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Zeleno, ustvarjalno in 
pametno gospodarstvo
Slovensko gospodarstvo bo na tu-
jih trgih zastopalo prvih devet-
najst izbranih podjetij in organiza-
cij, zavezanih načelom zelenih, 
ustvarjalnih in pametnih rešitev 
ter izdelkov. Jeseni se jim jih bo 
pridružilo novih dvajset.
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GORENJSKA

Inovativnost zaposlene 
tudi povezuje
Na Iskratelovem tednu inovativ-
nosti je sodelovalo skupno okoli 
petsto osnovnošolcev, dijakov, 
študentov ter domačih in tujih 
strokovnjakov. »Inovativnost je 
del našega DNK,« poudarja glavni 
direktor Željko Puljić.
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GORENJSKA

Marica Albreht  
častna občanka
Na slavnostni seji ob občinskem 
prazniku so v Žireh zaznamovali 
dan državnosti in občinski pra-
znik, v sklopu katerega so podelili 
tudi letošnja občinska priznanja. 
Marica Albreht je postala častna 
občanka.
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ZADNJA

Letos imeli  
»vznemirljivo« šolo
Jutri se zaključuje šolsko leto, ki je 
bilo nekaj posebnega, sta v svo-
jem nagovoru šolarjev, njihovih 
staršev in učiteljev poudarila pred-
sednik republike Borut Pahor in 
ministrica za izobraževanje, zna-
nost in šport Simona Kustec.

24

VREME

Danes bo večinoma sonč-
no. Jutri bo več oblačnosti. 
Popoldne so možne nevih-
te. V četrtek bo oblačno s 
plohami in nevihtami.

13/25 °C
jutri: oblačno
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Dan državnosti pra-
znujemo v spomin na 25. ju-
nij 1991, ko je Slovenija for-
malno postala neodvisna. Na 
ta dan sta bili sprejeti Dekla-
racija o neodvisnosti Sloveni-
je in Temeljna ustavna listi-
na o samostojnosti in neodvi-
snosti Slovenije, slavnostna 
razglasitev je bila naslednji 
dan na Trgu republike v Lju-
bljani. Dva dni kasneje, 27. 
junija, se je z napadom Jugo-
slovanske ljudske armade za-
čela osamosvojitvena vojna, 

v kateri je Slovenija ubranila 
neodvisnost. 

Vrsto let je proslava za ta 
državni praznik potekala na 
Trgu republike, zadnja leta 
pa na Kongresnem trgu v Lju-
bljani, kjer bo tudi letos, le da 
zaradi ukrepov za zajezitev 
širjenja koronavirusa ne bo 
tako množična kot prejšnja 
leta. Slovesnost bo na predve-
čer državnega praznika, 24. 
junija, ob 21.15. Scenarij pro-
slave je napisal televizijski 
novinar Igor Pirkovič. 

Praznujemo dan 
državnosti
V četrtek, 25. junija, praznujemo dan državnosti. 
Osrednja državna proslava bo na predvečer 
praznika na Kongresnem trgu v Ljubljani, 
slovesnosti bodo tudi v več slovenskih krajih.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Med točkami 
dnevnega reda, ki so že pred 
sredino sejo občinskega sve-
ta v Kamniku dvigale naj-
več prahu, je bila predlaga-
na sprememba odloka o za-
zidalnem načrtu B12 Bakov-
nik in B7 Kovinarska – zaho-
dni del. Gre za še edino večje 
nepozidano območje ob Lju-
bljanski cesti, ki leži južno 
od sedanjega Mercator cen-
tra in zahodno od območja 
Titana, na katerem želita na-
kupovalna centra graditi tr-
govca Jager in Lidl.

Svetniki so se spraševali, 
kaj imajo od tega občani.

Svetniki zavrnili gradnjo centrov
Kamniški svetniki so v prvi obravnavi z osemnajstimi glasovi proti odločno zavrnili predlagano 
spremembo zazidalnega načrta za območje, na katerem želita graditi trgovca Jager in Lidl.

Takole naj bi bila videti trgovska centra Lidla in Trgovine Jager na travniku pri Titanu.
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Vilma Stanovnik

Ambrož pod Krvavcem – Le-
tošnje državno prvenstvo v 
kolesarstvu je bilo nekaj po-
sebnega. Ne le zato, ker ima-
mo v Sloveniji vrsto kolesar-
jev svetovnega slovesa na čelu 
z najboljšim na lestvici UCI 
Primožem Rogličem in je 
bila konkurenca res odlična, 
ampak tudi zato, ker je kole-
sarstvo pri nas zadnja leta 
eden najbolj priljubljenih 
športov. To so minulo nede-
ljo znova dokazali tudi števil-
ni navijači od blizu in daleč, ki 
so kljub slabšemu vremenu, 

ko je občasno padal dež in pi-
hal veter, prišli ob progo tek-
movanja, zlasti veliko pa se 
jih je zbralo ob zaključnem 
vzponu proti Krvavcu.

Tekma je bila pravi spek-
takel, saj je večina priča-
kovala dvoboj med izkuše-
nim Primožem Rogličem in 
mladim Tadejem Pogačar-
jem. Po startu izpod Jenkove 
lipe v Dvorjah se je vse sku-
paj začelo s pobegom četve-
rice, najdlje pa sta v ospred-
ju zdržala Jan Tratnik in Nik 
Čemažar, ki sta prišla pod 
vzpon na Ambrož pod Kr-
vavcem v ospredju. Glavni 

spopad najboljših je nato 
potekal na zadnjem, osem-
kilometrskem vzponu. Ta je 
v prvem, strmejšem delu po-
tekal do Raven, drugi, petki-
lometrski odsek pa do cilja 
na Ambrožu pod Krvavcem. 
Na koncu je bil najmočnej-
ši Roglič, ki mu je uspelo 
ugnati Pogačarja, ki je v cilj 
pripeljal z desetsekundnim 
zaostankom. »S Tadejem 
sva se borila, na koncu pa je 
odločil sprint, ki se je na sre-
čo izšel v mojo korist,« je po-
vedal tridesetletni Roglič.

Pod Krvavcem slavil najboljši na svetu
Prvi kolesar sveta Primož Roglič je na vzponu na Ambrož pod Krvavcem 
dokazal svoje mojstrstvo in v cilju navdušil številne kolesarske navdušence, 
ki so spremljali obračun najboljših slovenskih kolesarjev za naslov državnega 
prvaka. Med dekleti je državna prvakinja Kranjčanka Urša Pintar.

Primož Roglič je po 145 kilometrih v zaključnem obračunu s Tadejem Pogačarjem znova 
pokazal svoje mojstrstvo, na dirkah pa bo sedaj nastopal v slovenskem dresu. / Foto: Tina Dokl413. stran
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Knjigo prejme PETER MOŽINA iz Poljan.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Še naprej s skle-
pom vlade lahko brez ome-
jitev in karantene v Sloveni-
jo vstopajo državljani Slove-
nije ali tujci s stalnim ali za-
časnim prebivališčem v Slo-
veniji, ki prihajajo iz držav 
članic EU oz. držav članic 
schengenskega območja. 

Na seznamu epidemiolo-
ško varnih držav za preha-
janje slovenske meje brez 
omejitev in karantene so 
Hrvaška, Madžarska, Av-
strija, Ciper, Češka, Estoni-
ja, Finska, Nemčija, Grčija, 
Islandija, Latvija, Litva, Lih-
tenštajn, Norveška, Slova-
ška, Švica, Italija, Črna gora, 
Danska, Francija, Irska, Lu-
ksemburg, Malta in Španija. 
S tega seznama so črtali Bol-
garijo.

Osebam, ki vstopajo v Slo-
venijo in imajo stalno ali za-
časno prebivališče v Bosni in 
Hercegovini, Srbiji in Make-
doniji, je odrejena 14-dnev-
na karantena. Veljajo pa do-
ločene izjeme, med drugim 
za osebe v gospodarskem 
prometu in tiste v sektor-
ju mednarodnega prome-
ta, pogoj za vstop v Sloveni-
jo je negativni izvid testa na 

prisotnost SARS-CoV-2, ki 
ni starejši od treh dni. 

Glede na strokovno oce-
no NIJZ so za prestop meje 
umaknili še dve izjemi za dr-
žavljane tretjih držav; brez 
karantene v državo ne bo mo-
goče vstopiti, ne glede na to, 
ali je posameznik lastnik plo-
vila, nepremičnine ... oz. tudi 
če ima tu sorodnike s stal-
nim ali začasnim prebivališ-
čem. Osebe, ki bodo lahko v 
Slovenijo izjemoma vstopa-
le brez omejitev in karantene 
(npr. čezmejni tedenski de-
lovni migranti, osebe, ki za-
gotavljajo storitve z dokazi-
lom pristojnega ministrstva, 
osebe z načrtovanim zdrav-
niškim pregledom, osebe, 
vključene v vzgojno-izobra-
ževalni program, osebe, ki se 
udeležujejo pogreba bližnje-
ga sorodnika ...), bodo mora-
le ob prehodu meje predloži-
ti negativni izvid testa na pri-
sotnost koronavirusa, ki ni 
starejši od treh dni in je bil 
opravljen v državi članici EU 
ali državi članici schengen-
skega območja. 

Oseba, ki izvaja prevoz bla-
ga, mora Slovenijo zapustiti v 
12 urah po vstopu, krajša se 
tudi čas tranzita prek Slove-
nije na 12 ur (doslej 24 ur).

Vlada zaostrila 
ukrepe na meji
Zaradi naraščajočega števila okuženih z novim 
koronavirusom predvsem na račun prehodov 
južne meje je vlada uvedla nekaj sprememb pri 
prehajanju meje. 

Maša Likosar

Rateče – Slavnostni govornik 
slovesnosti, ki so jo pripravi-
li Policijsko veteransko dru-
štvo (PVD) Sever Gorenjska, 
Občina Kranjska Gora in Ob-
močno veteransko združenje 
vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Zgornja Gorenjska, je bil Ro-
man Zupanc, pomočnik ko-
mandirja postaje mejne mi-
lice Rateče med osamosvojit-
veno vojno. Povzel je zgodo-
vino delovanja slovenske mi-
lice v osamosvojitvenih pro-
cesih in nastanek policije, 
podal aktualen pogled na da-
našnje stanje v družbi in se 
zahvalil vsem sodelujočim 
pri premagovanju epidemije 
covida-19. »Prav na tem pro-
storu, kjer je nekoč delovala 
Postaja mejne milice Rateče, 
smo v zgodovinskem trenut-
ku 27. junija leta 1992 doča-
kali prvi dan slovenske poli-
cije,« je povedal Zupanc, ob 
tem pa dodal, da slovenska 
policija danes uživa ugled 
in zaupanje javnosti v nje-
no delo. V nadaljevanju se 
je vprašal, ali smo danes kot 
narod državotvorni in enotni 

v uresničevanju skupnih ci-
ljev. »V zadnjem času so v 
Sloveniji nekatera dejanja v 
političnem prostoru sproži-
la aktiviranje civilne družbe, 
ki izpostavljeno in množič-
no na petkovih protestih iz-
raža nezadovoljstvo,« je dejal 

govornik in dodal: »Ljudstvo, 
kateremu demokratično na-
ravnana miselnost ni tuja, je 
naveličano starih političnih 
obrazov, ki se kot edini in ne-
nadomestljivi 'pasejo' na po-
litičnem parketu, kljub mi-
selni iztrošenosti in izgubi 

politične ter kreativne ambi-
cioznosti.« Govor je zaključil 
s poudarkom, da smo v pre-
teklih mesecih s spoštova-
njem pravil in odgovornim 
ravnanjem kot družba poka-
zali, da nam je mar za zdrav-
je vseh ljudi. 

Policija uživa ugled in zaupanje
Ob dnevu državnosti in v spomin na dogodke ob mejnem prehodu Rateče v času vojne za Slovenijo je 
ob spominskem obeležju v Ratečah potekala slovesnost s kulturnim programom.

Vodja odbora PVD Sever Gorenjska Anton Hribar, predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska 
Janez Koselj, slavnostni govornik Roman Zupanc in predsednik PVD Sever Gorenjska Ivan 
Hočevar / Foto: Maša Likosar

V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. junija, prejme namizno 
svetilko Romana Kos iz Škofje Loke.
Nagrajenki čestitamo!

Nagrajenka

Ljubljana – Vlada je na četrtkovi redni seji izdala uredbo o 
spominskem znaku za požrtvovalnost v boju proti covidu-19, 
ki se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne 
zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in 
izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samouprav-
nim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, 
društvom, nevladnim in drugim organizacijam. Uredba dolo-
ča, kdo so lahko kandidati za spominski znak in kdo jih lahko 
predlaga, predloge za podelitev pa bo obravnavala posebna 
komisija. Spominski znak podeljuje predsednik vlade ali pred-
stojniki organizacij na posebni slovesnosti.

Spominski znak kot zahvala v boju proti covidu-19

Kranjska Gora – Kranjskogorski občinski svetniki so na junijski 
seji potrdili prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Avgusta ob 
občinskem prazniku jih bodo prejeli Športno društvo Zelenci 
Kranjska Gora, sekcija Floorball, Roland Brajič in Blaž Lavtižar. 

Znani letošnji prejemniki občinskih priznanj

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Predse-
dnik države Borut Pahor 
je včeraj na Brdu medicin-
skim sestram, tehnikom 
zdravstvene nege, bolni-
čarjem-negovalcem in ba-
bicam vročil repliko jabol-
ka navdiha. Tem zdravstve-
nim delavcem ljudje zaupa-
mo, še posebno v času epide-
mije smo se zanesli nanje in 
na njihovo človečnost, s ka-
tero so nas nesebično hrab-
rili in navdihovali. So juna-
ki človečnosti in upanja, ki 
jim dolgujemo veliko hva-
ležnost in posebno spošto-
vanje. »So trden steber, ki 
podpira našo človečnost, in 
silna sapa, ki razpihuje pla-
men našega upanja,« je za-
pisano v utemeljitvi jabol-
ka navdiha, ki ga je predse-
dnik Borut Pahor 29. marca, 
v času epidemije nove koro-
navirusne bolezni 19, pode-
lil vsem, ki so v času spopa-
danja z epidemijo covida-19 
požrtvovalno in nesebično 
skrbeli, da je življenje teklo 
kar se da normalno.

V znak hvaležnosti za 
njihov nenadomestljivi 

prispevek pri premagova-
nju epidemije je predse-
dnik Pahor repliko tega 
priznanja izročil medicin-
skim sestram, tehnikom 
zdravstvene nege, bolničar-
jem-negovalcem in babi-
cam. V njihovem imenu jo 
je prevzela Monika Ažman, 
predsednica Zbornice zdra-
vstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveze strokov-
nih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstve-
nih tehnikov Slovenije. Pri-
znanje prejemajo v letu, ki 
ga je Svetovna zdravstvena 
organizacija razglasila za 
mednarodno leto medicin-
skih sester in babic. V Slo-
veniji je po podatkih ome-
njene zbornice 29.421 iz-
vajalcev zdravstvene in ba-
biške nege, ki veljajo za te-
melj zdravstvenega siste-
ma. Njihovo poslanstvo je 

varovanje in ohranjanje 
zdravja ljudi, kar so doka-
zali tudi v času epidemije 
covida-19 v Sloveniji, ko so 
bili nepogrešljiv del zdra-
vstvenih ekip. S svojo pro-
fesionalnostjo, srčnostjo in 
pogumom so tudi v najbolj 
težkih trenutkih prispeva-
li k varnemu zagotavljanju 
potrebne nujne zdravstve-
ne oskrbe vseh prebivalcev 
Slovenije.

Ljudje jim zaupamo
Predsednik Borut Pahor je včeraj izročil repliko jabolka navdiha medicinskim sestram, tehnikom 
zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam. 

Monika Ažman je v imenu medicinskih sester in tehnikov, negovalcev, bolničarjev in babic 
od predsednika Boruta Pahorja sprejela repliko jabolka navdiha. / Foto: Tina Dokl
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KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Veliko lokalno pridelane 
hrane, a bolj malo ekološke

Ob koncu junija se bo v 
Sloveniji končala kam-
panja ozaveščanja po-

trošnikov z naslovom Ekološko 
in lokalno je idealno, s katero 
ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano navdušuje 
potrošnike za uživanje hrane 
iz lokalnega okolja in ekološko 
pridelane hrane. Kampanja 
je v pravem času, sovpadala 
je tudi z epidemijo covida-19, 
med katero so potrošniki neko-
liko spremenili nakupovalne in 
prehranske navade in bolj kot 
običajno povpraševali po do-
mači, slovenski hrani, še poseb-
no hrani iz lokalnega okolja. 

Že hrana iz lokalnega okolja 
ima v primerjavi s tisto, ki pri-
haja na naše tržišče iz »global-
nega sveta«, torej iz bolj odda-
ljenih držav, številne prednosti, 
a če je ta pridelana še ekološko, 
je to »zmagovita kombinaci-
ja«, torej tisto, kar je najboljše 
za potrošnike. Medtem ko je 
na trgu dovolj lokalno pridela-
ne hrane – možno jo je kupiti 
predvsem v zadružnih »doma-
čih kotičkih«, v specializiranih 
prodajalnah, na tržnicah in 
neposredno pri kmetih, sicer 
pa tudi v trgovskih verigah, 
je ponudba ekološke hrane, še 
zlasti tiste iz lokalnega oko-
lja, bolj skromna. Po podatkih 
ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je bilo na-
mreč v Sloveniji lani v kontrolo 
ekološke pridelave vključenih 
le 3828 kmetijskih gospodar-
stev ali 5,4 odstotka vseh, ki 
obdelujejo skupno 49.638 hek-

tarjev kmetijskih zemljišč ali 
nekaj več kot desetino vseh. V 
ekološkem kmetovanju prevla-
duje živinoreja, potrošniki pa 
največ povprašujejo po svežih 
vrtninah, sadju ter mlevskih in 
mlečnih izdelkih. Povpraševa-
nje po ekološki hrani je večje od 
ponudbe, s kampanjo promovi-
ramo nekaj, česa nimamo do-
volj v ponudbi, zato potrošniki 
ob pomanjkanju ekološke hra-
ne iz lokalnega, slovenskega 
okolja posegajo tudi po uvoženi 
ekološki hrani, torej tudi po av-
strijski, španski, italijanski ... 

Čeprav se število kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v 
ekološko pridelavo, povečuje 
(v zadnjih desetih letih se je 
povečalo z 2218 na 3828), si 
država prizadeva, da bi bila 
rast še hitrejša. Samo finanč-
ne spodbude (subvencije) niso 
dovolj, ekološki kmetje, orga-
nizirani v različna združenja 
po regijah, opozarjajo državo 
tudi na številne težave, ki jih 
pestijo: na nespodbudno od-
kupno ceno ekološko zrejene 
živine, na težave, ki jim jih 
povzročajo divjad in še zlasti 
velike zveri, na pomanjkanje 
svetovalcev za ekološko kme-
tovanje, na preostre pogoje 
za uveljavljanje predkupne 
pravice pri nakupu kmetij-
skih zemljišč in za zakup dr-
žavnih kmetijskih zemljišč, 
na preveliko administrativno 
obremenitev zlasti malih eko-
loških kmetij, na slabo organi-
ziranost pri trženju ekoloških 
pridelkov in izdelkov ... 

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Javna agenci-
ja Spirit Slovenija je minuli 
četrtek tudi uradno predsta-
vila letošnje prve ambasa-
dorje slovenskega gospo-
darstva, ki so bili izbrani v 
okviru kampanje, ki jo vodi 
pod sloganom I feel Sloveni-
ja. Green. Creative. Smart. 
oziroma Slovenija. Zelena. 
Ustvarjalna. Pametna.

Med 19 izbranimi podjetji 
je tudi šest gorenjskih, in si-

cer žirovska Alpina, begunj-
ski Elan, Ekoart hiše iz Men-
gša, Nordijski center Plani-
ca, Lotrič Meroslovje iz Selc 
in Swarco Lea iz Lesc. Pod-
jetja so zelo različna po veli-
kosti, med njimi so tako za-
gonska in rastoča kot tista v 
zreli fazi razvoja. Prihajajo z 
različnih koncev Slovenije 
in delujejo na različnih pod-
ročjih. Vsem pa je skupno, 
da so visokotehnološka in iz-
razito trajnostno naravnana, 
njihove inovativne in pame-
tne rešitve ter izdelki pa so 
plod domačega znanja. »Za-
vedamo se, da naše gospo-
darstvo odlikujejo tri kom-
ponente: zelena, ustvarjal-
na in pametna. To sporočilo 

moramo posredovati pov-
sod, kjer se pojavljamo. Po-
membno pa je, da to stori-
mo preko uglednih podje-
tij,« je ob predstavitvi amba-
sadorjev povedala Ajda Cu-
derman, direktorica Spirit 
Slovenija, in s tem tudi od-
govorila na vprašanje, zakaj 
znamka Green. Creative. Sa-
mart. (Zelena. Ustvarjalna. 
Pametna).

Podjetja, ki se jim bo jese-
ni pridružilo dvajset novih 
ambasadorjev, bodo tako 

na tujih trgih, skupnih se-
jemskih nastopih in medna-
rodnih projektih zastopala 
Slovenijo ter svoje rešitve in 
izdelke predstavljala tujim 
kupcem investitorjem.

Na predstavitvi v ljubljan-
ski Kristalni palači sta spre-
govorila tudi dva gorenjska 
predstavnika. Marko Lotrič 
iz Lotrič Meroslovja, podje-
tja s širokim naborom ino-
vativnih izdelkov in storitev 
na področju meroslovja in 
merjenja, je poudaril pred-
vsem pomen vključevanja 
zaposlenih, ki so ključnega 
pomena za delovanje podje-
tja po načelih zeleno, ustvar-
jalno, pametno. »Zelo po-
membno je, da v te procese 

vključujemo zaposlene, da 
se zavedajo, kako pomem-
ben je vsak liter prihranje-
ne vode, kako pomemben 
je prihranek energije,« pra-
vi Lotrič, ki se zaveda, da 
ustvarjalne in pametne re-
šitve zahtevajo tudi dober 
kader, do katerega lahko pri-
dejo le z izobraževanjem in 
usposabljanjem zaposlenih.

Podobno razmišlja tudi 
Jure Kranjec iz podjetja 
Swarco Lea, ki se ukvarja z iz-
delavo energetsko varčnih in 

pametnih LED-prikazoval-
nikov za uporabo v prome-
tu. »Ne želimo zgolj odgo-
varjati na potrebe trga, tem-
več tudi odločati o tem, kaj 
trg želi. Zato se tudi trudi-

mo zaposlovati mlade in per-
spektivne kadre, ki jim nudi-
mo mentorstvo, oni pa nam 
ideje, saj prav mladi poznajo 

nove trende in potrebe pri-
hodnjih generacij,« pravi 
prvi mož podjetja, ki je član 
mednarodne skupine Swar-
co, ki je pred desetletjem pre-
poznala njihovo inovativno-
st in preko katere se danes 
vključujejo v razvoj pamet-
nih cest in mest.

S podjetji, kakršna so 
Lotrič Meroslovje, Swar-
co Lea in drugi ambasador-
ji slovenskega gospodarstva, 
se tudi na ministrstvu za go-
spodarstvo nadejajo, da bodo 

izboljšali prepoznavnost Slo-
venije kot gospodarske bla-
govne znamke. Kot je pove-
dal državni sekretar na mi-
nistrstvu Simon Zajc, je tudi 
pri snovanju nove finančne 
perspektive velik poudarek 
na investicijah, ki vodijo v ze-
leno gospodarstvo. Ministr-
stvo je imelo v ta namen že v 
tej finančni perspektivi pred-
videnih 134,5 milijona evrov 
sredstev, od tega več kot 84 
milijonov evrov nepovratnih.

Veliko si obetajo tudi od 
svetovne razstave Expo, ki 
se odpre jeseni v Dubaju, ki 
bo po besedah Simona Zaj-
ca najbogatejša vsebinska 
predstavitev na tovrstnih sej-
mih doslej.

Zeleno, ustvarjalno in 
pametno gospodarstvo
Slovensko gospodarstvo bo na tujih trgih zastopalo prvih devetnajst izbranih podjetij in organizacij, 
zavezanih načelom zelenih, ustvarjalnih in pametnih rešitev ter izdelkov. Jeseni se jim jih bo pridružilo 
novih dvajset.

Marko Lotrič, Lotrič meroslovje Jure Kranjec, Swarco Lea

Med 19 ambasadorji jih 
skoraj tretjina prihaja iz 
Gorenjske: Alpina, Elan, 
Ekoart hiše, Nordijski 
center Planica, Lotrič 
Meroslovje in Swarco 
Lea.

Nastopili bodo Darja Gaj-
šek, Oto Pestner, ansambel 
Gašperji, Ana Soklič, brat-
je Smrtnik iz avstrijske Ko-
roške, vokalna skupina Ba-
ssless, operna pevca Moj-
ca Bitenc in Jure Počkaj ter 
orkester Slovenske vojske. 
Slavnostni govornik bo pred-
sednik države Borut Pahor. 
Pred državno proslavo bo v 

ljubljanski stolnici maša za 
domovino, ob 17.30 jo bo 
daroval ljubljanski nadškof 
metropolit in predsednik 
Slovenske škofovske konfe-
rence msgr. Stanislav Zore. 

Proslave pripravljajo po 
številnih slovenskih krajih, 
tudi na Gorenjskem. Že v 
petek je bila slovesnost na 
nekdanjem mejnem pre-
hodu Rateče, ki so ga prip-
ravili Združenje veteranov 

vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska, PVD Sever Go-
renjska in Občina Kranj-
ska Gora. V sredo se bodo 
obrambe meje spomnili na 
platoju Karavanke, v petek 
bo spominsko srečanje na 
brniškem letališču. V sredo 
na prireditvi ob državnem 
prazniku vabijo v Radovlji-
co ob 18. uri k lipi samostoj-
nosti in v Škofjo Loko ob 20. 
uri na vrt Sokolskega doma. 

Praznujemo dan državnosti
31. stran

Medvode – V občini Medvo-
de bo osrednja občinska pri-
reditev ob dnevu državnosti 
jutri, v sredo, 24. junija, ob 
osmih zvečer pred rojstno 
hišo Jakoba Aljaža v Zavrhu 
pod Šmarno goro. Slavnostni 
govorniki bo poslanec držav-
nega zbora Leon Merjasec, 
organizatorja prireditve - Ob-
čina Medvode in Javni zavod 
Sotočje Medvode pa bosta 
poskrbela tudi za zanimiv 
kulturni program.

Proslava pred Aljaževo 
rojstno hišo
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Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ski občinski svet je na redni 
seji prejšnji četrtek med dru-
gim obravnaval ukrepe za 
umirjanje prometa v letoš-
njem letu. 

Občina Bohinj v zadnjih 
letih v sodelovanju s Turiz-
mom Bohinj in drugimi de-
ležniki uspešno izvaja aktiv-
nosti umirjanja prometa, op-
timizacijo prometa ter spod-
buja rabo alternativnih oblik 
naravi prijazne mobilnosti, s 
čimer sledi strateškemu ci-
lju izboljšanja trajnostnega 
upravljanja prometa, narav-
nih virov in prostora z name-
nom ohranjanja Bohinja, po-
udarjajo na občinski upravi. 

Posebno pozornost tako 
posvečajo poletni turistični 
sezoni, za katero načrtujejo 
kar nekaj novosti. Tako bodo 
od 20. junija od zadnjega 
konca tedna v septembru 
na osmih linijah po Bohinju 
organizirani posebni linij-
ski prevozi. Kot so poudarili 
na občinski upravi, so pri na-
črtovanju sledili tako pobu-
dam občanov kot obiskoval-
cev. Naslonili so se na izku-
šnje in preteklih let in sledili 
cilju, da se načrtovane linije 

čim bolj povežejo z rednimi 
linijami avtobusov ter priho-
di in odhodi vlakov. 

Novost letošnjega leta 
so prevozi na klic, ki bodo 
vzpostavljeni na liniji Sre-
dnja vas–Voje–Srednja vas, 
ki se bodo izvajali po predho-
dni rezervaciji junija in sep-
tembra ob koncih tedna in 
praznikih, julija in avgusta 
pa vsak dan. Najava je pot-
rebna dan pred odhodom do 
sedmih zvečer. 

Novost je tudi linija, ki 
vodi iz Bohinjske Bistrice do 
jezera skozi Zgornjo dolino 

in je bila vzpostavljena na 
pobudo občanov zaradi sla-
be pokritosti Zgornje doli-
ne z rednimi linijami. Izva-
jati se bo začela po sprostitvi 
zapore ceste v Zgornji doli-
ni. Linija Kristal–jezero–
Ukanc pa se letos podaljšu-
je do Slapa Savica. Predvide-
na sta dva odhoda, zjutraj in 
zvečer, v vmesnem obdobju 
so na voljo redne linije avto-
busov.

Sicer pa Bohinj od kon-
ca maja kot prva občina v 
Sloveniji ponuja obiskoval-
cem plačilo parkirnine prek 

orodij za klepet. Na parki-
riščih so vzpostavili inova-
tivno storitev Parkmewise, 
ki omogoča plačilo parkirni-
ne z uporabo orodij za klepet 
pa tudi plačilo parkirnine s 
plačilnimi karticami.

Sicer pa v Bohinju na pod-
lagi lanskih dobrih izku-
šenj tudi letos pripravlja-
jo Promocijski dan umir-
janja prometa, ki bo tokrat 
v soboto, 11. julija. Letos bo 
spremenjen prometni re-
žim vzpostavljen na relaci-
ji od Ribčevega Laza do sla-
pa Savica.

Poudarek umirjanju prometa
V Bohinju na podlagi lanskih dobrih izkušenj tudi letos pripravljajo Promocijski dan umirjanja prometa, 
ki bo tokrat v soboto, 11. julija. Letos bo spremenjen prometni režim vzpostavljen na relaciji od 
Ribčevega Laza do slapa Savica.

V Bohinju si prizadevajo, da bi čim več prometa usmerili stran od jezera in njegove 
neposredne okolice.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je lani jeseni sprejela spre-
membe zazidalnega na-
črta za območje Poslovne 
cone Jesenice. Gre za povr-
šine, ki jih je v preteklosti 
zasedala Železarna Jeseni-
ce. Del območja so uredili 
že leta 2006, na njem so za-
živela nekatera danes uspe-
šna podjetja. Južni del ob-
močja pa je ostal neurejen, 
degradiran in komunalno 
neopremljen. Na Občini Je-
senice so zato izdelali načrt 
ureditve, v sklopu katerega 
bodo območje prometno in 

komunalno opremili. V tem 
sklopu bodo zgradili cesto za 
Lidlom v smeri Slovenske-
ga Javornika ter meteorno 
in fekalno kanalizacijo, ure-
dili cestno razsvetljavo, ko-
lesarsko stezo in površine za 

pešce. Projekt je ocenjen na 
1,1 milijona evrov, pred dnevi 
pa so na Občini Jesenice pre-
jeli sklep, da bosta dobršen 
del projekta sofinancirala 
Evropski sklad za regionalni 

razvoj in država, in sicer v vi-
šini 897 tisoč evrov.

Projekt je poimenovan Po-
slovna cona Jesenice: Izgra-
dnja komunalne infrastruk-
ture, 2. faza in predstavlja 
drugo od načrtovanih štirih 

faz razvoja in širitve Poslov-
ne cone Jesenice. Kot pravi-
jo na Občini Jesenice, bodo 
z izgradnjo funkcionalne 
in zanesljive infrastrukture 
omogočili dolgoročno rast 

obstoječih podjetij na loka-
ciji ter ustrezno dostopnost 
lokacije s kamioni, hkrati 
pa tudi prihod novih inve-
stitorjev in sanacijo ter novo 
rabo degradiranega obmo-
čja nekdanje železarne. 

Tudi na ta način želijo v 
občini zadržati mlade, kar je 
mogoče le z novimi delovni-
mi mesti in zdravim življenj-
skim okoljem, temelj katere-
ga je urejena infrastruktura. 
Razvoj poslovnih con ima 
tudi širši družbeni pomen, 
saj rast gospodarstva pome-
ni stabilna in nova delovna 
mesta, še poudarjajo na Ob-
čini Jesenice.

Evropski denar za ureditev območja
Občina Jesenice bo degradirano območje, na katerem je nekoč delovala Železarna Jesenice, uredila s 
pomočjo devetsto tisoč evrov evropskih in državnih sredstev.

Projekt se bo začel izvajati predvidoma julija, 
dokončan pa bo še v letošnjem letu.

Marjana Ahačič

Radovljica – Pred vhod v 
Knjižnico A. T. Linharta Ra-
dovljica so postavili make-
to starega mestnega jedra 
Radovljice, delo domačega 
mojstra oblikovanja gline 
Urbana Magušarja. Make-
ta predstavlja staro mestno 
jedro Radovljice, kakršno 
je bilo v poznem srednjem 
veku, pojasnjuje predse-
dnik Sveta Krajevne skup-
nosti Radovljica Andrej 
Golčman. V širino in dol-
žino meri dva metra, izde-
lana je iz keramike in pos-
tavljena pod stekleno zaš-
čito. »Predstavlja osnovne 
značilnosti mesta v obdob-
ju med 16. in 18. stoletjem, 

z obzidjem, obrambnimi 
stolpi, mestnimi vrati in 
mestnim jarkom. Je avtor-
sko delo, kar jo nekako loči 
od bolj običajnih, tako ime-
novanih tehničnih maket, 
po navadi izdelanih iz bro-
na ali lesa, a je avtor s svo-
jim odnosom do starega 
mestnega jedra poskrbel 
za prepoznavnost posame-
znih objektov,« pojasnjuje 
Golčman in dodaja, da je na 
izbor lokacije vplivala tudi 
želja po oživitvi Vurnikove-
ga trga pri knjižnici. Pobu-
do za postavitev makete je 
sicer v osnovi dal odbor za 
turizem in kulturo pri sve-
tu krajevne skupnosti, ki 
ga vodi dr. Avguštin Men-
cinger.

Pred knjižnico maketa 
starega mestnega jedra

Maketa starega mestnega jedra Radovljice stoji na 
Vurnikovem trgu pred vhodom v radovljiško knjižnico. 

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Pavel 
Zalokar, dolgoletni predse-
dnik Krajevne skupnosti Sta-
ra Fužina, bo ob občinskem 

prazniku posthumno, umrl 
je pred dvema letoma, prejel 
naziv častni občan občine 
Bohinj, je v četrtek soglasno 
sklenil bohinjski občinski 
svet. Priznanja bodo prejeli 

še Jakob Medja, Stanka Rav-
nik in Stanislav Ažman (pla-
keta občine za življenjsko 
delo), Društvo upokojencev 
Bohinjska Bistrica, ki prej-
me plaketo Občine Bohinj, 

ter Martin Golob in Moj-
ca Odar (priznanje občine 
za posebne dosežke). Obči-
na Bohinj praznuje občinski 
praznik 26. avgusta. Posve-
čen je spominu na pohod 
štirih srčnih mož, ki so na ta 
dan leta 1778 prvič stopili na 
Triglav.

Pavel Zalokar bo častni občan Bohinja
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Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah so za-
čeli urejati sodobnejše ekolo-
ške otoke; obstoječe zaboj-
nike bodo nadomestili tako 
imenovani podzemni oziro-
ma potopni zabojniki, pri ka-
terih je sedemdeset odstot-
kov zabojnika pod zemljo. 
V prvi fazi jih urejajo na šti-
rih lokacijah, in sicer na Ces-
ti talcev 8 na Koroški Beli, za 
Gledališčem Toneta Čufarja, 
na Cesti maršala Tita 3 in na-
sproti Integrala na Jesenicah.

Kot pojasnjujejo na Občini 
Jesenice, so glavne prednosti 
tovrstnih zabojnikov prihra-
nek tlorisne površine, ki jo 
zabojniki zavzemajo, manj 
neprijetnih vonjav zaradi 

hladne zemlje ter manjša 
prostornina ločeno zbranih 
odpadkov. Masa odpadkov z 
nalaganjem namreč povzro-
ča gravitacijsko stiskanje in 
posledično je potrebno manj 
pogosto praznjenje zabojni-
kov.

V jeseniški občini se po-
gosto pojavljajo nepravilno 
odloženi odpadki v zabojni-
kih na ekoloških otokih in ob 
njih, zato je uvedba potopnih 
zabojnikov eden od ukrepov 
za bolj urejen videz naselja. K 
varovanju okolja pa lahko ve-
liko prispeva prav vsak posa-
meznik z doslednim ločeva-
njem odpadkov in upošteva-
njem pravil o ravnanju z raz-
ličnimi vrstami odpadkov, še 
poudarjajo.

Podzemni zabojniki 

Sodobnejši potopni zabojniki: ena od lokacij, kjer so 
nameščeni, je za gledališčem.
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zdravil tudi iz NEMČIJE  •  Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara
Rigelnik

Dr. Eva 
Rosian

Aleš Senožetnik

Kamnik – Z Občine Kamnik 
so že maja poročali o vandali-
zmu in objestnosti, do katerih 
je prihajalo v sistemu izposo-
je električnih koles Kamko-
lo, ki pa se, kot kaže, še ved-
no nadaljuje. »Še vedno je 
najbolj problematična po-
staja na Duplici, kjer vsak 
dan zaznavamo nove, doda-
tne poškodbe. Kolesa so do-
besedno izruvana in ukrade-
na. Gre za mladostnike, ki 

očitno zavestno povzročajo 
škodo na tuji in naši skupni 
lastnini ter s svojimi dejanji 
vsekakor niso zgled svojim 
vrstnikom,« pravijo na kam-
niški občinski upravi, kjer 
dodajajo, da starši oziroma 
zakoniti zastopniki odgovar-
jajo za škodo, ki jo povzroči-
jo mladoletni uporabniki. 
Zaradi neprimerne upora-
be in povzročanja škode so 
več kot desetim osebam že 
onemogočili izposojo koles, 

dnevno pa onemogočajo 
uporabo tudi vsem tistim, 
ki prekoračijo 14-urno do-
voljeno izposojo. Zaradi zlo-
rab so poostrili tudi nadzor 
s pomočjo občinske redar-
ske službe. O vsaki poškod-
bi in kaznivem dejanju pa 
obvestijo tudi policijo.

O nepravilnostih pri upo-
rabi poročajo tudi občani, ki 
v primeru, da opazijo kršitve, 
lahko o njih poročajo s SMS-
-sporočilom na telefonski šte-
vilki 069 970 269 in 031 388 

324, po elektronski pošti na 
naslov info@kamkolo.si ali o 
tem obvestijo policijo.

Na občinski upravi sicer 
dodajajo, da večina uporab-
nikov sistem Kamkolo si-
cer uporablja z veliko mero 
skrbnosti in odgovornosti, 
vandalizem pa tudi tem one-
mogoča, da bi sistem, v ka-
terem je trenutno 30 elek-
tričnih koles na šestih posta-
jah, lahko v polni meri upo-
rabljali.

Vandali se izživljajo 
nad kolesi 
Zaradi vandalizma na sistemu izposoje električnih 
koles so v Kamniku več kot desetim uporabnikom 
že onemogočili izposojo. 

Nekatera kolesa so izruvana iz stojal na postajah sistema, 
druga pa so našli tudi zapuščena. / Foto: Občina Kamnik

Vilma Stanovnik

Kranj – V prostorih Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
je bilo včeraj slovesno, saj so 
pristojni podpisali pogodbo 
o sodelovanju, ki je še ena v 
povezovanju sosednjih ob-
čin. »Konec prejšnjega me-
seca smo prevzeli novo av-
tocisterno, ki ima rezervoar 
za 12 kubičnih metrov vode. 
Danes podpisujemo pogod-
bo o sodelovanju pri zago-
tavljanju varstva pred poža-
rom z avtocisterno in avto-
lestvijo na območju občine 
Tržič. Na podlagi te pogod-
be bo lahko Gasilsko reševal-
na služba Kranj aktivirana 
ob večjem požaru v industri-
ji ali strnjenem naselju z av-
tocisterno z voznikom. Tako 
ne bo prihajalo do zamikov 
zaradi potrebnih dovoljenj 
pri aktiviranju in Občina Tr-
žič nas bo lahko tako tudi za-
pisala v svoj načrt obveščanja 

in aktiviranja gasilskih enot. 
Seveda pa to ne pomeni, da 
sedaj prostovoljna gasilska 
društva ne potrebujejo več 
opreme, ki jo morajo imeti 
v skladu s kategorizacijo ga-
silskih enot. Ta pogodba je le 
garant, da bo dodatna količi-
na vode na poti na kraj inter-
vencije in se bo vodja inter-
vencije lahko posvečal dru-
gim nalogam,« je poudaril 
direktor Gasilsko reševalne 
službe Kranj Tomaž Vilfan 
in dodal, da v drugi polovi-
ci leta pričakujejo tudi novo 
avtolestev, za katero je spo-
razum o nakupu podpisalo 
sedem občin, kranjska obči-
na pa je pridobila tudi držav-
ni denar.

»Vesel sem novega doka-
zila sodelovanja z ostalimi 
občinami, tudi občino Tr-
žič, prav tako pa sem vesel, 
da lahko skupaj skrbimo za 
požarno varnost naših ob-
čanov. To ni edini projekt, 

s katerim povezujemo ob-
čine okoli Kranja in na Go-
renjskem, saj bomo v krat-
kem predstavili tudi kole-
sarski sistem, ki bo povezal 

občine,« je poudaril kranjski 
župan Matjaž Rakovec. 

Novega sodelovanja je bil 
vesel tudi tržiški župan Bo-
rut Sajovic. »Z vsako tako po-
godbo je varnost občanov in 
občank večja, delo gasilcev 
in gasilk pa lažje in učinkovi-
tejše,« je povedal Sajovic in 
dodal, da je tudi v gasilskih 
vrstah sodelovanje potreb-
no. »V zadnjih letih smo za 
devet gasilskih društev kupi-
li 15 novih vozil. To je velika 
pridobitev, a tudi velik stro-
šek. Kljub temu da smo ena 
najbolje tehnično opremlje-
nih gasilskih zvez v regiji, 
pa so pomembni tudi ljud-
je in njihovo znanje. V Trži-
ču nas je okoli tisoč, vendar 
pa je sodelovanje s strokov-
njaki pri našem delu še do-
dana vrednost. Želim, da se 
čim večkrat srečamo in sku-
paj vadimo, čim manjkrat pa 
gasimo,« je ob podpisu po-
godbe povedal župan Sajo-
vic.

Pomembno je sodelovanje
Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, župan Občine Tržič Borut Sajovic in direktor Gasilsko 
reševalne službe Kranj Tomaž Vilfan so včeraj podpisali pogodbo o sodelovanju pri zagotavljanju 
varstva pred požarom.

Pogodbo o sodelovanju so podpisali župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec, direktor Gasilsko reševalne službe 
Kranj Tomaž Vilfan in župan Občine Tržič Borut Sajovic. 

Zbrani na slovesnosti so si ogledali tudi najnovejšo pridobitev, novo avtocisterno z največjo 
kapaciteto vode na Gorenjskem. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot so pojasnili na 
občinski upravi, bodo s tem 
prispevali k manj prometa v 
naravnem spomeniku z vi-
dika trajnostne mobilnosti 
in pridobili dodatna sredstva 
za nadaljnja vlaganja in ra-
zvoj Dovžanove soteske. 
Na parkirišču za naseljem 

Čadovlje, ob novo vzpostav-
ljeni informacijski točki, 
bodo obiskovalci v prvih treh 
urah odšteli en evro na uro, 
za vsako nadaljnjo uro pa se 
bo višina parkirnine podvo-
jila. Tri ure, ko je parkirni-
na najcenejša, naj bi zados-
tovale za peš ogled Dovža-
nove soteske v celotnem ob-
segu. Na parkirišču oziroma 

več manjših parkiriščih pri 
geološkem stebru in njego-
vi okolici, kjer je predviden 
kratkotrajnejši ogled najbolj 
zanimivega dela Dovžano-
ve soteske, to je slapišča, bo 
parkirnina za prvo uro zna-
šala en evro. Za vsako nadalj-
njo uro se bo cena podvojila. 
Za avtodome in kombinira-
na vozila bo parkiranje sta-
lo enkrat več kot za osebna 
vozila. Za avtobuse in tovor-
na vozila bo parkiranje pre-
povedano.

Občina Tržič bo v najkraj-
šem možnem času vzposta-
vila sistem plačevanja par-
kirnine, bodisi z mobilno 
aplikacijo, SMS-sporočili ali 
gotovinskim plačilom v in-
formacijski točki Dovžano-
va soteska. 

Plačljivi parkirišči v 
Dovžanovi soteski
Na junijski seji tržiškega občinskega sveta so 
potrdili uvedbo plačila parkirnine na dveh javnih 
parkiriščih na območju Dovžanove soteske.
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Ana Šubic

Naklo – SRC Infonet je vo-
dilni ponudnik informa-
cijskih sistemov za sloven-
ske zdravstvene ustanove, 
ukvarja pa se tudi z razvo-
jem rešitev za paciente. Pod-
jetje, ki je lani imelo 5,1 mili-
jona evrov prometa, po bese-
dah direktorja Vasje Rebca v 
zadnjih letih dosega od se-
dem- do devetodstotno rast, 
hkrati s tem pa raste tudi 
število zaposlenih. Če so 
jih še pred osmimi leti ime-
li 35, jih je danes že skoraj 
osemdeset; prevladujejo vi-
soko izobraženi strokovnja-
ki s področja matematike, 

fizike in informatike. S se-
litvijo v Merkurjevo poslov-
no stavbo v Naklo so se pogo-
ji dela zanje bistveno izbolj-
šali. Njihova stavba na Plani-
ni v Kranju je namreč posta-
la premajhna; imeli so oko-
li 580 kvadratnih metrov pi-
sarniških površin, po novem 
jih imajo več kot tisoč.

»Delamo informacijske 
rešitve za zdravstvo na vseh 
nivojih,« pravi Rebec. Pod-
jetje, ki je bilo ustanovljeno 
pod imenom Infonet Kranj, 
bo prihodnje leto prazno-
valo tridesetletnico, nastalo 
pa je iz ideje treh matemati-
kov in zdravstvenih zanese-
njakov, ki so želeli podpreti 

informacijsko delovanje v 
zdravstvu. »Začeli so z re-
šitvami za profesionalce: se 
pravi zdravnike, medicin-
ske sestre …, in sicer za ob-
računavanje zdravstvenih 
procesov.« Pomembno pre-
lomnico je predstavljal pro-
jekt uvedbe kartice zdra-
vstvenega zavarovanja v slo-
venski zdravstveni sistem 
leta 1997, pri čemer so ves 
čas aktivno sodelovali. Leta 
2004 je podjetje s tedaj bli-
zu 25 zaposlenimi preš-
lo pod okrilje družbe SRC. 
Vrsto let se že posvečajo tudi 
razvoju rešitev na nacional-
nem nivoju, kot je eRecept, 
kjer so nosilci, poleg tega pa 

sodelujejo pri razvoju dru-
gih tovrstnih aplikacij.

V zadnjem času se osredo-
točajo še na rešitve za paci-
ente v okviru njihove platfor-
me doZdravnika.si, ki nudi 
naročanje na proste termi-
ne, novoprispele izvide, ob-
novljive recepte, rentgen-
ske slike ... »Če bomo v pri-
hodnje še širili portfolio, bo 
to še naprej izključno v po-
vezavi z zdravstvom. Prepri-
čan sem, da imamo v sloven-
skem prostoru največ pro-
cesnega zdravstvenega zna-
nja, združenega na enem 
mestu. Smo v centru nekaj 
vrhunskih gorenjskih jav-
nih ustanov: od bolnišnic 

na Golniku in Jesenicah do 
kranjske bolnišnice za gine-
kologijo in porodništvo. Pa 
tudi na primarnem nivoju 
imamo Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, ki je unikatno 
organizirano, prisotni smo 
v kar petih od šestih zdra-
vstvenih domov,« je razlo-
žil Rebec.

Najbolj znani  
po eReceptu

Njihova glavna produkta 
sta informacijska sistema, 
ki podpirata poslovne pro-
cese v bolnišnicah in osnov-
nem zdravstvu. »Pokrivamo 
osemdeset odstotkov slo-
venskih bolnišnic in prib-
ližno polovico primarne-
ga zdravstva. Na nacional-
nem nivoju smo najbolj 
znani po eReceptu, ki je bil 
tudi večkrat nagrajena reši-
tev. Nagrajen je bil tudi naš 
Vrstomat, ki je naredil pre-
cejšen preskok v razumeva-
nju čakalnic. Omenil bi še 
dokumentni sistem, s kate-
rim je Bolnišnica Topolšica 
lani dobila nagrado za digi-
talno preobrazbo leta. V tej 
branži so produkti in stori-
tve neločljivo povezani, ka-
kovost, ki predstavlja dodat-
no vrednost za stranke, pa je 
predvsem t. i. skrbništvo ali 
preprosto dnevno spremlja-
nje, razumevanje in prilaga-
janje oziroma razvoj v skla-
du s spremembami v zdra-
vstvenem ekosistemu,« je 
pojasnil.

V prihodnje se bodo posve-
tili nadgrajevanju platform 
doZdravnika in zaZdravni-
ka, veliko izzivov vidijo tudi 
pri nadaljnjem razvoju reši-
tev za laboratorije, za katere 
bi prav tako razvili različico 
vrstomata. »V načrtu je tudi 
produkt, ki bi povezal farma-
cevte in klinične farmacevte 
… Idej imamo neskončno,« 
pravi Rebec. Omeniti velja 
tudi, da so z eno od njiho-
vih rešitev povezali vse slo-
venske mikrobiološke labo-
ratorije in tako v času covi-
da-19 odločevalcem dostav-
ljali ključne »on-line« podat-
ke. Mimogrede: povezavo so 
vzpostavili brezplačno.

»V našem podjetju imamo 
sodelavci svoje delo radi, zato 
tudi ne uporabljamo ure za 
beleženje prisotnosti na de-
lovnem mestu. To, da neki 
zdravstveni proces skušamo 
narediti boljši, varnejši, ra-
cionalnejši, nam predstavlja 
tudi neke vrste hobi,« ugo-
tavlja Rebec. Poudaril je še, 
da je utopično govoriti o eno-
tnem informacijskem siste-
mu za zdravstvo. »Nikjer na 
svetu ne obstaja in tudi niko-
li ne bo, saj je razvoj prehi-
ter in je nemogoče, da bi nek-
do podprl vse mikroprocese. 
Ključ je v sodelovanju, inte-
gracijah, delu in skrbništvu. 
Imamo najmanj 150 integra-
cij z glavnimi svetovnimi pro-
izvajalci medicinske opreme 
in IT-rešitev – od Agfe, Fujija, 
Siemensa ... In tega bo vedno 
več,« je še razložil.

Informatizirajo zdravstvo
Kranjsko podjetje SRC Infonet, ki se že skoraj tri desetletja ukvarja z informatizacijo zdravstva, je 
v zadnjih letih tako zraslo, da se je pokazala potreba po selitvi v večje prostore. Od včeraj deluje v 
Merkurjevi poslovni stavbi v Naklem.

Novi prostori so za zaposlene v SRC Infonetu na čelu z 
direktorjem Vasjo Rebcem (desno) velika pridobitev.

Kolektiv SRC Infoneta pred vhodom v Merkurjevo poslovno stavbo v Naklem / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjska poslan-
ka v državnem zboru Mate-
ja Udovč (SMC) je pred dne-
vi ministru za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Janezu Cigler-
ju Kralju postavila vprašanje 
glede zagotovitve dodatnih 
domskih kapacitet. Ob vpra-
šanju je poudarila dejstvo, 
da se na območje mestne ob-
čine Kranj srečujejo z veliko 
težavami pri zagotavljanju 
oskrbe za starejše občane. 
Gre predvsem za problem 

zagotavljanja domskih ka-
pacitet in za institucionalno 
varstvo starejših občanov. 
»Delež starejših občanov v 
Kranju, starih več kot 65 let, 
hitro narašča. Po zadnjih po-
datkih se je v zadnjih dvajse-
tih letih povečal kar za de-
set odstotkov in znaša oko-
li 19 odstotkov celotne po-
pulacije,« opozarja poslan-
ka Udovčeva in dodaja, da 
na območju občine deluje le 
en dom upokojencev, ki ima 
skupno kapaciteto 212 leži-
šč in trideset mest za dnev-
no varstvo in je popolnoma 

zaseden. V obravnavi ima-
jo 1226 aktivnih prošenj za 
sprejem. Na takojšen spre-
jem čaka kar 177 oseb. 

Kot pojasnjuje minister Ci-
gler Kralj, je ta tematika ena 
od njegovih prioritet in priori-
tet ekipe ministrstva za delo, 
saj so odločeni, da bodo zago-
tovili povečanje kapacitet za 
oskrbo starejših oseb, potem 
ko se 15 let v državi ni zgra-
dil niti en nov dom za starej-
še osebe. »Moj cilj je že v le-
tošnjem letu sprožiti postop-
ke za čimprejšnjo zagotovi-
tev dodatnih mest v domovih 

za starejše občane, kar se 
bo zagotavljalo s podelitvijo 
koncesij in z intenzivnim čr-
panjem evropskih sredstev. 
Tudi v koalicijski pogodbi je 
jasna zaveza po dokončanju 
dveh in gradnji petih domov 
za starejše. V teku je razpis 
za gradnjo dvajsetih dnev-
nih centrov in desetih cen-
trov za začasno namestitev 
starejših, kjer se bodo zago-
tavljale dodatne kapacitete. 
Dodaten javni razpis za po-
delitev koncesij za opravlja-
nje institucionalnega varstva 
v domovih za starejše pa bo 

objavljen v mesecu juniju. 
Načrtujemo razpis koncesij 
za 1100 mest,« je poslanki 
med drugim odgovoril mini-
ster in dodal, da dolgoročno 
rešitev predstavlja sprejem 
Zakona o dolgotrajni oskr-
bi. Obstoječi sistem varstva 
in oskrbe starejših v Slove-
niji je sicer dober, ni pa več 
zadosten. »Zato menimo, 
da ga moramo nadgraditi, 
in naše ministrstvo pri prip-
ravi aktivno sodeluje z mini-
strstvom za zdravje, ki je no-
silec zakona, in bomo tu nu-
dili potrebno strokovno zna-
nje in pomoč. Verjamem, da 
bomo pomanjkanje kapaci-
tet v Kranju, ki ste jih pou-
darili v svojem poslanskem 
vprašanju, v okviru navede-
nih ukrepov lahko uspešno 
rešili,« je tudi povedal mini-
ster Cigler Kralj.

Skrb glede oskrbe starejših
Kranjska poslanka Mateja Udovč je zastavila vprašanje glede institucionalnega varstva starejših.

Sorica – Škofjeloška izposta-
va javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti namerava v 
soboto, 27. junija, pripraviti 
slikarsko srečanje Extempo-
re Sorica. Uvodni pogovor 
z udeleženci bo ob 10. uri v 
Gostišču Tolc v Spodnji Sori-
ci, nato pa bo sledilo likovno 
ustvarjanje ob navzočnosti 
akademskih slikark Agate 
Pavlovec in Anje Fabiani, ki 
bosta ustvarjalcem na voljo 
za nasvete. Tematika in teh-
nika bosta prosti. Zaključek je 
predviden ob 18. uri. Nastala 
dela bodo naknadno razstavi-
li v galeriji Muzeja Železniki. 
Prijave sprejemajo do jutri, 
24. junija, na telefonski šte-
vilki 041 80 24 24 ali e-pošti 
janez.jocif@jskd.si.

Slikarsko srečanje v 
Sorici
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Nagrajenci nagradnega natečaja  
Medgeneracijski !N izziv – Bodi vedoželjen 
1. nagrada: Jon, 6 let, OŠ Koseze v Ljubljani in babica Darja
Vedoželjnost je … kadar te zanima vse na tem svetu:  kakšen je 
motor rakete, koliko palačink lahko poješ in ali obstajajo vesoljci.
Vedoželjna oseba je … nekdo, ki hoče izvedeti kaj, kako, zakaj 
in koliko je neznanih stvari.
Največja novost/inovacija v času otroštva babice:  
televizijski sprejemnik, ki so ga pri njih spremljali vsi vaščani.

2. nagrada:  Kaja, 10 let, OŠ Trebnje in babica Martina
Vedoželjnost je … mavrica, ker ne vem kdaj in od kod pride ter 
zakaj je ne morem prijeti.
Vedoželjna oseba je … moj bratec, ker vsak dan spozna nekaj 
novega.
Največja novost/inovacija v času otroštva babice:  
pisalni stroj.

3. nagrada: Nuša, 7 let, OŠ Koseze v Ljubljani in dedek Ivan
Vedoželjnost je … dejstvo, da želimo vedeti čim več.
Vedoželjna oseba je … tisti, ki prebira knjige, gleda polju-
dnoznanstvene oddaje ter hoče priti do čim več znanja.
Največja novost/inovacija v času otroštva dedka:  
kasetofon, pralni stroj
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Simon Šubic

Kranj – S pogovorom z glav-
nim direktorjem Iskrate-
la Željkom Puljićem ter di-
rektorico Siemensa Slove-
nija in predsednico uprave 
Siemensa Hrvaška Mede-
jo Lončar, tudi predsednico 
Združenja Manager, in raz-
glasitvijo zmagovalcev dveh 
hekatonov so minuli četr-
tek v kranjski družbi skle-
nili Iskratelov Teden !Nova-
tivnosti. Med 15. in 18. juni-
jem ga je soustvarjalo skoraj 
petsto osnovnošolcev, dija-
kov, študentov ter strokov-
njakov iz Slovenije in tujine, 
so pojasnili.

Puljić in Lončarjeva sta se 
pogovarjala o inovativnosti, 
vedoželjnosti in povezovalni 

vlogi sodobnega voditelj-
stva. »Vedoželjnost je ena 
izmed vrednot iskratelovk 
in iskratelovcev. Je pogoj za 
razvoj inovativnosti, iskanje 
novih poti do zastavljenega 
cilja. Inovativnost je del na-
šega DNK in ponosen sem, 
da ima Iskratel po več kot 
sedemdesetih letih obstoja 
še vedno ta raziskovalni na-
boj«, je poudaril Puljić. »Če 
bi morala opredeliti, kaj me 
kot neinženirko drži v teh-
nološki sferi, je verjetno rav-
no vedoželjnost. To okolje 
te neprestano sili, da se učiš 
nove stvari, da moraš brati in 
razumeti, kaj se dogaja,« je 
dodala Lončarjeva. 

Sogovornika, s katerima 
se je pogovarjala direktorica 
Mediade Edita Krajnović, sta 

poleg vedoželjnosti kot po-
membno vrednoto sodob-
nega voditeljstva poudarila 
tudi povezovalnost. V Iskra-
telu so na primer pred leti 
za dvig zavzetosti zaposle-
nih in poslovne uspešnosti 
vzpostavili projekt povezo-
valne kulture VEZ (vedoželj-
nost, energija, zaupanje), je 
pojasnil Puljić. »V Iskrate-
lu je izjemna kreativna moč, 
ki pa jo je treba znati mode-
rirati, povezati,« je pouda-
ril. »Pravi recept je v pamet-
nem povezovanju dveh pov-
sem različnih svetov – zna-
nja, ki ga premorejo starej-
ši, in novih pristopov, ki jih 
imajo mlajše generacije,« je 
dodala Lončarjeva. 

V Iskratelu so se v četr-
tek dopoldan o inovativnosti 

pogovarjali tudi predstavni-
ki šolstva in gospodarstva. 
Sogovorniki Maja Krušič 
Šega, vodja podjetnosti v iz-
obraževanju na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost 
in šport, Lidija Goljat Pre-
logar, ravnateljica Strokov-
ne gimnazije Šolskega cen-
tra Kranj, Andreja Troppan 
iz Osnovne šole Prežihove-
ga Voranca v Ljubljani, Ana 
Robnik, svetovalka za tele-
komunikacije in vodja razi-
skovalnih projektov v Iskra-
telu ter nominiranka za in-
ženirko leta 2019, in Rok 
Capuder, direktor Zavoda 
404, so v pogovoru z Jelico 
L. Lajovic, direktorico sek-
torja za kadre in korporativ-
no komuniciranje v Iskrate-
lu, poudarili pomen spodbu-
janja in ohranjanja vedoželj-
nosti otrok skozi vzgojno-iz-
obraževalni proces. Skupna 
ugotovitev je bila, da je po-
membno poudarjanje zgle-
dov in zagotavljanje pogojev 
za spodbudno okolje, ki oh-
ranja vedoželjnost tudi z do-
puščanjem učenja iz napak 
in vključevanjem multidi-
sciplinarnosti. 

V sklopu tedna inovativ-
nosti sta potekala tudi dva 
hekatona. Na !N izzivu za 
dijake, ki so iskali načine, 
kako s preprostimi oseb-
nimi medicinskimi pripo-
močki poskrbeti za izboljša-
nje in podaljšanje aktivno-
sti ter dobrega počutja ljudi, 
hkrati pa izboljšati kakovost 
življenja starejšim, invali-
dnim ali bolnim osebam, je 
strokovno komisijo najbolj 

prepričala ideja Elektronski 
stetoskop ES 3000, za kate-
ro stoji ekipa treh dijakov, 
Ele Cerar, Tiborja Šargana 
Bajžlja in Marka Žnidarja, 
ter zaposlenega v Iskratelu 
Igorja Laha. Z elektronskim 
stetoskopom, ki je enosta-
ven za uporabo in bi ga lah-
ko ljudje uporabljali doma 
ter podatke poslali zdravni-
ku, bi bila zdravniška obrav-
nava veliko hitrejša in eno-
stavnejša, čakalne dobe pa 
krajše.

V mednarodnem izzivu 
!Nternational Challenge na 
temo digitalne transforma-
cije industrij pa je svoje ideje 
o možnosti uporabi omrež-
ja pete generacije (5G) v 

industrijah razvijalo trinajst 
ekip študentov, strokovnja-
kov in zaposlenih v Iskrate-
lu iz Slovenije in tujine. Kot 
najbolj obetajočo idejo je ko-
misija izbrala »Beyond Vi-
sion« članov ekipe Horizon 
5 – študentov in strokovnja-
kov Janija Kauklerja, Luke 
Kobaleta, Marka Kužner-
ja, Matica Vipotnika in za-
poslenega v Iskratelu Pri-
moža Žnidarja. Komisijo so 
prepričali z idejo, da bi s po-
močjo obogatene resnično-
sti v gorečih stavbah prepo-
lovili čas intervencije in tako 
omogočili hitrejše reševanje 
življenj, povečali varnost ga-
silcev in zmanjšali material-
no škodo.

Inovativnost zaposlene tudi povezuje
Na Iskratelovem tednu inovativnosti je med 15. in 18. junijem sodelovalo skupno okoli petsto osnovnošolcev, dijakov, študentov ter domačih in tujih 
strokovnjakov. »Inovativnost je del našega DNK,« poudarja glavni direktor Iskratela Željko Puljić.

O pomenu vedoželjnosti in povezovanja so se pogovarjali (z leve): Medeja Lončar, Željko 
Puljić in Edita Krajnović. / Foto: Primož Pičulin

Z idejo Elektronski stetoskop ES 3000 so na izzivu za dijake 
komisijo najbolj prepričali Ela Cerar, Tibor Šargan Bajželj in 
Marko Žnidar ter iskratelovec Igor Lah. / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na seji prej-
šnji teden preklicala inter-
ventne ukrepe, ki so v času 
epidemije covida-19 omo-
gočali davčnim zavezancem 
lažje izpolnjevanje davčnih 
obveznosti, pri tem pa je ve-
ljavnost enega od ukrepov, 
to je poenostavitev postop-
ka vlaganja zahtev za spre-
membo predhodne akonta-
cije oziroma akontacije do-
hodnine ter akontacije dav-
ka od dohodkov pravnih 
oseb, podaljšala do 14. julija. 

Zakon o interventnih 
ukrepih na javnofinančnem 
področju je določil izjeme 
pri odlogu oziroma obroč-
nem plačevanju davčnih 

obveznosti in izvajanju iz-
vršbe, finančna uprava je na 
podlagi tega zakona do 16. 
junija prejela 12.332 vlog, 
na podlagi katerih jim je 
odobrila odlog plačila obve-
znosti v višini 89,3 milijo-
na evrov in obročno plačilo 
za 163,3 milijona evrov ob-
veznosti. Davčni zavezan-
ci lahko tudi zdaj, po prene-
hanju veljavnosti ukrepov 
iz interventnega zakona, v 
primeru težav pri izpolnje-
vanju davčnih obvezno-
sti zaprosijo za odlog plači-
la oziroma obročno plačilo, 
vendar na podlagi zakona o 
davčnem postopku. Postop-
ki davčne izvršbe, ki so se 
začeli pred epidemijo, so se 
že po interventnem zakonu 

lahko nadaljevali po 1. juni-
ju, s prenehanjem ukrepov 
iz interventnega zakona pa 
bo finančna uprava lahko za-
čela tudi nove postopke dav-
čne izvršbe.

V finančni upravi ugota-
vljajo, da nekateri podatki 
iz davčnih blagajn pa tudi 
o uvozu in izvozu že kaže-
jo na postopno gospodarsko 
okrevanje. Potem ko sta se 
število davčno potrjenih ra-
čunov in njihov skupni zne-
sek marca močno znižala, 
od začetka aprila naprej be-
ležijo nenehno rast, v dru-
gem junijskem tednu pa sta 
bila število računov in tudi 
njihov skupni znesek že 
približno na ravni pred raz-
glasitvijo epidemije.

Manj davčnih ugodnosti
Vlada je odpravila nekatere ugodnosti, ki so jih v času epidemije covida-19 
lahko uveljavljali davčni zavezanci.

Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji sveta potrdili tudi nove 
cene zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov. 
Gospodarsko javno službo 
ravnanja z odpadki izvajata 
družbi Publikus in JP Voka 
Snaga. Publikus izvaja zbira-
nje komunalnih odpadkov, 
JP Voka Snaga pa obdelavo 
in odlaganje mešanih ko-
munalnih odpadkov. Stori-
tve vseh treh gospodarskih 
javnih služb, v skladu z ve-
ljavno koncesijsko pogodbo, 
uporabnikom obračunava 
Publikus. Glede na izračun, 
ki so ga objavili v gradivu za 
sejo občinskega sveta, se bo 
cena za štiričlansko družino 
z vključeno storitvijo zbiranja 
bioloških odpadkov povečala 
za nekaj manj kot dva evra, s 
25,89 na 27,67 evra, brez zbi-
ranja bioloških odpadkov pa 
za en evro, z 22,04 na 23,04 
evra.

Nekoliko dražje storitve
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Šenčur – Namesto vsako-
letnega sprejema najuspe-
šnejših devetošolcev pri žu-
panu je letos Ciril Kozjek, 
župan Občine Šenčur, mla-
de obiskal in jim za uspeh 
čestital kar v Osnovni šoli 
Šenčur. Šolsko leto so letos 
sklenili malo drugače, do-
gajanje v minulih mesecih 
je bilo za učenke in učence 
ena od preizkušenj, ki jim 
jih na življenjski poti ne bo 
manjkalo. Naj zaupajo vase, 

raziskujejo, naj bodo iskre-
ni, naj sledijo svojim sa-
njam, delajo dobra dela in 
se veselijo novih zmag, naj 
bodo drzni in predani, naj ne 
obupajo, spoštujejo naj sebe 
in druge ter ostanejo zaljub-
ljeni v življenje, jim je polo-
žila na srce ravnateljica Maj-
da Vehovec. Ob koncu šola-
nja in pred začetkom nove-
ga jim je uspešno pot zaže-
lel tudi župan, ki je najbolj-
šim izročil županove petice, 
v dar pa je vsak dobil tudi ob-
činsko zastavo. 

Priznanja za odličnost so 
letos prejeli: Larisa Grbič, 
Tinkara Kukovič, Eva Logar, 
Eva Markun, Nejc Osel, Žiga 
Rakelj, Ena Žnidar (vsi 9. a), 
Luka Bertoncelj, Luka Egart, 
Nika Fabjan, Ela Keber, Ajda 
van der Geest, Anže Žibert 
Simić (vsi 9. b), Izabela Bo-
gataj, Martin Černe, Eva La-
nišek, Elma Luković, Ela Sa-
jevic, Tina Štern, Nejc Veho-
vec (vsi 9. c), Ajda Jarc, Tin-
kara Mali, Mark Oman, Ines 
Rozman in Mojca Zupančič 
(vsi 9. d).

Priznanja za odličnost

Z odliko je zaključilo devetletno šolanje petindvajset učenk in učencev, na fotografiji so z 
ravnateljico Majdo Vehovec in županom Cirilom Kozjekom. / Foto: OŠ Šenčur

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu-
pan Ciril Globočnik je tudi 
letos pripravil sprejem za 
najboljše osnovnošolce, to 
je tiste, ki letos zaključujejo 
osnovno šolo in so v vseh de-
vetih razredih dosegli odli-
čen uspeh oziroma pov-
prečje ocen najmanj 4,5. 

Takšnih je bilo letos v ob-
čini 42 in prihajajo s štirih 
osnovnih šol: 17 z OŠ An-
tona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, 12 z OŠ Frana Sa-
leškega Finžgarja Lesce, 12 
z OŠ Staneta Žagarja Lipni-
ca in eden z OŠ Antona Jan-
še Radovljica. Skupaj je v 
tem šolskem letu deveti ra-
zred osnovne šole v občini 

obiskovalo 150 učencev.
Župan Ciril Globočnik 

jim je na sprejemu v Baročni 
dvorani Radovljiške grašči-
ne čestital ter jim izročil pri-
znanja in knjižna darila. Po-
delitev, ki so se je učenci ude-
ležili skupaj z učitelji in rav-
nateljicami, so z glasbeni-
mi nastopi spremljali učen-
ci Glasbene šole Radovljica.

Sprejem za najboljše

Najboljše učence, ki letos zaključujejo osnovno šolo, je v ponedeljek v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine sprejel župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič je pred ne-
davnim v mladinskem špor-
tnem parku devetošolcem, 
ki so se v vseh devetih letih 
izkazali z odličnostjo v šol-
skem uspehu, podelil pri-
znanje županova petica, v 
spomin pa tudi monografi-
jo V vročem soncu vonj pe-
lina, kapo in majico z logo-
tipom občine Naklo. Župan 

jih je pohvalil za zelo uspe-
šen zaključek osnovne šole, 
prepričan, da bodo uspešni 
tudi v prihodnje in da je pred 
njimi odprt ves svet. Glede 
na to, da so se zaradi nedav-
ne epidemije nekaj časa uči-
li doma, je pohvalil tudi nji-
hovo odgovornost, zaveda-
nje, da se z lastnimi intere-
si vse lahko doseže. Ne gle-
de na to, kam jih bo ponesla 
pot, pa želi, da se bodo vedno 
z veseljem vračali v domačo 

občino. Učiteljem se je zah-
valil za predanost in preda-
janje znanja in izkušenj. 
Županovo petico so prejeli 
Hana Andolšek Vertovšek, 
Ema Burja, Ana Koselj Brejc, 
Neža Meglič, Maja Menega-
lija, Jan Zupan, Katja Am-
brožič, Zala Gros, Ajda Jago-
dic, Maja Jarc, Hana Jelenc, 
Zala Jelenc, Katja Jošt, Man-
ca Lunar, Carolina Mendillo, 
Tim Ravnihar, Nejc Sušnik 
in Ema Šparovec.

Župan ponosen na mlade 

Prejemniki županove petice z razredničarkama Anjo Košnik in Dašo Ganna Mahmoud, 
ravnateljem OŠ Naklo Milanom Bohincem in županom Ivanom Megličem / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot pravi tržiški žu-
pan Borut Sajovic, je eno od 
najprijetnejših vsakoletnih 
opravil župana sprejem 
učencev, ki so vseh devet 
let šolanja dosegli odličen 
uspeh. »Preprosto zato, ker 
so to mladi, pridni in delov-
ni ljudje. Z delom skozi de-
vet let osnovnega šolanja 
so dokazali, da imajo glavo 
na pravem mestu, da imajo 

delovne navade, podporo v 
družini in da imamo v Tr-
žiču odlične osnovne šole,« 
je dejal na nedavnem spre-
jemu 17 učencev. »Vedno 
jim polagamo na srce, da 
lahko gredo z optimizmom 
v svet. Z navadami in zna-
njem, ki jih imajo, bodo us-
peli. Obenem pa naj nikoli 
ne pozabijo, da so doma v 
Tržiču. Prepričan sem, da 
se bodo v naše mesto radi 
vračali,« je poudaril župan. 

Priznanja in županovo pe-
tico za devet let odličnosti 
so prejeli Sanja Remškar, 
Jakob Rozman, Matic Pri-
možič in Ana Ćosić z OŠ 
Križe, Tija Stritih, Brina 
Ahačič, Neža Frantar, Nina 
Pergar in Erik Koder z OŠ 
Bistrica ter Marija Perne, 
Iza Gros, Nuša Ribnikar, 
Samo Zadražnik, Mariša 
Kos, Nika Nemec, Timotej 
Leitinger in Nali Belhar z 
OŠ Tržič.

Odličnim županove petice

Prejemniki županove petice z ravnatelji vseh treh tržiških osnovnih šol in županom 
Borutom Sajovicem

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na junijski seji spre-
jeli pravilnik o oddajanju 
nepremičnega občinske-
ga premoženja v najem in 
pravilnik o obremenjevanju 
nepremičnega občinskega 

premoženja. Seznanili so 
se s poročilom o delu ure-
dniškega odbora in finanč-
nem poslovanju glasila Tr-
žičan v lanskem letu, pri po-
ročilu o poslovanju Vrtca Tr-
žič v letu 2018 pa svetniki od 
Nadzornega odbora Občine 
Tržič pričakujejo še nekaj 

dopolnitev. Svetnike se sez-
nanili tudi s trajnostnim 
energetsko-podnebnim na-
črtom Gorenjske ter s traj-
nostno shemo razvoja turiz-
ma, vključno s sprejemom 
akcijskega načrta za obdob-
je 2020–2023 za destinaci-
jo Tržič.

Nov pravilnik za najem nepremičnin 
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Jezersko – Obiskovalca ju-
nijske seje Občinskega sveta 
Jezersko iz javnega podjetja 
Komunala Kranj sta prines-
la dobro in slabo novico. Di-
rektor Matjaž Berčon je svet-
nike seznanil s podražitvijo 
cene vode, ki bo v teh dneh 
doletela vse občine, ki jim in-
frastrukturo upravlja Komu-
nala Kranj. Cene so namreč 
za vse občine enotne. To pa 
ne velja za odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda (tudi 
na tem področju naj bi v treh 
letih prešli na enotne cene), 
kjer pa je dobra novica, da se 
cene znižujejo. 

Dobra novica pa so tudi 
spodbudni rezultati mo-
nitoringa vrtine na obmo-
čju Ravenske Kočne. Leta 
2017 je bila narejena vrtina 
v globini šestdeset metrov, 
s spremljanjem kakovosti 
vode iz nje pa bi se odloča-
li o tem, ali naj bo to prihod-
nji vir pitne vode na Jezer-
skem. Zdaj imajo namreč 
površinsko zajetje na Anclo-
vem, kjer pa pogosto priha-
ja do onesnaženja. Kakovost 
vode so spremljali tudi na 
tem zajetju in ugotavljali, da 

je po nekaterih parametrih 
slabša od vode v vrtini, saj je 
bilo od 12 odvzetih vzorcev 
skladnih le sedem, zazna-
li pa so tudi fekalne bakte-
rije. Na vrtini so po poroča-
nju Roka Oblaka iz Komu-
nale Kranj spremljali tem-
peraturo vode, gladino pod-
talnice in količino padavin, s 
čimer so želeli ugotoviti, ali 
bo vir zadosten. Spremljali 
so tudi mikrobiološko skla-
dnost vode in ugotovili, da 
je bila glavnina odvzetih 
vzorcev ustrezna. Glede na 
ugotovitve predlagajo, da se 

izdela črpalna vrtina, ki bo 
zagotavljala zadostno ko-
ličino vode za uporabnike. 
Zgrajen bi moral biti tudi 
vodohran. V naslednjih pe-
tih letih bo treba zamenja-
ti tudi določeno dolžino ce-
vovoda, ker prihaja do ve-
liko izgub. Svetnike je za-
nimalo, kolikšen bi moral 
biti volumen vodohrana in 
kolikšna bo skupna nalož-
ba. Ob dvesto kubičnih me-
trov velikem vodohranu bi 
bila investicija dvesto tisoč 
evrov, za vrtino bi znašala 
petdeset tisočakov, so slišali 

občinski svetniki na Jezer-
skem. Na vprašanje, ali ne 
bi kazalo ponovno aktivirati 
nekdanjega vodovoda v Ma-
kekovi Kočni, so dobili od-
govor, da so tam neustrezni 
mikrobiološki rezultati, te-
žave imajo tudi zaradi tlač-
nih razmer. Danes vsi vod-
ni viri terjajo obdelavo, tudi 
na Jezerskem, kjer je okolje 
neokrnjeno. Tako bo že na 
obstoječem vodnem zajet-
ju zagotovljena UV-filtraci-
ja in vode v primeru onesna-
ženja ne bo več treba klori-
rati.

Voda iz vrtine je ustrezna
Po monitoringu vrtine v Ravenski Kočni ugotavljajo, da bi bila ta primeren vodni vir za Jezersko.

Obstoječe vodno zajetje na Jezerskem je površinsko, zato je pogosto onesnaženo.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
je ugotovil, da so kapitalske 
naložbe občine v Javno pod-
jetje Komunala Škofja Loka 
v javnem oziroma občin-
skem interesu. Sklenil je, 
da se kapitalske rezerve po-
večajo z naknadnim vplači-
lom v skupni višini tristo ti-
soč evrov. Pred odločitvijo je 
svetnike s potekom priprav 
na zagon javnega podjetja 
seznanil vodja projekta Pri-
mož Eržen. 

Spomnil je, da je decem-
bra lani občina ustanovila 
Javno podjetje Komunala 
Škofja, ki bo od prihodnjega 

leta naprej opravljalo gospo-
darske javne službe varstva 
okolja. Do 31. decembra le-
tos pa te storitve pa podlagi 
koncesijskih pogodb opra-
vlja koncesionar Loška ko-
munala. Medtem občinska 
uprava izvaja aktivnosti, ki 
so potrebne za vzpostavitev 
delovanja javnega podjetja. 
Zagotoviti je treba stavbo, 
kjer bo delovala, vozila in 
stroje za izvajanje dejavno-
sti, opremo za upravljanje 
vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja ter čistilnih 
naprav, opremo za zbiranje 
odpadkov in drugo opremo. 
Pripraviti morajo tudi vse 
za organizacijo podjetja, 

sistemizacijo delovnih mest 
in interne predpise za delo-
vanje javnega podjetja. Ob-
čina je v postopku ustanav-
ljanja zagotovila ustanovit-
veni kapital v višini 7500 
evrov, kar zadošča za pokri-
vanje že nastalih osnovnih 
stroškov. Za drugo je potre-
ben dodaten kapital, in sicer 
tristo tisoč evrov, ki ga je ob-
čina že zagotovila v prora-
čunu za leto 2020, zdaj so 
o tem potrebovali še pose-
ben sklep. 

»Preostala potrebna 
sredstva za vzpostavitev 
vseh pogojev bodo predvi-
doma zagotovljena preko 
bančnih posojil javnemu 

podjetju ter rebalansa ob-
činskega proračuna. Viši-
na in ročnost sredstev bosta 
prvenstveno odvisni od do-
govorov s trenutnim konce-
sionarjem Loško komunalo 
o pripravljenosti za prodajo 
celotnega podjetja ali njego-
vih posameznih delov jav-
nemu podjetju,« so navedli 
v občinski upravi. Tako Pri-
mož Eržen kot župan Tine 
Radinja sta pojasnila, da po-
govori z Loško komunalo še 
potekajo. Ko bo dogovor do-
sežen, bo občinski svet zno-
va odločal, najverjetneje bo 
javnemu podjetju posveče-
na edina točka dnevnega 
reda. 

Kapitalska naložba v javno podjetje 
Občina Škofja Loka je decembra lani ustanovila Javno podjetje Komunala Škofja Loka, ki bo začelo 
delovati januarja 2021, dotlej pa komunalne dejavnosti še naprej opravlja Loška komunala. Tokrat je 
občinski svet odločal o kapitalskih naložbah v javno podjetje.

Ana Šubic

Železniki – V galeriji Muze-
ja Železniki so v petek od-
prli slikarsko razstavo Vin-
ka Hlebša z naslovom Med 
naravo in kozmosom. Gre 
za 91. samostojno razstavo 
cenjenega tržiškega slikar-
ja, ki je bila premierno na 
ogled predlani v njegovem 
domačem kraju. Z razstav-
ljenimi deli je avtor, ki je lani 

praznoval petdesetletnico 
ustvarjanja, razširil tematski 
spekter z življenja na Zemlji 
tudi na življenje v kozmosu. 
»Čeprav je med obema uni-
verzumoma, naravnim in 
kozmičnim, neskončna pro-
storskost neznanega, ju av-
tor na slikovni površini zdru-
žuje v eno in odpira prostor 

za številna interpretativna in 
nova sugestivna sporočila,« 
je k njegovi razstavi zapisala 
kustosinja Janita Košir iz Tr-
žiškega muzeja. Pa tudi, da je 
slikar z zemeljskega prizori-
šča, ki ga poosebljajo poveča-
ni elementi rastlinskega sve-
ta, posegel v kozmični svet in 
ga razgibal s pojavi, ki jih si-
cer ne moremo videti s pro-
stim očesom, kot so spiral-
na oblika galaksije, ognjevite 

eksplozije zvezd, črne luknje 
in skoraj na vsaki sliki upo-
dobljeni planet Zemlja. Pou-
darila je, da slikam dajejo do-
datne razsežnosti tudi bogata 
barvna polja in da Hlebševo 
slikarstvo v sebi nosi poseb-
no duhovno atmosfero. Raz-
stava bo odprta do 10. avgu-
sta.

Med naravo  
in kozmosom
V galeriji Muzeja Železniki ta čas razstavlja tržiški 
slikar Vinko Hlebš. 

Slikarsko razstavo Vinka Hlebša si je možno ogledati vse do 
10. avgusta. / Foto: Simon Benedičič

Urša Peternel

Jesenice – Potem ko je bil 
dosedanji direktor Razvoj-
ne agencije Zgornje Go-
renjske (RAGOR) Mark 

Toplak pred kratkim izbran 
za direktorja Splošne bol-
nišnice Jesenice, je svet za-
voda objavil razpis za no-
vega direktorja razvojne 
agencije.  Pogoj za prijavo 

je visoka strokovna ali uni-
verzitetna izobrazba druž-
boslovne ali tehnične sme-
ri, kandidat mora imeti naj-
manj pet let izkušenj na vo-
dilnih delovnih mestih in 

mora obvladati slovenski 
in najmanj en tuji svetovni 
jezik. Predložiti mora pro-
gram dela in vizijo razvoja 
zavoda. Prijave je treba od-
dati do 3. julija.

RAGOR išče novega direktorja
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Gorenja vas – V Zeleno she-
mo slovenskega turizma, v 
okviru katere je 53 destina-
cij že pridobilo znak Slove-
nia Green Destination, se 
je letos odločila vstopiti tudi 
Občina Gorenja vas - Polja-
ne. S tem so se zavezali, da 
bodo spodbujali trajnostno 
delovanje in združevali traj-
nostna prizadevanja v turiz-
mu ter promovirali lokalni 
značaj in zelene zgodbe. V 
sklopu tega so v sredo Gore-
nji vasi pripravili tudi posvet 
z naslovom Priložnosti in iz-
zivi trajnostnega razvoja tu-
rizma ter spodbujanje turi-
stičnih ponudnikov za ra-
zvoj trajnostnih modelov v 
destinaciji Gorenja vas - Po-
ljane. Po koncu posveta so 
župan Milan Čadež in pred-
stavniki turističnega gospo-
darstva v občini podpisali 
Zeleno politiko, s katero so 
se zavezali k trajnostnemu 
delovanju in nenehnemu 
prizadevanju za izboljšave 
na področju turizma.

»Po desetletju vlaganj v tu-
ristično infrastrukturo se je 
odločitev, da se pridružimo 
Zeleni shemi slovenskega 

turizma, ponujala kar sama,« 
je po posvetu poudaril Milan 
Čadež in dodal, da je čas, da 
storijo še korak naprej. »Za-
vedamo se namreč, da so 
naši ponudniki iz turistične-
ga gospodarstva zelo napre-
dni ter želijo v korak s časom 
in ponujati svoje storitve in 
produkte na višji ravni.« To 
je zato po njegovem prilož-
nost, da skupaj z Zavodom 
Poljanska dolina stopijo sto-
pnico višje tako pri ponudbi 
kot prepoznavnosti. Podob-
no razmišlja v. d. direktorja 
Zavoda Poljanska dolina To-
maž Trobiš, ki je prav tako 
prepričan, da so dosedanja 
vlaganja v turizem in infra-
strukturo pripeljala do rav-
ni, ko je nastopil čas, da pos-
tavijo nov mejnik. Ker se za-
veda, da bo tudi področje tu-
rizma v občini močno toliko, 
kolikor bo močan njihov naj-
šibkejši člen, si bodo priza-
devali, da bi bili vsi ponudni-
ki turističnih produktov in 
storitev nadpovprečno dobri 
in bi se gost v Poljanski do-
lini počutil kot doma. »Epi-
demija covida-19 nas je vse, 
ki delamo v turizmu, strezni-
la; predvsem smo ugotovili, 
kako majhni in ranljivi smo 

ter kako smo odvisni drug od 
drugega in da moramo drug 
drugega promovirati,« je po-
udaril Trobiš. 

Koordinatorica zelene she-
me na območju občine Gore-
nja vas - Poljane Kristina Bo-
gataj je pojasnila, da bodo ve-
zni člen med vsemi deležni-
ki na področju turizma na de-
stinaciji. »Razvijali bomo tu-
rizem v trajnostni smeri, pri 
čemer bo glavni poudarek 
na lokalni identiteti in kul-
turni krajini,« je razložila in 
dodala, da se bodo v prihod-
nje trudili, da bi bili še bolj 

prepoznavni. Za pridobitev 
znaka zelene destinacije mo-
rajo izpolniti sedem korakov. 
Po imenovanju zelenega ko-
ordinatorja in podpisu zele-
ne politike jih čaka še anke-
tiranje turističnega gospo-
darstva, prebivalcev in obi-
skovalcev, zbiranje vseh in-
formacij po šestih tematskih 
sklopih in kot zadnji korak 
oddaja zahtevka za prvo pre-
sojo, ki bo decembra in janu-
arja. V začetku prihodnjega 
leta bo znano, kateri znak so 
pridobili, je še pojasnila Kri-
stina Bogataj.

Zaveza k trajnostnemu turizmu
Župan Milan Čadež in predstavniki turističnega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane so v sredo 
podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma in Etični kodeks v turizmu.

Župan Milan Čadež in predstavniki turističnega 
gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane so v sredo 
podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma in Etični 
kodeks v turizmu.

Mateja Rant

Žiri – »Prvič občinski pra-
znik in dan državnosti v Ži-
reh z razlogom praznujemo 
z nekakšno previdnostjo pa 
tudi iskrenim veseljem, saj 
se po marčevski karanteni 
za zajezitev širjenja pande-
mije v Sloveniji počasi spro-
ščajo ukrepi in se vsi veseli-
mo druženja,« je uvodoma 
v svojem nagovoru pouda-
ril župan Janez Žakelj. V na-
daljevanju je spomnil na do-
sežke v preteklem letu in po-
delil letošnja občinska pri-
znanja.

Še prej pa se je spom-
nil tudi državnega prazni-
ka. Kot je poudaril, so Žirov-
ci ponosni na svojo državo. 
»Na Žirku nad našo kotlino 
že tretje leto ponosno pla-
pola velika slovenska zasta-
va. S tem na simbolni ravni 
izražamo ponos, da imamo 
svojo državo ter da spoštuje-
mo državo in njene simbo-
le.« Ob tem si je zaželel, da bi 
tudi v prihodnje vsi znali sto-
piti skupaj, kot smo to stori-
li leta 1991. »Enotni bomo 

lažje dosegli to, kar bomo 
potem vsi uživali, pa naj bo 
to skrb za starejše, še boljše 
šolanje mladih, dobra socia-
la in zdravstvo, uspešni po-
goji za gospodarski razvoj in 
še marsikaj drugega.« Ob-
činski praznik pa je po nje-
govem tudi priložnost, da se 
ozrejo na prehojeno pot in 
obete za prihodnost. »Tako 

kot se spodobi za pravo de-
mokracijo, se tudi v Žireh 
čuti nekaj politične nape-
tosti,« je dejal in ocenil, da 
jim kljub temu uspeva dob-
ro preseči to, kar jih razdva-
ja, in znajo stopiti skupaj za 
skupne cilje za razvoj Ži-
rov. Ob tem je spomnil, da 
je po vladnih merilih samo 
sedem slovenskih občin 

bolj razvitih od njihove, zad-
njih nekaj let jih po raziska-
vi časnika Finance uvrščajo 
med prve tri slovenske ob-
čine, v katerih je najlepše 
živeti, študija Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je pa jih je ponovno uvrstila 
v sam vrh po zdravstvenem 
stanju njihovih občanov. 
Spomnil je še na številne 

uspešno končane projekte v 
preteklem letu, med kateri-
mi je tudi največja naložba v 
zgodovini samostojne obči-
ne, to je nova športna dvora-
na. »Ponosni smo na dosež-
ke in razvoj, ki ga je naša ob-
čina doživela v četrt stoletja 
samostojne poti.«

Osrednjo pozornost so na-
menili letošnjim občinskim 
nagrajencem, ki so se izka-
zali na področju ohranjanja 
kulture, kulturne dedišči-
ne, urejanja prostora in jav-
nega življenja. Naziv častna 
občanka so podelili Marici 
Albreht, dolgoletni učitelji-
ci klekljanja, mentorici ži-
rovskega turističnega pod-
mladka ter ustanoviteljici in 
večletni predsednici Klek-
ljarskega društva Cvetke, za 
ohranitev slovenske kultur-
ne dediščine ter predstavi-
tev Žirov in klekljane čipke 
slovenskemu in evropske-
mu prostoru. Priznanja Ob-
čine Žiri so prejeli Muzejsko 
društvo Žiri, Jožica Kacin ter 
Frančiška in Ciril Vidmar, 
županovo priznanje pa Da-
mijan Govekar.

Marica Albreht častna občanka
Na slavnostni seji ob občinskem prazniku so v petek v dvorani DPD Svoboda v Žireh zaznamovali dan državnosti in občinski 
praznik, v sklopu katerega so podelili tudi letošnja občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Janezom Žakljem (od leve proti desni): Ciril in 
Frančiška Vidmar, Lojze Demšar, Marica Albreht, Janez Žakelj, Damijan Govekar in Jožica 
Kacin / Foto: Tanja Mlinar

Škofja Loka – Zdravstve-
novzgojni center Škofja Loka 
bo v sodelovanju z OŠ Ško-
fja Loka-Mesto in Orientacij-
skim klubom Škofja Loka 29. 
junija ob 17. uri na stadionu 
v Športnem parku OŠ Škofja 
Loka-Mesto organiziral pre-
izkus hoje na dva kilometra. 
Udeleženci bodo tako dobili 
informacije o svoji telesni 
pripravljenosti, skladno z 
rezultatom in zdravstvenim 
stanjem pa jim bodo stro-
kovnjaki svetovali o ustrezni 
telesni dejavnosti za krepitev 
zdravja. Preizkus hoje na dva 
kilometra je namenjen zdra-
vim osebam, starim 19 let in 
več brez prisotne kronične 
bolezni ali stanja, osebam 
z normalno ali prekomerno 
telesno maso (ITM do 39), 
ki so sicer zdrave (brez pri-
sotne kronične bolezni ali 
stanja) in jih zanima, kakšna 
je njihova telesna priprav-
ljenost ter kakšna je raven 
telesne dejavnosti, ki koristi 
njihovemu zdravju, glede na 
rezultate testiranja. Pri pre-
izkusu bodo organizatorji 
dogodka upoštevali pripo-
ročila NIJZ zaradi ukrepov 
za obvladovanje epidemije 
covida-19. Udeležencem 
svetujejo športno oblačilo in 
športno obutev, s seboj naj 
imajo plastenko vode in po 
potrebi tudi očala. 

Preizkus hoje na dva 
kilometra

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na ministrstvu 
za kulturo so se župan Ob-
čine Škofja Loka Tine Radi-
nja, podžupan Robert Strah 
in vodja projekta Škofjeloški 
pasijon 2021 Jakob Vrhovec 
sestali z državno sekretar-
ko dr. Ignacijo Fridl Jarc in 
Damjanom Damjanovičem, 
v. d. generalnega direktorja 
direktorata za ustvarjalnost. 
Beseda je bila o prihajajo-
či tristoletnici prvega dram-
skega besedila v slovenskem 
jeziku, ki jo bomo zaznamo-
vali prihodnje leto. Škofjelo-
ški pasijon je leta 1721 v ob-
liki 863 verzov zapisal kapu-
cin pater Romuald Maru-
šič, ki je želel svetopisemske 
zgodbe približati preproste-
mu človeku.

Škofjeloški pasijon je bil 
v baroku prikazan le nekaj-
krat, leta 1999 so ga ponov-
no uprizorili, nato pa še leta 
2000, 2009 in 2015, nasled-
njič ga bodo leta 2021, prav ob 
tristoti obletnici njegovega 

nastanka. Pasijon v zadnjih 
letih vsakih šest let v obliki 
žive uprizoritve poveže okoli 
tisoč prostovoljcev s širšega 
škofjeloškega območja. Ško-
fjeloški pasijon je razglašen 
za državno kulturno dedišči-
no, leta 2016 pa so ga zara-
di edinstvene oblike in raz-
sežnosti vpisali na Unescov 
reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine 
človeštva. Prihodnje leto bo 
ob jubileju Škofjeloški pa-
sijon prvič uprizorjen pod 
Unescovo zaščito. Držav-
na sekretarka Ignacija Fri-
dl Jarc je dejala, da se na mi-
nistrstvu zavedajo vrednos-
ti in pomena te dediščine 
in njenega ohranjanja. Prav 
tako je izrazila skrb in upa-
nje, da bo zahteven projekt, 
načrtovan marca 2021, zara-
di možnosti ponovitve pan-
demije covida-19 lahko izve-
den v vsej svoji razsežnosti. 
Podrobnejši dogovori o mo-
žnostih sodelovanja mini-
strstva za kulturo bodo pote-
kali septembra.

Prihodnje leto jubilej 
Škofjeloškega pasijona

Tržič – Na četrtkovi seji tržiškega občinskega sveta so potrdili 
mandat nadomestnega člana občinskega sveta Anžetu Per-
čiču (SDS), ki je na tem mestu nasledil Jureta Ferjana, zdaj 
poslanca državnega zbora.

Anže Perčič novi občinski svetnik
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Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so na četrt-
kovi seji sprejeli drugi reba-
lans letošnjega proračuna, s 
katerim so uskladili razmer-
je med prihodki in odhodki, 
potem ko je država zvišala 
povprečnino na 624 evrov, 
zagotoviti pa so morali tudi 
sredstva za pokrivanje stro-
škov, povezanih z epidemi-
jo covida-19.

Med pomembnejši-
mi spremembami na stra-
ni odhodkov je povišanje 
sredstev, namenjenih za za-
piranje deponije inertnih 
odpadkov v Suhadolah. Kot 
je znano, sta imela občina, ki 
je odlagališče v upravljanje 
prevzela od družbe Publi-
kus, in ministrstvo za oko-
lje in prostor različne pogle-
de na to, na kakšen način bi 
odlagališče zaprli. Občina 
je želela odpadke reciklira-
ti z vgradnjo v stavbe, ki naj 
bi skladno z občinskim pro-
storskim načrtom tam zras-
le. Alternativa pa je bila za 
občino manj ugodna izpol-
nitev okoljevarstvenega do-
voljenja, po katerem bi se 
odlagališče ogradilo, pokrilo 
z vodoneprepustno prekriv-
ko z odvodnjavanjem in po-
nikanjem deževnice, hkra-
ti pa bi na območju izvajali 
vsaj desetletni monitoring 

podtalnice, občina pa še več 
let ne bi mogla realizirati 
prostorskega načrta.

Nazadnje so se odločili za 
izvršitev inšpekcijske od-
ločbe, ki je za občino ugo-
dnejša, in nalaga, da mora-
jo 65 tisoč kubičnih metrov 
inertnih odpadkov v suha-
dolski gramoznici odstra-
niti, zato so spomladi iz-
vedli javni razpis, na kate-
rem so kot najnižjo prejeli 
ponudbo v višini 440 tisoč 
evrov. Ker so imeli v spreje-
tem proračunu za ta namen 
zagotovljenih zgolj tristo ti-
soč evrov, so proračunsko 

postavko zvišali še za doda-
tnih tristo tisočakov, v pri-
hodnjih dneh pa bodo prip-
ravili nov razpis za izbiro iz-
vajalca del.

Kot pojasnjujejo na ob-
činski upravi, z izpolnitvi-
jo odločbe gramoznica ne 
bo imela več statusa odlaga-
lišča, s čimer se bo sprosti-
lo 1,7 hektara površin na tem 
področju, ki so v zasebni las-
ti, prav tako pa tudi približno 
enako veliko območje v las-
ti občine. 

Z rebalansom so doda-
tnih sto tisoč evrov nameni-
li za gradnjo vodovoda, saj 

so v času obnove komunal-
ne infrastrukture ugotovili, 
da je obstoječe omrežje v va-
seh Nasovče in Klanec zasta-
relo in da poteka po zasebnih 
površinah, zaradi česar bodo 
nov vodovod zgradili na jav-
nih površinah, kjer obnavlja-
jo cestno infrastrukturo. 

Z drugim rebalansom 
proračuna so pričakova-
ne odhodke povišali za dob-
rih dvesto tisočakov in tako 
znašajo 9,2 milijona evrov, 
medtem ko bodo prihodki 
višji za vsega štiri tisoč evrov 
in znašajo nekaj manj kot 7,1 
milijona evrov.

Rešujejo problem odpadkov
Komendski občinski svetniki so z rebalansom zagotovili sredstva za odvoz inertnih odpadkov 
v Suhadolah, s čimer bodo lahko realizirali lokacijski načrt, ki na mestu nekdanjega odlagališča 
predvideva tudi gradnjo več objektov.

Z odstranitvijo inertnih odpadkov v Suhadolah bodo lahko začeli izvajati lokacijski načrt na 
tem področju.

»Kaj imamo mi od tega? 
Če se spomnimo: z Mercator 
centrom smo dobili stanova-
nja, v Domžalah pa novo knji-
žnico in tribuno pri nogome-
tnem igrišču. Kaj smo mi do-
bili od Qlandije, Hoferja in 
Lidla? Razen krožišč niče-
sar,« je bil kritičen Igor Žav-
bi iz vrst LMŠ. Tudi nekateri 
drugi svetniki so menili, da 
bi občina ob umeščanju no-
vih dveh trgovskih centrov 
od investitorjev lahko iztrži-
la tudi več javnih in stano-
vanjskih površin. »Predla-
gam, da se v prihodnje raz-
misli o etažni gradnji s trgo-
vskim centrom v pritličju in 
stanovanji zgoraj, s čimer bi 
dobili nekakšen novi Merca-
tor,« je povedal svetnik NSi 
in podžupan Bogdan Poga-
čar. Zakaj kljub pomanjka-
nju stanovanj v Kamniku in-
teresa za gradnjo med inve-
stitorji ni, se je spraševal tudi 
podžupan Aleksander Ur-
šič, ki tudi ni bil naklonjen 
predlogu.

Svetniki so menili, da bi 
več prostora lahko name-
nili parkovnim površinam, 
ki jih je v sedanjem načrtu 
premalo, med predlogi pa je 
bilo slišati tudi idejo, da bi 

na strehi katerega od trgo-
vskih centrov dobili športno 
igrišče. Na območju bi lah-
ko postavili tudi fotovoltaič-
no elektrarno, ob trgovskih 
centrih pa bi lahko uredi-
li tudi novo postajo sistema 
za izposojo koles Kamkolo. 
»Potrebujemo mestotvorne 

površine. Ne nazadnje Ka-
mnik nujno potrebuje med-
generacijski center. Idej je 
veliko, treba pa jih je slišati, 
ne le poslušati,« je povedala 
Alenka Jevšnik. 

Svetnike je zmotilo tudi 
to, da se na območju pred-
videva nasipanje zemljišča, 
namesto da bi pod objekti 
zgradili parkirne hiše. Spra-
ševali so se tudi, kako bi nova 
trgovska centra vplivala na 
prometno situacijo na že si-
cer obremenjeni Ljubljan-
ski cesti. Kot je dejal nekda-
nji župan Anton Tone Smol-
nikar, ki je tudi glasoval pro-
ti, bi zavladal prometni kaos.

Da je sedanji predlog manj 
primeren in je bil prejšnji 
načrt ustreznejši, se je stri-
njal tudi nekdanji podžupan 
dr. Jernej Markelj, sicer tudi 
sam arhitekt, ki prav tako 
predloga ni podprl.

Med izraženimi pomisle-
ki pa je bilo tudi vprašanje, 
kaj se bo zgodilo z obstoje-
čo Lidlovo trgovino, ki stoji 
le nekaj sto metrov južneje, 
potem ko bi se trgovec prese-
lil v večje, nove prostore na 
križišču Kovinarske in Lju-
bljanske.

Nekaj očitkov je bil pred-
vsem s strani svetniških sku-
pin Liste Dušana Papeža in 
LMŠ deležen tudi župan 
Matej Slapar, češ da bi v do-
govarjanju z investitorji lah-
ko iztržil več kvalitetnih vse-
bin za občane. Na to se je Sla-
par odzval, da občinska upra-
va predlog preuči strokovno, 
obravnava v občinskem sve-
tu pa je namenjena prav pre-
dlogom svetnikov, ki lahko 
predlog tudi zavrnejo. To so 
svetniki nazadnje tudi stori-
li. Proti predlogu jih je na-
mreč glasovalo 18, za jih je 
bilo pet, prav toliko se jih je 
glasovanja vzdržalo.

Svetniki zavrnili 
gradnjo centrov
31. stran

Janez Kuhar

Podboršt pri Komendi – Po-
hodniška sekcija Škrjanč-
ki Planinskega društva Ko-
menda je tudi letos organi-
zirala pohod bosonogih na 
Šenturško Goro. Z Jurčkove 
Dobrave je na pohod z višin-
sko razliko 320 metrov kre-
nilo 69 pohodnikov iz ko-
mendske, cerkljanske, kam-
niške in šenčurske občine, 
trije med njimi – Peter Lon-
čar iz Glinj, Majda Drolec iz 
Komende in Ivica Lončar iz 
Zaloga pri Cerkljah – so bili 
na vseh dosedanjih poho-
dih. Dobrih šest kilometrov 
dolgo pot so brez težav pre-
hodili tudi najmlajši petle-
tni Patrik Janežič iz Podbor-
šta ter najstarejša 72-letna 
Ivica Lončar iz Zaloga pri 
Cerkljah in najstarejši med 
moškimi 77-letni Rudi Oce-
pek s Komendske Dobrave. 

Najštevilnejši sta bili dru-
žini Stegnar s Komendske 
Dobrave in družina Lončar 
iz Zaloga pri Cerkljah s po 
štirimi udeleženci. Med po-
tjo na Šenturško Goro sta 
pohodnici Dani Misja in 

Majda Drolec našli tudi dva 
lepa jurčka. 

Pohodniki so pohvalili or-
ganizacijo pohoda. Franc 
Koželj s Spodnjega Brni-
ka je bil letos drugič na po-
hodu, bil je navdušen nad 

idealnimi pogoji za hojo. 
»Letos so bila tla razmočena 
in prijetna za hojo. To je bila 
najboljša masaža podpla-
tov,« je dejal Ciril Globoč-
nik s Pšate, ki se je že trinaj-
stič udeležil pohoda. Nad 
pohodom je bil navdušen 
tudi Janko Žagar iz Most pri 
Komendi, ki je bil prvič na 
pohodu. Vsi pohodniki so 
pred začetkom vzpona pre-
jeli spominsko majico, na 
koncu pa je bilo v Planin-
skem domu Milana Šinkov-
ca v Podborštu pri Komen-
di družabno srečanje, kjer 
so udeleženci iz rok Zorana 
Sodnika, predsednika Pla-
ninskega društva Komen-
da, in Franca Drolca, vodje 
pohodniške sekcije Škrjanč-
ki, prejeli spominske meda-
lje. Pohodniki so prepriča-
ni, da bi ljudje lahko veliko 
zdravstvenih težav odpravili 
z bosonogo hojo.

Petnajstič bosi na Šenturško Goro
Petnajstega pohoda bosonogih na Šenturško Goro do Turizma in gostinstva Pavlin se je udeležilo 
devetinšestdeset pohodnikov. 

Trije bosonogi – Peter Lončar iz Glinj, Majda Drolec iz 
Komende in Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah – so bili na 
vseh petnajstih pohodih.

Svetniki so menili, da 
predlog upošteva le želje 
investitorjev, ne pa tudi 
potreb občanov.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič je v ob-
činski proračun v načrt ra-
zvojnih programov 2020–
2024 uvrstila energetsko sa-
nacijo gradu Neuhaus, kar 
so sprejeli občinski svetniki 
na junijski seji. Občina je si-
cer najprej načrtovala celo-
vito energetsko prenovo ob-
činske stavbe, vendar pogo-
ji sofinanciranega javnega 
razpisa niso bili najugodnej-
ši, kot je pojasnil župan Bo-
rut Sajovic, saj bi lahko za-
menjali samo okna ter manj-
kajoči del izolacije podstreš-
ja in s tem energetsko ne 
bi dovolj prihranili. Zato so 

preverili ekonomsko upravi-
čenost prijave energetske sa-
nacije gradu Neuhaus, ki se 
je po županovih besedah iz-
kazala za upravičeno. Pred-
videne so menjava in izola-
cija strehe, obnova strojnih 
in elektro inštalacij, menja-
va oken in senčil ter ob so-
glasju zavoda za varstvo kul-
turne dediščine tudi obnova 
in izolacija fasade. »Celovi-
ta energetska prenova gra-
du Neuhaus ima tudi dru-
ge pozitivne učinke, saj grad 
in njegovo območje predsta-
vlja pomembno reprezenta-
tivno točko mestnega jedra, 
ki jo je treba urediti,« je še 
poudaril župan.

Za Neuhaus predvidena 
energetska sanacija
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Igor Kavčič

Kranj – V juniju so zopet oži-
veli muzeji in galerije. Mu-
zealci so na ogled postavi-
li že pripravljene aktualne 
muzejske razstave, ki so v 
času ukrepov ob pandemiji 
čakale na odprtje za javnost, 
svoja dela pa so v razstavišča 
ponovno postavili tudi likov-
ni ustvarjalci. Večina obi-
čajno deluje v okolju svojih 
ateljejev in njihov ustvarjal-
ni zagon zato tudi v zadnjih 
mesecih ni pojenjal.

A vendarle, kot je ob raz-
stavi izbranih del članov Li-
kovnega društva Kranj po-
vedala predsednica ume-
tniškega sveta Martina Ma-
renčič, so bila njihova ume-
tniška snovanja tokrat dru-
gačna: »Situacija, v kateri 
se je znašel svet, je tudi nas 
za nekaj mesecev pahnila v 
nenavaden način življenja, 
drugačen, kot smo bili va-
jeni. Posledice pandemije 
še niso v celoti znane, a že 
samo dnevi samevanja v ka-
ranteni so marsikomu pus-
tili grenak priokus, marsi-
koga pa so prebudili in mu 
odprli nov pogled na življe-
nje.« Dela na razstavi v ga-
leriji na kranjski območ-
ni enoti ZVKD z naslovom 
Svoboda gibanja in distance 
so zgodbe umetnikov, ki pri-
čajo o njihovem pogledu na 
preživeto izkušnjo. Galerij-
ski prostor so tako obogatili 
Boge Dimovski, Irena Jeras 
Dimovska, Andreja Eržen, 

Iren Gayatri Horvat, Lojze 
Kalinšek, Biserka Komac, 
Karol Kuhar, Martina Ma-
renčič, Miha Perčič, Janez 
Ravnik, Meta Šolar in Maru-
ša Štibelj. 

Če je Boge Dimovski s sli-
ke tokrat vstopil v prostor in 
pripravil postavitev iz kosov 
lesa, je Irena Jeras Dimo-
vska v svojo značilno likov-
no govorico umestila mo-
tiv zaščitne maske. Pogled 
na univerzalno notranjost je 
naslov dela Mete Šolar, ki je 
v star tridelni okenski okvir 
umestila poslikane maske. 
Miha Perčič je v delu Pre – 
rokovanja predstavil preplet 
izrezanih obrisov dlani v 
grafični maniri tako v ste-
kleni krogli kot tudi na steni 
v okvirju. Janez Ravnik je za 

razstavo prispeval deli manj-
šega formata v tehniki tuš in 
akril, v ospredje pa je posta-
vil podobo portreta, človeko-
va figura v izgubljenem času 
pa je vstopila tudi v sliki Bi-
serke Komac. Delo velikega 
formata iz tekstila in v meša-
ni tehniki predstavlja Irena 
Gayatri Horvat, Lojze Kalin-
šek pa je aktualen v ekspre-
sivni sliki na starih prtih z 
naslovom Osmrtnica demo-
kracije. Karol Kuhar svojima 
stenskima slikama z naslo-
vom Kapsula dodaja tretjo 
dimenzijo in nekako preha-
ja v prostor. 

Andreja Eržen je tudi tok-
rat pripovedovalka. V šti-
rih slikah manjšega forma-
ta v realističnih podobah 
svari s črnimi oblaki, ki se 

zgrinjajo nad naravo. Spo-
roča nam: Odpihni naprej. 
Z nekaj kolaži iz njenega 
zadnjega ustvarjalnega ob-
dobja, ki ga v marsičem do-
loča tudi nezavidljiv polo-
žaj samostojnih delavcev v 
kulturi, se predstavlja Ma-
ruša Štibelj. Naslova Petek 
v krogu svobode in Utaplja-
joča se kultura dodatno po-
jasnjujeta motiv. In ne na-
zadnje na tleh zasledimo 
vojsko sedemdesetih malih 
kipcev, ki jih kot množico 
brezimnih predstavlja Mar-
tina Marenčič. Pravzaprav 
imajo ime: Polje skulptur, 
ki prakticirajo socialno dis-
tanco je instalacija v nasta-
janju (poklon Gormleyju). 
Razstava je na ogled do kon-
ca meseca.

Svoboda in distanca
V Galeriji dr. Ceneta Avguština na kranjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine je na 
ogled razstava del članov Likovnega društva Kranj z naslovom Svoboda gibanja in distanca.

Dve tretjini avtorjev Likovnega društva Kranj, ki na skupinski razstavi predstavljajo dela iz 
obdobja pandemije / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V srčni utrip slikar-
ke Irene Gayatri Horvat se 
je pomladi zarezal tudi po-
tres v njenem rodnem Za-
grebu. Ko so se 22. marca 
ob 6. uri in 24 minut v nje-
nem slovenskem domu na 
Spodnjem Brniku zatresla 
tla, je takoj vedela, da se tre-
se tudi v Zagrebu. V nasled-
njih dneh ni mogla gleda-
ti fotografij mesta, kot pra-
vi, pa je tudi neskončno dol-
go čakala, da je lahko sredi 
maja končno videla svoj ra-
njeni zagrebški dom in se v 
njem skozi razpoko v zidu 
pogovarjala s sosedom. 

Razpoka, slikarka jo pred-
stavlja z raztrgano zaveso, je 
tudi osrednji element raz-
stave. »Blago sem raztrga-
la, kot je strela raztrgala zave-
so v templju v trenutku, ko je 
Kristus umrl na križu,« pove 
Irena Gayatri Horvat, ki je v 
»razpoko« na tekstil izrisala 
simbolne slike otroka, rok ter 
Kristusovo srce. Če razpoko 

osvetlimo z infrardečimi žar-
ki, nam ekran v ozadju poka-
že zapise, svete glagolske pi-
smenke, ki izpisujejo večne 
zakone življenja po Mojzesu. 
»Infrardeča svetloba izniči, 
kar sicer vidimo s prostim oče-
som, pokaže pa na duhovno – 
tisto, česar sicer ne vidimo.«

Osrednje delo spremlja-
jo slike iz različnih obdo-
bij njenega ustvarjanja, ki 
sovpadajo s temo razstave. 
Na platnih prevladuje motiv 
breze, ki jo slikarka označu-
je za sveto drevo. Strukturo 
breze na eni od slik prevza-
mejo stebri kozolcev, na nas-
lednji nas breze vodijo na ol-
tar perunike. Na steblih so z 
linorezi, ki jih umetnica do-
daja v tehniki kolaža. Gre 
za simbole, ki jih avtorica 
kombinira z zapisi v glagoli-
ci. Ob treh slikah zasledimo 
QR-kode, s katerimi z apli-
kacijo na mobilnem telefo-
nu dostopamo do kanala na 
YouTubu, kjer so slikarkine 
uglasbljene pesmi. Razstava 
bo na ogled do konca tedna.

Razpoka v sliki
V Mali galeriji je na ogled razstava z naslovom 
Razpoka slikarke Irene Gayatri Horvat.

Irena Gayatri Horvat ob delu z naslovom Razpoka 
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Igor Kavčič

Kranj – Pevke Ženskega pev-
skega zbora Carmen manet 
so pred izbruhom pandemi-
je načrtovale letni koncert v 
Letnem gledališču Khislste-
in, a jim je nastala situacija 
preprečila vaje in zbiranje 
na večjih dogodkih. Dekleta 
so letošnjo zborovsko sezo-
no kljub temu želela zaklju-
čiti s kratkim koncertom – 
tokrat na digitalni način. V 
nedeljo, 28. junija, ob 20.30 
bodo tako nastopila v živo v 
Vovkovem vrtu, koncert pa 
bo mogoče spremljati v ne-
posrednem prenosu.

»Pandemija je žal preseka-
la naše redne tedenske vaje. 
Morale smo odpovedati tudi 
nekaj nastopov in koncertov. 
Raziskovale smo različne 

možnosti, da bi vaje presta-
vile 'online', a tehnologija še 
ni napredovala do te mere, 
da bi bilo mogoče s pomoč-
jo Zooma ali podobne plat-
forme izvesti kvalitetno zbo-
rovsko vajo,« pojasnjuje pev-
ka Eva Kern in o ohranjanju 
pevske forme in medseboj-
nem deljenju energije nada-
ljuje: »Vsaka je lahko vadila 
sama zase, bodisi z igranjem 
na klavir ali pa ob zborovskih 
posnetkih. Seveda smo osta-
le v stalnem stiku. V času za-
prtih mej med občinami je 
dirigent Primož praznoval 
abrahama. Darilo smo mu 
zapakirale v veliko škatlo, ki 
je potovala iz Komende do 
Bleda, saj v vsaki občini vmes 
živi vsaj ena carmenca. Dari-
lo smo druga drugi preda-
le na občinski meji, zabavno 

dogodivščino delile s svojimi 
sledilci in na koncu seveda s 
Primožem.«

Zaradi nemožnosti skupin-
skih vaj je bilo že v maju jas-
no, da celovečernega koncer-
ta v Letnem gledališču Khisl-
stein ne bo, saj je bilo nemo-
goče v enem mesecu prip-
raviti ves program, še zlasti 
zato, ker carmence v nastop 
vedno dodajo kaj posebnega. 
Ob še danes nekoliko nego-
tovi situaciji so se odločile za 
virtualni koncert v živo. »Od-
ločile smo se za krajši koncert 
z nekaj skladbami, pri tem pa 
smo hotele, da se koncert od-
vije na prostem, da se simbo-
lično rešimo spon štirih sten 
in lažje zadihamo. Na ta na-
čin si lahko koncert brez-
plačno ogledajo vsi tisti, ki so 
imeli namen priti na naš letni 

koncert, kot tudi tisti, ki zara-
di takšnih ali drugačnih ra-
zlogov tega ne morejo,« pou-
darja Kernova.

Pevke bodo na Vovkovem 
vrtu ozvočene, na voljo bo 
več kamer, šlo bo za pravi vi-
deo prenos, ki se bo z nekaj-
sekundnim zamikom pred-
vajal na platformi Faceboo-
ka in YouTuba. Ob tem so-
govornica dodaja: »Vsem, ki 
dogodka nočejo zamuditi, 
predlagam, da potrdijo pri-
sotnost na našem dogodku 
na Facebooku in tako preje-
majo opomnike. Prostor za 
publiko na lokaciji snema-
nja ni predviden, so pa mi-
moidoči sprehajalci vablje-
ni, da se ustavijo in koncer-
tu prisluhnejo stoje. Njiho-
vo vidno polje bo zaradi ka-
mer sicer nekoliko omejeno. 

Če bo obiskovalcev veliko, 
jih prosimo, da upoštevajo 
ustrezno varnostno razdaljo 
in preventivne ukrepe.«

V približno pol ure dolgem 
programu bodo predstavi-
le pet skladb, tako novih kot 
starih: Ta na Solbici (Samo 
Vovk), Šče wtyčace so snu-
wale (Ambrož Čopi), Za 
mojo in tvojo pomlad (Samo 
Vovk), Vuelie (Frode Fjell-
heim in Christophe Beck – 
Official) in Spes (Mia Maka-
roff). K temu Kernova doda-
ja, da bo marsikaj odvisno 

tudi od njihove zadnje in 
edine skupinske vaje. V ok-
tetnih sestavih so se namreč 
maja in junija učile tudi no-
vega repertoarja, in če bodo 
s čim zadovoljne, bo zagoto-
vo sledil še kakšen dodatek. 

Prihodnji festivalski in 
drugi nastopi so trenutno še 
pod vprašajem. »Ta koncert 
pripravljamo za lastno zbo-
rovsko dušo in svoje pod-
pornike v Sloveniji in tujini. 
Nismo želele, da konec naše 
zborovske sezone obvisi v 
zraku,« še dodaja Eva Kern.

Koncert iz prve vrste
Ženski pevski zbor Carmen manet pripravlja koncert v živo, ki ga bo vsak poslušalec lahko spremljal iz 
prve vrste v neposrednem prenosu z Vovkovega vrta v Kranju.

Koncert Carmen manet za vse zborovske duše 
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»V tretjem krogu sem 
padel in menjal kolo. Na 
zaključnem vzponu je nato 
šlo na nož. Borila sva se, na 
koncu je bil Primož vendar-
le močnejši. Nisem razoča-
ran, saj je vendarle zmagal 
najboljši kolesar na svetu,« 
je po dirki povedal Pogačar 
s Klanca pri Komendi, ki je 
vseeno dobil zlato odličje, 

saj je bil najboljši v konku-
renci kolesarjev do 23 let. 
Na zmagovalnem odru sta 
mu družbo delala dva per-
spektivna člana Kolesarske-
ga kluba Kranj – Nik Čema-
žar in Jaka Primožič, ki sta 
se odlično odrezala tudi v ab-
solutni konkurenci, saj je bil 
Nik sedmi, Jaka pa enajsti.

V absolutni konkuren-
ci je poleg Primoža Rogli-
ča (Jumbo-Visma) in Tadeja 

Pogačarja (UAE Team Emi-
rates) na zmagovalnem 
odru stal še Matej Mohorič 
(Bahrain McLaren), ki je za 
Rogličem zaostal 39 sekund. 
Vsi so poleg odličij, ki jim jih 
je podelil predsednik drža-
ve Borut Pahor, dobili tudi 
rože iz rok domačega župa-
na Franca Čebulja. 

V ženski konkurenci je 
prvi naslov državne prvaki-
nje osvojila Kranjčanka Urša 

Pintar (Ale BTC Ljubljana), 
ki je bila na vzponu močnej-
ša od Špele Kern (Lviv Cyc-
ling Team), tretja pa je bila 
Urška Žigart (Ale BTC Lju-
bljana). Lanska zmagoval-
ka Eugenia Bujak (Ale BTC 
Ljubljana) je zasedla četrto 
mesto. Med mlajšimi člani-
cami je slavila Vita Movrin 
(Energija team) pred lan-
sko zmagovalko Laro Mare-
tič (BTC City Ljubljana SC).

Slavil je najboljši na svetu
31. stran

Mladi upi slovenskega kolesarstva (od leve proti desni): 
drugouvrščeni Nik Čemažar, zmagovalec Tadej Pogačar in 
tretjeuvrščeni Jaka Primožič. / Foto: Tina Dokl

Med članicami, ki so se na dirko podale dve uri kasneje in so 
prevozile 68 kilometrov, je slavila izkušena Kranjčanka Urša 
Pintar, druga je bila Špela Kern, tretja pa Urška Žigart.
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Vilma Stanovnik

Komenda – Minuli petek se 
je z dirko v Komendi po dol-
gem času zaradi epidemi-
je nadaljevala kolesarska se-
zona. Kolesarke in kolesarji 
so se pomerili na kriterijski 
preizkušnji, ki jo je pripravi-
lo Kolesarsko društvo Rog v 
sodelovanju s Tadejem Po-
gačarjem. 

Med člani je bilo sicer pri-
javljenih 72 kolesarjev, tek-
me pa se jih je na koncu ude-
ležilo 64, med njimi tudi ne-
kaj tujcev. Na štiridesetkilo-
metrskem kriteriju po indu-
strijski coni v Komendi, kjer 
so kriterijske dirke potekale 
v krogu, dolgem 1.100 me-
trov, je tako kot lani zmagal 
Luka Mezgec (Mitcheltos-
-Scott), drugi je bil Avstrijec 

Marco Haller, tretji pa Ma-
tej Mohorič (oba Bahrain 
McLaren). Čeprav je mo-
štvo Bahraina McLarna ve-
čino časa v ospredju nadzi-
ralo položaj, je dobro razpo-
loženi Luka Mezgec na kon-
cu zmagal s točko prednos-
ti. Med nastopajočimi je bil 
tudi Tadej Pogačar, ki je os-
vojil deveto mesto, na dirki 
ni bilo najboljšega kolesarja 
lanske sezone Primoža Rog-
liča. »Udeležba je bila moč-
na in ni bilo lahko. Prva dva 
sprinta sem dobil, potem 

komaj držal skupino. Nato 
sem malce počival, spet po-
skusil, počival, poskusil. Na 
koncu se je res super iztek-
lo,« je povedal Mezgec.

Med ženskami je nasto-
pila tudi slovensko-italijan-
ska profesionalna ekipa Ale 
BTC Ljubljana. Že po prvem 
letečem sprintu sta pobegni-
li domačinka Urška Bravec 
in Nizozemka Maaike Boo-
gaard, uspešnejša pa je bila 
Nizozemka. Tretja je bila 
Ana Ahačič, ki je zmagala v 
kategoriji starejših mladink. 

Luka Mezgec znova zmagal
Drugi Pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant je na kolesarski dirki v Komendi dobil Luka Mezgec.

Na prvi domači dirki po epidemiji so se zbrali številni odlični domači in tudi nekaj tujih 
kolesarjev. / Foto: Tina Dokl

Luka Mezgec je zmagal z odlično taktično vožnjo. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Mošnje – Športno društvo 
Mošnje je minulo soboto 
pripravilo že 31. Mošenjski 
tek, ki sodi tudi v serijo te-
kov Gorenjska, moj planet, 
ki poteka šesto leto zapored. 
Nastopilo je kar 237 tekačev 
in tekačic. 

Na najdaljši, osemkilome-
trski progi je s časom dobrih 
27 minut prepričljivo sla-
vil Andrej Mikelj iz Straži-
šča (AD Hitrost). »Na teku 
v Mošnjah sem nastopil že 
večkrat in imam tudi uvrsti-
tve med najboljše, zmagal 
pa sem tokrat prvič. Zad-
nje mesece treniram z Jani-
jem Mulejem in sem še na-
predoval. Je pa vsaka zma-
ga težka,« je povedal Andrej 

Mikelj, ki je s prijatelji sku-
paj z zmago slavil tudi roj-
stni dan, saj je v petek dopol-
nil 42 let. Drugo mesto je os-
vojil Marjan Robič, tretje pa 
Tadej Osvald (ŠTD Lončar). 

Med ženskami je zmaga-
la Nives Skube (AD Olim-
pik), drugo mesto je osvoji-
la Ema Kolenc (Gorje), tret-
je pa Anja Zima (ŠD Moš-
nje). V teku na tisoč metrov 
za dečke in deklice, rojene 
med letoma 2005 in 2008, 
je zmagala Mina Repe (ŠD 
Gorje), med dečki pa je bil 
najhitrejši Andraž Bizjak. 
V teku za najmlajše (letnik 
2013 in mlajši) na 350 me-
trov je bil najhitrejši Vid Jev-
tič, med deklicami pa Nina 
Radelj (Športno društvo 
Blanca).

Zmagal je za rojstni dan

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli četrtek so po-
slanci sprejeli spremem-
bo zakona o praznikih in 
dela prostih dnevih, saj so 
se strinjali z uvedbo novega 
praznika. Dan slovenskega 
športa bomo odslej prazno-
vali 23. septembra. To pa ne 
bo dela prost dan.

Začetek organiziranega 
športa na Slovenskem sicer 
sega v leto 1863, ko je bilo 1. 
oktobra ustanovljeno prvo 
telovadno društvo Južni So-
kol, letos pa mineva dvajset 
let od takrat, ko je na olim-
pijskih igrah prvič zazvenela 
slovenska himna. Zdravljica 
je v čast olimpijcem, vesla-
čema Iztoku Čopu in Luki 
Špiku ter strelcu Rajmon-
du Debevcu, namreč prvič 
zazvenela 23. septembra 
2000 na olimpijskih igrah 
v Sydneyju. Zadnjih nekaj 
let se po vsej Evropi 23. sep-
tembra začenja tudi Evrop-
ski teden športa, iniciativa 
Evropske komisije, katere 
namen je spodbuditi ljudi k 
telesni dejavnosti in del ka-
tere je tudi Slovenija.

Pobuda Olimpijskega ko-
miteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez, da bi imeli Slo-
venci svoj športni praznik, je 
vse od prve predstavitve doži-
vela pozitiven odziv. Ne samo 
slovenska športna javnost, 
pobudo so podprle tudi lokal-
ne skupnosti, Strokovni svet 
vlade RS za šport, poslanske 
skupine in številni drugi. 

»Triindvajseti september 
ni le še eden na seznamu slo-
venskih državnih praznikov. 
To je praznik s posebnim po-
menom, posvečen sloven-
skemu športu in promoci-
ji športa v najširšem smislu, 
s posebnim poudarkom, da 
vse Slovenke in Slovenci pra-
znik obeležijo z lastno teles-
no dejavnostjo,« pravi pred-
sednik Olimpijskega komi-
teja Slovenije – Združenja 
športnih zvez (OKS – ZŠZ) 
Bogdan Gabrovec. 

Pri OKS – ZŠZ tudi dodaja-
jo, da si prizadevajo s prazni-
kom povečati zavedanje o po-
menu telesne in športne de-
javnosti ter nagovoriti tudi 
vse tiste, ki se s športom ne 
ukvarjajo. Dan slovenskega 
športa naj spodbuja vredno-
te biti telesno aktiven, uživa-
ti življenje in skrbeti za dob-
ro počutje, zato je to praznik 
vseh.

Praznik športa
Državni zbor je sprejel odločitev, da si svoj dan 
zasluži tudi slovenski šport.

Kranj, Domžale – V četrtek je bila na sporedu zadnja tekma v 
prvi slovenski nogometni ligi, nogometaši Triglava pa so mo-
rali na domači zelenici priznati premoč Olimpije, ki je slavila z 
rezultatom 1 : 3. Tudi na nedeljski tekmi Kranjčani niso imeli 
razloga za veselje, saj so doživeli nov poraz. Z rezultatom 1 : 
4 jih je premagal Aluminij. Brez točke so na nedeljski domači 
tekmi ostali tudi Domžalčani, saj jih je Olimpija premagala z 
0 : 1. Na lestvici so Domžale s tridesetimi točkami na osmem 
mestu, Triglav na devetem mestu pa ima 28 točk. Ljubitelji 
nogometa pa že težko čakajo jutrišnji finale slovenskega po-
kalnega tekmovanja. Na igrišču Nacionalnega nogometnega 
centra na Brdu pri Kranju se bosta ob 17.30 pomerili ekipi 
Nafte 1903 in Mure.

Nogometaši Triglava brez novih točk



14 Gorenjski glas
torek, 23. junija 2020REKREACIJA info@g-glas.si

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

S kolesom po Sloveniji, 4. del

Zjutraj sem se zbudil, ko 
so kmetje že navsezgodaj 
pobirali seno in ga metali 
na posebne kupe, ki jih ime-
nujejo ostrnice. Da je Loška 
dolina res med bolj mrzli-
mi v Sloveniji, sem spoz-
nal tudi sam, saj me je juni-
ja zjutraj pošteno zeblo. Ni 
čudno, da so tu pozimi med 
prvimi na svetu uporab-
ljali smuči za hojo po sne-
gu. Moja pot se je nadalje-
vala mimo gradu Snežnik, 
ki so ga postavili na skalni 
vzpetini ob vznožju snež-
niških gozdov z namenom 
zavarovanja pomembne tr-
govske poti, ki je povezova-
la Kranjsko z Istro in Kvar-
nerjem že v 11. stoletju. V bli-
žini gradu teče potok Obrh, 
ki je v bistvu eno izmed sed-
mih imen reke ponikovalni-
ce, ki izvira pod Snežnikom 
z imenom Trbuhovica in še 
zadnjič privre na površje pri 

Vrhniki z imenom Ljublja-
nica. Vmes se imenuje še 
Stržen, Rak, Pivka in Unica. 
Kraji pod Snežnikom so bili 
pomembni še za časa Napo-
leona, saj so njegovi vojaki v 
vasi Markovec pri Ložu zgra-
dili most čez potok Obrh, ki 
še danes služi namenu. Moj 
prvotni načrt je bil, da sko-
zi Snežniške gozdove priko-
lesarim do Ilirske Bistrice. 
Pot, na kateri se dvigneš za 
šeststo metrov, je dolga pet-
deset kilometrov, najvišja 
točka Sviščaki je na nadmor-
ski višini 1200 metrov. Pot 
je sicer lep in utrjen maka-
dam, a dolgočasna vožnja v 
klanec med enoličnimi goz-
dovi me ni mikala. Zato sem 
jo raje ubral skozi Cerknico 
do Postojne, Pivke in Kne-
žaka do Ilirske Bistrice. Ta 
pot je daljša za dvajset kilo-
metrov, a brez večjih klan-
cev in bistveno zanimivejša. 

O tem sem se prepričal že ob 
Cerkniškem jezeru. Do jeze-
ra vodi kar nekaj poti in jaz 
sem si želel čim prej priti do 
vode. Čez dan se je junijsko 
ozračje segrelo in predsta-
vljal sem si, da bo hladna je-
zerska voda prava osvežitev. 
A jezero, katerega fenomen 
presihanja je raziskoval že 

Valvasor, je bilo v poletnem 
času zmanjšano. S kolesom 
sem se tako prevažal po po-
teh, ki so vodile po izsuše-
nem jezerskem dnu, in iskal 
vodo. Srečal pa sem le gručo 
domačinov, ki so nekam pa-
nično skakali ob malo več-
ji luži vode in reševali ribe. 
Izvedel sem, da bo prav ta 

dan jezero presahnilo in bo 
voda izginila pod zemljo. Ve-
liko rib je ostalo na kopnem, 
ker se niso mogle pravočas-
no rešiti v podzemeljske vod-
ne rove. Za nekaj rib so pos-
krbeli ribiči in jih s posebni-
mi vodnimi kontejnerji pre-
peljali v drugo reko, za pre-
ostanek so poskrbeli doma-
čini in si priskrbeli ribje ko-
silo. Presihanje jezera je bilo 
pred tridesetimi leti velik do-
godek in zdelo se mi je, da je 
bila takrat zbrana cela vas. 
Predstavljam si, da je danes 
podobno. 

Pot sem brez kopanja na-
daljeval do Postojne, kjer pa 
me je premamila še ena ide-
ja, namreč da bi se še ta dan 
okopal v morju. Zato sem se 
po stari cesti skozi Razdrto, 
Senožeče, Divačo, Kozino in 
čez Črni Kal spustil do An-
karana in zvečer že zaplaval 
v morju.

Trenutek, ko jezerska voda ponikne pod zemljo, je za 
prebivalce vasi okrog Cerkniškega jezera velik dogodek.

Jelena Justin

Morda se bo čez leta kdo 
spraševal, zakaj je bilo v letu 
2020 toliko objav s planin-
skih poti, ki potekajo v me-
stni občini Kranj. Pa naj 
spomnim! Zato, ker je bila 
karantena in smo bili prisi-
ljeni raziskovati poti in ste-
zice znotraj matične obči-
ne. Današnji opis je marki-
ran, pot je znana, a iz tega 
izhodišča pri meni pač še 
ni prišla na vrsto. A je prišel 
tudi ta dan. Obiskali bomo 
Tolsti vrh, najvišji vrh Kri-
ške gore, za izhodišče pa si 
bomo izbrali Zalog. 

Iz Kranja se zapeljemo 
proti Golniku. Ko opazi-
mo smerokaz za Goriče, 

zavijemo desno na lokalno 
cesto. Vozimo po predno-
stni cesti, ko opazimo sme-
rokaz za vas Zalog. Zavije-
mo levo. Cesta se začne vzpe-
njati. Ko dosežemo vas, opa-
zimo prve planinske smero-
kaze. Nadaljujemo po desni 
cesti, približno še en kilome-
ter, ko pridemo do manjšega 
parkirišča. Vožnja naprej ni 
več mogoča. 

Z vzponom začnemo po 
desnem kolovozu, a marki-
rana pot kmalu zavije des-
no in postane stezica. Pre-
cej strmo se povzpnemo in 
dosežemo manjšo kapelico. 
Strmo se povzpnemo in do-
sežemo razgledišče. Z desne 
se nam pridruži pot s Povelj. 
Sledi še eno razpotje. Desno 

gre strma pot proti Veliki Po-
ljani, mi pa zavijemo levo, na 
spodnjo pot proti Mali Po-
ljani. Nadaljujemo in dose-
žemo gozdnato dolino med 
dvema strmima pobočjema. 
Dolina postaja vse ožja in je 
bolj podobna grapi, po kate-
ri se precej strmo vzpenja-
mo. V spodnjem delu hodi-
mo po levi strani doline, viš-
je prečimo na desno stran in 
se še strmeje povzpnemo. 
Višje dosežemo rob goz-
da in smo na travnikih pod 
Malo Poljano. Še nekaj mi-
nut in zagledali bomo pastir-
sko kočo. Od koče nadalju-
jemo naravnost, do razpotja, 
kjer zavijemo levo proti Tol-
stemu vrhu. Pot se povzpne 
na zahodni rob planine, 

nato pa se strmo vzpne, za-
vijuga skozi gozd. Ko dose-
žemo greben, se nam iz leve 
priključi pot iz Gozda. Nada-
ljujemo desno, pot je še ved-
no precej strma in poteka 
po južnem grebenu. Ko do-
sežemo vrh, nas ta nagradi 
z razgledom. Storžič s Psico 
je na dosegu roke, Košuta na 
severu dominira s svojo dol-
žino, zahodno od nje je Be-
gunjščica, Vrtača itd., proti 
zahodu vodi greben do Koče 
na Kriški gori. Tisti, ki vas 
že leta dolgo ni bilo na Tol-
stem vrhu, naj vam povem, 
da na vrhu ni več znamenite-
ga ličnega smerokaza s stre-
ho. Da, vetrolom pred skoraj 
dvema letoma je uničil tudi 
tega. 

Z vrha lahko sestopimo po 
poti vzpona, a moj predlog je 
naslednji: do tja, kjer se nam 
je pri vzponu pridružila pot 
iz Gozda, sestopimo po isti 
poti, nato pa nadaljujemo 
kar naravnost navzdol. Mar-
kirana pot nas usmeri des-
no proti Gozdu. Sledi strm 
spust, ko dosežemo t. i. Štaj-
nerco, pot, ki povezuje Malo 
Poljano z Gozdom, zavije-
mo levo. Sledi lepo, razgle-
dno prečenje, kjer je potreb-
ne nekaj pazljivosti, saj je pot 

ponekod malce izpostavlje-
na. Nazaj na Malo Poljano 
nas v zadnjih metrih pripe-
lje kolovozna pot. Ko dose-
žemo razpotje na Mali Polja-
ni, se povzpnemo še na Veli-
ko Poljano. Z Velike Poljane 
začnemo strm spust nazaj 
do vasi Zalog, kjer nas čaka 
jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: 1715 m
Višinska razlika: 1250 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Tolsti vrh (1715 m n. m.)

Najvišji vrh Kriške gore
Najvišji vrh Kriške gore, ki ponudi čudovit razgled na vse strani neba. Strma pot, ki požene kri po žilah, 
sestop pa zaokrožimo po še strmejši poti z Velike Poljane. Kamniško-Savinjske Alpe.

Planina Mala Poljana / Foto: Jelena JustinPogled z vrha Tolstega vrha proti Psici in Storžiču / Foto: Jelena Justin

Delček poti čez Štajnerco je tudi zavarovan. Lepa, razgledna 
pot ... / Foto: Jelena Justin
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Jezersko – Zavod za varstvo 
narave sodeluje pri izvaja-
nju projekta Life Integri-
ran projekt za okrepljeno 
upravljanje Nature 2000 v 
Sloveniji, pri katerem je eno 
izmed projektnih obmo-
čij tudi območje Kamniško-
Savinjske Alpe in Grintov-
ci. Na tem območju bodo v 
okviru projekta izvajali uk-
repe za izboljšanje habita-
ta divjega petelina, gozdne-
ga jereba, triprstega detla in 
drugih vrst, del projekta je 

tudi pridobivanje podatkov 
o stanju divjega petelina. V 
to se je vključila tudi Lovska 
družina Jezersko, ki je po 
predpisani metodi letos spo-
mladi popisala rastišča div-
jega petelina. V popisovanje 
so se vključili gospodar dru-
žine Franc Košir, ki je tudi 
usklajeval popisovanje, ter 
izkušeni lovci Igor Nahti-
gal, Simon Šemrov, Dušan 
Šemrov, Marjan Tepina in 
Janez Močnik, pridružili pa 
so se jim tudi nekateri drugi, 
predvsem mlajši lovci. Popi-
sovanje je bilo težavno, ker 

v času popisa že ni bilo več 
snežne podlage, na kateri bi 
lažje ugotavljali prisotnost 
divjih petelinov.

Kot je po končanem popi-
su povedal starešina lovske 
družine Franc Ekar, so iska-
li divjega petelina na 15 loka-
cijah, ki so bile nekdaj aktiv-
na rastišča petelina. Le v treh 
predelih na območju Koma-
tevre so opazili osem divjih 
petelinov in tri kure, še eno 
kuro velikega divjega peteli-
na pa so videli na območju 
Velikega vrha, ki sodi v ob-
močje Makekove Kočne.

»Le na eni lokaciji je sta-
nje še zdaj takšno kot nek-
daj, ko smo lahko opazovali 
in 'zasliševali' po pet pojočih 
petelinov in dve 'vidni' kuri. 
A tudi na tem rastišču je bilo 
zemljišče tako kot na dru-
gih rastiščih razrito od div-
jih prašičev, nekaj pa tudi od 
gozdnih del,« je dejal Franc 
Ekar in dodal, da je največ 
rastišč na mejnem obmo-
čju z Avstrijo, kamor se div-
ji petelini umaknejo zaradi 
miru. 

V jezerski lovski družini 
ugotavljajo, da je med lovci 
po letu 1993, ko so v Slove-
niji vse gozdne in koconoge 
kure (velikega divjega pete-
lina, malega divjega peteli-
na ali ruševca, gozdnega je-
reba in belko) črtali s sezna-
ma lovne divjadi, upadlo za-
nimanje za to vrsto divjadi, 
ob tem pa se sprašujejo, kdo 

odslej na terenu skrbi za zaš-
čito njihovih rastišč in kdo 
nadzira ravnanje v njihovem 
naravnem okolju. »Ugota-
vljamo, da je divji petelin 
vedno bolj ogrožen. Ogroža-
jo ga vse večji nemir, štiriko-
lesniki, kolesarji, »krosarji« 
pa tudi podnebne spremem-
be z zviševanjem tempera-
tur,« je dejal Ekar in naštel 
spremembe, ki tudi vplivajo 
na populacijo divjega peteli-
na: gozdna meja se zvišuje, 
gorske »frate« se zaraščajo 
z grmovjem in drevjem, iz-
ginjajo borovničevje, jagodi-
čevje in brusnice, v višje lege 
se selijo tudi divji prašiči in 
razni plenilci, s popolno seč-
njo izginjajo tudi stara dre-
vesa, v gozdovih nastajajo 
velike vrzeli, a ne samo zara-
di naravnih ujm, ampak tudi 
zaradi komercialnega pose-
ka ...

Divji petelin vse bolj ogrožen
V Lovski družini Jezersko ob popisu rastišč velikega divjega petelina ugotavljajo, da je ta vse bolj ogrožen. Med popisom so opazili 
le osem petelinov in štiri kure, samo na eni lokaciji je stanje še takšno kot nekdaj.

Divji petelin iz jezerske Komatevre / Foto: Matej Podrekar

Lovci, ki so popisali rastišča divjega petelina, skupaj z vodstvom lovske družine

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za okolje 
je na podlagi uredbe o za-
varovanih prostoživečih ži-
valskih vrstah izdala dovolje-
nje za odstrel 115 rjavih med-
vedov v obdobju do konca le-
tošnjega septembra na ob-
močjih, kjer je večja gosto-
ta medvedov in kjer med-
vedje povzročajo konflikte. 
Tako se je odločila tudi na 
podlagi ugotovitev, da od-
strel ne bo škodoval ohranit-
vi ugodnega stanja populaci-
je medvedov v Sloveniji. Ob-
močje razširjenosti medve-
da v Sloveniji se namreč ne 
zmanjšuje in se tudi v pri-
hodnje ne glede na letošnji 
odstrel ne bo zmanjšalo, ka-
žejo raziskave, po katerih je 
v Sloveniji nekaj manj kot ti-
soč medvedov. 

Kot navajajo v agenciji 
za okolje, bodo upravljavci 

lovišč izvedli odstrel med-
vedov zaradi povečanih kon-
fliktov, ki so posledica velike 
gostote medvedov in značil-
nosti znotrajvrstnih odno-
sov med medvedi. Odrasli 
medvedi lahko ubijejo mla-
diče, zato se vodeče medved-
ke in tudi mladi medvedi za-
radi tovrstne nevarnosti za-
časno ali trajno umikajo v 
bližino ali na sam rob nase-
lij, kjer se počutijo varnejše. 
Prav te skupine medvedov 
pa najpogostejše povzroča-
jo konflikte. 

Gostote medveda so v di-
narskem delu Slovenije med 
najvišjimi na svetu, ponekod 
presegajo pol medveda na 
kvadratni kilometer. V zad-
njem desetletju so se spre-
menile in so se povečale zlas-
ti na območju med Cerknico, 
Ložem, Ribnico, Vidmom 
in Grosupljem. Prav na ob-
močjih, kjer so medvedi raz-
meroma gosto poseljeni, je 
tudi največ konfliktov – pri-
merov škode na premoženju 
(zlasti na sadovnjakih, čebel-
njakih, govedu in konjih) in 

tudi največ kriznih dogod-
kov. Analize kažejo, da se ob 
povečanju populacije za sto 
medvedov škode po medve-
du v povprečju povečajo za 16 
odstotkov.

Na dovoljenje agencije za 
odstrel medvedov so se od-
zvali v Društvu za dobrobit 
živali AniMa, kjer jih je zmo-
tilo predvsem dvoje. To, da 
odvzem predvideva odstrel 
osemdeset do sto kilogra-
mov težkih medvedov, torej 
še spolno nezrelih mladičev, 
pomeni po njihovem mne-
nju ogrožanje dolgoročne-
ga preživetja vrste. Presene-
ča jih tudi nesorazmerno vi-
sok odstrel v osrednjem ži-
vljenjskem območju medve-
da, predvsem v loviščih s po-
sebnim namenom, ki so naj-
bolj odmaknjena od človeš-
kih bivališč in kjer odstrela ni 
možno upravičiti z možnimi 
konflikti medveda z ljudmi. 

Dovoljenje za odstrel medvedov
Agencija za okolje je izdala dovoljenje za odstrel sto petnajstih rjavih medvedov. 

Kot je pojasnil Blaž Černe iz blejske območne enote 
Zavoda za gozdove Slovenije, izdano dovoljenje 
za odstrel 115 medvedov ne zadeva Gorenjske, 
kjer ni rednega odstrela, ampak le izredni odstrel 
posamičnih problematičnih medvedov, za kar izda 
dovoljenje agencija za okolje. Po zadnjih podatkih se 
na Gorenjskem zadržuje osem medvedov, ki letos (za 
razliko od volka) še niso povzročili škodnega primera.

Lahovče – Kmetijski inštitut 
Slovenije bo jutri, v sredo, 
pripravil v Poskusnem cen-
tru za krompir v Lahovčah 
(vzhodno od letališča) in 
v Jabljah tradicionalni dan 
krompirja. V Lahovčah bo za-
četek ob 9. uri, v Jabljah pa ob 
12. uri. V Lahovčah bo ogled 
selekcijskih in poskusnih 
nasadov krompirja, predsta-
vitev novih sort in križancev, 
ki so jih vzgojili v kmetijskem 
inštitutu, in pogovor o aktual-
nih problemih pri pridelova-
nju krompirja, v Jabljah pa še 
ogled programa žlahtnjenja 
krompirja in žlahtnjenja za 
ekološko pridelavo v okviru 
projekta Ecobreed.

Vabijo na Dan 
krompirja

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja je 
prejšnji teden začela izdajati 
odločbe za izplačilo denarne 
podpore mladim kmetom pri 
zagonu dejavnosti na kmeti-
jah. Najprej je izdala odločbe 
46 mladim kmetom, ki niso 
zaposleni na kmetiji, in jim 
odobrila skupno 855.600 
evrov finančne pomoči, v 

začetku julija pa bo izdala od-
ločbe še tistim, ki so zapos-
leni na kmetiji. Na razpis, ki 
je bil objavljen 31. januarja, 
je prejela 130 vlog, v katerih 
so mladi kmetje zaprosili za 
4,45 milijona evrov finanč-
ne pomoči, vseh razpisanih 
sredstev pa je bilo 14,4 mili-
jona evrov. Tisti, ki so zapos-
leni na kmetiji, so oddali 77 
vlog, tisti, ki niso zaposleni, 
pa 53 vlog.

Finančna pomoč mladim 
kmetom za zagon kmetij

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 
petek objavilo tri javne razpise, s katerimi v okviru Programa 
ukrepov na področju čebelarstva v obdobju 2020–2022 za 
finančne podpore čebelarstvu namenja skupno skoraj štiristo 
tisoč evrov. Največ denarja, nekaj manj kot 320 tisoč evrov, 
namenja za sofinanciranje čebelarske opreme, trideset tisoč 
evrov za nakup vozil za prevoz čebel na pašo, štirideset tisoč 
evrov pa za subvencioniranje vzreje čebeljih matic. S pod-
porami spodbuja posodobitev čebelarstev in vozil za prevoz 
čebel na pašo ter vzrejo večjega števila in še kakovostnejših 
čebeljih matic. 

Trije javni razpisi za čebelarje

Kranj – Na Ptuju bi morala 
biti v sredini maja tradici-
onalna državna razstava 
kmečkih prehranskih izdel-
kov z naslovom Dobrote slo-
venskih kmetij, a so jo zaradi 
epidemije covida-19 presta-
vili na 5. in 6. september. V 
okviru priprav na razstavo 
potekajo tudi ocenjevanja 
izdelkov. Zdaj so znani že 
tudi rezultati ocenjevanja 
vzorcev olja. Janko Jeglič iz 
Podbrezij bo dobil zlato pri-
znanje za Matijovčevo hla-
dno stiskano repično olje, 
Janez Keržič iz Vodic zlato 
za hladno stiskano olje olj-
ne ogrščice, Matej Rozman 
z Jame zlato za premium 
konopljino olje, Betka in 
Blaž Koželj iz Vodic srebrno 
priznanje za hladno stiskano 
olje oljne ogrščice, Matevž 
Žiberna iz Srednje vasi pri 
Šenčurju pa bronasto za ek-
stra deviško oljčno olje.

Priznanja gorenjskim 
oljarjem
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Vilma Stanovnik

Kranj – Poleg učencev, ki so 
se pripravljali na kolesarske 
izpite, so se programu Var-
no na kolesu letos pridružili 
tudi tudi drugi osnovnošol-
ci. V sklopu razpisanih na-
log so opazovali promet in 
prometno infrastrukturo v 
svojem kraju, utrjevali svoje 
kolesarske spretnosti, spoz-
navali pozitivne vplive ko-
lesarjenja in pravilno opre-
mljeno kolo ter opozarjali 
na najpogostejše kolesarske 
prekrške.

Več kot deset tisoč otrok iz 
več kot sto dvajsetih osnov-
nih šol je sodelovalo tudi pri 
zanimivih in poučnih nalo-
gah programa Varno na ko-
lesu in šolam z domiselni-
mi izdelki priigralo privlač-
ne nagrade. 

V gorenjski regiji se je letos 
najbolje odrezala Osnovna 
šola Antona Tomaža Linhar-
ta Radovljica. Nagrajena je 
bila v sklopu naloge Jaz na ko-
lesarskem izletu, ki so jo lah-
ko sodelujoče šole opravljale 
v razpisu B. Učenci so med 
kolesarjenjem v prostem 
času beležili prevožene ki-
lometre. Za kar 4939 skup-
no prevoženih kilometrov je 

šola osvojila drugo mesto ter 
denarno nagrado in pet kole-
sarskih čelad. 

Pri opravljanju nalog so se 
odlično izkazali tudi učen-
ci Osnovne šole dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bi-
strica, ki so pripravili zani-
miv predlog za kolesarski 
izlet v občini Bohinj. Kole-
sarski izlet se začne pri Po-
družnični šoli Srednja vas in 
nato vodi po kolesarski poti 
okrog Bohinja. Pot omogoča 
več priložnosti za občudova-
nje lokalne naravne in kul-
turne dediščine, kot so kori-
ta Save Bohinjke in rojstna 
hiša dr. Janeza Mencingerja.

Obsežno nalogo na temo 
popolno opremljenega ko-
lesa in kolesarja je odda-
la Osnovna šola Poljane, ki 
pri programu Varno na kole-
su sodeluje že več let. V do-
govoru s Policijsko posta-
jo Škofja Loka je šolo na za-
četku marca obiskal policist, 
ki je preveril, ali so kolesa 
učencev ustrezno opremlje-
na, in ugotovil, da so v veli-
ki večini pripravljena za var-
no vožnjo. Učenci so spoz-
navali tudi pomen kolesar-
ske čelade in izdelali pouč-
no in zabavno igro, s katero 
so želeli ozavestiti situacije, 

ki ponazarjajo, kdaj in kako 
lahko čelada reši življenje ali 
nas obvaruje pred poškodbo.

Program Varno na kole-
su poteka na pobudo družbe 
Butan plin s podporo Javne 
agencije RS za varnost pro-
meta, Zavoda RS za šolstvo, 
Policije, Kolesarske zveze 
Slovenije, podjetja Telekom 
Slovenije, Zavarovalnice 
Triglav in družbe BTC. Pro-
gram podpirajo tudi številna 
kolesarska društva in uspeš-
ni kolesarji. 

»Učenci so letos poka-
zali zelo dobro poznava-
nje prometnih pravil in iz-
kazali tudi veliko veselje do 

kolesarjenja, saj je prav v 
času karantene kolo postalo 
'najboljši prijatelj' marsika-
terega najmlajšega. Šole iz 
gorenjske regije so se kljub 
oteženim razmeram odlič-
no izkazale in dokazale, da 
lahko o tako pomembni te-
matiki, kot je varnost v pro-
metu, ozaveščamo tudi na 
kreativen način, ki je otro-
kom blizu. Kar pa je najpo-
membnejše: sporočilo o var-
nih kolesarskih izkušnjah 
so ponesle tudi izven šolskih 
zidov v svojo lokalno skup-
nost,« je povedla vodja pro-
jekta Varno na kolesu Tanja 
Medved. 

Na kolesu želijo biti varni
Osnovnošolci so v zadnjem času nova znanja o varnosti pri kolesarjenju pridobivali tako na daljavo kot 
pri zanimivih in poučnih nalogah programa Varno na kolesu.

Prav je, da se varnega kolesarjenja naučijo že osnovnošolci.

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so prejšnji te-
den nadaljevali sojenje bra-
toma dvojčkoma Ediju in 
Metiju Plavi, ki ju obtožnica 
bremeni kaznivega dejanja 
izsiljevanja podjetnika Ale-
ksandra Arha iz Kamne Go-
rice. Obtožena očitke kranj-
skega tožilstva odločno zav-
račata, da bi bil žrtev izsilje-
vanja, pa je sodnemu sena-
tu, ki ga vodi sodnica Polo-
na Kukovec, na glavni obrav-
navi zanikal tudi domnevni 
oškodovanec. Enako je storil 
tudi že na dveh zaslišanjih v 
sodni preiskavi v letih 2017 
in 2018. 

A tožilka Polona Košnjek 
vztraja pri obtožbi, ki slo-
ni na kazenski ovadbi, ki jo 
je leta 2015 podal Arh. Bra-
toma Plava očita, da naj 
bi Arha izsiljevala zaradi 

vračila dolga. Od Edija Plave 
si je namreč izposodil petde-
set tisoč evrov. Ko je dolg za-
čel vračati, pa naj bi brata od 
njega zahtevala vedno večji 
znesek. Ko je menda že vrnil 
sedemdeset tisoč evrov, naj 
bi zahtevala še več, kar naj 
bi podkrepila z grožnjami 
(Meti Plava) in fizičnim na-
siljem (Edi Plava). Kot je po-
jasnila tožilka, je Edi Pla-
va obtožen izsiljevanja v vi-
šini 51 tisoč evrov, brat Meti 
pa vsaj v višini štirideset ti-
soč evrov.

Arh, ki premoženj-
skopravnega zahtevka ne 
uveljavlja, je na zaslišanju, 
med katerim sta se obtože-
na morala umakniti iz sod-
ne dvorane, pojasnil, da se 
je leta 2010, ko je vodil po-
hištveni salon v Ljubljani, 
znašel v finančnih težavah, 
zato ni mogel poskrbeti za 
dobavo naročenega pohištva 

kupcem. Tako si je od Edija 
Plave, ki mu ga je predsta-
vil sin, izposodil petdeset ti-
soč evrov. Dolg mu je vračal 
po svojih zmožnostih, dok-
ler ni zaradi gospodarske in 
osebne krize zašel še v več-
je finančne težave, zaradi 
katerih dolga ni več zmo-
gel odplačevati. Natančne-
ga zneska, koliko je ostal 
še dolžan, ni znal povedati, 
niti kakšne so obresti. Kot je 
pojasnil, je Edi Plava razu-
mevajoč do njegovih težav, 
vprašanje preostalega dol-
ga pa sedaj rešujeta s poslov-
nim sodelovanjem. Ob tem 
je poudaril, da se je ves čas 
pogovarjal z Edijem Plavo, 
medtem ko z njegovim bra-
tom Metijem ni imel nobe-
nih opravkov. 

Povsem drugače pa naj 
bi Arh govoril, ko je leta 
2015 na policiji podal ka-
zensko ovadbo. V zapisniku 

namreč piše, da je oškodova-
nec povedal, da ga brata Pla-
va z grožnjami in fizično silo 
izsiljujeta za denar, čeprav je 
svoj dolg že v celoti povrnil. 
Skupaj naj bi jima vrnil v 
dveh do treh letih sedemde-
set tisoč evrov, a glavnica naj 
bi medtem narasla že na de-
vetdeset tisoč evrov. 

Arh je tako kot že v sod-
ni preiskavi tudi na glavni 
obravnavi vsebino kazen-
ske ovadbe zanikal, češ da 
ni šlo za izsiljevanje. »Ni-
koli me ni nihče udaril, no-
benega se ne bojim,« je de-
jal. Potrdil je, da je oktobra 
2015 res prišel na kranjsko 
policijsko postajo, a le na 

razgovor. Ob napeljevanju 
policista, ki naj bi mu bese-
de polagal v usta, je v afek-
tu povedal stvari, ki niso bile 
resnične in jih je kasneje v 
preiskavi zanikal, zdaj trdi 
Arh, ki si sploh ne želi, da bi 
se kazenski postopek zoper 
Edija in Metija Plavo nada-
ljeval, prav tako si želi, da v 
postopek ne bi vpletali nje-
govega sina in sestre, ki ju 
sodišče še namerava zasliša-
ti. A tožilka Košnjekova mu 
je razložila, da gre za uradno 
pregonljivo dejanje, sodnica 
Kukovčeva pa, da njegovega 
sina in sestro na sodišču pri-
čakuje na naslednji obravna-
vi konec junija.

Domnevna žrtev zanika 
izsiljevanje
Domnevni oškodovanec Aleksander Arh je na sodišču zanikal, da naj bi brata 
Edi in Meti Plava skušala njegov dolg izterjati z grožnjami in fizično silo. 

Okrožna državna tožilka Polona Košnjek vztraja pri obtožbi, 
da naj bi brata Plava izsiljevala Aleksandra Arha, čeprav 
slednji to zanika. / Foto: arhiv GG

Jezersko – Minuli konec te-
dna je na Jezerskem občan 
našel staro strelivo. Policisti 
so kraj zavarovali, postopek 
pa so prevzeli strokovnjaki 
Civilne zaščite za neeksplodi-
rana ubojna sredstva. »Naj-
denega eksploziva, streliva 
ali pirotehničnih sredstev 
se nikoli ne dotikajte, pus-
tite jih pri miru, zraven ne 
uporabljajte odprtega ognja 
in najdbo prijavite na inter-
ventno številko 112 ali 113. 
S kraja se umaknite in tudi 
morebitne druge osebe do 
prihoda policije ali strokov-
njakov prosite, naj se kraju 
najdbe ne približujejo oziro-
ma naj se zaradi nevarnosti 
umaknejo,« znova opozarja-
jo policisti.

Našel je staro strelivo

Kranj – Minuli petek popoldne se je zgodila prometna nesreča 
na cesti Zlato polje–Savski otok, zaradi katere je bila kranjska 
obvoznica dlje časa zaprta. Pri vožnji po klancu je namreč voz-
nik na ovinku zapeljal na nasprotno stran vozišča in povzročil 
trčenje s še tremi vozili. Dve osebi sta huje, tri pa lažje poško-
dovane. Postopek proti povzročitelju nesreče še poteka. So pa 
ob nesreči policisti ustavili in preverili tudi pijanega voznika z 
0,72 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Opazili so 
ga, ko je nepravilno zapuščal parkirišče trgovskega centra. Iz 
prometa je bil izločen.

Zapeljal je na nasprotno stran ceste

Kamna Gorica – V petek sredi 
dneva sta se v Kamni Gorici 
zaleteli osebno in kombini-
rano vozilo. Poškodovane so 
bile tri osebe. Gasilci GARS 
Kranj so prometno in požar-
no zavarovali kraj dogodka 
in nudili pomoč reševalcem 
NMP Radovljica in Bled. V 
času intervencije je bila ces-
ta skozi naselje popolnoma 
zaprta.

V nesreči so bili trije 
poškodovani

Stražišče – V petek popoldne je na Ješetovi ulici v Kranju strela 
udarila v stanovanjski objekt in zanetila požar. Posredovali so 
gasilci GARS Kranj ter PGD Stražišče.

Strela udarila v hišo

Tunjice, Cerklje – V petek dopoldne je v naselju Tunjice v občini 
Kamnik padel kolesar in se poškodoval. Posredovali so gasil-
ci PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč 
poškodovanemu kolesarju do prihoda reševalcev NMP Kamnik 
in usmerjali promet. Isti dan popoldne so v naselju Grad v 
občini Cerklje na Gorenjskem gasilci GARS Kranj s pomočjo 
avtodvigala dvignili poškodovanega kolesarja, ki je padel čez 
betonsko ograjo, ter ga v oskrbo predali reševalcem NMP Kranj.

Kolesarski nesreči

Vilma Stanovnik

Žiri – Minulo nedeljo nekaj 
po poldnevu se je na Selu 
pri Žireh smrtno ponesre-
čil motorist. V ovinku je iz-
gubil nadzor nad motor-
nim kolesom in po drsenju 
trčil v kombi, ki je vozil na-
sproti. Motorist je umrl na 
kraju nesreče in je letošnja 
četrta smrtna žrtev na go-
renjskih cestah. Sicer pa sta 

se na slovenskih cestah mi-
nuli teden zgodili dve smr-
tni prometni nesreči, v ka-
terih sta umrli dve osebi. 
Tudi drugi je bil motorist, 
ki je umrl v nesreči v trku 
s tovornim vozilom blizu 
naselja Vučja vas pri uvo-
zu na avtocesto, ko ga je ta 
pri zavijanju izsilil. Letos je 
na slovenskih cestah umrlo 
39 oseb, v enakem obdobju 
lani pa 54.

Smrtna nesreča motorista



Alenka Brun

M
ankica Kran-
jec je sloven-
ska novinar-
ka in foto-
grafinja, ki 

jo vedno zanima odkrivan-
je novih idej in novih sve-
tov. Prav to je združila s svo-
jo neprestano željo po ume-
tnosti in potovanjih. Na svo-
jih poteh v daljne dežele sku-
ša odkriti neodkrito in pri-
krito – tisto, kar je mnogim 
pogledom pogosto zastrto, 
svojim fotografskim proje-
ktom pa rada vdihuje tisto 
nekaj drugačnega in svetov-
ljanskega.

Obožuje vonj cvetočih 
češenj in navdihuje jo lepo-
ta vsakdana. Zase pravi, da je 
večna optimistka, ki prepro-
sto obožuje svoje delo. Nekaj 
podedovanih genov za ume-
tnost in pisanje je združila v 
svojem edinstvenem pogle-
du na svet. Trenutno živi in 
ustvarja v Ljubljani.

»Z vizualnimi podobami 
in skozi svoj objektiv, zlasti 
pa takšne, kot so videti danes, 
predstavljam motive sliko-
vitih prekmurskih ravnic, 
kjer je dedek preživljal svojo 
mladost v močvirju, kamor 
je rad hodil na lov in kjer je 
lovil ribe. V svoj objektiv sem 
ujela stare domačije, kjer se 
je rad srečeval s prijatelji, in 
tiste vasi, kamor se je enkrat 
na teden s kolesom odpeljal 
v pekarno po svež rženi kruh 
... Mnogo teh podob danes ne 
obstaja več in številne so se 
močno spremenile. Nekateri 

rokavi Mure so izginili, neka-
tere poti je prerasel gozd in 
nekaterih hiš danes ni več. A 
ostalo je Prekmurje v vsej svo-
ji preprosti čarni lepoti. Sem 
pričevalka nekega časa, ki je v 
svoji prvotni podobi izginil, a 
vendar ostaja v spominih lju-
di, ki so tisti svet še poznali. 
In hkrati sem dokumentari-
stka podob, ki bodo mogoče 
nekoč izginile. Na fotografije 
sem skušala zabeležiti nekaj 
tistih drobnih vsakdanjos-
ti in zgodb 'malega človeka', 
ki jih je ded z veliko ljubezni-
jo, kot to zna le izvrsten pisa-
telj, opisoval v svojih knjigah 
in predvsem – kot jih je nekoč 
doživljal tudi sam,« je zapisa-
la avtorica razstave, ki sko-
zi trideset izbranih fotograf-
skih motivov gledalcu ponu-
ja širši vpogled v življenje ob 

Muri ter tako ustvarja nezave-
dno povezavo med umetnos-
tjo in svojo izkušnjo. 

Gre za posebej premišljen 
in celostno zastavljen kon-
cept, ki je nastajal leto dni. 
Fotografije so razstavlje-
ne v starih lesenih okvirjih, 
razstava pa je dopolnjena 
tudi z navedki iz Kranjčevih 
knjig in zapisanimi spomi-
ni Mankičinega očeta Mat-
jaža. Izvemo, da sta večino 
lesenih okvirjev Mankica in 
njena mama Viktorija, ki ji je 
med drugim pomagala tudi 
pri postavitvi razstave, našli 
pri starinarjih v zaprašenih 
kotih sob starinarnic in sta-
rih prekmurskih hiš.

Čeprav je bil Kranjec rav-
ninski človek, pa je morda 
malce manj znano, da se je 
pogosto rad umaknil tudi 

na hribovito Gorenjsko. V 
Javorniku pod Sv. Joštom sta 
med drugim nastali literarni 
deli Macesni nad dolino in 
Mesec je doma na Bladovici. 
Za slednjo je prejel tudi Pre-
šernovo nagrado.

Galerija Brigita je prvi raz-
stavni prostor na Gorenj-
skem, kjer se je razstava letos 
ustavila. Zaradi svoje umet-
niške tradicije, zlasti pa zara-
di izjemne domačnosti pros-
tora v tej zanimivi gorenjski 
vili, razstava enkratno sovpa-
da z začetkom kulturno-po-
letnega dogajanja v Radovlji-
ci in njeni okolici. 

Razstava je svojo pot zače-
la 8. junija lani v Prekmur-
ju, v Galeriji Brigita pa bo 
na ogled do 18. julija 2020, 
potem bo svojo pot nadalje-
vala po Sloveniji.

FOTOGRAFSKA POVEST  
O DOBRIH LJUDEH 
V Galeriji Brigita na Lancovem pri Radovljici gostuje fotografska razstava z naslovom Po stopinjah 
mojega deda fotografinje in novinarke Mankice Kranjec. 

Mankica Kranjec je pričevalka nekega časa in hkrati dokumentaristka podob, ki počasi, a 
vztrajno izginjajo. 

Alenka Brun

G
lasba z oku-
som pravzap-
rav ne pome-
ni nič druge-
ga kot glas-

beno-kulinarični dogodek; 
koncert z izbrano večerjo 
oziroma tokrat glavno jed-
jo. Gre za ciklus koncertov, 
ki so jih v Domu kulture 

Kamnik vzpostavili v sezoni 
2017/2018. Glasbeni veče-
ri so žanrsko raznoliki, izbi-
rajo glasbene zvrsti, ki naj-
bolje dopolnjujejo intim-
no, klubsko vzdušje: etno in 
ljudska glasba, džez, kantav-
torske pesmi, šansoni.

Tokrat je oder Glasbe z 
okusom pri Repniku gostil 
domačina Matica Smolni-
karja, akademskega glasbe-
nika in skladatelja; kitarista, 
ki ustvarja, snema in izva-
ja tako resno kot popularno 
glasbo. Nastopa tudi v gleda-
liških predstavah in deluje 

kot mentor v kamniškem 
okolišu, kjer je zaposlen kot 
profesor kitare na Gimnaziji 
in srednji šoli Rudolfa Mais-
tra Kamnik.

Tema tokratnega večera so 
bile slovenske popevke. Te 
so z Matičevo pomočjo dobi-
le nove aranžmaje, k sodelo-
vanju pa je povabil izvrstno 
Tejo Poljanšek, mlado kam-
niško pevko, študentko dže-
zovske glasbe na rotterdam-

skem Codartsu, in uveljav-
ljenega slovenskega violini-
sta Klemena Bračka.

Večer pa je tematsko pove-
zovala tudi hrana: na težko 
pričakovanem krožniku so 
potrebušini med drugim 
delali družbo pečen krom-

pirček, čebula in korenček. 
Gostitelj Primož Repnik pa 
se je s plati kulinarike odlo-
čil za modernejšo predsta-
vitev znanih, domačih oku-
sov, tako da so gostje poleg 
glasbene »hrane« in zado-
voljitve brbončic razveselili 
tudi vid.

GLASBA Z 
OKUSOM
Sicer klubski večer Glasba z okusom, ki ga 
organizira Dom kulture Kamnik, je tokrat gostila 
Gostilna in penzion Repnik. Na glasbenem odru 
se je predstavil Kamničan Matic Smolnikar z gosti, 
na krožniku pa so razveseljevali slovenski okusi.

Matic Smolnikar, Teja Poljanšek, Klemen Bračko

Slovenski okusi, postreženi na sodoben način
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Noč je padla,
vse mesto že spi,
a moja misel k tebi hiti. 
Noč objema travnike,
noč posluša moje misli,
želje in skrbi. 
Tam v temi sedim,          

Noč

PESMI MLADIH

Alenka Brun

N
aravni rezervat 
Zelenci z oko-
lico s svojim 
smaragdno 
zelenim jezer-

cem v različnih letnih časih 
in tudi urah dneva ponuja-
jo dovolj čaroben prizor, da 
vedno znova privlačijo lju-
bitelje fotografije in narave. 
Na spletu fotografij o Zelen-
cih ne manjka. Najčudovi-
tejši naj bi bili spomladi in 
pozimi – najbrž stvar okusa 
posameznega obiskovalca.

Smaragdno zeleni Zelen-
ci vedno znova navdušujejo 
tako Slovence kot tujce in v 
razmerah, ki jih je povzro-
čil novi koronavirus, se za 
njihov obisk odločajo tudi 
Gorenjci. V bistvu lahko pol 
dneva ali kar ves dan poha-
jate po Zgornjesavski dolini. 
Recimo da vas zamika ogled 
Planice. Pa se na poti do nje 
ustavite še na razgledni točki 

nad Podkorenom, nazaj gre-
de obiščete Kranjsko Goro, 
se zapeljete do jezera Jasna, 
vmes pa obiščete še Zelence. 
Najdete jih med vasjo Pod-
koren in Ratečami. Ne glede 
na to, v katero smeri se pel-
jete po magistralni cesti, jih 
ne morete zgrešiti, saj se na 

izhodišču, od koder se naj-
prej nekaj minut sprehodi-
te po urejeni peščeni potki, 
nahaja parkirni prostor s kar 
lepim številom parkirišč.

Sama sem Zelence obiska-
la med tednom. Bilo je sonč-
no torkovo popoldne, gneče 
nobene. Povzpela sem se na 

novi razgledni stolp, kjer so 
tudi table, ki razložijo, kako 
so Zelenci nastali, kdo vse 
so prebivalci tega naravnega 
rezervata, katere rastlinske 
vrste so našle tu svoj dom in 
da je prav zaradi barve jezer-
ce z močvirjem dobilo ime 
Zelenci.

Predmet fotografij sta 
seveda modrozelena vod-
na in gorska kulisa, v vodi 
te pozdravi kakšna postrv, 
na drugi strani razgledne-
ga stolpa pa znak, ki opo-
zarja, da je mogoče najbolj 
pametno ostati na leseni 

brvi, saj lahko v vsej svo-
ji radovednosti med visoko 
travo pričakuješ srečanje s 
kakšno »domačo« prebival-
ko – kačo. 

Zelenci so zagotovo vred-
ni ogleda, zanimivi pa so za 
obiskovalce vseh generacij.

POSEBNO DOŽIVETJE: ZELENCI
Zelenci so izvir Save Dolinke in izjemen naravni pojav, ki ga drugje po Sloveniji in tudi širše ne 
zasledimo. Po posebni leseni brvi se lahko brez škode za naravo sprehodite do jezera in po močvirnati 
okolici. Razgled pomirja in je res lep.

Prizor, ki ga največkrat vidimo na fotografijah, objavljenih na spletu

Po privlačni leseni brvi se lahko sprehodite do razglednih 
točk in razglednega stolpa.

Privlačna barva in prozornost vode

Mateja Rant

N
a likovni raz-
pis, ki so ga 
naslovili Bar-
ve pomladi, 
letos sprva ni 

bilo odziva, zato so na pobu-
do voditeljice likovne sekci-
je društva Jerneje Kos pris-
topili k izvedbi nadomest-
nega razpisa na družbenem 

omrežju Facebook, je raz-
ložil predsednik društva 
Goran Šušnjar. Svoje izdel-
ke jim je poslalo kar petde-
set otrok, ki so v svojih stva-
ritvah ujeli predvsem lepoto 
narave.

Natečaj so razpisali ravno 
v času epidemije covida-19, 
zato so s temo Barve pom-
ladi želeli poudariti lepoto, 
ki nas obkroža, pa je zara-
di hitrega tempa življenja 

otroci in odrasli velikokrat 
niti ne opazimo, je razložil 
Šušnjar. »Poleg tega smo 
jim misli neopazno preu-
smerili k lepim in pozitiv-
nim stvarem, ki so v poplavi 
temnih novic še kako dobro-
došle.« Šolarji so tako slika-
li predvsem cvetlice, cveto-
ča drevesa, metulje ... »Ker 
so lahko ustvarjali v polju-
bnih tehnikah, so na plan 
prišle čudovite kreacije, od 
akvarelov, temper in suhih 
barvic do mešanih tehnik 
s kolažem in tušem.« Nas-
tal je tudi kolaž s posušeni-
mi cvetovi, slikali pa so celo 
z rožami, ki puščajo različ-
ne barve. »Otroška domi-
šljija ne pozna meja! Tre-
ba jo je samo spodbujati in 
ne preveč ukalupljati,« sta 
poudarila Šušnjar in Jerne-
ja Kos. Pet izdelkov si je pri-
služilo tudi nagrado. Komi-
sija je poskušala izbrati naj-
bolj kreativne, domisel-
ne izdelke, ocenjevala pa je 
tudi tudi likovni jezik, likov-
ni doživljaj in samo izvedbo 
izbrane tehnike, je razložil 

Šušnjar. Najbolj so jih prep-
ričali izdelki Livije Možina, 
Maje Bonča, Mance Justin, 
Jake Gornika in Vala Kreka.

»V društvu smo veseli, da 
nam je tudi v teh razmerah 
uspelo uresničiti del svoje-
ga poslanstva, predvsem pa 
spodbuditi otroke k ustvar-
jalnosti in svetlejšim pogle-
dom na čas in okolje, v kate-
rem živimo,« je še dejal Šuš-
njar.

LEPOTA NARAVE
V Kulturnem društvu dr. Ivan Tavčar Poljane so v sodelovanju s šolami v Poljanah in Gorenji vasi tretje 
leto izpeljali likovni natečaj za osnovnošolske otroke z območja občine Gorenja vas - Poljane.

Nagrajena risba Maje Bonča / Foto: arhiv društva

Nagrajena risba Mance Justin / Foto: arhiv društva

Nagrajena risba Livije 
Možina / Foto: arhiv društva

moje srce je pri tebi. 
Jutro se v zori prebudi,
tam ptica na veji žvrgoli,
moja misel je tam, kjer si ti.
Vsa narava se prebuja,
a moje srce nekaj preganja,
to si ti. 
Dan mimo mene hiti,
a v mojih mislih si vedno ti.

Lea Lukanec

»Dan mimo mene hiti, a v mojih mislih si vedno ti.« Misli 
so tiste, ki tvorijo dan, in od njih je odvisno, kako vse pote-
ka naprej. Zato imejmo samo lepe misli. 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. 
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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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»Kariera«

Pozdravljeni, vedno z zanima-
njem spremljam vašo rubriko 
v Gorenjskem glasu, tokrat se 
na vas obračam s prošnjo, da 
mi pomagate razumeti mojo 
trenutno situacijo in mi vlijete 
nekaj upanja za naprej. Kako 
bo z nadgraditvijo mojega 
znanja in ali bom v letošnjem 
letu dobila svojo sanjsko slu-
žbo ali katero drugo? Iskrena 
hvala za pomoč v teh napor-
nih trenutkih.

Veste, kadar gledamo za 
nazaj svoje odločitve in 
dogodke, ki so se posledič-
no dogajali, bi skoraj vsak 
od nas marsikaj spremenil. 
Vendar mislim, da zato na 
koncu ne bi bilo nič drugače. 
Enostavno se morate nehati 
obtoževati in vso krivdo spre-
jemati na svoje rame. Vsaka 
stvar v življenju se zgodi z 
določenim namenom, in ko 

pogledamo nazaj, vidimo, 
da je to res. Prepričana sem 
(in tudi pogled v karte to 
potrjuje), da bo še vse v redu. 
Upanje se velikokrat najde 
v čisto majhnih stvareh. V 
pogledu, objemu, v soncu, v 
srcu. Svoje znanje boste nad-
gradili in ob koncu leta boste 
našli svojo sanjsko službo. 
Imejte se radi. Lep pozdrav 
in srečno.

»Kriza«

Redno prebiramo  vaše spod-
budne odgovore v časopisu, 
tudi nam ste že odgovorili. 
Težav kar ni in ni konec, komaj 
se poberem po prvem padcu, 
že sledi nov ... Ali bom še kdaj 
normalno zaživel? Zahvalju-
jem se vam za odgovor.

V pretekli zvezi niste doživeli 
tiste prave ljubezni, zato je 
ni treba objokovati. Seveda 

pa spomini vedno ostanejo. 
Prav kmalu boste spoznali 
novo ljubezen – in ta bo tista 
prava. Bo delovna, pridna, 
poštena. In kar je najpomem-
bnejše: imela vas bo iskreno 
rada in v vašem okolju se 
bo zelo dobro znašla. Žal je 
koronavirus pustil negativne 
posledice pri marsikom, zato 
ne smete kriviti sebe za izgu-
bo službe. V nekaj mesecih 
dobite novo zaposlitev, brez 
skrbi. Investicija, ki ste jo 
imeli, je bila potrebna in res 
je hudo, ker se vam je tako 
zapletlo z izvajalcem. Žal se 
ta zadeva ne bo tako hitro 
rešila, ampak ko se bo, se bo 
vam v prid. Denarja ne dobite 
nazaj, dobite pa tisto, za kar 
ste bili dogovorjeni. Najver-
jetneje ob koncu tega leta, 
prej težko. Naj vam bo moj 
odgovor res v spodbudo in 
ne glejte na vse tako črno. Še 
vse bo dobro. Lep pozdrav.

»Prijateljstvo«

Zanima me razlog razdora 
prijateljstva, ki je trajalo veli-
ko let. Ne razumem, zakaj je 
prišlo do tega, saj pri sebi ne 
najdem krivde. Hvala za vaš 
čas.

Kot je videti, se bo prijatelj-
stvo po določenem času 
obnovilo. V pravem odno-
su vedno oba dajeta in tudi 
sprejemata, če tega ni, ni 
pravo. Med vama je vse to 
bilo. Prijateljica je imela in 
ima še vedno osebno kri-
zo, ki je ni sposobna deliti 
še s kom. V takih trenutkih 
je težko karkoli pomagati, 
vse dokler oseba sama ne 
spozna. Kajti če se ne reče, 
se ne more vedeti. V odnos 
ste vlagali veliko in zato je res 
nemogoče najti krivdo pri 
vas, ne obremenjujte se več 
s tem. Čas bo prinesel svoje. 
Srečno.

V zadnjem tednu se je na Gorenjskem rodilo 46 otrok. 
V kranjski porodnišnici se je rodilo 27 otrok, od tega 15 
deklic in 12 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2900 grami, 
najtežja pa deklica s 4308 grami. V jeseniški porodnišnici 
se je rodilo 19 otrok, od tega 13 deklic in 6 dečkov. Najtežja 
je bila deklica, ki je tehtala 4290 gramov, najlažji deklici pa 
je tehtnica pokazala 2610 gramov.

Novorojenčki

V sredo, 3. junija 2020, sta v Kranju zakonsko zvezo skle-
nila Aleš Bobnar in Anja Golja. V soboto, 6. junija 2020, 
sta se v Vopovljah poročila Matija Vrbinc in Katarina 
Nina Kermavner. V sredo, 10. junija 2020, sta v Radovljici 
zakonsko zvezo sklenila Boštjan Kokot in Hana Majaron, 
na Bledu pa Primož Jalen in Urška Godec. V soboto, 13. 
junija 2020, sta se v Dvorjah poročila Luka Skubic in Tija 
Zagmajster, v Škofji Loki Žiga Maretič in Polona Rems, v 
Mošnjah pa Nejc Ambrožič in Viktorija Smole. V soboto, 
20. junija 2020, sta na Visokem pri Poljanah zakonsko 
zvezo sklenila Matej Omejc in Katja Mivšek.

Mladoporočenci

Alenka Brun

P
ravi rojstnodnev-
ni živžav se je začel 
dan pred Tanjinim 
rojstnim dnem. 
Že v popoldanskih 

urah so se pred vrati hiše 
v Trbojah, kjer Tanja živi, 
oglasile prijateljice, da naz-
dravijo njenemu rojstnemu 
dnevu – vendar ne doma. 
Slavljenko, ki ponosno pove, 
da bo kmalu že četrtič babi-
ca, so odpeljale čez cesto, v 
Gostilno Parizar, čez kakšni 
dve uri pa je na domačem 
dvorišču začelo vrveti. Tan-
ji so domači, sosedje in pri-
jatelji začeli postavljati mlaj, 
na katerem se sedaj »son-
či« petdesetica. Pod varnim 
zavetjem nadstreška za avto-
mobile pa se je začelo roje-
vati morsko vzdušje, saj so 
poskrbeli še za občutek pra-
ve plaže – Tanja je namreč 
znana po tem, da obožuje 
morje. Glavni pobudnik za 
dogajanje na domačem dvo-
rišču je bil hčerin soprog, 
torej Tanjin zet Marjan Kos. 
Brez glasbe ni šlo, za kar 
sta poskrbela Janko Kokalj 
in Matjaž Vojsk, sicer čla-
na ansambla Galop. Tokrat 
je Janko namesto kitare v 
roke vzel harmoniko. Tan-
jina hči Alenka je pripravila 
domače sladke dobrote, ko 
pa je mlaj končno stal, se je 

na dvorišče lahko vrnila tudi 
Tanja. Začelo se je s plesom 
in voščili, nadaljevalo nasle-
dnji dan z velikim šopkom 
petdesetih vrtnic, za povab-
ljene pa je Tanja ob petdeset-
em rojstnem dnevu konec 
tedna v Parizarju pripravila 
še veliko zabavo, tudi ob zvo-
kih ansambla Ponos. Prav 
simpatičen pa je bil nastop 
»domače« klape Veli Jože, 
kjer je za kitaro poprijel tudi 
Tanjin sin Marjan. Rojstno-
dnevnim presenečenjem 
kar ni bilo videti konca. 

Tanjo sicer večina poz-
na po njenem vedeževanju, 
redki pa vedo, da goji tudi 
ljubezen do pisanja pesmi 
in je leta 2006 izdala pesni-
ško zbirko za odrasle z nas-
lovom Angel brez kril. Njen 
vedeževalski kotiček, kjer 
odgovarja na vaša vpraša-
nja, najdete tudi v našem 
časopisu. Z Gorenjskim gla-
som sodeluje že dobrih dvaj-
set let, pripravlja tudi vede-
ževalske tečaje. Pravi, da jo 
ljudje največ sprašujejo po 
zdravju, ljubezni, denarju, 
pa še družina jih velikokrat 
zanima. Že Tanjin pokoj-
ni oče je bil vedeževalec, pa 
stara mama po očetovi stra-
ni, njena mama ravno tako. 
Torej bi lahko rekli, da Tanja 
izhaja iz družine, kjer imajo 
vedeževanje v krvi. Sama je 
bila stara komaj dvanajst let, 
ko je prvič »brala« iz kave. 

Danes uporablja več razli-
čnih kompletov kart, glede 
na prvi vtis pa nato izbere 
karte, iz katerih posamezni-
ku vedežuje. Pa slabe stvari, 
ki jih vidi v kartah? Jih pove, 
nas zanima. Odgovori, da 
sama presodi, ali sme stran-
ki tudi to povedati.

Danes je Tanja že v Savu-
driji, kjer že dvanajst let pre-
življa svoj morski dopust. 

Slavljenka je tudi tu dožive-
la presenečenje. Njeni tam-
kajšnji sosedje z Lidijo Obid 
so poskrbeli, da se je zabava 
za njenih petdeset let nada-
ljevala, med zanimivimi 
»sladkimi« darili pa je Tanja 
za abrahama dobila še pose-
bno torto – s slanim pridi-
hom, iz pršuta. Zanjo, pove 
Tanja, pa je »kriva« Beti iz 
Parizarja.

KO VES TEDEN PRAZNUJEŠ ...
Tanja Nežmah Dolinšek se je rodila 16. junija 1970. Abrahama je srečala prejšnji teden in lahko bi rekli, 
da je petdeseti rojstni dan praznovala ves teden.

Tanja Nežmah Dolinšek

Mlaj za »mlado« abrahamovko je zelo visok. Kot se pač 
spodobi, pravijo njegovi postavljavci.

Matjaž in Janko sta dan pred Tanjinim rojstnim dnem v 
Trbojah skrbela za glasbeni napev.

Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite  
Alenki Brun po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005. Presenetite, razveselite, dodajte 
piko na i dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu.

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

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

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog. Pomemben del 
vsebine je tudi prispevek zdravnika Jerneja Dolinška, ki nas 
poduči o celiakiji, njenih znakih in posledicah.

1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj v 
vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 
8. julija 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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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

Topli dnevi nas vabijo k čim daljšemu preživljanju prostega 
časa v naravi. In zakaj si ne bi ob tem pripravili še piknika? 
Lepo, s karirastim prtom na travi, nekje ob potočku, reki ali 
gozdu … Kaj bi pa lahko prinesli s seboj v košarici? Poglejmo 
nekaj idej.
 
Sendvič s tunino

Potrebujemo tunino v lastnem soku (150 g), 4 žlice majoneze, 
žlico gorčice, pol žličke medu, šopek kopra, 2 kisli kumarici, 
manjše kislo jabolko, 2 štručki in 2 solatna lista.
Tunino odcedimo na cedilu in razrahljamo z vilicami. V skledi 
v gladko omako razmešamo majonezo, gorčico in med. Do-
damo vršičke kopra in na tanke prečne pramene narezane ku-
marice. Premešamo. Dodamo tunino in na kockice narezano 
jabolko. Štručki podolžno prerežemo in spodaj obložimo s 
solatnim listom, nanj pa naložimo tunino z omako. Pokrijemo 
z drugo polovico. Zloženo štručko zavijemo v papirnat prtič, 
nato pa še v aluminijasto folijo.

Zvitki iz jajčevcev, mocarele in bazilike

Potrebujemo jajčevce, 3 žlice olivnega olja, mocarelo, para-
dižnik, liste bazilike, balzamični kis, sol, poper in por.
Jajčevce razrežemo po dolgem na centimeter debele rezine in 
popečemo. Na rezine narežemo tudi paradižnik in mocarelo. 
Na sredino vsakega jajčevca položimo rezine paradižnika in 
mocarele, list ali dva bazilike, solimo in popramo. Pokapljamo 
z olivnim oljem in kisom. Zvitke zavežemo s porovimi listi in 
jih damo v primerno posodo s pokrovom.
 
Spomladanska solata

Potrebujemo šparglje, jagode, mlad radič, mlad sir, olivno olje, 
balzamični kis in rdeči poper.
Šparglje skuhamo v blago soljeni in rahlo kipeči vodi. Glede na 
debelino jih kuhamo od 5 do 8 minut. Ohlajene narežemo na 
koščke. V posodo s pokrovom damo narezan radič, po solati 
potresemo razrezane jagode, šparglje, nariban ali narezan 
sir in rdeči poper. Posodo pokrijemo in posebej pripravimo 
preliv iz olivnega olja in balzamičnega kisa, ki ga shranimo v 
majhnem kozarčku ali steklenički. S seboj vzemimo tudi sol.

Vaniljeva krema s sadjem v kozarčku

Potrebujemo 0,5 l mleka, vaniljev puding, 2 jajci, 3 žlice sladkor-
ja, žličko ruma, 2 dl stepene smetane, jagode, maline, borovnice 
ali drugo sadje po izbiri.
Mleko zavremo. V drugo posodo (s plastjo proti prijemanju) 
damo puding, rumenjaka, sladkor, dve žlici mrzlega mleka in 
dobro stepemo. Med stalnim mešanjem prilijemo vroče mle-
ko, nato damo posodo na štedilnik in prevremo. Odstavimo, 
vmešamo rum in stepen beljak ter razporedimo po kozarč-
kih na navoj. Počakamo, da se krema ohladi, nato narežemo 
sadje in ga potresemo po njej. Okrasimo s stepeno smetano 
in pokrijemo.

Ujemimo še zadnji bezeg
Kokosova moka se izkaže 

kot odličen dodatek tako v 
pecivih kot piškotih. Ujemi-
mo še zadnji bezeg in speci-
mo pecivo z bezgom in ko-
kosom ter preproste kokoso-
ve piškote.

Za pripravo peciva z bez-
gom in kokosom potrebu-
jemo: za testo: 100 g mas-
la, 100 g sladkorja, 1 vaniljev 
sladkor, pol pecilnega pra-
ška, 3 jajca, 2 žlici kisle sme-
tane ali navadnega jogurta, 
100 g moke, 50 g kokosove 
moke, 100 g osmukanih be-
zgovih cvetov, limonino lu-
pinico, ščep cimeta.

Skupaj zmešamo moko, 
kokosovo moko, pecil-
ni prašek in cimet. Rume-
njake in beljake ločimo. Iz 

beljakov stepemo trd sneg. 
Maslo zmešamo s sladkor-
jem, da nastane penasta 
zmes. Dodamo rumenja-
ke, kislo smetano, vaniljev 
sladkor, limonino lupinico 
in bezgove cvetove. V maso 
vmešamo polovico snega 
in nato postopoma doda-
jamo še mešanico z moko. 
Nazadnje vmešamo še pre-
ostali sneg. Maso vlijemo v 
namaščen pekač ali pekač s 
papirjem za peko. Pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C, 
približno 30 minut oziro-
ma toliko časa, da ko zapi-
čimo zobotrebec v testo, os-
tane suh. 

Za pripravo preprostih ko-
kosovih piškotov potrebuje-
mo: 250 g pšenične moke, 

180 g kokosove moke, 150 g 
masla, 2 jajci, 150 g sladkor-
ja v prahu, pol pecilnega pra-
ška, 1 vaniljev sladkor, lupi-
nico 1 limone, ščep soli.

Skupaj zmešamo moko, 
kokosovo moko, sladkor v 

prahu, vaniljev sladkor, pe-
cilni prašek, limonino lu-
pinico ter sol. Dodamo na 
kocke narezano maslo in 
jajci. Vse skupaj zgnetemo 
v testo, ki ga oblikujemo v 
kepo. Testo naj v hladilniku 

počiva 1 uro. Iz testa obliku-
jemo za oreh velike kroglice 
ali pravokotnike ter jih po-
lagamo na pekač, prekrit s 
papirjem za peko. Pečemo 
v pečici, segreti na 170 °C, 
od 10 do 15 minut.

Mojca Logar

Dočakali smo konec pouka. 
Tega smo veseli tako učitelji kot 
starši in seveda učenci in dija-
ki. Letošnje leto je bilo drugač-
no, kot je vse drugačno. Morda 
bomo rekli, da nič več ne bo 
tako, kot je bilo. Ko se je sredi 
marca javno življenje hkrati z 
glavnino gospodarstva, šolstva 
in drugih dejavnosti ustavilo, 
smo bili vrženi v povsem novo 
situacijo. Nihče se ni nanjo 
pripravljal, znašli smo se, kot 
smo se vedeli in znali. Meni 
je bil pouk na daljavo na neki 
način tudi všeč. Učno snov 
imam vso pripravljeno v elek-
tronski obliki, doma sem imela 
pomočnike, ki so me takoj prvi 
teden naučili uporabljati novo 
tehnologijo, in je šlo. Obdelo-
vati novo snov, vsaj v moji stro-
ki, niti ni tako težko tudi na 
daljavo. Otrokom pa se dela 
velika škoda, če jim tega zna-
nja ni treba pokazati tudi na 
povsem klasičen način, tako 
da pišejo kontrolno nalogo ali 
so ustno vprašani. Spodbujam 
in zagovarjam tudi drugačne 
oblike pouka in preverjanja, 
ne bodo pa integrirali vsega 
znanja zgolj z izdelki, referati 
in seminarskimi nalogami. Po 
dveh tednih pouka na daljavo 
so dijaki pri ustnem spraševa-
nju bili dokaj samostojni. Oce-
ne so bile od ena do pet. V šes-
tem tednu pouka na daljavo so 
se tudi oni priučili nove tehni-
ke. Jaz sem lahko videla dijaka 
na ekranu, kaj pa ima on na 
svojem ekranu, tega ne morem 
kontrolirati. Tako so si omis-
lili kakega prijatelja, ki mu je 
izven zornega kota kamere 
pobrskal po računalniku snov 
in je nekako odgovarjal. Ko je 
dijaki rekel, ali lahko ponovim 

vprašanje, sem takoj vedela, 
da je zadaj nekdo, ki mora pri-
dobiti čas, da poišče odgovore. 
Potem je dijak nekako jamral 
in stokal in je počasi našel pra-
ve besede. In tako je odgovoril 
za pozitivno. Pri morebitnih 
pisnih preverjanjih so nas še 
bolj »prinašali okrog«. Lahko 
sem opazovala svoje otroke, 
kako so bili solidarni do pri-
jateljev in so jim pomagali; in 
ne nazadnje so bile ocene pri 
tistih dijakih, ki so bili sicer 
slabši, kar naenkrat mnogo 
boljše. Ljudje pravijo, vedno 
smo prepisovali. Znajti se v 
dani situaciji je pomembna 
kompetence vsakega človeka 
in solidarnost med mladino je 
bila vedno prisotna. Tako smo 
učitelji dobrohotno zaključili 
šolsko leto. Kdor se je le malo 
potrudil, je bil lahko uspešen. 
Seveda so tudi taki, ki niso bili 
in so med vso to izolacijo doži-
veli veliko stisko, osamljenost, 
tesnobo. Ponekod je internetni 
signal zelo slab, njihova raču-
nalniška oprema zastarela. 
Šole so podelile ali dale na iz-
posojo veliko računalnikov, da 
so otroci lahko delali. Morda 
smo sedaj celo bolje razumeli, 
kaj se zgodi, če šole ni. Mladini 
se dela škoda. In ob vseh novo-
stih maturo pišejo na papir in 
s pisalom in odgovarjajo kla-
sično ustno, brez ekranov. 

Rotim stvarstvo, vesolje, naj 
bo pouk jeseni vsaj v kombina-
ciji, nekaj na daljavo in nekaj 
v šoli. Spremembe in novosti 
so dobrodošle, menim pa, da 
klasične učne metode ne bodo 
nikdar povsem prešle. 

Konec pouka

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Pa očetova ljubezen, sočutje, 
nežnost, razumevanje, spošto-
vanje … Toliko lepih besed. Kar 
težko verjamemo, da ima ljube-
zen v takšni ali drugačni obliki 
veljavo v današnjem svetu, kjer 
štejejo predvsem produktivnost, 
učinkovitost, denar, ugled, 
moč, posedovanje materialnih 
dobrin, zunanjost. Veliko sta-
rejših ljudi pove, kako zunanje 
stvari počasi izgubijo vrednost, 
pridobivajo pa malenkosti, ki 
nam povečujejo srečo. 

Včasih nam znanost doka-
zuje najbolj preproste stvari. 
Tako so v neki obsežni ameri-
ški raziskavi ugotovili, da so 
imeli ljudje z veliko materine 
ljubezni precej boljšo odpor-
nost. Imeli so boljši imunski 
sistem in so zato manj zboleva-
li. Materina ljubezen je pome-
nila fizično prisotnost, čustve-
ni stik, božanje in objemanje. 
Pogosto so takšne mame tudi 
kasneje dlje časa ob otrocih, 
predvsem, da so otroku čustve-
no na razpolago. To pomeni, 
da ga mama redno potolaži, ko 
joka, da mu nameni objeme in 
bližino, da se iskreno zanima 
za njegove želje. Kasneje v živ-
ljenju takšne mame vedo, da se 
otrok mora postopoma odtrgati 
od »njene kikle«, hkrati pa da 
otroku vedeti, da lahko vedno 
pride domov po tolažbo. Tako 
se otrok (tudi odrasel) počuti 
varno in ve, da je v stiku s svojo 
mamo, četudi sta daleč nara-
zen. Kadar otrok (predvsem v 
prvih letih življenja) ne dobi 
takšne pozornosti, se bo počutil 
ogroženega. On želi biti le va-
ren in želi imeti pristen, iskren 
stik s svojo mamo (enako velja 
za očeta). Vzgoja otroka se z 
leti seveda spreminja, način 

komunikacije, vzpostavljanja 
stika med mamo in otrokom 
pa ostaja enak.

V odrasli dobi starši želimo 
popravljati napake, pogosto pa 
delamo usodne napake. Želimo 
materialno pomagati, smo na 
razpolago za raznovrstno po-
moč, pričakujemo, da nas bodo 
otroci razumeli, nas zabavali 
in poslušali, pogojujemo dedi-
ščino (do katere otroci tako in 
tako niso upravičeni) … Otroci 
(tudi odrasli) pa želimo samo 
eno. Če je vse prav, odrasli otro-
ci vemo, da bomo sami poskr-
beli zase. Od mam (in očetov) 
pričakujemo, da nas razumejo, 
poslušajo in da smo končno v 
tem odnosu na prvem mestu. 
Želimo, da nas mama (tudi 
oče) sprejme – brez kritike, 
kako smo oblečeni, da se mama 
ne posmehuje ob hobijih, želi-
mo, da ne kritizirajo izbire na-
šega moža ali žene. V odrasli 
dobi se materina ljubezen ne 
pokaže v materialni skrbi za 
otroke niti se ne kaže z daja-
njem navodil in nasvetov odra-
slemu otroku. Odrasli otrok bo 
dojel materino ljubezen takrat, 
ko bo mama samo mama, brez 
kritike, opravljanja, tarnanja, 
preklinjanja. Celo v odrasli dobi 
si želimo, da nas starši iskreno 
objamejo in nam zaželijo vse 
dobro. Tako zelo preprosto je. 
Vprašajmo svoje odrasle otro-
ke: »Kako si? Rad bi te razu-
mel ...« In nato sledi čarobna 
formula: ostanimo tiho in naj 
govori odrasli otrok. Za božjo 
voljo, ostanimo tiho, ne blebe-
tajmo in ga končno enkrat pos-
lušajmo.

Mamina ljubezen

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Nockalm in Klomnock

Šarganska osmica
in Višegrad

Rab in Pag;
ladijski izlet

Gorska cesta
Grossglockner

Dan na ladji: 
od Poreča do Rovinja

18. 7., 22. 8., 1 dan

4. 7., 18. 10., 1 dan 

27. 8., 15. 10., 4 dni

11. 7., 29. 8., 1 dan

8. 8., 1 dan

15. 8., 1 dan

 42,00

33,00

  244,00

41,00

59,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

 255,00
 EUR

Gora Matterhorn; simbol Švice
Orta San Giulio, Zermatt,  z gondolami do Malega Matterhorna...

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

                   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016        

259,00
EUR

od

61,00
EUR

od

od

od

od24. 7., 3 dni

                                
Zagreb, Salzburg, Dunaj, Gradec s čokoladnico, Trst, 

Berchtesgaden, Verona z jaslicami v Areni...  

Adventni izleti

21,00
EUR

od

21. 8., 3 dni

Sprehod med 
krošnjami in jezeri

pohodni izlet

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Mont Blanc
Innsbruck, Montreux, Chamonix, Aiguille du Midi, Courmayeur 
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Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaš profil: imate dokončano vsaj IV. stopnjo izobrazbe (zaželena smer vrtnar, cvet-
ličar), zaželeno je poznavanje vrtnarjenja, rastlin, hortikulture in vrtnega orodja. 
OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 13. 7. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Komisionar, m/ž (Brnik)
Iščemo osebo, ki bo opravlja dela in naloge na delovnem mestu komisionar. Delo 
zajema predvsem skrb za naročila, pripravo in prevzem blaga. Blažič robni trako-
vi, d. o. o., Bravničarjeva ulica 18, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 7. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni vodja OSS/BSS, m/ž (Kranj) 
Želene kompetence: VI. ali VII. raven izobrazbe s področja elektrotehnike, teleko-
munikacij, računalništva oz. podobne naravoslovne smeri. Iskratel, d. o. o., Lju-
bljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 7. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Arhitekt, m/ž (Šenčur)
Pričakovana znanja: univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, magister inže-
nir arhitekture, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izdelave projektne do-
kumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na področju prostorskega 
načrtovanja. Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 12. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Kranj) 
V tim vabimo samostojnega računovodjo, ki bo opravljal vse vrste računovodskih 
opravil (knjiženje računov, obračun DDV, obračun plač, plačilni promet, izdelava 
raznih poročil in bilanc). Delovno razmerje za določen čas z možnostjo podaljša-
nja oziroma spremembe v nedoločen čas ob obojestranskem izpolnjevanju pri-
čakovanj. Dobri pogoji dela, redno plačilo. Omibis, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CRM-specialist, m/ž (Kranj) 
Če iščete nove razvojne priložnosti, vas vabimo, da se nam oglasite. V svoji sre-
dini si želimo tiste, ki verjamete v timsko delo in razvoj ter čutite odgovornost za 

ustvarjanje uspešne bančne prihodnosti. Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweiso-
va cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Senior asistent v marketingu, m/ž (Lesce)
Iščemo senior asistenta v marketingu z veliko izkušnjami in kreativnimi idejami 
za večanje prepoznavnosti uspešnih blagovnih znamk inovativnega slovenske-
ga družinskega podjetja. Ključni so dobro poznavanje načina dela v marketingu, 
samostojnost pri delu ter odlično poznavanje slovenskega in angleškega jezika. 
Emma, d. o. o., Rožna dolina 52, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 30. 6. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Strojnik TGM, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, opravljen izpit za TGM, poznavanje pomena 
varnostne opreme ... Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 10. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog-razvojnik, m/ž (Kranj)
Medse vabimo novega sodelavca za delovno mesto tehnolog-razvojnik. Pri-
čakujemo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem 
mestu. Možnost zaposlitve za nedoločen čas. Žima, d. d., Ulica Mirka Vadno-
va 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2020. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Vodja oddelka Costumer solution management, m/ž (Kranj) 
Bodi STROKOVNJAK, ker: poznaš telekomunikacijske rešitve s področja CORE 
omrežji. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 
7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov za področje marketinga, m/ž (Naklo)
Nudimo: urejeno delovno okolje, kreativno in dinamično delo, zaposlitev za ne-
določen čas s 6 mesečnim poskusnim delom. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na 
Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 1. 7. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

.NET razvijalec, m/ž (Naklo) 
K sodelovanju vabimo .NET razvijalca, ki bo sodeloval pri pri pripravi celovitega 
načrta za razvoj programske opreme na področju zdravstva. Delo poteka v Nak-
lem. SRC, d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 7. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovodja v centru tehnike in gradnje, m/ž (Železniki)
Pri svojem delu boste: vodili, organizirali in nadzirali delo in poslovanje v malo-
prodajni enoti, spremljali dnevni promet in odmike svoje enote, ocenjevali pro-
met, ga analizirali in ugotovitve usklajevali z neposrednim vodjem, naročali bla-
go, opravljali količinski in kvalitetni prevzem blaga ... Mercator, d. d., Dunajska ces-
ta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 29. 6. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.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

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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Nedelja 
28. 6.

15/27 °C

Sreda 
24. 6.

Četrtek
25. 6.

Petek
26. 6.

Sobota
27. 6.

14/26 °C 14/26 °C 13/25 °C 14/26 °C

Ponedeljek 
29. 6.

Torek
30. 6.

Sreda
1. 7.

Četrtek
2. 7.

14/26 °C 13/25 °C 13/25 °C 12/23 °C

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 24. 6.
21.20 BLOODSHOT
16.50 RAZKRILA SEM VOHUNA
15.00 KOŠARKAR NAJ BO 2
19.00 VISOKA NOTA

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

23. 6. tor. Kresnica 5.11 20.57

24. 6. sre. Janez 5.12 20.57 

25. 6. čet. Hinko, dan državnosti 5.12 20.57 

26. 6. pet. Stojan 5.12 20.57

27. 6. sob. Ema 5.13 20.57

28. 6. ned. Hotimir 5.13 20.57

29. 6. pon. Peter, Pavel 5.14 20.57

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Slovesnosti ob dnevu državnosti
Tržič – Veteranske organizacije in Občina Tržič ob počastitvi 
dneva državnosti v četrtek, 25. junija, vabijo na slovesnosti. 
Ob 13. uri bo polaganje venca pri spominskem obeležju Po-
licijskega veteranskega društva Sever, ob 14. uri pa osrednja 
svečanost pri spominskem obeležju veteranov vojne za Slo-
venijo (pri Gostišču Karavla Koren). Udeležence slovesnosti 
bo pozdravil župan Borut Sajovic, slavnostni govornik bo 
generalmajor Slovenske vojske Ladislav Lipič. Kulturni pro-
gram bodo oblikovali učenci Glasbene šole Tržič, Trio Zupan 
in Pihalni orkester Tržič. Sledilo bo druženje in pogostitev. 
Tudi letos se boste lahko podali na že 20. tradicionalni po-
hod po poteh Teritorialne obrambe, pohod na Korošico, 
zbor je ob 8. uri pri gostišču Karavla.

Homec – V sredo, 24. junija, bo ob počastitvi dneva dr-
žavnosti v cerkvi Marijinega rojstva v Homcu ob 20. uri sv. 
maša za domovino. Ob 20.45 bo pred lipo samostojnosti 
potekala slovesna akademija, slavnostna govornica bo Ana 
Nuša Kern, nastopil bo Homški mladinski pevski zbor. Sledi 
simbolično kresovanje in pogostitev. 

Ratitovec – Planinsko društvo (PD) za Selško dolino Železniki 
je minulo soboto na tradicionalnem, že tridesetem srečanju 
udeležencev rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca podelilo 
priznanja najbolj aktivnim pohodnikom. V lanski, 29. akciji 
je normo 15 vzponov na Ratitovec izpolnilo 639 pohodnikov, 
kar je največ doslej. Enako velja tudi za skupno število vpisov, 
saj se jih je nabralo kar 27.332, je povedal predsednik PD Alojz 
Lotrič. Najboljši je bil Gašper Gartnar, ki je bil na Ratitovcu 
prav vsak dan, za njim sta se uvrstila Franc Čufar in Cecilija 
Bevk s po 363 vzponi. Do desetega mesta so sledili Janez Rejc, 
Zofka Tolar, Marjan Benedik, Ana Tolar, Mirko Kristan, Darko 
Gortnar in Cveta Rehberger. Priznanja so podelili tudi poho-
dnikom, ki so lani dosegi jubilejno število vzponov. Posebej 
velja omeniti Zofko Tolar in Tomaža Eržena, ki sta zabeležila 
po sedem tisoč vpisov.

Rekordna akcija Prijatelj Ratitovca

Prvih deset pohodnikov v lanski akciji, na fotografiji manjka 
Marjan Benedik. / Foto: PD za Selško dolino
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        

EUR

Rezultati 50. kroga – 21. junija 2020
10, 18, 21, 23, 30, 32, 34 in 39

Loto PLUS: 9, 10, 17, 18, 20, 29, 31 in 19

Lotko: 4 6 5 2 5 0

Sklad 51. kroga za Sedmico: 2.220.000 EUR
Sklad 51. kroga za PLUS: 430.000 EUR
Sklad 51. kroga za Lotka: 480.000 EUR

LOTONagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom: ZGOD-
BE, KI JIH PIŠE ŽIVLJENJE, ki je bila objavljena v Gorenjskem gla-
su 9.  junija 2020, so:  Ivan Šraj iz Domžal, ki prejme 1. nagrado - 
darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, Ivan Stare iz Cerkelj, ki 
prejme 2. nagrado – knjigo, in Špela Kunstelj iz Kranja, ki prej-
me 3. nagrado – knjigo.

Nagrajenci križanke DRUŠTVA ODDIH GORAJTE z geslom: 
PRAVLJIČNI JUNAKI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 5.  
junija 2020, in prejmejo darilni bon v vrednosti 20 EUR za pa-
intball, so: Marija Lamberger iz Podnarta, Meta Jesenovec iz 
Škofje Loke in Dominik Vršnik iz Kranja.

Nagrajencem čestitamo!

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW Passat 1.9 TDi, letnik 2000, cena 
950 EUR, tel.: 051/363-418 20001329

KUPIM

ODKUPIMO  karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 20001153

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20001259

SUHA jesenova in bukova drva, tel.: 
031/641-024 20001337

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

LESENA vhodna vrata Lip Bled, okna 
termopan lesena, različne velikosti, 
tel.: 031/584-796 20001291

PO polovični ceni prodam jogi Leticia, 
90 x 200 cm, tel.: 041/753-478  
 20001338

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

AGREGAT in hladilnik (kamp), plin in 
elektrika, tel.: 041/548-038  
 20001332

TURIZEM
ODDAM

APARTMA s teraso za 2 - 4 osebe. 
Cena najema na dan znaša 40 - 55 
EUR. Vabriga pri Poreču blizu Lanter-
ne, tel.: 00385989716007, Anđelka 
Blaževič 20001244

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001339

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE hrustavke, Zabukovje 2, 
Kranj, tel.: 041/223-797  
 20001331

ČEŠNJE hrustavke, dnevno sveže 
obrane, ugodno prodajamo. Kmetija 
PRINC, Hudo 1 pri Kovorju, Tržič, tel.: 
041/747-623  
 20001340

SVEŽE gozdne borovnice, tel.: 
041/967-331  
 20001333

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ali teličko težkega 250 kg in 
telico limuzin tik pred telitvijo, tel.: 
031/585-345 20001320

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 04/57-23-129  
 20001335

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 20001151

NA ZALOGI imamo 19-tedenske rjave 
nesnice.Trgovina Domačija, Janez Pe-
ternel s.p., Globoko 2 a, Radovljica, 
tel.: 04/53-09-494,, 051/604-524 
 20001306

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca, 
tel.: 04/25-91-209  
 20001334

ZAJKLJO z mladiči, stari 1 mesec, po-
tomci nemškega lisca, 7 kom, samica 
prvič kotila, tel.: 040/979-622  
 20001330

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 20001336

OSTALO
PRODAM

SLAMO v okroglih balah, tel.: 
041/506-623  
 20001342

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA  & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu picopeku/-inji. 
Nudimo redno plačilo, delo v mladem 
kolektivu in prijetnem ambientu. Maka-
rončki d.o.o., Podgorica 21, LJ. - Čr-
nuče, tel.: 041/328-590  
 20001288

HENNLICH d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 
13, Kranj zaposli upokojenca/študenta 
(m/ž). Delo v skladišču 60 ur/mesec 
in vnos podatkov v računalnik, tel.: 
041/608-979, g. Matej Tomšič 
 20001341

V PODJETJU KAMM d.o.o, Poslovna 
cona A19, 4209 Šenčur, zaposlimo 
voznika/voznico kombija.  Obve-
zen vozniški izpit B kategorije. Več 
info in prijave na klemen@kamm.si  
 20001343

IŠČEM

IŠČEM DELO - varstvo otrok na mo-
jem domu. Sem zanesljiva in komuni-
kativna oseba, tel.: 041/532-826  
 20001328

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838 20001154

ADAPTACIJE  hiš in stanovanj, ure-
janje dvorišč, fasade, ometi, izkopi, 
dimniki, ... LEARD d.o.o., Pivka 11, 
Naklo, tel.: 041/583-163 
 20001155

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001152

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 20001190

Delavnica graviranja in cizeliranja 
Kropa – Delavnica graviranja in cizeliranja bo potekala na 
predvečer kovaškega šmarna v petek, 3. julija, ob 17. uri v 
Kulturnem domu v Kropi. Delavnica je namenjena spozna-
vanju in ohranjanju starodavnih tehnik obdelave kovine, s 
pomočjo katerih se ustvarjajo najrazličnejši okrasni in upo-
rabni predmeti. Delavnico bo vodila Aja Bohinjc. Informacije 
in prijave: mro@mro.si ali na telefon 04/532 05 20.
 

IZLETI

Planinski tabor na planšariji Dolga njiva
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj in Osnovna šola Fran-
ceta Prešerna Kranj vabita na Planinski tabor na planšariji 
Dolga njiva. Odhod z lastnimi avtomobili v petek, 3. julija, 
ob 15. uri izpred OŠ Franceta Prešerna v Kranju. Vrnitev v 
Kranj v nedeljo, 5. julija, okrog 18. ure. Poti na taboru so 
primerne za učence od 3. razreda dalje. Prijave in informa-
cije: petra.jenko@sfpkr.si, simona.bizjak@sfpkr.si, pd.iskra.
kranj.mo@gmail.com, tel.: 064 126 877.

Kolesarjenje po občini Naklo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 25. juni-
ja, na kolesarjenje po občini Naklo v počastitev občinskega 
praznika in dneva državnosti. Start ob 9. uri pri GD Naklo. 
Prijave sprejemajo od 8.30 do 9.ure.

KONCERTI

Dobrodelni koncert
Srednja vas – Ljudski pevci Hiše čez cesto z Milj vabijo na 
samostojni koncert, ki bo na državni praznik, v četrtek, 25. 
junija, ob 19.30 pred gasilskim domom v Srednji vasi pri Šen-
čurju. Koncert je dobrodelne narave. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni gasilcem Srednje vasi za fasado.

RAZSTAVE

Magična narava 2019
Bled – V sredo, 24. junija, ob 20. uri vabljeni v Infocenter 
Triglavska roža Bled na odprtje razstave osupljivih fotogra-
fij narave, ki so bile na tretjem mednarodnem fotografskem 
natečaju naravoslovne fotografije izbrane kot najboljše v 
lanskem letu, in na predavanje naravoslovne fotografinje dr. 
Petre Draškovič Pelc o odgovornem fotografiranju v naravi.

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

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

www.gorenjskiglas.si

11
EUR

Nagrajenci križanke OMV Škofja Loka z geslom: OMV VAS NA-
GRAJUJE, ki je bila objavljena v LOČANKI 9. junija 2020, in prej-
mejo 5 pranj avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu 
OMV Škofja Loka, so:  Rajko Stržinar, Škofja Loka; Nežka Foj-
kar, Škofja Loka in Tomaž Rogelj, Kranj. Čestitamo!
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TOREK SREDA ČETRTEK
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Jasna Paladin,  
Aleš Senožetnik

Volčji Potok – »Za nami je 
težka pomlad, saj smo mo-
rali odpovedati največji do-
godek, zaradi česar beleži-
mo zelo velik izpad dohod-
ka. Kar nekaj naših zaposle-
nih je bilo med epidemijo 
na čakanju, večina pa ne, saj 
park nikoli ne počiva. Izpa-
da prihodkov letos ne bomo 
mogli nadomestiti, čeprav te 
dni beležimo veliko število 
obiskovalcev, prav tako smo 
prodali že skoraj toliko let-
nih vstopnic kot lani,« je na 
novinarski konferenci dejal 
direktor tega javnega zavoda 
Aleš Ocepek in poudaril, da 
se s sodelavci trudijo pripra-
viti čim več dogodkov, ki pa 
bodo letos skoncentrirani 
na poletje in jesen, pa tudi 
zimo, prav tako vsako leto 
želijo obiskovalcem ponudi-
ti nekaj novega.

Ena od novosti, ki bo nav-
dušila predvsem najmlajše, 
te dni raste v neposredni bli-
žini vhoda. Postavili bodo 
namreč največjega cvetlič-
nega »psa čuvaja« v Slove-
niji, kar osem metrov visoko 

in šest metrov dolgo skulp-
turo, ki jo bodo prekrivali li-
sti homulic – rastlin, ki hra-
nijo veliko količino vode in 
lažje prenašajo poletno pri-
peko in sušna obdobja. Cvet-
lični kuža je v celoti delo za-
poslenih v parku.

V Arboretumu si že dlje 
časa prizadevajo postaviti 
repliko nekdanjega Souva-
novega dvorca, brez katere-
ga osrčja parka ne bi bilo, a 
se, kot pravi direktor, drža-
va kot njihova soustanovite-
ljica na njihove pobude odzi-
va bistveno prepočasi. So pa 
vsaj dobili soglasje zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne za postavitev stalne kulise 
dvorca v naravni velikosti, ki 
bo hkrati tudi razgledna toč-
ka v več nadstropjih. Ta naj 
bi nadomestila začasno ku-
liso s posnetkom dvorca iz 
blaga, ki je v parku postavlje-
na sedaj. Zatika se tudi pri 
ureditvi gostinskega lokala v 
objektu pri galeriji, ki ga park 
nujno potrebuje. Dogovorje-
ni so že bili za sofinancerski 
delež države v višini štiride-
set tisoč evrov, a dogovor za-
radi razmer, povezanih z epi-
demijo, do nadaljnjega stoji. 

Prav tako se srečujejo s teža-
vami s financiranjem evrop-
sko podprtega električnega 
vlaka za 54 ljudi, ki bo lah-
ko po parku prevažal tudi in-
valide. Čeprav bi ga že mora-
li kupiti, bodo projekt v naj-
boljšem primeru lahko izpe-
ljali do konca letošnjega leta. 
Vlada je sicer v načrt razvoj-
nih programov do leta 2023 
ta teden uvrstila nakup ele-
ktričnega vlaka v Arboretu-
mu. Kot so zapisali v spo-
ročilu, vrednost vlaka zna-
ša 346.300 evrov brez DDV. 
Ministrstvo za okolje bo 

investicijo krilo v višini de-
vetdeset odstotkov, preosta-
nek stroškov pa bo nosil Ar-
boretum. Kot so še zapisali v 
obrazložitvi, prezentacija 85 
hektarjev velikega parka zah-
teva premagovanje večjih 
razdalj, zato je vodenje obi-
skovalcev brez prevoznega 
sredstva dolgotrajno in manj 
učinkovito ter ni primerno 
za vse skupine obiskovalcev, 
še zlasti za ranljive skupine 
z različnimi oblikami omeji-
tev pa je praktično nemogoč. 
Vlak na dizelski motor, ki je v 
rabi od leta 2006 pa je dotra-
jan, poleg tega pa ustvarja vi-
soke emisije toplogrednih 
plinov.

A številne težave zaposle-
nim volje ne jemljejo. Kot sta 
predstavila Matjaž Mastnak 
in Melita Miš Strgar, bodo 
pripravili vrsto dogodkov. 
Tik pred vrati je Poletni fe-
stival cvetov. Začel se bo z 
amarilisi (vitezovimi zvez-
dami) v velikih loncih, na-
daljeval z dalijami in zatem 
hortenzijami. Na ogled je že 
razstava zasaditev užitnih 
rastlin z naslovom Za pojest' 
lepo. Do konca junija bodo 
v parku Koncerti v rozariju, 
poleti pa skupaj z Mestnim 
kinom Domžale pripravlja-
jo dvanajst filmskih večerov 
na prostem.

Park bo čuval cvetlični kuža
Potem ko so zaradi epidemije ostali brez največjega dogodka – spomladanske razstave cvetja, v 
Arboretumu leto skušajo rešiti z drugimi zanimivostmi. Zraven vhoda že raste kar osem metrov visoka 
skulptura v obliki psa, ki bo ocvetličen z listi homulic. 

Dogajanje v Arboretumu so predstavili Aleš Ocepek, Melita 
Miš Strgar in Matjaž Mastnak.

Ena od letošnjih novosti je razstava užitnih rastlin z naslovom Za pojest' lepo.

Mateja Rant

Ljubljana – Počitnice so tu in 
gotovo bodo spet nekaj po-
sebnega, vendar niti prib-
ližno ne bodo tako poseb-
ne, kot je bilo šolsko leto, ki 
se pravkar zaključuje, je po-
udaril predsednik Borut Pa-
hor. Prepričan je, da bodo 
današnji šolarji o tem zago-
tovo pripovedovali svojim 
otrokom in vnukom.

Ob tej priložnosti se je 
predsednik Pahor zahva-
lil šolski ministrici in šol-
skim oblastem, ki so skrbe-
li za to, da so učenci in di-
jaki končali šolsko leto vsaj 
približno tako, kot ga običaj-
no. Zahvalil se je tudi star-
šem, ki so vse to razume-
li in svoje otroke spodbuja-
li pri tem, nenadomestljivo 
vlogo pa so imeli še učitelji, 
zato je ministrico prosil, naj 
najdejo priložnost, da se jim 
primerno zahvalijo. Vsem, 
ki so pripomogli k uspešne-
mu zaključku šolskega leta, 
se je zahvalila tudi ministri-
ca Simona Kustec. »Brez vas 
nam ne bi uspelo, vi ste tisti 
pravi in največji zmagovalci 
tega časa – zmagovalci zna-
nja, zmagovalci jutrišnjega 
dne.«

Pahor: »Odrezali ste se 
odgovorno in sijajno«

Predsednik Pahor je 
prepričan, da bodo v prihod-
nje spremembe učenja veli-
ke tudi zaradi letošnje epi-
demije in izkušenj z njo. 
Po njegovih besedah ni dvo-
ma, da bodo nove tehnolo-
gije pri učenju še pomemb-
nejše. »Toda tudi ni dvoma, 

da bodo tudi v prihodnosti 
šola, učitelji in učenje več 
kot to,« je poudaril in do-
dal, da so šola tudi vsi prija-
telji in simpatije; pa učitelji, 
»ki vas potrpežljivo in sme-
lo vodijo skozi labirint zna-
nja na Olimp védenja«, ter 
prav tako družina, ki učen-
cem stoji ob strani. »Skrat-
ka, pred letošnjimi počitni-
cami smo imeli vznemirlji-
vo šolo. Odrezali ste se od-
govorno in sijajno,« je še 
poudaril predsednik Pahor 
in jim svetoval, naj še nap-
rej razmišljajo s svojo glavo. 
»Uživajte otroštvo in mla-
dost. To si zelo zaslužite.«

Izziv: kako izobraževanje 
izpeljati od jeseni dalje

Ministrica Simona Kustec 
se je predsedniku Pahorju 
zahvalila, ker je v časih ne-
navadnega izobraževanja 
bdel nad vsemi, prav tako je 
zahvalo namenila učencem, 
dijakom, študentom, vzgoji-
teljem, učiteljem, profesor-
jem, ravnateljem in vsem 
drugim zaposlenim v vzgoj-
no-izobraževalnih ustano-
vah. Zaveda se, da jih v pri-
hodnje čaka še nekaj izzi-
vov, predvsem kako izpeljati 
izobraževanje od jeseni da-
lje. Obljubila je, da se bodo 
tudi med počitnicami trudili 
iskati najboljši možni način, 
na katerega bi to lahko izpe-
ljali tako, da bo vsem skupaj 
najbolj prav. »Šola jeseni bo, 
ker mora biti, ker je znanje 
karta uspeha za vse, kar bos-
te počeli v življenju,« je pou-
darila. Na koncu je šolarjem 
zaželela lepe, sproščene in 
predvsem zdrave počitnice.

Letos imeli 
»vznemirljivo« šolo
Jutri se zaključuje šolsko leto, ki je bilo letos 
res nekaj posebnega, sta v svojem nagovoru 
šolarjev, njihovih staršev in učiteljev poudarila 
predsednik republike Borut Pahor in ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Člani Trgovinske 
zbornice Slovenije so na 
ustavno sodišče naslovili po-
budo za presojo ustavnosti 
in zakonitosti vladnega od-
loka, ki določa obratovalni 
čas prodajaln. V zbornici so 
namreč prepričani, da ni no-
benih strokovnih argumen-
tov za to, da bi bile prodajal-
ne še naprej zaprte ob nede-
ljah in ob drugih zakonsko 

določenih dela prostih dne-
vih; trgovska podjetja, še 
zlasti mikro in mala podje-
tja ter trgovci s specializira-
no ponudbo blaga, pa zaradi 
tega beležijo velik upad pri-
hodkov. Zbornica je z vloži-
tvijo pobude na ustavno so-
dišče seznanila ministra za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravka Počivalška 
in ga pozvala k takojšnjemu 
preklicu dela odloka, ki dolo-
ča obratovalni čas prodajaln. 

Nedeljsko delo trgovcev 
na ustavnem sodišču

Danes bo večinoma sončno, v Julijskih Alpah ni izključena 
kakšna popoldanska ploha. Jutri bo sprva sončno, čez dan bo 
postopno več oblačnosti. Popoldne so možne plohe in nevih-
te. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami 
in nevihtami.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo


