-
ni FD Bled pa so si ogleda-
li mesto. »V Barceloni smo 
bili že leta 1996 s FS Bled, 
ob 50-letnici skupine. Midva 
sva jo obiskala še na prvem 
križarjenju, kar pa je bilo že 
pred osmimi leti. Zato sem 
se odločil, da skočiva do spo-
menika Krištofa Kolumba in 
tako pospremiva še dve gos-
pe, ki si nista upali sami v 
mesto. Z vrha spomenika, 
kamor te na razgledno ploš-
čad popelje dvigalo, se odpre 
lep pogled na mesto. Ogleda-
la sva si še repliko Kolumbo-
ve ladje, potem pa se odpra-
vila nazaj na našo ladjo.« V 
Barceloni sta se Pogačniko-
va poslovila tudi od kolesar-
jev, kasneje v Savoni pa še 

od drugih prijateljev, z željo, 
da se še kdaj vrnejo.

Pogačnikovima je križarje-
nje kot potovanje všeč, ker je 
drugačno. »Preseneti te sama 
organizacija na ladji: od hitre-
ga vkrcavanja, dobre kontrole 
pri vstopu na ladjo in odhodu 
z nje, brezhibne postrežbe, 
neverjetne prijaznosti soba-
ric, natakarjev in tudi vods-
tvenega kadra.  Natakarji so 
izjemno spretni in delovni. 
Vzamejo si čas za gosta. Nam 
je naš celo zapel ter nam zau-
pal, da je doma iz Hondurasa 
in ko bo zaslužil dovolj denar-
ja, bo doma odprl restavraci-
jo. Do sedaj sva bila štirikrat 
na križarjenju in vsako je bilo 
nekaj posebnega.« Franci 
svetuje, da si mesta ogledate 

sami. Doma se že malo poza-
nimajte, kaj preberite o mes-
tu, v pristanišču poiščite tak-
si, vendar ne sedite kar v prve-
ga, malce se vseeno sprehodi-
te proti mestu. »Potem s tak-
sistom barantate za dobro 
ceno, pa čeprav v polomlje-
ni angleščini. In vas bo zape-
ljal po mestu in vam ga pred-
stavil. Eni so že prav ''zverzi-
rani''. Samo na uro odhoda 
križarke je treba paziti. Nam 
se je dogajalo, da so kasneje 
zamudniki prihajali na lad-
jo s hitrimi čolni.«  Doda še, 
da jima bo v veliko veselje, če 
jima bo le zdravje dopuščalo 
in se bo koronasituacija une-
sla, da bosta še lahko okusi-
la to drugačnost – čarobnost 
popotovanja. (Konec)

Z Ansamblom Saša Avsenika in Folklornim društvom Bled od Savone do Lizbone (6)

CADIZ, BARCELONA IN SLOVO

Še zadnja fotografija FD Bled pred slovesom od Lizbone / Foto: Franci Pogačnik (osebni arhiv) 

Katedrala v Cadizu / Foto: Franci Pogačnik (osebni arhiv)

Modro nebo,
pesem ptic,
listje v vetru se igra.
Tebe pa ni, 
tako pogreša te moje srce. 
Tvoj smeh,
tvoja topla dlan in tvoj objem,
tako pogrešam vse to. 
Vse tako prazno je, ko te ni. 
Spomini ti bolijo,
kako si me objela
in me rada imela.
Ko dojameš,
da tega več ni
in nikoli ne bo. 
Vse je isto, le tebe ni,
ptice žvrgolijo isto pesem,
veter se z listjem igra
in to lepo modro nebo,
tam si zdaj ti,
tam je tvoja duša,
tam, kjer v miru boš živela.

Lea Lukanec

Lepa, čustvena pesem. Pesem o izgubi in spominih. Vse 
enkrat pride in gre. Želim vam same lepe dogodke, kar je 
slabo, naj se spremeni v rime in s tem se vsaj malo zacelijo 
srčne rane. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Tebe ni 

PESMI MLADIH

Mateja Rant

U
vrstitev na San-
ktpeterbur-
ško astronom-
sko olimpijado 
si je Elizabeta 

Končan prislužila z drugim 
mestom in zlatim prizna-
njem na državnem tekmo-
vanju v znanju astronomi-
je za Dominkova priznanja. 
Na podlagi te uvrstitve so jo 
povabili na izbirni krog San-
ktpeterburške astronom-
ske olimpijade, v zaključni 
del tekmovanja pa se uvrsti-
jo tekmovalci, ki so dosegli 
zadostno število točk po kri-
terijih, ki jih določi organiza-
tor. Zaključni krog tekmova-
nja obsega teoretični in pra-
ktični del, pri čemer naloge 
pripravlja in popravlja ruski 
organizator tekmovanja, ki 
tudi podeljuje priznanja, so 
pojasnili pri DMFA.

»Ko sem izvedela, da sem 
se uvrstila na olimpijado, 
sem bila zelo vesela, saj me 
astronomija že od nekdaj 
veseli in navdušuje,« je pou-
darila Elizabeta Končan in 
dodala, da se ji zdi super, da 
bodo vedno obstajala podro-
čja, ki še niso raziskana in o 
katerih ne vemo še nič, obe-
nem pa občuduje, da smo 
ljudje o vesolju odkrili že 
toliko neverjetnih podatkov, 
čeprav so vsi objekti in nebe-
sna telesa izjemno oddalje-
na od nas in smo mi proti 
njim tako neopazni in maj-
hni. »Všeč mi je tudi to, da 
se vse povezuje z matemati-
ko in fiziko, pa tudi s kemi-
jo.« Kot je pojasnila, ji je 
pri nalogah izbirnega kro-
ga pomagala mentorica Teja 
Bergant, v ogromno pomoč 
so ji bili tudi podatki s sve-
tovnega spleta. »Za teoretič-
ni in praktični del tekmova-
nja pa sem se morala doma 

naučiti kar nekaj podatkov, 
saj na teh dveh stopnjah ni 
dovoljena uporaba zvezdne 
karte, žepnega računalni-
ka in podobno,« je pojasni-
la in dodala, da sicer mož-
ne rešitve in nove postopke 
reševanja odkrivaš, ko dobiš 
naloge, ki so po njenih bese-
dah nadvse zanimive, pou-
čne in izvrstno zastavljene. 
Tudi njena mentorica Teja 
Bergant je poudarila, da so 
naloge obsegale podatke, ki 
jih ne pozna vsak, recimo 
zemljepisne širine, razdal-
je med nebesnimi telesi in 
podobno. »Ocenjuje se ne 
samo rešitev, temveč pred-
vsem način razmišljanja in 
potek reševanja.« Ob tem 
je Teja Bergant svojo učen-
ko še pohvalila, da je letos ni 
bilo treba skoraj nič usmer-
jati in ji pomagati, saj jo ta 
tematika izredno zanima 
in se ji veliko posveča tudi 
doma. Naloge namreč od 

tekmovalcev zahtevajo zna-
nja, ki presegajo osnovno-
šolsko, sploh pa raven osme-
ga razreda.

Slovenski del tekmovanja 
poteka pod okriljem DMFA 
Slovenije, ki organizira sple-
tno povezavo z organizator-
ji v Rusiji, pripravi prevode 
nalog in poskrbi za izvedbo 
zaključnega kroga tekmova-
nja. »Na teoretičnem delu, 
ki je potekal 3. februarja na 
podružnični šoli Ihan Osno-
vne šole Domžale, je Eliza-
beta dosegla 31. mesto med 
94 tekmovalci osmega raz-
reda, ki so prišli čez izbirni 
krog. Na praktični del se jih 
je od teh uvrstilo 78,« je raz-
ložila Teja Bergant. Elizabe-
ta Končan je na koncu zased-
la skupno 34. mesto, za kar si 
je prislužila bronasto meda-
ljo. Za primerjavo – letos 
se je na olimpijadi pomeri-
lo okrog pet tisoč učencev in 
dijakov.

NAVDUŠUJE JO 
ASTRONOMIJA
Učenka osmega razreda Osnovne šole Cvetka Golarja Elizabeta Končan je na 27. sanktpeterburški 
astronomski olimpijadi osvojila bronasto medaljo.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Tulipan«

Pozdravljeni. Sem starejša 
gospa in me zanima, ali bom 
še kdaj lahko samostojno 
hodila in ali bo z zdravjem 
v redu? Kako bo z zdravjem 
mojih otrok in vnukov? Se bo 
sin, ki je v domu, kaj kmalu 
preselil v drugi dom? Najlepša 
hvala za odgovore.

Veseli me, da rubriko bere-
te tudi starejši bralci. Saj 
veste, pomembno je, koliko 
se počutimo mladi v srcu. 
Pogled v karte pravi, da bo 
kmalu prišel dan, ko boste 
lahko zopet hodili samostoj-
no. Tega boste zelo veseli in 
nazaj dobite vso energijo, kar 
se vam bo povsod poznalo. 
Vaše zdravje je in bo tudi 
vnaprej v redu. Seveda imate 
določene tegobe, ki so prišle 
skupaj z leti, ampak nimate 
nobenega poslabšanja. Pri 

zdravju otrok in vnukov ne 
vidim ničesar posebnega, 
samo tako naprej. Vidim neke 
skrbi, vendar niso potrebne, 
saj se vse uredi. Glede sina 
vidim pozitivne spremembe 
na vseh področjih v roku pol 
leta oziroma ob koncu letoš-
njega leta. Lepo vas pozdrav-
ljam in vam želim vse lepo.

»Veza«

Pozdravljeni, draga Tanja, že 
velikokrat ste mi pomagali 
rešiti probleme. Iz srca sem 
vam hvaležna za vse vaše pre-
tekle odgovore. Zopet se mi je 
pojavil problem in spet mi vi 
predstavljate rešilno bilko. Z 
možem nimava nobene čus-
tvene povezave več. Kaj me 
čaka? Ali bo odšel? Ali jaz 
ostanem sama in kako se bom 
znašla po tolikih letih skupne-
ga življenja? 

Tudi hčerka je sama. Hvala 
vam za vaše nasvete, želim 
vam vse dobro na vseh podro-
čjih in vas lepo pozdravljam.
Draga moja, biti v zakonski 
zvezi toliko let in biti pov-
sem zadovoljen in srečen ... 
Tisti, ki to trdi, najverjetneje 
laže. So vzponi in so padci. Je 
obdobje, ko so otroci majhni, 
bremeni nas služba in dru-
ge obveznosti in enostavno 
ni časa za premišljevanje o 
osebni sreči. Čez čas pa se 
zadeve obrnejo, ostane veli-
ko časa in potem se postavi 
vprašanje o zadovoljstvu. 
Ker nimate časovnega stroja, 
ne morete za nazaj čisto nič 
spremeniti. Naj vam povem, 
da mož ne bo nikamor odšel 
in na ta način ne boste ostali 
sami. Kajti njemu je všeč tak 
stil življenja, kot ga ima. Sku-
hano, oprano in vse, kot se 
šika, druge stvari pa si najde 

drugod. To, kar se mu trenut-
no dogaja, se mu ne bo dolgo 
časa. Samo kaj, ko to ponavlja 
vedno znova. Na ta način si 
krepi ego in si meče pesek v 
oči. Seveda ste prizadeti, kdo 
ne bi bil, ampak nič več pa 
vas ne boli, saj vam je postalo 
vseeno. Glejte le, da poskrbi-
te tudi zase in da ne trošite 
vse energije za vajin odnos, ki 
ga v resnici sploh ni. Saj veste, 
on se nikoli ne bo spremenil, 
spremenite se lahko samo vi 
sami. Hčerka ne bo več dolgo 
sama. Kot sem že rekla, spoz-
na partnerja preko prijateljev 
še v tem letu. In to ni oseba, 
po kateri me sprašujete, ker 
se še ne poznata. Vaša mama 
izkorišča vašo dobroto in 
teh besed mi je žal, saj to ni 
lepo in prav od nje. Ne smete 
dovoliti, da vas izčrpava in vas 
uničuje. Ne pozabite, imejte 
se radi. Želim vse dobro.

V Radovljici sta se 13. maja 2020 poročila Andraž Papler 
in Petra Kuhar, na Bledu 16. maja 2020 Naim Kosumi in 
Lea Duplica, v Škofji Loki pa 20. maja 2020 Danijel Bevk 
in Špela Pohleven.

Mladoporočenci

Alenka Brun

Z
ate bi je po Anz-
hetovih bese-
dah pesem, ki 
bi jo lahko vsak 
moški zapel svo-

ji izbranki. Za besedilo in 
melodijo je poskrbel sam, 
aranžma pa je delo Petra 
Ošlaja. Vokali in kitare za 
pesem so posneti v Anzhe-
tovem domačem studiu, saj 
zaradi situacije, ki jo je pov-
zročil novi koronavirus, sne-
manje drugje ni bilo mogo-
če in tudi videospot je zato 
tokrat nastal malce druga-
če: Anzhe ga je posnel kar 
doma in sam. Končni izde-
lek je torej kombinacija pos-
netkov v studiu, avtu, doma 
in v okoliški naravi, kjer mu, 
kot pravi, izbira lepih kotič-
kov ni delala problemov, saj 
teh v njegovem domačem 
kraju in okolici ne manjka. 

Kot glasbenik, ki se pre-
življa izključno z nastopan-
jem v živo, se seveda spra-
šuje, kdaj bo spet lahko 

nastopal in kakšne finan-
čne posledice bo to pusti-
lo pri organizaciji dogod-
kov. Anže verjame, da bo 
spet vse, kot je bilo, čep-
rav na malenkost drugačen 
način. O načrtih za prihod-
nost pa pove še, da pripra-
vlja še eno pesem, ki jo je 
naslovil Men si kul. Pravi, 
da jo bo verjetno snemal že 
z novim producentom, ki je 
tudi njegov idol iz srednje-
šolskih let. »Časa za ustvar-
janje imamo glasbeniki tre-
nutno dovolj,« še doda.

ZATE BI
Kranjskogorčan Anže Gregorič - Anzhe se po 
krajšem premoru vrača z novo pesmijo Zate bi.

Anzhe / Foto: osebni arhiv (Nik Bertoncelj)

Alenka Brun

D
olgoletni član 
PGD Predos-
lje Janez Anči-
mer je 18. maja 
2020 prazno-

val sedemdeseti rojstni dan. 
Sicer je sedaj doma v Bistrici 
pri Tržiču, vendar se v Pre-
doslje, kjer je odraščal, rad 
vrača. Član PGD Predoslje 
je že dobrih 56 let. Predsedo-
val mu je med letoma 1972 
in 1976, od leta 2008 je pra-
porščak društva, v vsem tem 
času pa se je nabralo tudi kar 

nekaj priznanj, na primer: 
leta 2013 je prejel plaketo 
gasilskega veterana, leto dni 
kasneje značko za dolgolet-
no, petdesetletno delo, leta 
2017 pa gasilsko odlikovan-
je 1. stopnje. Kot veteran se 
vedno udeležuje vaj in tek-
movanj v organizaciji Gasil-
ske zveze (GZ) Mestne obči-
ne Kranj in GZ Gorenjske 
in je tudi vedno prisoten na 
srečanjih veteranov kakor 
tudi na Prešernovem sem-
nju v Kranju, na gasilskih 
delavnicah v mesecu oktob-
ru – skratka še vedno je zelo 
aktiven.

JANEZOVIH SEDEMDESET

Janezovi gasilski kolegi so 
tokrat poskrbeli, da je pred 
hišo v Predosljah za njegov 
rojstni dan »zrasel« tudi 
mlaj. / Foto: arhiv PGD Predoslje

Janez na lanskem Srečanju 
veteranov GZ MO Kranj na 
Bregu ob Savi 

Alenka Brun

U
rban Žefran 
z Jesenic je v 
nedeljo, 24. 
maja, dopol-
nil častitljivih 

devetdeset let. Rodil se je v 
hribovski vasici Rut v Baški 
grapi kot najmlajši v druži-
ni s štirimi otroki. Dokler je 
bil pri močeh, se je rad vra-
čal v domači kraj. Je nam-
reč na vozičku, kljub temu 
pa mu zdravje kar dob-
ro služi. Zanj skrbi žena 

Terezija, ki je pri svojih 87 
letih še vedno zelo aktiv-
na. Pomaga ji tudi hčerka 
Sonja. Urban je vedno dob-
re volje, pravijo domači, pa 
tudi skromen. 

Danes ugotavlja, da se je 
mnogo stvari spremenilo, 
če pogleda nazaj. Na Jeseni-
ce ga je življenjska pot pri-
peljala, ker je iskal delo. V 
bistvu se je odpravil s tre-
buhom za kruhom. Zapos-
lil se je v jeseniški železar-
ni, kjer je 35 let opravljal 
precej težko delo – in tu je 
tudi dočakal upokojitev. S 

soprogo Terezijo imata dva 
otroka, poleg hčerke Sonje 
še sina Mirka, ter dva vnu-
ka, Grega in Mateja. Mirko 
z ženo Marto živi v Radov-
ljici, vendar starše na Jese-
nicah z ženo in otroki veli-
kokrat obišče. 

Na začetku sta Žefrano-
va kratek čas živela v Kam-
ni Gorici, potem sta se pre-
selila na Jesenice, kjer sedaj 
živita že več kot petdeset let. 
Če jima bo zdravje še naprej 
naklonjeno, bosta v kratkem 
praznovala tudi šestdeseto 
obletnico poroke.

DEVETDESET LET 
URBANA ŽEFRANA

Urban Žefran je v nedeljo praznoval devetdeseti rojstni dan. Na sliki v družbi soproge Terezije. 
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V kranjski porodnišnici so imeli v zadnjem tednu 19 poro-
dov, rodilo se je 12 deklic in 7 dečkov. Najtežja je bila dekli-
ca s 4055 grami, najlažja prav tako deklica, tehtala je 2200 
gramov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 14 novorojen-
čkov, od tega 5 deklic in 9 dečkov. Najtežji je bil deček, ki 
je tehtal 4670 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica 
pokazala 2930 gramov.

Novorojenčki
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF / 2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila T-CROSS  
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 10. junija 2020, na Gorenjski glas, Nazorje va 
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

VELIKA POMLADNA AKCIJA VW  
V AVTOHIŠI VRTAČ KRANJ!

Velika pomladna akcija za vozila  
na zalogi, posebne akcijske cene,  
popusti od 1000 € do 7000 €.
Bon za financiranje in zavarovanje  
v višini 1000 €.

AH Vrtač

AH Vrtač

AH Vrtač

ZA VSA IZDOBAVLJENA VOZILA DO 31. 5. 2020 DODATNA NAGRADA V VIŠINI 300 € BRUTO.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Zavitek iz kopriv in tunin namaz
Koprive so izjemno zdra-

ve, to je znano že od nekdaj. 
Poleg tega skoraj ni rastline, 
ki bi bila nam bolj dostopna. 
So zastonj in rastejo prak-
tično na vsakem vogalu. Le 
nekaj spretnosti je potreb-
ne pri njihovem nabiranju. 
Na krožnik jih lahko vključi-
mo v podobnih oblikah kot 
špinačo ali blitvo, odlično pa 
se izkaže tudi zavitek iz kop-
riv, ki ga lahko popestrimo 
z doma pripravljenim tuni-
nim namazom.

Za pripravo zavitka iz kop-
riv potrebujemo: 1 skodelico 
blanširanih koprivnih listov, 
40 g moke, 50 g masla, 3 dl 
mleka, 3 jajca, 1 strok česna, 
sol in poper, 1 pest naribane-
ga sira.

V kozici raztopimo mas-
lo in mu primešamo moko. 
Prilijemo nekaj mleka in 
mešamo z metlico, da do-
bimo gladko zmes. Nato 
prilijemo še preostalo mle-
ko in kuhamo, dokler se vse 
skupaj ne zgosti. Vmes ne-
prestano mešano. Odstavi-
mo s štedilnika in vmeša-
mo nasekljane koprivne 

liste in sesekljan česen. Po 
okusu solimo in popramo. 
Rumenjake in beljake lo-
čimo. Iz beljakov stepemo 
trd sneg. Rumenjake do-
damo k masi iz kopriv in 
dobro premešamo. Nazad-
nje vmešamo še sneg iz be-
ljakov. Večji pekač pokrije-
mo s peki papirjem ter nanj 
razporedimo pripravljeno 

testo. Pečemo v pečici, se-
greti na 200 °C, 15 minut. 
Ko je testo pečeno, ga vza-
memo iz pečice in zvrne-
mo na vlažno kuhinjsko 
krpo. Previdno odstranimo 
papir, na katerem se je bi-
skvit pekel. Še vroč biskvit 
skupaj s krpo tesno zvije-
mo v rulado in pustimo, da 
se ohladi. Ohlajen biskvit 

razvijemo in odstranimo 
kuhinjsko krpo. Potrese-
mo ga z naribanim sirom 
in zvijemo v rulado. Nare-
žemo na poljubno debela 
kolesa in postrežemo.

Za pripravo tuninega na-
maza potrebujemo: 2 ploče-
vinki tunine v lastnem soku, 
100 g kremnega sira, 1 strok 
česna, ščepec popra, 1 žličko 
limoninega soka.

Tuno odcedimo in jo stre-
semo v posodo. Dodamo 
kremni sir, nasekljan česen, 
ščepec popra in limonin sok. 
S pomočjo paličnega mešal-
nika vse skupaj zmeljemo v 
gladko zmes.

Nasvet: Namaza ni treba 
dosoljevati, saj sta dovolj sla-
na že tuna in kremni sir.

Sveža, po možnosti domača zelena solata je zagotovo ena 
najbolj priljubljenih solat.

Zelena solata z avokadom in agrumi

Potrebujemo 2 avokada, glavico ledenke, 2 pomaranči, 2 gre-
nivki, limono, olje, sol in poper.

Avokada prerežemo, odstranimo koščici, olupimo in na-
režemo na krhlje. Ledenko očistimo, operemo, narežemo 
in damo v skledo. Pomaranči in grenivki olupimo, krhljem 
odstranimo vso belo kožico. Lahko uporabimo pomelo. Li-
mono ožamemo. Avokado in sadje zmešamo, pokapamo z 
oljem, limoninim sokom ter začinimo. Zmešamo z ledenko 
in postrežemo.

Zelena solata z orehi, sirom in jabolki

Potrebujemo 20 dag zelene solate, 1 kislo jabolko, 10 dag sira 
brie, 3 dag orehovih jedrc, 3 žlice balzamičnega kisa, 5 žlic oliv-
nega olja, sol in poper.

Jedrca preberemo, lahko jih nasekljamo ali pa pustimo cela. 
Solato očistimo, operemo in narežemo. Jabolka olupimo, iz-
režemo pečke in narežemo na tanke krhlje. Brie narežemo 
na kocke. Zmešamo solato in jabolka. Posebej zmešamo kis, 
olje, sol in poper ter s tem prelijemo solato. Zmešamo in 
potresemo s sirom in orehovimi jedrci. V solato damo lahko 
tudi grozdje. Zelena solata je lahko mešana.

Solata s puranom, jajci in sirom

Potrebujemo glavico solate (Lollo rossa), 3 jajca, 30 dag puranjih 
zrezkov, 10 dag sira, 2 žlici olja, 4 paradižnike, 1,5 dl jogurta, 2 
žlici majoneze, žlico kečapa, žličko gorčice, sol in poper.

Jajca trdo skuhamo. Meso solimo in spečemo. Ko se malo 
ohladi, ga zrežemo na trakove. Jajca olupimo in narežemo na 
četrtine. Sir narežemo na kocke, paradižnike pa na krhlje. So-
lato očistimo, operemo in narežemo. Jogurt zmešamo z majo-
nezo, kečapom in gorčico. Dosolimo, popramo. Vse sestavine 
zmešamo. Obložimo še z narezanimi jajci in postrežemo.

Solata s praženimi mandlji in jagodami

Potrebujemo 100 g mandljev v lističih, 2 nasekljana stroka česna, 
žličko gorčice, 3 žlice balzamičnega kisa, 2 žlici rjavega sladkor-
ja, 100 g rastlinskega olja, 1 veliko glavo (rimske) solate, 400 g 
narezanih svežih jagod in 200 g zdrobljenega sira feta.

V ponvi na srednje močni vročini prepražimo mandlje. V skledi 
pripravimo preliv: zdrobimo česen in dodamo med, gorčico, 
kis, sladkor in olje. V veliko skledo damo narezano solato, 
jagode in sir. Prelijemo z mešanico, posujemo z mandlji in 
postrežemo.

Mojca Logar

Ljudje imamo pogosto svo-
je ustaljene poti, restavracije, 
jedi, izlete, pohode, kolesar-
jenja. Tja zahajamo in izlete 
ponavljamo, ker so nam ljubi. 

Jaz sem zelo vesela, če grem 
vsaj enkrat v letu na Češko 
kočo ali pa na Ratitovec, po 
kolesarski poti iz Mojstrane v 
Rateče, čez Jamnik in Jelovico 
v Bohinj. Kadar sem na sloven-
ski obali, grem vedno peš čisto 
ob morju iz Izole v Piran. Med 
ustaljene kolesarske poti sem 
lani uvrstila tudi kolesarjenje 
od Rateč v Pontebbo in pot po 
Braniški dolini. In prav Bra-
niška dolina nas je vse skupaj 
tako prevzela, da je vredna 
ponovitve ne le enkrat na leto, 
tudi pogosteje. Tako smo se v 
nedeljo podali v vas Manče 
pri Podnanosu, kjer se je za-
čelo naše kolesarjenje. Najprej 
nas je prijetno presenetil veter, 
ki nam je tokrat pihal v hrbet. 
Kaj je lepšega, kot neprometna 
pot, rahel spust, ki te po dob-
ri uri pripelje do vasi Branik. 
Odlična gostilna in kosilo sta 
bila eden od magnetov, da sta 
Rok in Eva še šla z nama. Na 
družinskih izletih z vsemi ot-
roki nismo pogosto obiskovali 
gostiln. Malica iz popotne tor-
be je bila najpogostejše okrepči-
lo. Sedaj, ko tudi jaz okušam, 
kako funkcionira povprečna 
družina z dvema otrokoma, si 
mislim, kako je to enostavno. V 
gostilni vprašata, če lahko na-
ročita vsak svoje kosilo. Seveda 
lahko, ponosno odgovarjava. 
»A sladico tudi?« »Tudi, ni 
problema.« Kaj pa je to, si mis-
lim, po drugi strani pa vem, da 
ju malo podkupim. Kako smo 
smešni. Dobro vem, kaj bi bilo, 
če bi ostala doma. Televizija v 

lepem sončnem vremenu je ne-
izbežna, telefon in računalnik 
tudi. Poznam starše, ki skrijejo 
aparate in napeljavo. Potem 
pozabijo, kam so vso to kramo 
skrili, in na koncu vsi skupaj iš-
čejo danes nepogrešljive napra-
ve, ki pa otroke tudi poneum-
ljajo. Torej: veter nam je pihal 
v hrbet, čebele v številnih pre-
mičnih čebelnjakih so že nab-
rale cvetlični med, akacija in 
lipa bosta kmalu medili. Vin-
ska trta je že lepo ozelenela in 
vrtnice so v polnem razcvetu. 
Vozimo se še naprej proti Pr-
vačini in pomislim, to je jedro 
aleksandrink. Od tod so torej 
mlada dekleta in matere naj-
pogosteje odšle s trebuhom za 
kruhom. Doma so pustile ne-
bogljene otroke, njive in može. 
Revščina jih je pognala v tujo 
deželo. V Egipt so odšle kot na-
vadna kmečka dekleta, vračale 
so se kot gospe, svetovljanke. 
Pot smo nadaljevali čez Vipa-
vska brda. Na vrhu se odpre 
imeniten pogled na Vipavsko 
dolino, ki jo obkroža Trnovski 
gozd. Kako je naša dežela lepa 
in predvsem raznolika. Uro 
vožnje, v katerokoli smer, pa 
je vse čisto drugače. In prav to 
me vleče na ustaljene poti, ki 
so pravzaprav vedno iste, moje 
doživljanje pa je vsakič novo in 
drugačno. Kupili smo še češnje 
in izletu ni več kaj dodati. 

Gotovo imate tudi vi svoje 
ponavljajoče se rituale, obi-
čaje in poti, ki nas vlečejo, da 
jih obiskujemo vedno znova. 
Vseeno pa je vredno poiskati 
tudi kaj novega. Mnogi ne-
znani kraji in ljudje nas še 
vedno čakajo …

Ustaljene poti
Janez Logar

Vsi prihajamo iz neke dru-
žine. Dobre, malo manj dobre, 
slabe ali celo iz zelo slabe, kjer 
je bilo veliko trpljenja. Človek je 
vedno težil k povečanju sreče in 
k zmanjšanju trpljenja. Dana-
šnje materialno življenje se je 
v zadnjih petdesetih letih tako 
zelo močno izboljšalo, da naši 
stari starši ne bi mogli verjeti 
očem. Praktično imamo vse za 
lagodno življenje. Kljub temu 
pa vemo, da ima vsak izmed 
nas svoj križ. Pogosto ne vemo, 
kaj z njim početi. Najslabše je, 
če ne naredimo nič ali da se 
pretvarjamo, da je vse v redu. 
Kje so vzroki, da današnji člo-
vek ne uživa sreče v večji meri? 
Verjetno jih je več. Tako si tudi 
lažje ustvarimo sliko in razla-
go lastnega življenja. 

Današnja znanost (psiho-
logija, nevrologija, genetika) 
nedvoumno dokazuje, kako 
prefinjeno in zagotovo se iz 
družine v družino medgene-
racijsko prenašajo družinska 
vzdušja, bolezni, nagnjenost k 
načinu reševanja življenjskih 
problemov, strahote genocidov 
naših staršev, vojne izkušnje 
naših staršev in starih staršev 
… Hkrati vemo tudi, da pod-
zavestno odigravamo prikrite 
in neizgovorjene zgodbe svojih 
prednikov. Zato je tako zelo 
pomembno, iz kakšnih družin 
izhajamo. To je naš »materi-
al«, kjer smo odraščali, in to je 
»material«, ki so ga tudi naši 
starši v veliki večini dobili. Za 
nas je pomembno, da vemo več 
o sebi, več o svojem rodu. 

Kaj naj bi nas utegnilo zani-
mati? Predvsem tisto, kar je za-
molčano, kar je skrivnost, kajti 
molk je najbolj zanesljiv način 
prenosa notranjega trpljenja 

iz generacije v generacijo. Ali 
so bile v naši rodbini prezgo-
dnje smrti, ali je bil pri naših 
prednikih v družini kdo zane-
marjen, izoliran, pozabljen? 
Kdo je to bil? Ali je kdo naredil 
samomor? Ali je imel kdo od 
staršev ali starih staršev pred 
poroko drugo ljubezen, ki mu 
je bila preprečena? Ali smo 
imeli v svojem rodu mrtvoro-
jene otroke, splave? Kako so 
naši starši, stari starši preživeli 
drugo svetovno vojno? Kje so 
bili, kaj so delali? Kdo je bil po 
krivem obsojen? Ali je kdo koga 
močno prizadel? Ali so nas v 
vasi zaradi česarkoli obsoja-
li? Koga v družini so izločili? 
Zakaj? Kdo se je postavil na 
njegovo stran? Kakšen odnos 
smo imeli do institucij, tujcev, 
države, sosedov in kakšnega 
oni do nas? Kdo izven druži-
ne je imel pomemben vpliv na 
našo družino? Zakaj? Kdo je 
bil alkoholik? Za temi dogodki 
so vedno (čustvena) doživlja-
nja prednikov, ki s časom ne 
izginejo. Prenesejo se na nas. 
Imajo svoje življenje v nas. Kot 
bi nekaj v nas živelo. Kar ni-
mamo ozaveščeno, se nam do-
gaja kot usoda – in mi še vedno 
mislimo, da na to nimamo 
vpliva. Čeprav se pogosto zdi, 
da smo pod vplivom nedokon-
čanih zgodb svojih prednikov, 
to ni res. Kot da bi imeli dve 
izbiri – ali nadaljevati zgod-
bo našega rodu ali zaključiti, 
predrugačiti, spremeniti, kar je 
bremenilo prejšnje rodove. Ne-
kako je čutiti, da z leti še bolj 
vidimo te povezave.

Družinsko drevo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Operater na CNC-strojih, m/ž (Križe pri Tržiču) 
Pogoji: IV. ali V. stopnja izobrazbe smer strojništvo, orodjarstvo, oblikovalec kovin ali 
nekajletne izkušnje na delovnem mestu operater na CNC-stroju, natančnost, samo-
stojnost, zanesljivost in odgovornost. Intec MKD, d. o. o., Retnje 1a, 4294 Križe. Prija-
ve zbiramo do 10. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec v oficini lekarne, m/ž (Jesenice) 
V Lekarni Plavž zaposlimo magistra farmacije za delovno mesto svetovalec v ofici-
ni lekarne. Zaželena so dodatna znanja (homeopatija, pregled uporabe zdravil ...). 
Pogačnik Lea – Lekarna Plavž, Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Prijave zbira-
mo do 3. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni oz. elektro tehnik, m/ž (Lesce) 
Vodenje montaž in servisa na področju Slovenije, poznavanje tehnične dokumen-
tacije, kontrola dela na terenu, prodaja, posredovanje, servis. TOM servis, d. o. o., 
Alpska 43f, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 21. 6. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Mesar-prodajalec, m/ž v PE na območju Gorenjske
Pričakujemo: katerokoli stopnjo izobrazbe, vsaj 1-letne delovne izkušnje na po-
dobnih delovnih mestih, poznavanje dela v trgovini. Eurospin Eko, d. o. o., Renški  
Podkraj 64, 5292 Renče. Prijave zbiramo do 14. 6. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: izobrazbo ustrezne stopnje in smeri, ambicioznost pri svojem delu, 
vsaj 2 leti delovnih izkušenj, urejenost in komunikativnost. Slowatch, d. o. o., Po-
dutiška cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 6. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja kakovosti, m/ž (Križe pri Tržiču) 
Opis delovnega mesta: organizacija in vodenje poslovne funkcije kakovosti ter siste-
ma kakovosti v podjetju po standardu ISO 9001:2015, ISO 14001 in ostalih standardov 

s področja dela, vodenje kontrole kakovosti (vhodna in končna kontrola, kontrola v 
procesu), obvladovanje kontrolne in merilne opreme ... Intec MKD, d. o. o., Retnje 
1a, 4294 Križe. Prijave zbiramo do 18. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir, m/ž (Kranj) 
V ekipo vabimo izkušenega sistemskega inženirja. Skupaj s sodelavci iz ekipe bos-
te skrbeli za upravljanje strežniške infrastrukture podjetja, obenem pa predlaga-
li spremembe in izboljšave v sodelovanju z našimi poslovnimi razvijalci pri analizi 
in pripravi rešitev, ki jih Četrta pot razvija in vzdržuje za potrebe svojih strank. Če-
trta pot, d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 6. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Strokovni svetovalec v salonu GA+ kuhinje (Kranj, Ljubljana) 
Iščemo osebo, ki je samoiniciativna, natančna, timsko in prodajno naravnana ter 
jo veseli delo s strankami. Nudimo urejeno delovno okolje, mentorstvo, možnost 
osebnega razvoja, redno in stimulativno plačilo. Od kandidatov pričakujemo ure-
jenost, komunikativnost, željo po pridobivanju novega znanja, učenju in predvsem 
veselje do dela. Aparati, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 21. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v vrtnem centru Kalia Kranj, m/ž
Izbrani kandidat bo zadolžen za naslednja dela in naloge: prevzemanje, pregledo-
vanje in pripravljanje tehničnega blaga za prodajo. Semenarna Ljubljana, d. o. o., 
Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 5. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Inženir geodet, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj VI. stopnjo izobrazbe, poznavanje zakona o zemljiškem katastru, 
poznavanje predpisov o projektiranju cest, strokovni izpit iz geodetske stroke, de-
lovne izkušnje so zaželene, možnost zaposlitve tudi brez njih, vozniško dovoljenje 
B-kategorije. Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 3. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (sezonsko delo v Marketu Zaka, Bled) 
Če: imate dokončano trgovsko šolo oziroma zaključeno IV. stopnjo izobrazbe, lah-
ko pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno na-
ravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč 
za vas. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 6. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo osebe, ki jih veselijo delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na 
prodajne police, urejanje videza trgovine, veselje do dela s strankami. TEDi Betri-
ebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 10. 6. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved

Torek
26. 5.

8/21 °C

Nedelja 
31. 5.

8/20 °C

Sreda 
27. 5.

Četrtek
28. 5.

Petek
29. 5.

Sobota
30. 5.

8/22 °C 10/19 °C 9/19 °C 8/20 °C

Ponedeljek 
1. 6.

Torek
2. 6.

Sreda
3. 6.

Četrtek
4. 6.

9/21 °C 9/21 °C 10/22 °C 10/22 °C

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

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

Rezultati 42. kroga – 24. maja 2020
6, 12, 15, 17, 19, 21, 23 in 38

Loto PLUS: 11, 14, 18, 20, 22, 33, 37 in 23
Lotko: 497751

Sklad 43. kroga za Sedmico: 1.780.000 EUR
Sklad 43. kroga za PLUS: 290.000 EUR
Sklad 43. kroga za Lotka: 340.000 EUR

LOTO

Javno vodstvo v četrtek, 28. maja 2020,  
ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. 

Vljudno vabljeni
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26. 5. tor. Zdenko 5.18 20.40

27. 5. sre. Janez 5.18 20.41 

28. 5. čet. Avguštin 5.17  20.42 

29. 5. pet. Magdalena 5.16 20.43

30. 5. sob. Ivana 5.16 20.44

31. 5. ned. Angela, binkošti 5.15 20.45

1. 6. pon. Fortunat 5.14 20.46

tedenski koledar
 vzhod zahod 

Do konca 
šolskega leta 
vsak dan že 

od 10. do 20. ure.
Odgovor je pogovor.
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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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7 8 4 6
1 9 5 4 7

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

7 1 5 6 4
4 2 7

8 6 5 9 1
2 3 5
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REŠITEV

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

7 2 6
9 1 2
4 8 7

1 8
8 4 9 7

1 5
4 6 5

7 3 8
8 2
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REŠITEV

7 5 2 4 6 3 8 1 9
9 3 8 5 7 1 6 2 4
4 6 1 9 2 8 7 5 3
3 2 9 1 4 7 5 8 6
8 4 5 2 3 6 1 9 7
6 1 7 8 9 5 4 3 2
2 8 4 6 1 9 3 7 5
1 7 6 3 5 2 9 4 8
5 9 3 7 8 4 2 6 1
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752463819
938571624
461928753
329147586
845236197
617895432
284619375
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Medvode – Podjetje Helios TBLUS je Civilni zaščiti Občine Med-
vode doniralo štiristo kosov politrskih razkužil za dezinfekcijo 
rok in površin. Civilna zaščita je donacijo razdelila šolam in 
vrtcem na območju občine. To že druga donacija omenjenega 
podjetja, pred tedni so darovali razkužila za skupne prostore v 
večstanovanjskih objektih.Donacijo sta Francu Jarcu, poveljniku 
Civilne zaščite Občine Medvode, predala Roman Pirnat, direktor 
podjetja, in Miha Pirc, odgovoren za varstvo pri delu v podjetju.

Donacija razkužil medvoški Civilni zaščiti

Medvode – V ponedeljek, 18. maja, je Javni zavod Sotočje v 
Športni dvorani Medvode začel izposojo električnih koles. Za 
izposojo so na voljo štiri gorska in dve treking kolesi. Izposoja 
je možna vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, 
lahko pa si jih izposodite tudi za cel konec tedna ali celo za 
cel teden.

V Medvodah začeli izposojo električnih koles

Medvode – Od ponedeljka, 25. maja, je na liniji 15 (Staneži-
če–Medvode–Sora) Ljubljanskega potniškega prometa začel 
veljati spremenjen delavniški vozni red. Spremenjen je odhod 
iz Sore s 7.30 na 7.39, ter odhod iz Stanežič z 8.10 na 8.18. Vsi 
drugi odhodi ostanejo nespremenjeni.

Spremenjen vozni red avtobusa do Sore
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ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama in babica

Beba Kambič
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za darovano  
cve tje in sveče ter vsem, ki ste Bebo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj. 
(Tone Kuntner)

ZAHVALA

V 79. letu nas je zapustil

Janez Čibej
Ob boleči izgubi dragega moža, atija in ata se iskreno zahvaljuje-
mo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, bivšim sodelavcem 
VGP Kranj, Čebelarskemu društvu Preddvor za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku za lep cerkveni obred, 
pogrebni službi in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala vsem, ki 
ste ga imeli radi. 

Žalujoči: žena Darinka, sinova Marko in Jani z družinama
Kranj, maj 2020

ZAHVALA

Ob nepričakovani in nenadni izgubi dragega sina, očeta in brata

Zorana Pogačnika
z Ovsiš

se iskreno zahvaljujemo njegovim sosedom z Ovsiš, njegovim bivšim sosedom iz 
Podnarta, sodelavcem in direktorici Mariani Karli Rebernik iz podjetja Atotech, za 

izrečena sožalja in denarno pomoč. Hvala zastavonoši Matjažu, nosačem Juretu, Petru, 
Vojku in Robertu Primcu za ognjevit govor. Hvala Maši, Špeli in stricu Iztoku z ostalimi 

njegovimi, Angelci in Tončku, sorodnikom iz Švedske, posameznikom za poslane 
telegrame in vsem, ki ste ob Zoranovem odhodu čutili bolečino.

Žalujoči vsi njegovi
Podnart, maj 2020 

MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-glas.si

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu umrla naša draga

Ana Gajski
po domače Faričova

K večnemu počitku jo bomo pospremili 27. maja 2020, ob 15. uri 
na pokopališču v Tržiču. Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici na 
dan pogreba od 11. ure dalje.

Žalujoči vsi njeni

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,
ne bo te zbudila.
Z menoj bo jokala,
z menoj šepetala
bo tvoje ime ... 

V  91. letu je tiho zaspala naša draga

Marija Zupan
roj. Šifrer

iz Kranja, dolgoletna tajnica Gimnazije Kranj 

K zadnjem počitku jo bomo spremili v petek, 29. maja 2020, ob 15. uri na Mestnem 
pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na 

tamkajšnjem pokopališču. Pogreb bo v ožjem krogu družine in prijateljev.  
Po pogrebu bo sv. maša zadušnica v farni cerkvi sv. Modesta na Zlatem polju.

Naj nam ostane v lepem spominu.

Žalujoči: družina Šifrer, družina Zupan in prijatelji

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!  

Spoštovani! 
Zaradi nevarnosti okužbe  
s koronavirusom je okence 
za sprejem strank začasno  
zaprto.

Osmrtnice, zahvale in male 
oglase lahko oddate v poštni 
nabiralnik, ki je na desni strani 
vrat v našo stavbo, ali pošljete 
po e-pošti: malioglasi@g-glas.si. 
Lahko pokličete tudi naročniško 
službo, vsak dan od ponedeljka 
do petka od 8. do 15. ure, tele-
fon 04/201-42-47.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v bloku, v 
Stražišču pri Kranju, tel.: 031/302-
411 20001107

TEHNIKA
PRODAM

GLASBENI stolp Samsung, 60 W 
in 32 LP plošč z gramofonom, tel.: 
031/441-543 20001118

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

2 KOVINSKI postelji dim. 90 x 200,  
sestavljivi, srebrni, tel.: 040/300-770 
 20001105

KOPALNIŠKO omarico, 100 x 60 x 15 
cm, z ogledalom, tel.: 031/441-543  
 20001117

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 20000999

STARINE
PRODAM

SLAMOREZNICO, ugodno, tel.: 
04/59-61-069, 040/613-705 
 20001109

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001116

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILNIK umetnega gnoja Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901 20001115

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 20000984

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 041/416-
241 20001111

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 20000920

PONIJA, žrebca, starega 5 let, tel.: 
051/303-294 20001112

OSTALO
PRODAM

ŽAGOVINO za nastil z dostavo, tel.: 
041/695-021 20001119

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu natakarju/-ici za 
delo v restavraciji. Nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Makarončki, d.o.o., Podgo-
rica 21, Lj. Črnuče, tel.: 041/328-
590  
 20000978

MLADINSKA knjiga nudi priložnost 
zaslužka vsem, ki imate radi delo z ljud-
mi. Zdene Brovč, s.p., Zminec 127, 
Šk. Loka, tel.: 040/304-270 
 20001114

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20000939

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20000940

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
opleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 20000861

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  
 20000937

RAZNO
PRODAM

BROŠKO s kamni za k narodni noši, 
tel.: 04/57-21-452 
 20001113

KVALITETNO zidno opeko za kamine 
in suhe butare, tel.: 068/138-796 
 20001110

SNEŽNA rolba Polar 5056 – 55 cm, 
kosilnica, klina 75 cm Geo-tec, tel.: 
031/543-565 
 20001108

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

IZLETI

Spletno Majsko romanje po Rožnovenski poti
Brezje pri Tržiču – Prijatelji Rožnovenske poti drugič vabi-
jo na spletno Majsko romanje po Rožnovenski poti, ki bo 
potekalo v soboto, 30. maja, z začetkom ob 8.30. Tokrat bo 
modre misli namenil pater dr. Robert Bahčič. Romanje se bo 
začelo na Brezjah izpred oltarja Marije Pomagaj v Baziliki. 
Po poti bo romarje spet povezovala molitev vseh štirih delov 
sv. rožnega venca, vsako skrivnost pa bodo spremljale misli 
Berte Golob iz knjižice Skriti zaklad.

OBVESTILA
Cicibanove urice
Tržič – Vrtec Tržič vabi otroke v starosti od treh do šestih 
let, ki prihodnje »šolsko« leto ne bodo obiskovali vrtca, da 
se priključijo Cicibanovim uricam. Te bodo potekale dvakrat 
tedensko v popoldanskih urah v eni izmed enot Vrtca Tržič, 
s predvidenim začetkom v mesecu septembru. Starši lahko 
vpišete otroka v Cicibanove urice z vpisnim listom, ki je na 
voljo na spletni strani Vrtca Tržič, v zavihku Vpis. Za vse do-
datne informacije o programu lahko pokličete na telefon 04 
59 71 600 ali 04 59 71 607. 

RAZSTAVE

Zornica 
Škofja Loka – Od srede, 27. maja, bo v Galeriji Ivana Gro-
harja na ogled razstavni projekt Zornica. Gre za nadgradnjo 
interaktivnega in intermedijskega projekta, ki ga je skupina 
ustvarjalk in ustvarjalcev izpeljala lani v cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Crngrobu. 

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: 
SPROSTITEV ZA VSO DRUŽINO, ki je bila objavljena v 
Gorenjskem glasu 8. maja 2020, so: 1. nagrado, darilno 
kartico želja v vrednosti 15 EUR, prejme Marjan Zajec, 
Jesenice; 2. in 3. nagrado, knjigo Zdravje in Jaz – Prijatel-
ja, pa prejmeta Milan Požar, Rateče - Planica in Jože 
Živalič, Mavčiče. Nagrajencem čestitamo!

KAŽIPOT
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Mateja Rant

Bled – Čistilno akcijo je tudi 
letos pripravilo Društvo za 
podvodne dejavnosti Bled 
(DPD Bled) pod okriljem 
Slovenske potapljaške zve-
ze in v sodelovanju z Ri-
biško družino Bled, Občino 
Bled in Infrastrukturo Bled. 
V okviru svojega družbeno 
odgovornega projekta Raz-
mišljaj EKOlogično so ak-
cijo drugič zapored podprli 
tudi v podjetju SPAR Slove-
nija. Po besedah predstavni-
ka organizatorja Marka Ga-
jića so tokrat iz jezera odstra-
nili za okrog pol tone odpad-
kov, med katerimi se še ved-
no najdejo gradbeni mate-
rial, pločevinke, stekleni-
ce in plastenke ter celo aku-
mulatorji in baterije. Čistil-
na akcija pa vedno predsta-
vlja še dodatno priložnost za 
odstranjevanje invazivne tu-
jerodne školjke potujoče tri-
kotničarke.

Akcijo so letos zaradi raz-
mer v povezavi z bolezni-
jo covid-19 pripravili v ne-
koliko okrnjenem obsegu, 
kljub temu pa se je v sobo-
to na Bledu zbralo okrog se-
demdeset potapljačev, ki so 
čistili jezero. »Zaradi epide-
mije tokrat nismo pošiljali 
vabil prijateljskim potaplja-
škim društvom, ampak smo 
akcijo pripravili predvsem v 
okviru našega društva, že po 
tradiciji pa so se nam pridru-
žili tudi člani potapljaškega 

kluba Pro Dive iz Maribora,« 
je razložil predsednik DPD 
Bled Janez Andrejc. Po nje-
govih besedah je smeti v je-
zeru iz leta v leto manj, kljub 
temu pa so vedno znova pre-
senečeni, kaj vse se čez leto 
nabere v njem. »Tako bo 
tudi po letošnji akciji jeze-
ro spet malo lažje 'zadiha-
lo',« je poudaril Andrejc in 
dodal, da so se ob tej prilož-
nosti posvetili tudi odstra-
njevanju tujerodne potujo-
če trikotničarke. »Jezero si-
cer sproti sistematično preg-
ledujemo in školjko redno 
odstranjujemo, saj je to nuj-
no, če jo želimo obdržati pod 
nadzorom.« Razmere za 

potapljanje tokrat niso bile 
najboljše, je še pojasnil An-
drejc, saj je bilo v vodi veliko 
cvetnega prahu, kar je pos-
labšalo vidljivost. Prostovolj-
cem, ki so čistili jezero, se je 
letos pridružil tudi slovenski 
igralec in televizijski voditelj 
Nik Škrlec, ki je tudi strasten 
potapljač, je pojasnil in priz-
nal, da je bilo to eno njego-
vih prvih potapljanj z jeklen-
ko. »Potop v jezeru je zabav-
na izkušnja, seveda če imaš 
ob sebi ljudi, ki vedo, kaj de-
lajo.« Poudaril je še, da mu 
je bilo v čast, da so ga povabi-
li zraven. »Pomembno je ši-
riti zavest, da je naravo treba 
ohranjati in skrbeti zanjo.«

Župana Janeza Fajfarja ve-
seli, da se količina smeti v je-
zeru zmanjšuje. »Skupni in-
teres nas vseh je, da je jeze-
ro čisto,« je poudaril in dodal, 
da je tudi vlada dokazala, da ji 
ni vseeno, kaj se dogaja z je-
zerom. Jezero se je zaradi in-
tenzivnega cvetenja alg konec 
lanskega leta obarvalo rdeče. 
Alge so ta čas sicer potonile v 
globino in je jezero vsaj na vi-
dez lepše, kljub temu pa išče-
jo trajne rešitve. »V tem ted-
nu se bomo sestali s sedmimi 
ponudniki, ki bodo predstavi-
li svoje predloge za rešitev teh 
težav, odločitev pa bomo spre-
jeli v sodelovanju s strokov-
njaki,« je napovedal župan.

Jezero spet lažje »zadihalo«
Na Bledu so minulo soboto izvedli tradicionalno, že 27. akcijo čiščenja dna in obrežja Blejskega jezera. 
Količina odpadkov v jezeru se sicer zmanjšuje, a še vedno so jih nabrali za več kot pol tone.

Jezero so očistili za pol tone smeti. / Foto: Gorazd Kavčič

Obiskovalci v jezeru »izgubijo« marsikaj, od dežnikov ...  ... do mobilnih telefonov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Danes bo sprva precej sončno, popoldne pa spremenljivo ob-
lačno. Nastalo bo nekaj ploh. Pihal bo severnik, ki bo izrazitejši 
pod Karavankami. Jutri bo pretežno jasno in suho. V četrtek bo 
več oblačnosti, možna bo kakšna ploha. Razmeroma sveže bo.

Alenka Brun

Bohinjska Bistrica – Ni prav 
veliko kampov, ki so tako 
čudovito vpeti v mirno in 
neokrnjeno naravno kuli-
so, kot je Kamp Danica. Na 
robu Triglavskega narodne-
ga parka s pogledom na Tri-
glav in Bohinjske gore leži ta 
zelena oaza ob Savi Bohinj-
ki na obrobju Bohinjske Bi-
strice, kar gostom omogoča, 
da lahko počitnice ali dneve 
preživijo popolnoma brez 
uporabe avtomobila. Odprt 
pa je celo leto. 

Pred kratkim je kamp do-
bil zanimivo pridobitev: Pas-
tirjevo deželo. Ideja o njej 
se je rodila v Turističnem 

društvu (TD) Bohinj, skulp-
ture pa je iz slovenskega 
hrastovega lesa naredil Mar-
ko Grašič, sicer doma iz Gor-
nje Radgone.

Tako so se v Pastirjevi de-
želi, na majhnem kotičku ob 
otroških igralih pri Savi Bo-
hinjki, zbrali prijatelji s pla-
nin, ki so se znašli na tem 
mestu zato, da bi ljudi sez-
nanili z dolgoletno tradicijo 
Bohinja. V lesenih skulptu-
rah prepoznamo pastirčka, 
pastirico, sirarja, pastirja s 
krošnjo, kravo, telička, ovco, 
zajca in kozo. Na tabli pred 
Pastirjevo deželo pa je tudi 
razloženo, kakšna je v plani-
nah naloga likov, ki so pred-
stavljeni skozi les.

Pastirjeva dežela 

V želji, da bi s tradicijo Bohinja seznanili tudi goste kampa, 
so pred kratkim v Kampu Danica postavili simpatično 
Pastirjevo deželo. / Foto: TD Bohinj

Mavčiče – Iz društva Sorško polje sporočajo, da se pripravljajo 
na ogled dobrih praks pridelave in predelave zdrave hrane na 
Dolenjskem. Na pot se bodo odpeljali v soboto, 13. junija, 
obiskali pa bodo kmetije, ki oskrbujejo tržnici v Mavčičah in 
Stražišču pri Kranju. Pot jih bo namreč vodila do domačije 
Pivec v Vratih pri Bogenšperku, kjer jim bo znana zeliščarica 
Jožica Bajc Pivec predstavila pridelavo zelišč. Nato bodo obi-
skali domačijo Gracar, kjer so se odločili za vzrejo krškopoljskih 
prašičev in jelenjadi. Sledil bo ogled domačije Volka Turjaške-
ga. Njihova zadnja postaja bo ekološka in deloma tudi biodina-
mična domačija Mehak v Gornjih Dolah pri Škocjanu. Prijave 
po elektronski pošti zdenka.jerala@gmail.com že sprejemajo.

Ogledali si bodo dobre prakse

Bled – Na Bledu od včeraj ponovno deluje sistem za avto-
matizirano izposojo koles Bled Green Ways, ki je namenjen 
promociji trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih 
navad občanov pri vsakdanjih opravilih. Kolesarnice sistema 
so na štirih lokacijah, uporabniki pa imajo možnost izposoje 
mestnih, treking in električnih koles, pojasnjujejo na Občini 
Bled. Pri uporabi sistema, dodajajo, je treba upoštevati splo-
šne ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zaščito 
pred okužbo z novim koronavirusom. »Priporočamo, da pri 
uporabi koles upoštevate zadostno medsebojno razdaljo, si 
temeljito razkužite roke pred prevzemom in po oddaji kolesa 
ter se ne dotikate obraza, preden si umijete ali razkužite roke.« 
Razkuževanje rok pred in po uporabi kolesa je obvezno, tako 
za razkuževanje kot za razkužilna sredstva pa mora poskrbeti 
vsak uporabnik sam.

Ponovno možna izposoja koles




