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GORENJSKA

»Ne sramujte se  
domovine«
»Ne zatajite vsega, v kar ste nekoč 
verjeli, kajti jutri boste zatajili 
sami sebe,« je na petkovi slove-
snosti ob dnevu državnosti na br-
niškem letališču povedal slavno-
stni govornik Vojko Damjan. 

7

ŠPORT

Vesna Fabjan odtekla 
svoj zadnji krog 
V soboto je v Planici tekmovalno 
pot uradno zaključila smučarska 
tekačica, bronasta olimpijka iz So-
čija Vesna Fabjan, ambasadorka 
Nordijskega centra Planica. 

13

KRONIKA

Medalje tudi  
rešiteljem na Krvavcu 
Na slovesnosti ob dnevu policije 
so se na Policijski akademiji v Tac-
nu spomnili na vlogo policije pri 
nastanku države ter podelili pri-
znanja policije in medalje za hra-
brost in požrtvovalnost.

16

ZADNJA

Izbrali naj planinsko 
pot 
Na glasovanju za naj planinsko 
pot 2020 so izbrali eno najlepših, 
a tudi najzahtevnejših zavarova-
nih poti v Sloveniji: Bambergovo 
planinsko pot na Triglav z Luknje 
čez Plemenice. 

24

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, možne bodo padavine. 
Jutri in v četrtek bo delno 
jasno. Možne bodo nevihte.  

16/28 °C
jutri: pretežno jasno

NA ŠPORTNO
OBUTEV− 50 %

1.–4. 7. 2020

RADOVLJICA
Dom TVD Radovljica

DISKONTNA
ODPRODAJA

OBUTVE ALPINA

www.alpinashop.si

MODNA OBUTEV PO
14,99 EUR in 19,99 EUR

DO

Maša Likosar

Crngrob – Od ideje do konč-
ne izvedbe obnove je pre-
teklo dve leti. Ko je Gregor 
Voje leta 2017 dal pobudo, se 
je ta sprva zdela utopična, a 
že naslednje leto je ustanovil 
sedemčlanski odbor, ki so ga 
poleg njega sestavljali še žu-
pnik v Stari Loki Alojz Snoj, 
ključar Jože Porenta, Aloj-
zij Pavel Florjančič, Klemen 
Karlin, Andreja Megušar in 
Sandi Igličar, ki ga je zame-
njal Andrej Hoivik. Odbor 
je skupaj poiskal ponudbe 
in strokovne ocene za obno-
vo tega dragocenega zgodo-
vinskega instrumenta. 

Obnovljene Janečkove orgle
V nedeljo je nadškof metropolit Stanislav Zore blagoslovil obnovljene Janečkove orgle v cerkvi 
Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki so ponovno zaigrale kot ob nastanku pred 277 leti.

Janečkove orgle v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu so obnovili na pobudo Gregorja 
Vojeta. / Foto: Primož Pičulin 49. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Škofja Loka – V 
Škofji Loki so prejšnji te-
den potrdili šest aktivnih 
okužb z novim koronaviru-
som. Med njimi je učenec 
OŠ Cvetka Golarja Škofja 
Loka. Vodstvo šole je ukre-
palo skladno s strokovni-
mi priporočili Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je (NIJZ), je povedala Kar-
la Krajnik, ravnateljica OŠ 
Cvetka Golarja: »O okuž-
bi smo obvestili vse starše 
in zaposlene na šoli in jim 
dali splošna navodila, naj 
bodo pozorni na morebitne 

simptome bolezni covid-19 
v naslednjih 14 dneh, naj do-
sledno skrbijo za higieno, 
medosebno razdaljo, se izo-
gibajo zaprtim (javnim) pro-
storom. Za učence razreda, 
v katerem je potrjena okuž-
ba, je predvidena karantena, 
o tem pa je s starši teh učen-
cev kontaktiral NIJZ.« 

Tudi v Pedenjpedu, eno-
ti Vrtca Škofja Loka, so po-
trdili okužbo pri enem iz-
med otrok. Ravnateljica Vrt-
ca Škofja Loka Janja Bogataj 
je staršem sporočila, da so 
skupaj s stroko takoj uredi-
li vse potrebno, da se okuž-
ba ne bi širila. »Starši iz 

dveh oddelkov, v katerih bi 
bil možen prenos okužbe, 
so bili pravočasno obvešče-
ni in so prejeli navodila za 
14-dnevno karanteno, prav 
tako strokovni delavki,« je 
pojasnila. 

Kot je včeraj povedal ura-
dni vladni govorec Jelko Ka-
cin, smo imeli v juniju v Slo-
veniji 44 vnosov okužbe iz 
tujine, od tega 16 iz Srbije, 
15 iz Bosne in Hercegovine, 
6 s Kosova, po eno iz Rusije, 
Kazahstana, Švedske, Zdru-
ženih držav Amerike, Hrva-
ške, Avstrije in Nemčije.

Okužbi v škofjeloškem vrtcu in šoli
Okužbo so potrdili pri učencu OŠ Cvetka Golarja in pri otroku iz Vrtca 
Pedenjped. Vlada je odločila, da se bo družilo lahko le do petdeset ljudi, več 
pa le pod posebnimi pogoji. Bo Hrvaška zdrsnila s seznama varnih držav?

Vlada je s 25. junijem zaradi slabšanja epidemiološke slike znova zaostrila ukrepe, med 
drugim medosebno razdaljo, kar so upoštevali udeleženci občinske prireditve v Škofji Loki 
v petek, 26. junija. / Foto: Gorazd Kavčič

43. stran
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Knjigo prejme VIDA GUŠTIN iz Radovljice

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

V petek, 10. julija, bo z nami skupina Bossa de Novo z brazil-
sko glasbo. Njihove skladbe zvenijo obenem daleč in blizu, so 
tuje in domače, narejene iz brazilskih harmonij, slovenskega 
domotožja in starih slovanskih glasov. S svojo muzikalnostjo 
in sproščenostjo bodo zagotovo pričarali romantično poletno 
noč. Vabljeni! 

Vstopnice lahko kupite ali rezervirate v Tržiškem muzeju (04 
53 15 500; trziski.muzej@guest.arnes.si). Enemu naročniku 
Gorenjskega glasa Tržiški muzej podarja dve vstopnici za 
koncert skupine Bossa de Novo. Nagradno vprašanje: Kateri 
je najpopularnejši brazilski ples? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 6. julija 2020, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju –  
Bossa de Novo
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Simon Šubic

Kranj – Pošta Slovenije bo z 
jutrišnjim dnem na podlagi 
odločbe Agencije za komu-
nikacijska omrežja in stori-
tve (AKOS) podražila uni-
verzalne poštne storitve v 
notranjem prometu, s tem 
pa tudi nekatere druge po-
štne storitve, katerih osnov-
na cena je vezana na ceno 
univerzalne storitve. 

Podražitve bodo kar ob-
čutne. Znamka za standar-
dno pismo z oznako A se bo 
na primer podražila za se-
dem centov (14,5 odstotka) 
na 55 centov, znamka za na-
vadno pismo z oznako B pa 
za enajst centov (skoraj 19 
odstotkov) na 69 centov. 

Enako se bo podražila tudi 
dopisnica. 

Dvignili bodo tudi cene 
tiskanih, priporočenih in 
paketnih pošiljk. Za dosta-
vo tiskovine do sto gramov 
bo na primer po novem tre-
ba plačati 65 centov, kar je 
21 centov oziroma slabih 
48 odstotkov več. Priporo-
čeno pismo do dvajset gra-
mov bo dražje za 35 centov 
oziroma nekaj več kot 23 
odstotkov, vrednostno pis-
mo do dvajset gramov za 35 
centov oziroma 23 odstot-
kov. Za dostavo navadnega 
paketa do dveh kilogramov 
vam bodo po novem zara-
čunali 2,89 evra, kar je za 
39 centov oziroma dobrih 
15 odstotkov več kot do zdaj. 

Pošta draži storitve
Univerzalne poštne storitve se bodo jutri 
podražile. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V Kranju je o položa-
ju delavcev v času epidemi-
je ter o tem, kakšen bo videti 
svet po epidemiji covida-19, 
potekala razprava stranke 
Levica. Sogovorniki so bili 
poslanec Miha Kordiš, vod-
ja Delavske svetovalnice Go-
ran Lukić in predstavnik 
Sindikata poklicnega gasil-
stva Slovenije David Švarc, 
ki so ugotavljali, da so se ne-
zavidljive razmere za delav-
ce v času koronavirusa še po-
tencirale. 

Država je sprejela ukre-
pe za omilitev posledic epi-
demije, a sogovorniki so ob 
tem ugotavljali, da so bili ti 
namenjeni reševanju lastni-
kov kapitala, delavcem so os-
tale le drobtinice. Opozorili 
so na nekatere zlorabe, do 
katerih je prihajalo v minu-
lih mesecih, v tem času se 
je še jasneje pokazala druž-
bena razslojenost. Nekatere 
poklicne skupine, brez kate-
rih družba ne more, so bile 
v tem času še posebno iz-

postavljene: zdravstveni de-
lavci, prodajalci, policisti, 
gasilci, delavci v proizvo-
dnji, pokazala pa se je tudi 
zapostavljenost teh pokli-
cev. Izrazile so se tudi razli-
ke med zaposlenimi (ali pre-
karnimi delavci) samimi. 

Opozorili so na dejstvo, da so 
zaradi zaščite pred morebi-
tno okužbo mnogi delali od 
doma, kar pa ne velja za ve-
čino industrijskih delavcev. 
Industrijske cone so v času 
korone v Sloveniji v nasprot-
ju s severno Italijo ostale od-

prte, za izpadla italijanska 
naročila so se »stepli« dru-
gi, med njimi tudi v Sloveni-
ji, saj so s tem zgrabili pri-
ložnost za oblikovanje svo-
jih dobičkov, je ocenil posla-
nec Miha Kordiš. Čas epide-
mije pa je prinesel tudi nekaj 

pozitivnih spoznanj, denimo 
o ranljivosti dolgih dobavnih 
verig, zaradi česar se bo tre-
ba v prihodnje v večji meri 
zanesti na domače vire, prav 
tako pa se je pokazala potre-
ba po okrepitvi javnega zdra-
vstvenega sistema. Sindika-
lista sta opozarjala na kršit-
ve delodajalcev, ti so napove-
dovali tudi odpuščanja, gro-
zi nam večja brezposelno-
st. David Švarc je omenil pri-
mera velenjskega Gorenja in 
letališča Fraport. Sindikati so 
v socialnem dialogu z vlado 
ob uvedbi ukrepov zahtevali 
varovalke glede odpuščanja v 
podjetjih, ki so dobila držav-
no pomoč, a so jim ugodili za 
krajše obdobje, kot so predla-
gali sindikati. 

Kaj storiti v primerih krši-
tev, ki jih opažajo že ves čas, 
v času epidemije pa je pri-
hajalo še do dodatnih zlo-
rab? Delavcem svetujejo pri-
javo na pristojne inšpekcije, 

izkušnje sogovornikov pa ka-
žejo na njihovo slabo odziv-
nost. Ocenjujejo, da so (sin-
dikalno organizirani) delav-
ci skupaj močnejši od delo-
dajalca in da imajo kot orož-
je v rokah tudi možnost stav-
ke, vendar je danes vse manj 
delavcev včlanjenih v sindi-
kat, vsak se bori za svoj kos 
kruha in v tako individuali-
ziranih razmerah jih deloda-
jalci lažje ustrahujejo. Vča-
sih so bili delavci bolj borbe-
ni, češ da nimajo česa izgu-
biti. V današnjem potrošni-
škem svetu, ko si želijo zago-
toviti primernejši standard, 
pa mnogi jemljejo kredite in 
tako ostajajo odvisni od za-
poslitve in pristajajo na kom-
promise. Tudi delavske soli-
darnosti ni več, delavci pos-
tajajo drug drugemu konku-
renca, v različnem položaju 
so redno zaposleni, prekarni 
delavci, napoteni agencijski 
delavci, migranti... 

Položaj delavcev še slabši 
Strukturno izkoriščanje delavcev se je v času koronakrize še povečalo, so ugotavljali gostje razprave, ki 
jo je v Kranju organizirala stranka Levica.

Pogovor s poslancem Levice Miho Kordišem in sindikalistoma Davidom Švarcem in 
Goranom Lukićem

 V zadnjem času vse pogosteje prihaja do množičnih 
kršitev delavskih pravic, nezakonitih odpuščanj, 
neizplačevanja plač, regresa in podobno. Situacija 
se je v času koronakrize samo še zaostrila, nekateri 
delodajalci so postali še bolj brezobzirni, delavske 
pravice pa še bolj zapostavljene. Zato za pomoč vsem 
prizadetim Delavska svetovalnica odpira svoja vrata v 
Škofji Loki in v Kranju.

Mateja Rant

Kranj – Dijaki, ki bodo v pri-
hodnjem šolskem letu obi-
skovali prvi letnik srednjega 
poklicnega izobraževanja, 
lahko od 15. junija do vključ-
no 25. septembra oddajo vlo-
go za pridobitev štipendi-
je za deficitarne poklice. Na 
novo lahko štipendijo prido-
bijo le dijaki prvih letnikov, 
ki so prvič vpisani v izobra-
ževalne programe za prido-
bitev deficitarnega poklica iz 
nabora deficitarnih poklicev 
za šolsko leto 2020/2021 in 

bodo s tem pridobili višjo iz-
obrazbo od že pridobljene, 
so pojasnili v javnem štipen-
dijskem skladu.

V naboru za prihodnje 
šolsko leto je 22 deficitarnih 
poklicev, in sicer kamno-
sek, mehatronik operater, 
izdelovalec kovinskih kon-
strukcij, inštalater strojnih 

inštalacij, oblikovalec kovin 
orodjar, elektrikar, avtoka-
roserist, pek, slaščičar, me-
sar, tapetnik, mizar, zidar, 

klepar-krovec, izvajalec su-
homontažne gradnje, tesar, 
slikopleskar-črkoslikar, pe-
čar, gozdar, dimnikar, ste-
klar in na novo tehnik ste-
klarstva. Za te poklice bodo 

podelili približno tisoč šti-
pendij, ki v povprečju znaša-
jo dobrih sto evrov mesečno. 
Kot so še pojasnili v javnem 
štipendijskem skladu, pre-
jemanje štipendije za defici-
tarne poklice ne vpliva na vi-
šino otroškega dodatka, prav 
tako ne na višino plačila do-
hodnine. Dijak lahko istoča-
sno prejema državno ali Zo-
isovo štipendijo, štipendija 
pa ni združljiva s kadrovsko 
štipendijo. Vloga, razpis in 
druge informacije so obja-
vljeni na spletni strani skla-
da.

Štipendije za deficitarne poklice
Od sredine junija naprej je možno oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za novo 
šolsko leto. Podelili bodo približno tisoč štipendij.

V naboru za prihodnje šolsko leto je 22 deficitarnih 
poklicev, zanje bodo podelili približno tisoč štipendij, 
ki v povprečju znašajo dobrih sto evrov mesečno.

Radovljica – Občina Radovljica z javnim pozivom vabi občane, 
da sodelujejo pri pripravi participativnega proračuna. Gre za 
novost, s katero občanom omogočajo, da pri odločanju o po-
rabi dela proračunskega denarja neposredno sodelujejo tako, 
da predlagajo projekte, ki bi jih v svojem kraju radi izvedli, z 
glasovanjem pa soodločajo o njihovem izboru. Za izvajanje 
participativnega proračuna so krajevne skupnosti v občini Ra-
dovljica razporejene v pet območij. Za vsako območje je v pro-
računih za leti 2021 in 2022 za projekte namenjenih trideset 
tisoč evrov, skupno torej tristo tisoč evrov za dve leti. Predloge 
na občini prek posebnega obrazca zbirajo do konca julija.

Uvajajo participativni proračun
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Zbolelo je tudi gospodarstvo

KOMENTAR
Ana Šubic

Pred dnevi, ko je Agenci-
ja za javnopravne evi-
dence in storitve (Ajpes) 

predstavila rezultate lanskega 
poslovanja slovenskega go-
spodarstva, se je še enkrat več 
potrdilo, da pandemija co-
vida-19 ne predstavlja samo 
zdravstvene krize, ampak tudi 
gospodarsko. In da so učinki 
pandemije tako rekoč čez noč 
močno zamajali temelje go-
spodarstva, ki je še lani beleži-
lo stabilno rast. 

Enako usodo doživlja tudi 
gorenjsko gospodarstvo. Še lani 
so namreč gorenjske gospodar-
ske družbe nadaljevale pozi-
tivne trende poslovanja, saj 
so v primerjavi z letom 2018 
povečale obseg poslovanja in 
poslovno leto zaključile z neto 
čistim dobičkom. Ustvarile so 
7,2 milijarde evrov prihodkov 
in 333 milijonov evrov neto čis-
tega dobička, dosegle so 44.272 
evrov neto dodane vrednosti 
na zaposlenega. 

Lansko poslovanje gorenj-
skega gospodarstva ni bilo 
briljantno, bilo pa je še vedno 
dobro in predvsem ni kazalo 
nobenih znakov, da bi se rast 
lahko na hitro ustavila, morda 
kvečjemu upočasnila. Še naj-
večja skrb v premnogih pod-
jetjih – in ni bila majhna – je 
bilo pomanjkanje delovne sile. 

V prvih treh mesecih je si-
cer gorenjsko gospodarstvo že 
beležilo negativno rast, pred-
vsem zaradi upada izvoza, a 
še vedno je bilo dela razmero-
ma dovolj, dokler ni novi koro-
navirus marca prestopil tudi 

slovenske meje. Strogi ukrepi, 
s katerimi se je Slovenija po-
dobno kot preostali svet spop-
rijela z zdravstveno krizo, so 
naposled vodili še v gospodar-
sko krizo. Mnoge dejavnosti so 
se povsem ustavile, v drugih, 
kjer so poslovanje nadaljevali, 
pa so kmalu, najkasneje maja, 
zaznali drastičen upad naro-
čil – za polovico in še več. Seve-
da je manjši del gospodarstva, 
na primer spletna trgovina, v 
spremenjenih razmerah koval 
tudi nadpovprečne dobičke, 
a pod črto lahko ugotovimo 
le, da se je tudi gospodarstvo 
zaradi koronavirusa močno 
»prehladilo«. Kar je imelo za 
posledico tudi porast brezpo-
selnosti. Na Gorenjskem je bilo 
na primer konec maja kar za 
petdeset odstotkov več registri-
ranih brezposelnih kot lani v 
tem času. 

Podatki o brezposelnosti 
za junij so sicer že nekoliko 
bolj optimistični, saj je priliv 
novih brezposelnih že manj-
ši od odliva. Neki optimizem 
obstaja tudi v gospodarstvu, 
a ga hkrati najeda negotovost. 
Vsem je velika uganka, kaj 
bodo prinesli naslednji mese-
ci, kaj bo jeseni. Bodo podjetja 
znova začela prejemati večja 
naročila? Bomo morda do-
živeli še drugi val epidemije? 
Bodo tudi tedaj številni morali 
prisilno zapreti svoja vrata? 
Bo država takrat še zmogla 
podjetjem pomagati prebrodi-
ti najhujše čase? Vprašanj je 
veliko, na odgovore pa bomo 
morali počakati.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Banki Sloveni-
je že od leta 2007 dalje zbi-
rajo in na svoji spletni stra-
ni objavljajo podatke o na-
domestilih za plačilne sto-
ritve, ki jih banke in hranil-
nice zaračunavajo potrošni-
kom. V sodelovanju z Zvezo 
potrošnikov Slovenije omo-
gočajo s primerjalnikom 
tudi primerjavo letnih stro-
škov plačilnih storitev, s či-
mer jim želijo olajšati izbiro 
ponudnika.

Najnovejša analiza je po-
kazala, da so bila nadomesti-
la za plačilne storitve na zad-
nji lanski dan v primerjavi 
z letom prej pri 16 storitvah 

višja, pri treh se niso spreme-
nila, pri dveh pa so se zniža-
la. Najbolj (za 17,65 odstot-
ka) se je zvišalo povprečno 
nadomestilo za fizične ose-

be pri plačevanju prek ban-
čnega okenca, najbolj (za 2,13 
odstotka) pa se je znižalo pov-
prečno nadomestilo za fizič-
ne osebe pri eksternem plači-
lu s trajnim nalogom. V pov-
prečju so se plačilne storitve 

za fizične osebe podražile za 
3,75 odstotka, za pravne osebe 
pa za 2,48 odstotka. 

Banka Slovenije izračuna-
va tudi stroške košarice plačil-

nih storitev, na podlagi kate-
rih uporabniki lahko izberejo 
najprimernejšega ponudni-
ka. Primerjava je pokazala, da 
uporabnik, ki posluje pred-
vsem prek bančnega okenca, 
lahko z zamenjavo banke ali 

hranilnice letno prihrani tudi 
do 232,56 evra, tisti, ki poslu-
je predvsem s pomočjo sple-
tne banke, pa do 24,74 evra. 
Pri podjetjih in drugih prav-
nih osebah so razlike še več-
je. Pri poslovanju na tradici-
onalni način lahko prihrani-
jo na leto do 1099,35 evra, pri 
elektronskem poslovanju, 
ki močno prevladuje, pa do 
332,85 evra. V povprečju so 
stroški za e-komitenta za po-
lovico nižji od stroškov tradi-
cionalnega komitenta, kar je 
po mnenju Banke Slovenije 
posledica cenovne politike, 
s katero poskušajo banke in 
hranilnice usmeriti stranke 
na učinkovitejše elektronske 
tržne poti. 

Večina nadomestil se je zvišala
Banke in hranilnice so lani zvišale nadomestila za večino finančnih storitev, kaže najnovejša raziskava 
Banke Slovenije.

Letni strošek košarice plačilnih storitev je za 
tradicionalnega komitenta najnižji v Delavski 
hranilnici (38,36 evra) in najvišji v Sberbank (270,92 
evra), za e-komitenta pa najnižji v Primorski hranilnici 
Vipava (31,02 evra) in najvišji v NLB (55,76 evra). 

Okužbi v vrtcu in šoli
V Sloveniji so v nedeljo na 

koronavirus testirali tristo 
oseb, štirje testi so bili pozi-
tivni. Osem je še hospitalizi-
ranih, vendar nihče ne potre-
buje intenzivne nege. Do zdaj 
je zaradi bolezni covid-19 pri 
nas umrlo 111 oseb. Glede na 
slabšanje epidemiološke sli-
ke v zadnjem času in na po-
samična žarišča okužb, ki so 
po besedah Jelka Kacina pos-
ledica veseljačenj in nekon-
troliranega druženja, je vla-
da odločila, da se druži lahko 
le še do petdeset ljudi. V pri-
meru, da je prireditev ustre-
zno organizirana (ima redar-
sko službo, sedežni red z upo-
števanjem medosebne razda-
lje ...) in ima pozitivno mne-
nje NIJZ, je še naprej dovo-
ljeno druženje do petsto ljudi. 

Preseneča, da je Hrvaška 
odprla nočne klube

Včerajšnji podatki o okuže-
nih na Hrvaškem (do zaključ-
ka časopisne redakcije še niso 
bili znani) bodo ključni, ali 
bo Slovenija Hrvaško umak-
nila s t. i. zelenega seznama 
varnih držav. NIJZ je mejo 
za uvrstitev na seznam var-
nih držav postavil pri desetih 
okuženih na sto tisoč prebi-
valcev v zadnjih 14 dneh. »Če 
trendi držijo, potem bo Hrva-
ška presegla to kumulativno 
vrednost in bo imela več oku-
ženih,« je pojasnil Jelko Ka-
cin. Kot je še dejal, glede na 
drastično povečanje števila 
okuženih na Hrvaškem pre-
senečajo odločitve, da je naša 
soseda odprla nočne klube, 
diskoteke, ko pa je znano že 
iz drugih žarišč, da nočni klu-
bi predstavljajo visoko tvega-
nje za okužbe. Po Kacinovih 

navedbah naj bi veliko Slo-
vencev pokupilo vstopnice za 
zabavo na plaži Zrće na Pagu. 
Zdrs Hrvaške na t. i. rume-
ni seznam bi bil, kot dodaja, 
močno opozorilo za vsakega 
slovenskega turista, ki se tja 
odpravlja ali pa že dopustuje 
na Hrvaškem. Še zlasti skrbi-
jo mlajše generacije, ki prik-
rivajo bolezen, a mimogrede 
lahko koga okužijo. 

Interventni ukrepi za 
pripravo na drugi val

Vlada je na nedeljski seji 
določila besedilo predloga za-
kona o interventnih ukrepih 
za pripravo na drugi val covi-
da-19 (PKP4) in ga bo pred-
ložila v obravnavo in spreje-
tje državnemu zboru po nuj-
nem postopku. Predlog zako-
na nadomešča v sredo na vladi 
sprejet predlog novele PKP3. 
S predlogom se spreminja-
jo in dopolnjujejo začasni 

ukrepi za omilitev in odpra-
vo posledic epidemije covi-
da-19 na področju dela, de-
lovnih razmerij, štipendij in 
socialnega varstva. Podaljšu-
je se trajanje delnega povra-
čila nadomestila plače delav-
cem na začasnem čakanju na 
delu do 31. julija. Vlada lahko 
ta ukrep pred njegovim iztek-
om s sklepom največ dvakrat 
podaljša za en mesec, vendar 
ne dlje kot do 30. septembra. 
Predlog zakona delodajalcem 
omogoča uveljavitev povrači-
la nadomestila plače iz držav-
nega proračuna za primere, 
ko ima delavec odrejeno ka-
ranteno, delodajalec pa mu 
ne more zagotoviti dela od 
doma. Tudi ta ukrep bo trajal 
najdlje do 30. septembra. Za-
gotovili naj bi tudi sredstva za 
financiranje dodatnih kadrov 
v socialnovarstvenih zavodih 
v javni mreži. Jelko Kacin je 
napovedal, da bodo poveča-
li učinkovitost nadzora nad 

izvajanjem karantenskih od-
ločb.

V obravnavi v državnem 
zboru bo tudi vzpostavitev 
mobilne aplikacije zaradi 
preprečevanja širjenja te bo-
lezni. Njen glavni cilj je po 
zagotovilih vlade varovanje 
zdravja in življenja ljudi. Na-
men pa je obveščanje zdra-
vih oseb o stikih z okuženi-
mi z virusom in osebami, ki 
jim je bila odrejena karante-
na. Za vzpostavitev bo odgo-
vorno ministrstvo za javno 
upravo. Namestitev in upo-
raba mobilne aplikacije je 
prostovoljna, razen v prime-
rih, ko je oseba potrjeno po-
zitivna na virus oz. ji je bila 
odrejena karantena, vendar 
ta oseba ostaja anonimna, 
identificirala se bo z naključ-
no kodo. Minister za zdravje 
bo predpisal oddaljenost in 
trajanje stikov med uporab-
niki, ki jih bo aplikacija be-
ležila. 

Pedenjped ostaja odprt, a previdnost je potrebna, zato so v vseh enotah Vrtca Škofja Loka 
poskrbeli za še več varnostnih ukrepov, tudi za čim manj prehajanja otrok med oddelki. 
Starši oziroma skrbniki si ob vstopu razkužijo roke, obvezne so tudi zaščitne maske. V vrtcu 
opozarjajo, naj po otroka pride samo ena oseba, ki naj se v vrtcu zadržuje čim krajši čas. 
Predvsem pa, kot dodaja Bogatajeva, naj v vrtec prihajajo samo zdravi otroci. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran
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Mojstrana – Slovenski pla-
ninski muzej je vodilni par-
tner projekta Ministrstva za 
okolje in prostor za promoci-
jo Alpske konvencije v Slove-
niji z naslovom Obisk gora v 
času podnebnih sprememb. 
S partnerji Občino Kranjska 

Gora, Turističnim društvom 
Dovje - Mojstrana, Planin-
sko zvezo Slovenije, CIPRA 
Slovenija ter ZRC SAZU Ge-
ografskim inštitutom Anto-
na Melika so na nedavni Po-
letni muzejski noči pripravi-
li aktivnosti, katerih namen 
je širiti zavest o podnebnih 
spremembah ter opozarjati 
na odgovorno in trajnostno 
ravnanje za blaženje posle-
dic teh sprememb. 

Umirjanje prometa v 
alpskih dolinah

»Veseli me, da je Obči-
na Kranjska Gora skupaj 

z župani gorenjskih občin 
pristopila k Alpski konven-
ciji, v kateri je med drugim 
postavljen cilj zmanjšanja 
izpustov ogljikovega dioksi-
da za štirideset odstotkov do 
leta 2030. Podnebne spre-
membe in skrb za naravo 
ne smejo poznati ne občin-
skih ne državnih meja. Vsa-

ka pot v hribe, hočemo ali 
ne, se začne z nekim tran-
sportom. V kranjskogorski 
občini skupaj s partnerji so-
delujemo pri projektu umir-
janja prometa v dolino Vra-
ta v smeri zagotavljanja za-
dostnega števila parkirnih 
mest v Mojstrani, omejeva-
nja vstopa vozil v dolino in 
spodbujanja alternative iz-
bire javnega prevoza, vožnje 
s kolesom ali hoje. Kaže se 
potreba, da se te pereče pro-
blematike prometa lotimo 
tudi v Krmi, Kotu in Zgor-
nji Radovni,« je poudaril 
kranjskogorski podžupan 
Bogdan Janša in nagovoril 

sodelujoče na posvetu, naj 
jim pri tem ljudem in okolju 
prijaznem projektu poma-
gajo po svojih močeh, da ta 
dobi dobi zeleno luč tudi na 
nivoju države.

Gora bo že še počakala ...

Osrednji dogodek je bil 
posvet, gostili so več stro-
kovnjakov, predavateljev, ki 
se pri svojem delu ali v vsak-
danjem življenju srečuje-
jo s posledicami podneb-
nih sprememb v gorskem 
svetu. Sodelovali so Mauro 
Hrvatin, Matija Zorn, Ire-
na Mrak, Majda Odar, Ana 
Kunstelj, Mojca Pintar, Du-
šan Polajnar, Andrej Šmuc, 
Miha Pavšek, Matej Ogrin, 
Borut Peršolja, Maša Jarčič, 
Nina Gunde Cimerman, Pe-
ter Mikša, Manca Volk Ba-

hun, Saša Mesec, Gaber Po-
lajnar, Dušan Prašnikar in 
Eva Schmitt. 

Povzetki posveta so obja-
vljeni v knjižici Obisk gora 
v času podnebnih spre-
memb. Kot sta med dru-
gim zapisala urednika knji-
žice Miha Pavšek in Matija 

Zorn: »Obiskovanje gora v 
zadnjih desetletjih vse bolj 
krojijo podnebne spremem-
be, vprašanje pa je, koliko se 
teh pri izbiri svojih ciljev za-
vedajo sami obiskovalci. 
Višje temperature na pri-
mer spodbujajo obisk viš-
je ležečih območij, kjer pa 
se zaradi taljenja stalno za-
mrznjenih tal vse pogosteje 
pojavljajo skalni podori, po-
leg tega poleti hitreje izgine 
sneg, kar predvsem v kra-
škem visokogorju pomeni 
težave s pitno vodo. Podneb-
ne spremembe vplivajo na 
živi svet – nekatere organiz-
me najdemo vse višje, dru-
gih nič več. Vse več je tudi 
intenzivnih vremenskih do-
godkov, ki predstavljajo do-
datno grožnjo obiskoval-
cem gora. Podnebne spre-
membe so tudi pomem-

ben dejavnik 'modernizaci-
je' gora, zlasti pri načrtova-
nju turistične in prometne 
infrastrukture.« Med obrav-
navanimi temami Mateja 
Ogrina in Boruta Peršolje 
je bila »Vzpon na goro? Da. 
Trajnostno potrošništvo? 
Ne«. Posledice podnebnih 

sprememb vplivajo tudi na 
delo gorskih reševalcev; na-
vodila so posodobili, kot po-
roča Dušan Polajnar. 

Brezplačen e-prevoz v 
triglavske doline

V Slovenskem planin-
skem muzeju med dru-
gim deluje prva informacij-
ska točka Alpske konven-
cije v Sloveniji, ki spodbu-
ja sonaravni razvoj območja 
Alp. Muzej kot eno od pro-
jektnih aktivnosti omogo-
ča brezplačne prevoze v tri-
glavske doline z električnim 

avtomobilom, ki so prilago-
jeni priporočilom NIJZ za-
radi novega koronavirusa, 
je povedala v. d. direktorice 
Gornjesavska muzeja Irena 
Lačen Benedičič. Za ogled 
muzeja so vzpostavili tudi 
spletni nakup vstopnic. 

V sobotno dogajanje so 
vključili izmenjevalnico pla-
ninske opreme, predavanje 
Ekologov brez meja, dru-
žabni večer s planinsko pe-
smijo in ogled Slovenske-
ga planinskega muzeja pod 
vodstvom pedagoginje Nata-
lije Štular in alpinista Vikija 
Grošlja.

Podnebje, gore in ljudje
Obiskovanje gora v zadnjih desetletjih vse bolj krojijo podnebne spremembe, vprašanje pa je, koliko se 
teh pri izbiri svojih ciljev zavedajo sami obiskovalci. V Slovenskem planinskem muzeju je bil posvet na 
temo Obisk gora v času podnebnih sprememb. 

Zbrane na posvetu je nagovoril podpredsednik PZS Martin 
Šolar, ki je tudi moderiral prvi sklop predavanj. 

Poletno muzejsko noč so sklenili z ogledom Slovenskega 
planinskega muzeja pod vodstvom pedagoginje Natalije 
Štular in alpinista Vikija Grošlja. /Foto: SPM

»Pa varen korak, radoveden pogled in pamet v roke 
– gore so nas in nas bodo zagotovo še čakale, zaradi 
podnebnih sprememb nekoliko drugačne, pa vendarle 
'prilagojene', 'uravnotežene'. Le kdaj jim bo sledil tudi 
človek?« (Miha Pavšek, Matija Zorn, urednika knjižice 
Obisk gora v času podnebnih sprememb)  

»Ob pomenu, ki ga ima Triglav za narod, ki živi pod 
njim, tako ni čudno, da njegova pobočja in stene niso 
bile vabljive samo za planince in alpiniste, temveč 
so po njih kmalu začeli segati tudi poslovni interesi, 
predvsem v smislu turizma, bodisi z gradnjo železnice 
proti vrhu Triglava, z izgradnjo meteorološkega 
observatorija na vrhu ali z ureditvijo visokogorskega 
smučišča v njegovi okolici.« (Peter Mikša, Matija 
Zorn, v poglavju »Modernizacija« gora: Triglav in z 
njim povezani veliki turistični projekti v 20. stoletju)

Marjana Ahačič

Jesenice – Jeseniški občin-
ski svet je konec prejšnje-
ga tedna na redni seji v prvi 
obravnavi potrdil predlog 
strategije razvoja turizma 
v občini za obdobje od leta 
2020 do 2030, ki bo, ko bo 
dokončno oblikovan, pod-
laga za nadaljnji razvoj go-
spodarske panoge. Kot je 
med drugim zapisano v 
predlogu nove desetletne 
strategije, naj bi tako v pri-
hodnje na podlagi prepoz-
nanih značilnosti in usme-
ritev turistično ponudbo Je-
senic tvorila štiri produktna 
področja: doživetja v naravi, 
kulturno-zgodovinska doži-
vetja, prireditvena dožive-
tja in promocija doživetij, 

destinacija pa naj bi bila tu-
ristom prepoznana pod slo-
ganom Jesenice – raj za iz-
letnike.

Indeks rasti števila turi-
stičnih prenočitev se je v 
zadnjih petih letih v občini 
Jesenice povečal za petkrat. 
Kljub temu turizem v obči-
ni Jesenice še ne predstavlja 
pomembnejšega segmen-
ta gospodarstva, ugotavljajo 
pripravljavci nove strategi-
je. »Občina Jesenice je dol-
ga desetletja veljala za indu-
strijsko razvito občino, ki je 
temeljila na težki industri-
ji. Posledice propada težke 
industrije so se v občini od-
ražale več kot desetletje, ne-
katere pa so vidne še danes. 
Tudi pretekla gospodarska 
kriza je pokazala ranljivost 

gospodarstva ob nepriprav-
ljenosti na globalna eko-
nomska gibanja. Zato je še 
toliko bolj nujno iskati dru-
ge razvojne možnosti in na 
tak način razpršiti gospodar-
sko tveganje, ki ga povzroča 
odvisnost od ene gospodar-

ske panoge,« o situaciji raz-
mišljajo na Občini Jesenice. 
»Ena izmed panog, ki imajo 
potencial na tem območju, 

je turizem. Prebivalci Jese-
nic so dolga stoletja živeli od 
fužinarstva in kasneje od že-
lezarstva in prav bogata teh-
niška zapuščina predstavlja 
največji potencial za razvoj 
turistične ponudbe obmo-
čja,« so prepričani.

Zato so v vizijo turizma 
zapisali, da bo občina svo-
jo prepoznavnost gradila 
na fužinarstvu, železarstvu, 

športu in večkulturnosti. 
»Atraktivna turistična po-
nudba pa bo temeljila na 
pestri zgodovini, tradici-
ji in naravnih danostih ob-
močja. Turizem v občini Je-
senice bo trajnostno narav-
nan in bo predstavljal doži-
vljajsko učilnico narave in 
kulture preteklosti in se-
danjosti ter sprostitve.«

Občina Jesenice mora v 
naslednjih letih intenzivno 
vključiti vse razpoložljive 
potenciale v razvoj turistič-
ne dejavnosti, upoštevajoč 
omejitve in sposobnost ob-
navljanja naravnih virov, in 
s tem zagotoviti trajnostni 
razvoj turizma v povezavi z 
regijo, ugotavljajo v strate-
giji in načrtujejo, da se bodo 
Jesenice razvile v sodobno 

mesto, ki neguje svojo na-
ravno in kulturno dedišči-
no, zgodovino in tradicijo 
ter ponuja svojim prebival-
cem, obiskovalcem in turi-
stom kakovostno preživlja-
nje prostega časa, na dolgi 
rok pa ekonomske in druž-
bene koristi. 

Če želijo zagotoviti tak-
šen razvoj, še ugotavljajo na 
občini, bodo morali v nas-
lednjem desetletju v prora-
čunu zagotoviti več finanč-
nih sredstev za razvoj in 
promocijo turistične dejav-
nosti, okrepiti kadrovsko in 
organizacijsko strukturo za 
področje turistične dejavno-
sti, ki je v pristojnosti Obči-
ne Jesenice, in okrepiti turi-
stično gospodarstvo v občini 
Jesenice.

Turizem ima potencial tudi na Jesenicah
Na Jesenicah pripravljajo novo desetletno strategijo razvoja turizma v občini. Turistična ponudba naj bi bila v prihodnje usmerjena v doživetja v naravi, 
kulturno-zgodovinska doživetja, prireditvena doživetja in promocijo doživetij, destinacija pa naj bi bila prepoznana pod sloganom Jesenice – raj za izletnike. 

 »Atraktivna turistična ponudba pa bo temeljila 
na pestri zgodovini, tradiciji in naravnih danostih 
območja. Turizem v občini Jesenice bo trajnostno 
naravnan in bo predstavljal doživljajsko učilnico 
narave in kulture preteklosti in sedanjosti ter 
sprostitve.«
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Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ul. XIV  
divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o 
prodaji z dne 10. 6. 2020 objavlja

Javno zbiranje ponudb  
za prodajo nepremičnin

(objava Uradni list RS z dne 19. 6. 2020) – prodaja dveh  
trosobnih stanovanjskih enot na naslovu Hrušica 215.

Opis predmeta prodaje:

1.  stanovanjska enota št. 3 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trosob-
no stanovanje v 2. nadstropju s kletno shrambo in garažo 
v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hruši-
ca; katastrski podatki: posamezni del št.: 3 v stavbi št. 1420, 
k.o. 2171 – DOVJE (ID 2171-1420-3)  –  neto tlorisna površina 
109,30 m2;  energetski razred  E (143 kWh/m2a)

•  Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 
103.500,00 EUR. 

2.  stanovanjska enota št. 5 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trosob-
no stanovanje v 3. nadstropju s kletno shrambo in garažo 
v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hruši-
ca; katastrski podatki: posamezni del št.: 5 v stavbi št. 1420, 
k.o. 2171 – DOVJE (ID 2171-1420-5)  –  neto tlorisna površina 
107,40 m2;  energetski razred  E (143 kWh/m2a)

•  Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 
102.700,00 EUR. 

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na na-
slovu: nepremicnine@dars.si oz. spletni strani www.dars.si ali 
po telefonu št.: 04/ 58 12 931, 01/ 30 09 885.

Vilma Stanovnik

Bistrica pri Tržiču – Poligon 
za vadbo na prostem v Bi-
strici je že dvanajsti po vrsti 
in prvi, ki so ga postavili v 
tem letu. Nastal je v okviru 
sodelovanja med Skupino 
SIJ in Olimpijskim komi-
tejem Slovenije – Združe-
njem športnih zvez (OKS – 
ZŠZ) ter ob podpori tržiške 
občine. 

Jekleni poligoni za vad-
bo na prostem so namreč 
ena od aktivnosti, skozi ka-
tero pod krovnim imenom 
Jeklena volja Skupina SIJ 

prebuja jekleno voljo kot no-
tranjo moč za vztrajnost in 
trdo delo na poti k uspehu v 
športu in življenju nasploh.

Na priložnostni slovesno-
sti, ki je potekala prav na olim-
pijski dan, 23. junija, je pod-
predsednik OKS – ZŠZ Janez 
Sodržnik poudaril, da je Tr-
žič olimpijsko mesto, jekleni 
športni poligon pa je spodbu-
da in možnost, da prosti čas 
preživljamo športno v naravi. 
Zbrane je pozdravila tudi na-
mestnica vodje projekta Jekle-
na volja v skupini SIJ Kseni-
ja Štrancar in zbrane spom-
nila, da je za vsak uspeh na 

katerem koli področju potreb-
na jeklena volja. »Za izdelavo 
takšnega poligona potrebu-
je skupina, ki se s tem ukvar-
ja, približno tristo delovnih 
ur. V tem poligonu je 86 me-
trov jeklenih cevi, 44 spojk in 
19 kapic za stebričke ter veli-
ko znanja in predvsem ljubez-
ni do jekla, ki je najširše upo-
rabljen material na svetu tudi 
v športni infrastrukturi,« je 
tudi povedala Štrancarjeva.

»Ko vsi skupaj naredi-
mo kaj dobrega, je čas za 
veselje. Šport je nekaj, kar 
nas dela ponosne in prepo-
znane v svetu, zato hvala 

olimpijskem komiteju za 
poslanstvo, ki ga opravlja-
te,« je ob druženju pri poli-
gonu povedal domači župan 
Borut Sajovic in se za trud 
pri novi pridobitvi zahvalil 
sodelavkam in sodelavcem, 
vodju regijske pisarne OKS 
– ZŠZ Jesenice Branetu Jer-
šinu, skupini SIJ pa tudi 
vsem drugim, ki so poma-
gali pri projektu in ki skrbi-
jo, da se mladi navdušuje-
jo za šport. Med njimi je za-
gotovo tudi tržiški olimpijec 
Andrej Jerman, ki je zadnja 
leta trener na Norveškem, 
na torkovi prireditvi pa so 

mu zaploskali tudi učenci 
Osnovne šole Bistrica, ki so 
program obogatili s petjem 
in plesom, nato pa so nasto-
pili tudi na mini olimpijadi. 

»Danes ni le sončen in 
olimpijski dan, ampak je 
tudi naš srečen dan. Hvala 

vsem za idejo jeklenega po-
ligona ter hvala tudi vsem 
sodelujočim v tem projek-
tu,« je bila ob novi pridobitvi 
vesela ravnateljica Osnovne 
šole Bistrica Dina Pintarič, 
tudi sama navdušena špor-
tnica in maratonka. 

Imajo nov jekleni poligon
Ob Osnovni šoli Bistrica so postavili jekleni poligon za vadbo na prostem, nova pridobitev pa ni 
namenjena le otrokom, ampak vsem za šport navdušenim Tržičanom in obiskovalcem.

Za slavnostni prerez traku na poligonu so poskrbeli Andrej Jerman, Janez Sodržnik, Ksenja 
Štancar, Dina Pintarič, Brane Jeršin in Borut Sajovic.

Tržiški župan Borut Sajovic je prvi preizkusil novi jekleni 
poligon in zbranim dokazal, da je v dobri kondiciji.

Ob olimpijskem dnevu, ki se po vsem svetu praznuje 23. junija, so se šolarji v Bistrici 
pomerili tudi na mini olimpijadi.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Sezonske 
vožnje avtobusov iz Kranj-
ske Gore čez Vršič oziroma 
Predel do Bovca in obratno 
bosta prevoznika Noma-
go in Arriva začela izvajati 
1. julija po ustaljenem vo-
znem redu iz preteklih let. 
Novost letošnjega leta je 
uvedba podaljšane avtobus-
ne linije z železniške posta-
je Most na Soči čez Trbiž v 
Kranjsko Goro in nazaj. Na 
tej liniji bodo imeli avtobu-
si tudi prikolico za 16 koles, 
katerih prevoz bo brezpla-
čen. Izvajalca prevozov 
in potniki pa bodo mora-
li upoštevati vsa varno-
stna strokovna priporočila 

Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje zaradi nove-
ga koronavirusa.

Urejena in plačljiva par-
kirna mesta v destinaciji 
Kranjska Gora so na vstopni 
točki Topolino, prvem par-
kirišču v Jasni, parkirišču za 
avtodome pod smučiščem v 
Kranjski Gori in na novem 
parkirišču za osebna vozi-
la in avtodome na Ledinah v 
Ratečah. »Parkirišča so pla-
čljiva z aplikacijo Easypark, 
ki smo jo uvedli lansko leto. 
V tem času je bila aplikaci-
ja zelo dobro sprejeta med 
uporabniki, saj je preprosta 
za uporabo. Za vse tiste, ki 
niso vešči nalaganja aplika-
cij v svoj mobilni telefon ali 
morebiti nimajo pametnega 

mobilnega telefona, lahko 
parkirnino plačajo s SMS-
-sporočilom. Tovrsten na-
čin plačevanja parkirnine 
se je v času epidemije covi-
da-19 pokazal kot zelo priro-
čen in primeren, saj pri pla-
čevanju ni osebnega stika 
niti rokovanja z denarjem. 
Negotovinsko plačevanje 
nasploh postaja trend. Apli-
kacijo Easypark uporablja-
jo v kar 15 državah v Evro-
pi in najverjetneje bo zaradi 
zmanjšane možnosti preno-
sa okužbe uporaba tovrstnih 
aplikacij v naslednjih letih 
še dodatno narasla. Cena 
parkiranja z aplikacijo Easy-
park ostaja enaka kot lani,« 
je povedala Mojca Mežek iz 
Turizma Kranjska Gora.

Znova turistični prevozi 
čez prelaz Vršič
S 1. julijem bo čez Vršič in Predel vozil turistični avtobus. Pogledali smo tudi, 
kje v destinaciji Kranjska Gora so urejena parkirna mesta, cene parkiranja pa 
ostajajo enake lanskim. 

Spodnja Senica – V sklopu projekta Stara hišna imena II RA-
GOR in Občina Medvode vabita na srečanje krajanov krajevne 
skupnosti Senica, ki bo v četrtek, 2. julija, ob 20. uri v domu 
Krajevne skupnosti Senica.

Krajani o starih hišnih imenih na Senici

Mojstrana – Gornjesavski 
muzej Jesenice je podpisal 
pogodbo o sodelovanju s 
Stalnim sekretariatom Alp-
ske konvencije za naslednje 
triletno obdobje; prvi mem-
orandum so sicer podpisali 
že februarja leta 2017. Tako 
bodo (vsaj) še naslednja tri 
leta nadaljevali aktivnosti šir-
jenja poznavanja Alpske kon-
vencije in spodbujanja izvaja-
nja konvencije v Sloveniji ob 
vključevanju prebivalcev, tu-
ristov, uprav, javnih in zaseb-
nih organizacij in ustanov, ki 
bodo izkazovali zanimanje za 
to. Aktivnosti bodo še naprej 
potekale v okviru Info točke 
Alpske konvencije v Sloven-
skem planinskem muzeju v 
Mojstrani. 

Aktivno vključeni v 
Alpsko konvencijo

Cerklje – V Cerkljah bo zaradi 
gradnje vodovodnega omrež-
ja od danes do konca julija 
potekala delna in občasno 
tudi popolna zapora lokalne 
ceste Cerklje–Pšata. V prime-
ru popolne zapore bo urejen 
obvoz.  

Delna in občasno 
popolna zapora 
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Marjana Ahačič

Radovljica – To prelomno 
obdobje je popisano v spo-
minskem zborniku z nas-
lovom Orožja nismo odda-
li 1990, ki je izšel prejšnji 
teden, na slovesnosti pa so 
predstavnikom 16 občin-
skih štabov tedanje Teritori-
alne obrambe, ki maja 1990 
niso oddali orožja pod nad-
zor jugoslovanske arma-
de, podelili 93 spominskih 
kovancev, ki so jih prevzeli 
predstavniki občinskih šta-
bov. Spominska kovanca sta 
prejela tudi Janez Slapar in 
Peter Zupan, v času izdaje 
ukaza o premeščanju orožja 

komandant in namestnik 
komandanta pokrajinskega 
štaba Teritorialne obrambe 
Gorenjske.

Kot so poudarili na pri-
reditvi Teritorialna obram-
ba maja 1990 ni bila razo-
rožena. »Večina orožja slo-
venske Teritorialne obram-
be je bila takrat v objektih 
Jugoslovanske ljudske ar-
made, a ne vsa. Kljub uka-
zu 16 poveljnikov občinskih 
štabov pa tudi 30. razvojna 
skupina ukaza niso upošte-
vali. Med 65 občinskimi šta-
bi TO v Sloveniji so bili ti 
ljudje pogumna manjšina; 
23 štabov ni imelo možnos-
ti pokazati poguma, ker je 

bilo vse orožje v skladiščih 
JLA. Tako niso bili vsi v is-
tem položaju, okoliščine so 
bile raznolike. A dejstva so: 
16 občinskih štabov je za-
držalo 18.236 kosov orožja 
z več kot 5,2 milijona kosi 
streliva.«

Slavnostni govornik na 
prireditvi je bil Mitja Terop-
šič, poveljnik občinskega 
štaba TO Brežice. 

Spominske kovance je 
predsednik veteranskega 
združenja generalmajor La-
dislav Lipič podelil tudi Go-
renjcem: prejeli so jih Bor 
Balderman, Darjo Črmelj, 
Dušan Moštrokol, Anton 
Rešek in Martin Žugelj iz 

TO Kranj; Ciril Cenček, 
Janez Kobentar, Simon-
ka Sajovic, Bojan Šuligoj 
in posthumno Ciril Tomaž 
Klinar iz občinskega šta-
ba TO Jesenice; Janez Ko-
selj, Nada Ulčar ter posthu-
mno Zoran Kristan in Mar-
jan Zupan iz TO Radovlji-
ca; Boris Bertoncelj, Anton 
Stritih in pokojni Janez Ude 
iz TO Tržič ter Janez Slapar 
in Peter Zupan, člana po-
krajinskega štaba Teritori-
alne obrambe Gorenjska.

Spominski zbornik ob 
trideseti obletnici neod-
daje orožja Teritorialne 
obrambe je uredila Rina 
Klinar. »Knjiga vsebuje 

veliko podatkov o ohranje-
nem orožju 16 občinskih 
štabov TO v Sloveniji, med 
njimi so bili štirje na Go-
renjskem, in 30. razvojne 
skupine 27. zaščitne briga-
de iz Kočevske Reke. A go-
vori predvsem o ljudeh, ki 
so se zavedali odgovorno-
sti, a so tvegali. Lahko bi 
bilo tudi drugače,« pravi 
Klinarjeva in poudarja, da 
je nastala v sodelovanju s 
člani Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo in Zveze poli-
cijskih veteranskih društev 
Sever. »Za ohranjanje izro-
čila neposrednih udeležen-
cev dogajanj v letu 1990 so 

dragocena pričanja v anke-
tah, delo poveljnikov in dru-
gih pripadnikov TO in mili-
ce, ki so neposredno sodelo-
vali in odločilno pripomog-
li k ohranitvi pomembne-
ga dela orožja TO, upravnih 
organov za ljudsko obram-
bo občin in milice pod nad-
zorom TO in milice in izven 
nadzora JLA. Knjiga bo tudi 
gradivo za kasnejše analize 
zgodovinarjev. Zato je oh-
raniti spomin na dni, ki so 
se neizbrisno zapisali v slo-
vensko zgodovino, dolžnost 
vseh, ki smo bili priča teda-
njim dogodkom,« še pou-
darja Rina Klinar.

Ob obletnici prelomnih dogodkov
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je v petek v Radovljici pripravila slovesnost ob trideseti obletnici dogodkov, ki so tlakovali pot odhodu Slovenije iz nekdanje 
skupne države Jugoslavije. Maja 1990 se je namreč 16 občinskih štabov tedanje Teritorialne obrambe uprlo ukazu jugoslovanske vojske, naj oddajo orožje.

Spominske kovance so v imenu skoraj stotih prejemnikov iz vse Slovenije na slovesnosti v Radovljici prevzeli predstavniki 
območnih veteranskih organizacij. 

Rina Klinar in Peter Zupan, avtorica in pobudnik izida 
spominskega zbornika Orožja nismo oddali 1990

Marjana Ahačič

Stara Fužina – S priložno-
stno slovesnostjo so v če-
trtek, na dan državnosti, v 
Bohinju pozdravili državni 
praznik, začetek poletja in 
še posebno, kot je poudaril 
župan Jože Sodja, zaključek 
obnove cestne infrastruktu-
re v vaseh Ribčev Laz, Stara 
Fužina in Češnjica. 

Kot je v pozdravnem na-
govoru poudaril predsednik 
Sveta Krajevne skupnosti 
Stara Fužina Bojan Traven, 
se je glavna prometna os 
skozi vas zadnjič temeljito 
obnavljala pred natanko pet-
desetimi leti, zato so doma-
čini pa tudi obiskovalci po-
sebej zadovoljni, da ima Sta-
ra Fužina po dolgem času 
na novo urejeno cesto skozi 

vas in obvozno cesto, preno-
vljen trg z vaško lipo pa tudi 
tri sodobna avtobusna po-
stajališča, katerih arhitektu-
ra je izpeljana iz tradicional-
ne kožarice, začasnega zave-
tišča gozdarjev in oglarjev. 
Razveselili so se tudi nove-
ga turistično-informacijske-
ga centra, zasnovanega po ti-
pičnem bohinjskem stanu s 
tamkajšnjih planin. 

Slovesnosti sta se med 
drugim udeležila tudi seda-
nji infrastrukturni minis-
ter Jernej Vrtovec in njegova 
predhodnica Alenka Bratu-
šek pa tudi poslanec držav-
nega zbora, nekdanji župan 
Bohinja Franc Kramar.

Minister Vrtovec je izra-
zil zadovoljstvo nad pova-
bilom v Bohinj, kjer tudi si-
cer z družino pogosto pre-
življa prosti čas, je povedal 
v nagovoru zbranim v kul-
turnem domu. »Bohinj je 
enkraten biser v tem delu 
Slovenije, ima številne pro-
jekte, ki jih odlično izvaja – 
takšen je tudi ta, ki ga zak-
ljučujemo danes. Zagota-
vljanje primarne infrastruk-
ture, to so ceste, kolesarske 
poti, železniške povezave, 
pomeni, da bodo ljudje na 
podeželju radi živeli, da se 
ne bodo izseljevali in tudi da 
se bo povečal obisk turistov 
na tej edinstveni lokaciji,« 
je povedal minister Vrtovec 
in ob tem poudaril pomen 
bohinjske železniške proge 

kot ene od edinstvenih tovr-
stnih v alpskem svetu, kate-
re obstoj in krepitev bo kot 
minister podpiral.

V Bohinjski Češnjici sicer 
še vedno izvajajo dela na dr-
žavni cesti v okviru investi-
cije v izgradnjo kanalizacij-
skega omrežja ter obnovo 

obstoječe komunalne infra-
strukture, javnega vodovo-
da ter vaške in državne ces-
te s cestno razsvetljavo. Zato 
je cesta Jereka–Jezero sko-
zi Bohinjsko Češnjico pred-
vidoma do 10. julija zaprta. 
Obvoz je urejen po Spodnji 
Bohinjski dolini.

Praznovali dan državnosti in obnovo središča vasi
Na dan državnosti so v Stari Fužini tudi uradno odprli obnovljeno prometno infrastrukturo v središču vasi in nov turistično-informacijski center. 

Slovesnost, na kateri je zbrane nagovoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, so 
morali zaradi slabega vremena preseliti v kulturni dom v Stari Fužini.

Novi turistično-informacijski center je arhitekturno zasnovan 
kot tipičen stan, kakršnega lahko srečamo na bohinjskih 
planinah. Stavba ni vzporedna s cesto, orientirana je na 
Triglav, tako kot stari stog na drugi strani trga.

info@g-glas.si
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Vilma Stanovnik

Kranj – Nov hotel za žuželke, 
tako imenovani žužkohot-
el so izdelali zaposleni Fun-
dacije Vincenca Draksler-
ja in je v celoti izdelan iz od-
padnih in naravnih materia-
lov, umeščen pa je v cvetlič-
ni park pred upravno stavbo 
Komunale Kranj, med par-
kirišči podjetja in Ulico Mir-
ka Vadnova.

»Želja po ureditvi okoli-
ce Komunale Kranj je že ne-
kaj časa čakala na uresniči-
tev, prizadevanje podjetja v 
smeri trajnostnega razvo-
ja ter povezanosti z lokal-
no skupnostjo pa so bili pra-
vi povod za uresničitev. Ko 
smo zasadili rože, se nam 
je zdelo prav, da jih nekdo 
tudi opraši. Ker vemo, da so 
to žuželke, smo se odločili, 
da jim postavimo primeren 
dom. Zato je nastal, mislim 
da prvi ali eden prvih hotelov 
za žuželke na javnem mestu. 
Pravijo, da ko bo umrla zad-
nja čebela, takrat tudi člove-
ka ne bo več na zemlji,« je 
povedal direktor Komunale 
Kranj Matjaž Berčon in do-
dal, da je odprtje takega ho-
tela sicer simbolično deja-
nje, ki pa vendarle pomeni, 
da od besed o spreminjanju 
sveta prehajajo k dejanjem.

Kranjski podžupan Janez 
Černe je spomnil, da ima ob-
čina Trajnostno urbano stra-
tegijo mesta, ki je za spre-
jemanje ukrepov zelo po-
membna. »Tudi tak sicer 

mini projekt ni namenjen 
zgolj lepšanju okolice, am-
pak pripomore tudi k boljše-
mu okolju. Občina pri vseh 
svojih projektih to še kako 
upošteva. Tako bomo kmalu 
odprli Center trajnostne mo-
bilnosti, ki bo imel zeleno 
streho. Prav tako bo imel ze-
leno streho Center za starejše 
občane, v kratkem bo takšna 
streha tudi na Osnovni šoli 
Staneta Žagarja, ki bo hkra-
ti učilnica na prostem. Oko-
li Brda želimo postaviti tudi 
novo kolesarsko pot s spreha-
jalno stezo in drevoredom z 
besniškimi voščenkami,« je 
povedal podžupan Černe.

Kot je pojasnil gene-
ralni sekretar Fundacije 

Vincenca Drakslerja Gre-
gor Tomše, je bila izdelava 
hotela za žuželke zanje prav 
poseben izziv. Skoraj v celo-
ti je izdelan iz predmetov, ki 
so bili nekoč sestavni del ne-
česa drugega. Izrezan je iz 
konteksta kozolca toplarja, 
saj je ta oblika zanj značilna. 
Je plod kreativnosti in pri-
dnih rok zaposlenih, največ 
kreativnosti in dela pa sta 
vanj vložila Orest Zagorič-
nik in Andrej Strupi. »S Ko-
munalo Kranj in Mestno ob-
čino Kranj zelo dobro sode-
lujemo na področju ponov-
ne rabe predmetov, saj zbi-
ranje uporabnih predme-
tov poteka v Zbirnem cen-
tru Zarica. S to dejavnostjo 

vsako leto zberemo več ton 
predmetov, ki bi brez naše-
ga delovanja končali kot od-
padek na deponiji in obre-
menjevali naravo,« je pou-
daril Tomše in dodal, da je 
zanje ta dejavnost še poseb-
no pomembna, saj omogo-
ča usposabljanje in zapo-
slovanje invalidov in nek-
danjih odvisnikov. »Ponov-
na raba je tudi zelo pomem-
ben del projekta krožnega 
gospodarstva, ki ga izvaja 
Mestna občina Kranj. Tudi 
hotel za žuželke je narejen 
v kontekstu ponovne rabe. 
Upam, da se bodo njegovi 
gostje oziroma prebivalci 
tukaj dobro počutili,« je še 
povedal Gregor Tomše.

Nov hotel za žuželke
Letošnji kresni dan in dan pred dnevom državnosti je bil pred Komunalo Kranj še posebno slovesen,  
saj so pred upravno stavbo postavili nov ekosistem za žuželke in uredili cvetlični vrt.  

Matjaž Berčon, Janez Černe in Gregor Tomše so slovesno »odprli« hotel za žuželke. 
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Območno 
združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Kranj je skupaj 
z Občino Cerklje, Policij-
skim veteranskim društvom 
Sever Gorenjska in druž-
bo Fraport Slovenija na br-
niškem letališču pripravilo 
tradicionalno slovesnost ob 
dnevu državnosti, na kate-
ri so se spomnili napada na 
tedanji aerodrom in žrtev – 
dveh avstrijskih poročeval-
cev in pripadnika Teritorial-
ne obrambe Cerkljana Petra 
Petriča.

Kot je v pozdravnem na-
govoru zbranim gostom po-
vedal predsednik Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Kranj Anton 

Rešek, je bil takratni odpor, 
s katerim smo preseneti-
li agresorja, odraz poguma. 
»Dnevi, ko smo branili in 
ubranili Slovenijo, nam mo-

rajo biti v ponos in ne sme-
mo dovoliti, da bi bili izbri-
sani iz zgodovinskih zapi-
sov ali kako drugače izklju-
čeni,« je dejal Rešek, ki se je 

dotaknil tudi nedavne držav-
ne proslave na Kongresnem 
trgu v Ljubljani, ko je »aktu-
alna vlada iz osrednje prosla-
ve izključila celo vrsto vete-
ranskih organizacij, ki so tla-
kovale pot proti samostojno-
sti«.

Slavnostni govornik na 
tokratni slovesnosti je bil 
Vojko Damjan, predse-
dnik Pokrajinskega odbora 
ZVVS za Gorenjsko in pred-
sednik Območnega združe-
nja vojnih veteranov Tržič, 
ki je v času vojne za Slove-
nijo opravljal naloge varno-
stne in obveščevalne zaščite 
enot Teritorialne obrambe, 
ki so se bojevale na Brniku 
in drugod na Gorenjskem. 
V svojem govoru je podrob-
no orisal dogodke, ki so se 

ob koncu junija in v začet-
ku junija dogajali na sloven-
skih tleh, in še posebej doga-
janje, povezano z napadom 
na brniško letališče. Dotak-
nil pa se je tudi aktualnega 
dogajanja in spomnil, da so 
voljeni predstavniki ljudstva 
dolžni zastopati interese vo-
livcev in delovati tako, da bo 

ljudstvo zadovoljno, česar pa 
po njegovem danes manjka. 
Sklenil je z besedami: »Ne 
sramujmo se svoje domovi-
ne. Redki so narodi v Evro-
pi, ki so doživeli in prežive-
li toliko gorja in slave, kot ju 
je slovenski narod – in zato 
je narod postal tudi nacija. 
Zato ne zatajite vsega, v kar 

ste nekoč verjeli, kajti jutri 
boste zatajili sami sebe.«

Kulturni del dogajanja so 
zaokrožili člani policijske-
ga kvarteta saksofonistov in 
pevci skupine Klasje iz Cer-
kelj. Venec sta ob spomin-
sko obeležje položila Anton 
Rešek in cerkljanski župan 
Franc Čebulj.

»Ne sramujte se domovine«
»Ne zatajite vsega, v kar ste nekoč verjeli, kajti jutri boste zatajili sami sebe,« 
je na petkovi slovesnosti ob dnevu državnosti na brniškem letališču povedal 
slavnostni govornik Vojko Damjan.

Polaganje venca ob spominsko obeležje na brniškem letališču

»Redki so narodi v 
Evropi, ki so doživeli in 
preživeli toliko gorja in 
slave, kot je je slovenski 
narod,« je dejal na 
slovesnosti na Brniku 
slavnostni govornik 
Vojko Damjan.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Končalo se je šol-
sko leto, ki je bilo v vsej zgo-
dovini šolstva posebno. Šo-
larji so se v času epidemije 
dva meseca šolali na dalja-
vo, zdaj pa so uspešno skle-
nili šolsko leto. Jezerske de-
vetošolce (sedem jih je le-
tos zaključilo osnovno šo-
lanje) je pred počitnicami 
sprejel župan Andrej Kar-
ničar in jim zaželel uspeh 
pri nadaljnjem izobraževa-
nju in v življenju. Po počit-
nicah bodo nadaljevali šola-
nje na srednjih šolah, raz-
pršeni po celotni Sloveniji. 
Najdlje, v Maribor, odhaja 
bodoča veterinarka. Nadar-
jeni glasbenik se bo šolal na 

srednji glasbeni šoli v Celju. 
Dve učenki odhajata v Lju-
bljano na gimnaziji Poljane 
in Želimlje. Trije dijaki os-
tajajo na Gorenjskem, šola-
nje bodo nadaljevali na zdra-
vstveni šoli na Jesenicah ter 
se izobraževali na področju 
elektrotehnike in mehatro-
nike v Kranju. 

Župan jim je zaželel sre-
čo in uspeh ter jim ob tem 
položil na srce, naj bodo po-
nosni na svoj kraj, naj se ve-
seli vračajo v objem gora in 
naj se aktivno vključujejo v 
aktivnosti in dogodke, ki se 
odvijajo na Jezerskem. Kot 
popotnico v širni svet jim je 
podaril Jezersko kroniko, da 
bodo poznali svoje korenine 
in ostali ponosni Jezerjani. 

Slovo od devetošolcev

Župan Andrej Karničar z jezerskimi devetošolci / Foto: Tina Dokl
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Maša Likosar

Škofja Loka – Srečanja se je 
tokrat udeležilo petdeset sta-
rodobnih kolesarjev iz Slo-
venije, Avstrije in Nemčije. 
»Hrvati in Madžari so zaradi 
znanih razmer v zvezi s ko-
ronavirusom udeležbo od-
povedali. Z nami pa so bili 
kolesarji Športnega društva 
Juršinci, društvo Torpedo, 
Ljubelj - Tržič, Ta leseni iz 
Krope, Kulturnica Gaber-
ke in domači Rovtarji, kar 

pomeni, da je bila Sloveni-
ja zastopana vse od Prek-
murja do Gorenjske,« je po-
vedal Brane Tavčar, predse-
dnik Društva Rovtarji. »Do-
godek bi morali pripraviti že 
zadnjo soboto v maju, a se je 
zaradi epidemije zamaknil 
in smo ga izvedli ob občin-
skem prazniku, na dan, ko 
bi moral potekati Historial.« 

Parada starodobnih ko-
les je na vroč poletni dan 
izpred nekdanje vojašni-
ce v Škofji Loki krenila proti 

Cankarjevemu trgu, kjer so 
pripravili kulturni program 
s skupino Suha špaga in na-
govorom škofjeloškega župa-
na Tineta Radinje. »Društvo 
Rovtarji z veliko vztrajnosti 
organizira srečanja starodob-
nih kolesarjev in s tem bogati 
naše kulturno življenje. Rav-
no ohranjanje dediščine na 
raznotere načine, tudi s po-
močjo Rovtarjev, dela Škofjo 
Loko pisano in posebno mes-
to,« je dejal Radinja. Pot so 

kolesarji, ki so bili skladno s 
kolesi oblečeni v starodobna 
oblačila, iz Škofje Loke nada-
ljevali proti Žabnici, kjer so si 
privoščili krajši postanek, in 
vse do končne postaje v Spo-
dnjih Bitnjah, kjer so se prvič 
ustavili na domovanju Brigi-
te Eling, predsednice Lions 
kluba Kranj, ki jim je pripra-
vila pogostitev. Kolesarje sta 
spremljala nekdanja kolesar-
ska reprezentanta Drago Fre-
lih in Minka Logonder. 

Iz Loke v Spodnje Bitnje in nazaj
Društvo Rovtarji je letos že trinajstič pripravilo mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev, dogodek, 
s katerim ohranjajo kulturno dediščino starodobnih koles. 

Letos se je mednarodnega srečanja v Škofji Loki udeležilo 
petdeset starodobnih kolesarjev. / Foto: Primož Pičulin

Starodobne kolesarje je spremljala skupina Suha špaga in 
med kolesarjenjem poskrbela za glasbeno doživetje. 
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Maša Likosar

Kranj – Katalog pripravlja 
Mestna občina Kranj skupaj 
z Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine, Zavodom 
za turizem Kranj in Lju-
bljanskim urbanističnim 
zavodom (LUZ, d. d.). »Po-
vod za izdelavo kataloga je 
bila priprava odloka o javnih 
površinah. Obenem bo ko-
ristil tudi za pripravo občin-
skega prostorskega načrta 
za staro mestno jedro. Tre-
nutni načrt je zastarel, ni več 
aktualen in je težko izvedljiv 
v praksi,« so pojasnili pred-
stavniki kranjske občine. 

Urbana oprema po-
membno prispeva k vti-
su urejenosti prostora in jo 
po besedah Urške Kranjc iz 
LUZ delimo na stalno in za-
časno. »Čez dve leti bo mini-
lo štirideset let, odkar je bil 
sprejet zakonodajni načrt za 
mestno jedro, tedaj je bilo 
območje zavarovano in je 
danes kulturni spomenik. 
Leta 2008 je bil organiziran 
natečaj za ureditev tlakov in 
opreme ter bil izveden leta 

2010, a ne v celoti. Izkaza-
lo se je, da je bila najšibkej-
ši člen natečaja ravno opre-
ma,« je povedala Kranjčeva. 
Katalog bo zato vseboval pri-
poročila ter zahteve za obli-
kovanje ter umeščanje stal-
ne mestne opreme, kot so 
klopi, koši za odpadke, sto-
jala za kolesa, svetila, stojni-
ce in podobno. V njem bodo 
tudi priporočila za začasno 
opremo, kamor sodi pred-
vsem oprema gostinskih 
in drugih lokalov na javnih 

površinah, od miz, stolov, 
senčnikov in korit. Ker s sle-
dnjim podobo mesta sou-
stvarjajo različni ponudni-
ki, predvsem lastniki in na-
jemniki poslovnih prosto-
rov ter stanovalci mesta, jih 
je kranjska občina povabila 
na posvet, kjer so želeli pri-
dobiti njihovo mnenje, in 
jim dala možnost, da ga jav-
no predstavijo. 

Kratki predstavitvi pripra-
ve kataloga je sledila vode-
na delavnica, nazadnje pa 

še razprava o tem, kako veli-
ka je potreba po vzpostavitvi 
tipske opreme, kje se kažejo 
največje težave, kako uskla-
diti enotnost videza opre-
me v skladu z zmožnostmi 
in potrebami ter na kakšen 
način bi urejenost, ki si jo v 
mestnem jedru želijo, lahko 
vzpostavili v praksi. V Kra-
jevni skupnosti Kranj Cen-
ter menijo, da podoba urba-
ne opreme postaja vse manj 
poenotena ter da posame-
zni posegi niso bili dobro 
premišljeni in funkcional-
ni, v določenih primerih pa 
so bili preprosto nesmisel-
ni ali celo moteči. Dodajajo, 
da je izdelava celovitega ka-
taloga urbane opreme nuj-
na, če želijo v mestu opustiti 
prakso parcialnih in enkra-
tnih rešitev, ki silijo v naro-
čanje vedno novih projektov 
prenavljanja urbane opre-
me. Katalog bo lahko po nji-
hovem mnenju služil name-
nu le pod pogojem, da bodo 
njegove rešitve ustrezale re-
alnim potrebam stanoval-
cev in poslovnih subjektov v 
mestnem jedru. 

Za mesto pripravljajo 
katalog urbane opreme
V avli Mestne občine Kranj je potekal posvet za bolj urejeno mestno jedro, ki so ga organizirali ob 
pripravi kataloga urbane opreme za območje starega mestnega jedra Kranja. 

Med obiskovalci posveta za bolj urejeno mestno jedro je 
potekala razprava o stalni in začasni mestni opremi. 
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Potem ko so 
cerkljanski svetniki na seji, 
ki je potekala konec maja, 
sprejeli predlog prvega re-
balansa letošnjega proraču-
na, je junijska seja prines-
la novo uskladitev predvi-
denih prihodkov in odhod-
kov proračuna. Skupna viši-
na teh se bistveno ne spre-
minja, saj so se skupni od-
hodki povišali za vsega devet 
tisoč evrov, za prav toliko pa 
so višji tudi prihodki prora-
čuna. Zaradi usklajevanja z 
dinamiko izvajanja več pro-
jektov pa je bil proračun po-
treben predvsem zaradi ne-
katerih sprememb med po-
sameznimi proračunskimi 
postavkami. Tako so 790 ti-
soč evrov prenesli s postav-
ke nakupa zemljišč, saj so se 
svetniki medtem odločili, da 
Hribarjeve vile, ki jo že dlje 
časa prodaja Gorenjska ban-
ka, vsaj za zdaj ne bodo od-
kupili. Kot je povedal župan 
Franc Čebulj, so odločitvi 
botrovale negotove razmere, 
ki jih je s seboj prinesla epi-
demija covida-19. Vrat pa si 
s tem niso zaprli, saj za zdaj 
ne kaže, da bi bilo za vilo, 
ki je po županovih besedah 

tudi sedaj v rokah skrbnega 
lastnika, veliko zanimanja. 

Zaradi novih ocen inve-
sticijskega vzdrževanja so 
za 460 tisoč evrov povečali 
sredstva na postavki občin-
skih cest. Obnavljali bodo 
namreč ceste cest v vaseh 
oz. odsekih Šmartno–Pože-
nik, Zalog, Grad, Cerklje–
Pšenična Polica, Grad–Pša-
ta, Adergas, Velesovo, Vaš-
ca, Vovke–Zgornji Brnik, 
Cerklje–Poženik, Zgor-
nji Brnik–Spodnji Brnik–
Vopovlje, Vopovlje–Lahov-
če, Lahovče–Nasovče, Zgor-
nji Brnik–Vašca, Petričevo 
znamenje–Pšenična Poli-
ca, Dvorje in spodnja posta-
ja žičnice Krvavec, po potre-
bi pa tudi druge ceste in uli-
ce v občini. 

Sicer pa so za sedemde-
set tisoč evrov povečali tudi 
sredstva za izgradnjo pločni-
ka v Zalogu, za 130 tisočakov 
so povečali sredstva za regu-
lacijo in sanacijo struge Ra-
guščice v Velesovem ter re-
gulacijo struge Češnjevi-
ca–Ušica in vgradnjo poho-
dnih mrež v Češnjevku. Za-
radi dodatnih del so za dves-
to tisoč evrov povečali tudi 
sredstva za kanalizacijo v 
Zalogu.

Svetniki potrdili 
rebalans 
Cerkljanski svetniki so potrdili predlog rebalansa 
letošnjega proračuna.

Janez Kuhar

Adergas – Kulturno-umetni-
ško društvo Pod lipo Adergas 
bo v petek, 3. julija, ob 19.30 
po sveti maši v parku pred žu-
pnijsko cerkvijo predstavilo 
kroniko o osemdesetih letih 
kulturnega udejstvovanja v 
Adergasu z naslovom Sreča-
nja pod lipo avtorja Silva Sir-
ca. Kronika obsega 514 strani 
in več kot dva tisoč petsto fo-
tografij ter zajema kulturno 
dogajanje na območju vasi 
Adergas, Trata, Velesovo in 
Praprotna Polica.

V primeru slabega vremena 
bo predstavitev knjige v dvora-
ni društva v Adergasu. V kroni-
ki so predstavljene vse dramske 
uprizoritve, tudi prva predsta-
va Slehernik, ki so jo v Aderga-
su zaigrali ob praznovanju se-
demstote obletnice ustanovitve 
samostana. Predstavitev knji-
ge bo spremljal kratek kultur-
ni program. Cerkljanski župan 
Franc Čebulj je v uvodniku k 
zborniku Srečanja pod lipo ob 
osemdesetletnici društva zapi-
sal, da je KUD Pod lipo Adergas 
srce kulturnega življenja na ob-
močju občine Cerklje. 

Kronika Srečanja pod lipo

Avtor knjige Srečanja pod lipo Silvo Sirc bo kroniko 
predstavil v petek v Adergasu.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Slovesnost ob 
občinskem prazniku je bila 
kot vselej na dvorišču Ško-
fjeloškega gradu, a zaradi 
razmer z manj obiskoval-
ci in nastopajočimi. Kljub 
temu je bilo slovesno. Žu-
pan Tine Radinja je nago-
voril navzoče in povedal, da 
je ravno čas epidemije zno-
va pokazal, da v občini držijo 
skupaj in da je tu doma pro-
stovoljstvo.

V svojem govoru je raz-
vil misel o odpornih mes-
tih. To so mesta, pripravlje-
na na izzive, ki jih tudi us-
pešno premagujejo. Po eni 
strani gre za mesta, ki imajo 
odlično pripravljeno obram-
bo za vse naravne in druge 
nesreče, po drugi pa moč-
no socialno tkivo in si znajo 
pomagati ob vsakršnih izzi-
vih, saj se povežejo in s soli-
darno, prostovoljno, medso-
sedsko pomočjo premagajo 
vsak izziv. Župan verjame, 
da imajo v Škofji Loki oboje. 
»Ob letošnjih izzivih epide-
mije smo dokazali, da smo 
odporni ravno zato, ker ima-
mo razvejano mrežo uspo-
sobljenih in hkrati poveza-
nih strokovnih služb in ci-
vilnodružbenih organiza-
cij, ki med seboj znajo in že-
lijo sodelovati: profesional-
ne zdravstvene in reševalne 
službe, socialne službe, poli-
cijo, Civilno zaščito, gasilce, 

gorske reševalce, jamarje, 
tabornike in skavte ter še ko-
pico drugih. Vsi so se izka-
zali. Večno jim bom hvale-
žen in vem, da lahko spet ra-
čunamo na njihovo pomoč,« 
je dejal župan in napovedal 
nove izzive, ki čakajo obči-
no v prihodnje, od ekologije 
do prestrukturiranja loške-
ga gospodarstva.

Zahvalil se je vsem zasluž-
nim občankam in občanom, 
še zlasti letošnjim občin-
skim nagrajencem. 

Častni občan je postal Ivan 
Hafner za svoj strokovni pri-
spevek pri razvoju loške-
ga gospodarstva, družbenih 

dejavnosti in mestne preno-
ve ter za svoje dolgoletno ak-
tivno in predano delo na po-
dročju športa. Zlati grb Ob-
čine Škofja Loka je prejelo 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Stara Loka, ki uspešno 
deluje 120 let. Podelili so dva 
srebrna grba, in sicer Janezu 
Krmelju za delo pri ohranja-
nju in ustvarjanju tambura-
ške glasbe v Retečah ter Va-
leriji in Ivu Čarmanu za hu-
manitarno delo, zlasti z otro-
ki s hematološkega oddelka 
ljubljanske klinike. Bronaste 
grbe so podelili Klubu škof-
jeloških študentov, ki štiri-
deset let ohranja starodavno 

mesto živo, kreativno in mla-
dostno, Urški Kolenc za vo-
denje društva Junaki 3. nad-
stropja, ki skrbi za otroke, 
obolele za rakom, ter dr. Bo-
jani Beović, ki se je letos še 
posebno izkazala s svojim 
vodenjem strokovne skupi-
ne v vladnem kriznem štabu 
za boj proti epidemiji covi-
da-19. V imenu nagrajencev, 
ki delajo dobro in za skupno 
dobro, se je zahvalil častni 
občan Ivan Hafner, tudi pre-
dlagateljem, ki so prepozna-
li ljudi, vredne občinskih na-
grad. Dejal je, da je še naprej 
skupna zaveza, da bodo pre-
magali vsakršno krizo. 

Pogumni, srčni, solidarni ...
Kot pogumni, povezani, srčni, profesionalni in solidarni so se v Škofji Loki izkazali ob letošnjih izzivih 
epidemije, je v slavnostnem nagovoru ob občinskem prazniku naglasil župan Tine Radinja.

Škofjeloški občinski nagrajenci z županom Tinetom Radinjo / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Sovodenj – Energetska sana-
cija podružnične šole na So-
vodnju je vključevala preno-
vo fasade in oken ter streš-
ne kritine pa tudi menjavo 
energenta, saj so namesto 
peči na kurilno olje vgradili 
sodobno toplotno črpalko. V 
okviru prenove objekta so iz-
vedli še sanacijo strojnih in 
električnih inštalacij ter ob-
novo centralne kuhinje in 
vseh sanitarij. 

Naložba je bila skupaj 
vredna dobrih sedemsto ti-
soč evrov, od tega so preje-
li 157 tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev na razpisu mi-
nistrstva za infrastrukturo 
za sofinanciranje energet-
ske prenove stavb v lasti ob-
čin. V preteklih mesecih so 
po besedah župana Milana 
Čadeža že končali vsa dela v 

notranjosti objekta, kjer so 
prenovili sanitarije in garde-
robe v vseh nadstropjih, novo 
podobo ima tudi mansarda. 
Popolnoma so prenovili cen-
tralno ogrevanje in uredili 
novo kotlovnico na toplotno 

črpalko. Šola je zdaj tudi od 
zunaj lepša na pogled, saj je 
dobila popolnoma novo fa-
sado, lepo pa so uredili tudi 
okolico šole. V preteklih 
dneh so končali še gradnjo 
terase. »Šola zdaj na zunaj 

in znotraj deluje bolj prijet-
no, sveže, vabljivo,« je pou-
daril župan. To so proslavili 
tudi z veliko slovensko zasta-
vo, ki je v začetku meseca za-
vihrala na 18-metrskem dro-
gu pred šolo v vogalu igrišča.

Obnova šole se bliža koncu
V podružnični šoli na Sovodnju končujejo dela v okviru energetske sanacije stavbe in delne adaptacije 
starega dela šolskega poslopja.

Ob zaključku obnove je na 18-metrskem drogu pred šolo zavihrala slovenska zastava.

Orgle je leta 1743 izde-
lal Janez Frančišek Jane-
ček. Orgle so bile zadnjič 
obnovljene leta 1984, ko 
jih je obnovil Hubertus von 
Kerssenbrock iz Münchna, 
a tedaj je šlo bolj za čiščenje 
in usposobitev orgel za igra-
nje kot za pravo obnovo. Pra-
vo obnovo so tokrat zaupali 
orgelskemu mojstru Toma-
žu Močniku, orgelsko oma-
ro pa restavratorju Mihi Le-
ganu.

»Z obnovo orgel je cerkev 
pridobila uporaben instru-
ment, hkrati pa orgle pred-
stavljajo nepogrešljiv okras 
v prostoru z izjemno zgodo-
vinsko vrednostjo v širšem 
evropskem prostoru – tako s 
stališča glasbene umetnosti 
kot tudi rezbarske in slikar-
ske obrti,« je povedal Gregor 
Voje in še dodal: »Vrednost 
obnove, ki je bila izvedena 
zelo temeljito in uspešno, ni 
presegla predračunske vred-
nosti petdeset tisoč evrov in 

hvaležni smo vsem donator-
jem, Ministrstvu za kulturo 
in Občini Škofja Loka, da so 
prispevali sredstva.« 

Ob tej obnovi so se lotili 
še drugih priložnostnih del, 
med večjimi so bili osvetlitev 
notranjosti cerkve in izdela-
va večnamenskega prosto-
ra Crngrobski turn nad zak-
ristijo, ki bo služil za manjše 
razstave ali kulturne dogod-
ke. Po maši si je bilo moč 
ogledati prvo razstavo v ob-
novljenem Crngrobskem 
turnu, in sicer mašne plaš-
če in nekatere paramente iz 
omenjene cerkve. Razsta-
vo je pripravila Tina Šuštar-
šič in bo na ogled do sredine 
julija. V knjigi Crngrobske 
orgle, ki so jo izdali ob obno-
vi, je Šuštaršičeva zapisala, 
da se je v eni izmed najpo-
membnejših cerkev na Slo-
venskem ohranila obsežna 
zbirka liturgičnih oblačil, ki 
obsega 19 mašnih plaščev in 
še 83 drugih predmetov, ve-
liko število pa jih sega v dru-
go polovico 18. stoletja. 

Obnovljene 
Janečkove orgle
31. stran

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi bodo 
v poletnih mesecih predvi-
doma zaključili gradnjo ka-
nalizacijskega sistema. V 
minulih letih so kanalizacij-
sko infrastrukturo zaključili 
v vseh vaseh, ki so bile vklju-
čene v kohezijski projekt, 
za vasi Potok, Breg, Klanec 
in Nasovče pa so investici-
je financirali sami. V Poto-
ku so gradnjo kanalizacije s 
spremljajočo infrastrukturo 
dokončali že v lanskem letu, 
h koncu pa gredo tudi dela v 
preostalih treh vaseh. 

Kot je povedala vodja re-
žijskega obrata Bernarda 

Pavlinič, je gradnja skorajda 
že končana tudi v vasi Breg, 
kjer so zgradili pol kilome-
tra kanalizacije s črpališčem 
ter obnovili 220 metrov vo-
dovoda. Gradnjo komunal-
ne infrastrukture so v veliki 
meri zaključili tudi vasi Ka-
nec, kjer bodo ob obnovi ces-
tišča v dolžini sedemsto me-
trov zgradili tudi pločnik. 
Najbolj intenzivno pa trenu-
tno poteka gradnja kanaliza-
cije v Nasovčah, kjer so zgra-
dili tudi podboj za gradnjo 
krvavškega vodovoda, ki bo 
po vasi tekel proti Vodicam, 
medtem ko podoben podboj 
pod državno cesto proti Kra-
nju še ni zgrajen.

Gradnja skorajda 
zaključena
V kratkem bo dokončana tudi gradnja kanalizacije 
v vaseh Breg, Klanec in Nasovče.
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Aleš Senožetnik

Vodice – V soboto, 11. julija, bo 
v začasnem zbirnem centru v 
Vodicah možno oddati odpa-
dno kmetijsko folijo. Gre za 
folijo, s katero kmetje pri sili-
ranju ovijajo bale travne sila-
že, ki ni komunalni odpadek, 
ki bi ga v okviru javne službe 
zbirala komunalna podjetja, 
temveč sodi med odpadke, za 

katere mora poskrbeti kmet 
sam. Ker bi v Vodicah kme-
tom radi olajšali deponiranje 
teh odpadkov, za kar si je pri-
zadevalo tudi več občinskih 
svetnikov, bo odslej dvakrat 
letno, predvidoma spomladi 
in jeseni, ob plačilu stroškov 
ravnanja z iztrošeno embala-
žo zagotovljen prevzem od-
padne kmetijske folije v vodi-
škem zbirnem centru.

Oddajanje odpadne 
kmetijske folije
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Ivka Sodnik, Maša Likosar

Preddvor, Lahovče – Pater 
Jože se je pred dobrimi osem-
desetimi leti rodil kot drugi 
od šestih otrok v kmečki dru-
žini v Bašlju. Otroci, stari od 
enega do sedem let, so leta 
1944 po nasilni partizanski 
mobilizaciji izgubili očeta in 
z materjo ostali sami. Drugo-
rojeni Jože naj bi na kmetiji 
nasledil očeta, vendar ga je od 
malega vleklo v šolo, ker je že 
kot otrok želel postati duhov-
nik. V bogoslovje ljubljanske 
nadškofije je vstopil po matu-
ri, nato pa šolanje nadaljeval 
v jezuitskem noviciatu. Filo-
zofijo in teologijo je študiral 
v Ljubljani, Zagrebu in Inns-
brucku. Leta 1970 je bil pos-
večen v duhovnika, leta 1977 
pa je doktoriral iz duhovne 
teologije. Za temo doktorske 
disertacije je izbral problem 
prosilne molitve v sekularizi-
ranem svetu.

V svojem duhovništvu se 
je pater Roblek večinoma 

ukvarjal z vzgojo mladih re-
dovnikov in duhovnikov, 
kasneje pa je deloval tudi 
kot duhovni voditelj in spre-
mljevalec številnim duhov-
nikom in laikom. Prvi je v 
originalni obliki prinesel v 
Slovenijo model duhovnih 
vaj utemeljitelja jezuitskega 
reda Ignacija Lojolskega. Za 
večdnevne ignacijanske du-
hovne vaje v tišini se odlo-
ča vedno več laikov, saj ljud-
je vse bolj spoznavajo, da ob 
vsakdanjem garanju in od-
tujevanju samemu sebi nuj-
no potrebujejo tudi čas za 
notranjo umiritev in sre-
čanje z najglobljim jazom. 
Leta 2005 sta skupaj s sobra-
tom Ivanom Platovnjakom 
napisala priročnik Moliti s 
telesom, dušo in duhom, ki 
vsebuje praktična navodila, 
kako se na zbrano molitev 
oziroma meditacijo in kon-
templacijo pripraviti s po-
močjo jogijskih vaj. Ob zlati 
maši pa je izšla knjiga z nas-
lovom Kristus me je vzljubil, 

ki opisuje patrovo duhovno 
pot in spoznanja ter vklju-
čuje številna pričevanja lju-
di, ki jih je pater Jože sre-
čal ali usmerjal na duhovni 
poti. Knjigo posveča kakor-
koli zlorabljenim in ljudem 
na robu družbe, hudo bol-
nim in ostarelim.

Pet duhovnikov v vasi

V nedeljo je zlato mašo v 
cerkvi sv. Florjana v Lahov-
čah, kjer živi že skoraj osem 
let, daroval tudi prelat Stani-
slav Zidar. Vaščani Lahovč 
so mu pripravili praznova-
nje zlatomašništva s pogo-
stitvijo. Ob tej priložnos-
ti so ga z obiskom počasti-
li tudi dekanijski duhovniki 
in cerkljanski župan Franc 
Čebulj. Stanislav Zidar, ro-
jen 6. avgusta 1942 v župni-
ji Ribnica na Dolenjskem, je 
bil pred petdesetimi leti na 
praznik Petra in Pavla v lju-
bljanski stolnici posvečen v 
duhovnika po polaganju rok 

nadškofa Jožeta Pogačnika. 
»Po končani srednji šoli sem 
dve leti študiral na Tekstilni 
fakulteti, nato se je oglasil 
klic za duhovniški poklic kot 
apostolom na binkošti. To se 
je zgodilo na novi maši Loj-
zeta Kosa, ki je bil iz moje 
rojstne vasi Sušje. Na grobu 
Antona Martina Slomška v 
Mariboru sem se dokončno 
odločil za duhovniški poklic. 
Lahko rečem, da sem se od-
ločil za ljubezen do Jezusa 
in nebeškega Očeta,« je po-
jasnil zlatomašnik Zidar in 
nadaljeval: »V tistem času so 
bili v moji vasi s tridesetimi 
hišami štirje živeči duhovni-
ki, jaz sem bil peti, kar je bilo 
v primerjavi z današnjim ča-
som ogromno. Nikdar in ni-
koli mi ni bilo žal, da sem se 
odločil za duhovniški pok-
lic, poslanstvo in način živ-
ljenja. Vedno sem bil Bogu 
hvaležen, da me je poklical, 
tudi po nekoliko daljši poti 
iskanja.« 

Z dežja pod kap

Po posvečenju je bil do-
deljen za kaplana v Župni-
jo Ljubljana Sveti Križ, po 
končanem študiju na Teo-
loški fakulteti v Ljubljani pa 
je bil imenovan za kaplana 
v Naklem. Za župnijskega 
upravitelja Župnije Naklo 
so ga imenovali že leta 1972. 
»V Naklem ni bilo župnišča, 
saj so ga Nemci po drugi sve-
tovni vojni porušili. Skro-
mno življenje v kaplaniji je 
klicalo po novem župnišču 
in njegova gradnja je bila za 
mladega duhovnika odlična 
pastorala,« je povedal prelat. 
Leta 1987, ko je bila izpra-
znjena Župnija Kranj, je ta 
postala nova župnija Stani-
slava Zidarja, a pravi, da je 
prišel iz dežja pod kap. »V 
župniji Kranj je povojna ob-
last nacionalizirala vse pre-
moženje. Denacionalizacija 
je skoraj popolnoma uspe-
la in iz majhnih prostorov je 

župnija končno zaživela,« 
je povedal Stanislav Zidar, 
ki se spominja, da je bilo 
25-letno delo v Kranju raz-
gibano, sodelavcev pa veli-
ko. Leta 2012 je zaradi srč-
ne bolezni zaprosil nadško-
fa Antona Stresa za preme-
stitev v župnijo Cerklje ozi-
roma podružnico sv. Florja-
na v Lahovčah. »Sam sem 
vsa duhovniška leta živel 
kot srečen in vesel duhov-
nik. Verniki in drugi ljud-
je to opazijo, saj vedno vsa-
kemu človeku namenim to-
plo in prijazno besedo. Opa-
zili so tudi v Lahovčah, kjer 
sem se lepo povezal z vašča-
ni in kjer sem srečen tudi 
po dobroti župnika Jerne-
ja Marenka. V veliko pomoč 
pa mi je gospodinja Ivanka 
Bernard,« je dejal zlatomaš-
nik in sklenil: »Enako let kot 
štejem duhovniških, živim 
na Gorenjskem. Počutim se 
domačina, počutim se Gore-
njca.«

Zlatomašnika v Preddvoru in Lahovčah 
Preteklo nedeljo so v Preddvoru hkrati z žegnanjem praznovali tudi zlato mašo. Domačin jezuitski pater Jože Roblek je obhajal petdeseto obletnico 
mašniškega posvečenja. V cerkvi sv. Florjana v Lahovčah pa je v nedeljo zlato mašo daroval prelat Stanislav Zidar. 

Prelat Stanislav Zidar je v nedeljo daroval zlato mašo v cerkvi sv. Florjana v Lahovčah.

Pater Jože Roblek je v Preddvoru praznoval zlato mašo. / Foto: Primož Pičulin

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Pred leti so na 
Jezerskem uredili točilno 
mesto jezerske slatine do-
volj blizu ceste, da doma-
činom in obiskovalcem ni 
bilo treba hoditi prav do iz-
vira. Mnogi, ki pridejo na Je-
zersko, si zdaj natočijo jezer-
sko kislo vodo, s čimer ni nič 
narobe, saj gre za eno pre-
poznavnejših značilnosti 
tega vse bolj obiskanega kra-
ja. Toda nekateri s točenjem 
prav pretiravajo in si prtlja-
žnike napolnijo s celimi ka-
nistri vode. Ker je bila za-
radi tega pri koritu pogosto 

velika gneča, so zdaj količi-
no omejili na pet litrov. Do-
mačinom priporočajo, da to-
čijo takrat, ko z največjo ver-
jetnostjo lahko predvideva-
jo, da ne bo veliko drugih 
obiskovalcev (zjutraj, zvečer 
in med tednom). »Če pa se 
že zgodi, da morate nekoliko 
počakati, lahko to priložnost 
izkoristite za prijazen kle-
pet in kakšen nasvet o naši 
lepi dolini,« priporočajo na 
občini domačinom, med ka-
terimi je zaradi gneče na to-
čilnem mestu zaznati nekaj 
slabe volje in nestrpnosti. 

Na Jezerskem sicer raz-
mišljajo, kako bi to stvar 

dolgoročneje uredili, o če-
mer so se pogovarjali tudi na 
zadnji seji občinskega sve-
ta. Nekateri obiskovalci pri 
točilnem mestu za odvzeto 
vodo v »šparovčku« pustijo 
kak evro, za donacije so na 
Jezerskem hvaležni. V enem 
letu na ta način zberejo prib-
ližno tisoč evrov. Donira-
na sredstva namenijo za re-
dna vzdrževalna dela na vo-
dovodu in za urejanje okoli-
ce točilnega mesta mineral-
ne vode. Letos so še izboljša-
li »zimsko« točilno mesto, s 
čimer bo točenje vode nižje 
ob potoku enostavnejše in 
varnejše.

Urejeno točilno mesto

Točilno mesto jezerske slatine / Foto: Tina Dokl

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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V zadnji, praznični izdaji 
Gorenjskega glasa ob dnevu 
državnosti, največjem držav-
nem prazniku ob rojstvu naše 
domovine, me je zmotil naslov 
Razdvojeni proslavljali dan 
državnosti. Za tako velik dr-
žavni in domovinski praznik 
taka naslovnica ni primerna. 
V resnici Slovenci nismo tako 
razdvojeni, kot nas želijo pri-
kazati v nekaterih medijih. Če 
pogledamo v preteklost, kako 
kičast je bil tudi Gorenjski glas 
pred državnimi prazniki, poln 
nekih lepospevov, ki to niso 
bili. Sedaj imamo samostojno 
državo in smo Slovenci v mno-
žici narodov narod, ki ima 
svojo državo (teh je manj kot 
dvesto), lahko ponosni in hva-

Slovenci nismo 
tako razdvojeni

V časih, ki smo jih doživeli 
v tem koledarskem letu, se je 
marsikaj spremenilo. Letos 
bomo obeležili tudi 29 let, od-
kar smo postali neodvisna dr-
žava, in ta mesec bo Slovenija 
praznovala rojstni dan. 
Leto 2020 je bilo prelomno, na-
učili smo se zmagovati, obču-
tili smo poraze in se naučili ne 
predati. Kot vsaka država smo 
se po svoje borili, se novih izzi-
vov učili. Prišel je čas za nove 
začetke ali čas za drugačne 
zaključke. Marsikdo od nas, 
posameznikov, je drugače za-
čel gledati na svet, na določene 
situacije. V trenutkih, ko smo 
bili doma, se je veliko spreme-
nilo, nekatere ljudi je zbližalo, 
druge je zlomilo. Naša narava 
si je malo opomogla, bilo je 
vredno truda in joka. 
Vsi ljudje nismo istega mnenja, 
a tako je prav, drugače ne bi 
imeli zanimivega, drugačnega 
življenja. Bomo junija ponosni 
na dan, ko smo postali neodvi-
sni? Jaz sem ponosna na dr-
žavo, kjer živim; tukaj imam 
krasno družino, tukaj se ved-
no kaj novega naučim. Tukaj 
imam stvari, ki jih druge drža-
ve nimajo, tukaj je moje srce in 
tukaj je moj dom, ki mi vedno 
nudi toplino. Bodimo ponosni 
na to, kar imamo, marsikatero 
stvar tako hitro damo v poza-
bo. Enkrat pustimo vse skrbi ob 
strani, pojdimo do ljudi, narav-
nih stvari, ki jih imamo radi, 
in preprosto za nekaj trenutkov 
bodimo hvaležni. 

Mesec spominov

Odgovor na članek Spo-
min in opomin: nikoli več, 
ki je bil v Gorenjskem glasu 
objavljen 16. junija 2020

Spominska slovesnost ob 75. 
obletnici osvoboditve koncentra-
cijskega taborišča Mauthausen 
vsebuje tudi sporočilo pomena 
ohranjanja spomina na vojne 
grozote, da se kaj takega ne po-
novi več. S tem se vsi strinjamo. 
Problem nastane, ko se pojavijo 
»temne strani«, ki so nekako 
stalnica na slovesnostih ZZB 
za vrednote NOB. In ravno za-
radi opomina, da se ne ponovi-
jo, jih moramo (s)poznati.
Predsednik Koordinacijskega 
odbora žrtev vojnega nasilja 
sporoča: »... premagali bomo 
tiste, ki hočejo spremeniti zgo-
dovino in ki zanikajo boj in 
trpljenje naših internirank in 
internirancev v koncentracij-
skih taboriščih po Evropi.« V 
naštetih koncentracijskih tabo-
riščih med vojno je trpelo več kot 
63 tisoč Slovenk in Slovencev: 
zaradi smrti, lakote, prisilnega 
dela in drugih grozodejstev. Go-
vorec verjetno zato ni omenil, 
da so to kršitve osnovnih člove-
kovih pravic, ker je to splošno 
spoznano in priznano.
In ravno zaradi šole, ki jo ome-
nja govornik (predstavljam si 
celotni vzgojno-izobraževalni 
sistem vključno z zgodovino), 
je treba dodati tudi koncentra-
cijska taborišča v »s partizan-
skim bojem in zavezniki pri-
borjeno svobodo kot temelj za 
samostojno državo«. Ustavno-
pravno je ugotovljeno, da je po 
koncu vojne v YU/SLO zavla-
dal totalitarni enostrankarski 
komunistični sistem (skozi 

Spomin in 
opomin: nikoli 
več

»Dežela Kranjska nima lepšga 
kraja, kot je z okolšno ta podo-
ba raja«. Na blejsko okolico, 
o kateri je pisal že Prešeren, 
blejski turistični delavci radi 
pozabljajo. Tudi na srečanju, 
na katerem so se pogovarjali o 
prihodnosti turizma na Bledu, 
se nihče od turističnih delav-

 Iskren nasmeh

kritične oči ob tridesetletnici 
Slovenije je »spremenjen« v sa-
moupravni socialistični sistem 
z eno stranko), ki je sistema-
tično kršil človekove pravice 
vse do prvih svobodnih volitev 
pred tridesetimi leti. To je bil 
predpogoj za samostojno drža-
vo Slovenijo. Zakaj ZZB NOB 
šele po 75 letih od konca vojne 
in trideset let po osamosvojitvi 
izpostavlja svojo vlogo vključno 
z odnosom do TIGR-a, je seve-
da drugo vprašanje.
V Sloveniji je bilo leta 1945 13 
koncentracijskih taborišč in 
taborišče na Petričku za ot-
roke, pripeljane iz teharskega 
taborišča, dvajset delovnih ta-
borišč. Zadnje je bilo ukinjeno 
leta 1951, predvsem na pritisk 
zaveznikov. Izgnanih je bilo 
9.474 pripadnikov nemške na-
rodne manjšine, 344 oseb iz ob-
mejnega pasu z Avstrijo in 215 
iz Prekmurja (prim. Mikola, 
Rdeče nasilje, Celje 2012). Vsi 
so bili naši. Očitek zanikanja 
trpljenja internirank in inter-
nirancev se tako vrača.
V poduk nam je župan Val-
ladolida, ki je ob odkrivanju 
množičnih grobišč španske 
državljanske vojne dejal: »Gre 
za vprašanje nacionalnega 
dostojanstva in človekovih pra-
vic, in ne odpiranja ran prete-
klosti.« S sprejetjem te premise 
bo dosežena tudi sprava, ne le 
pomiritev.

Franc Pintar, Bled

PREJELI SMO cev ni spomnil na to, da Bled 
obkrožajo lepi, zanimivi kraji 
in gore, ki jih je vredno obiska-
ti. Če si blejski turistični delav-
ci res želijo gostov, o katerih 
sanjajo, gostov, ki bi dalj časa 
preživeli na Bledu, vzljubili to 
deželo in se spet vračali, bodo 
morali razširiti svojo ponudbo 
tudi na druge kraje Prešernove 
»dežele Kranjske«. Več bodo 
morali ponuditi kolesarskih in 
pohodniških poti, več organizi-
ranih izletov v visokogorje pa 
tudi več kulturnih dogodkov.
Le pet kilometrov od Bleda je 
oddaljena Radovljica, srednje-
veško mestece, ki ga je svetovna 
potovalna agencija Tripadvisor 
Rentals pred tremi leti uvrstila 
med deset najbolj očarljivih sre-
dnjeveških mest Evrope. Mesto 
ima najbolje ohranjeno sre-
dnjeveško jedro v Sloveniji; na 
sedemsto let starem trgu si po-
dajajo roke gotika, renesansa, 
barok. Tu je tudi pet muzejev 
in prav toliko galerij. Ljubite-
ljem glasbe postreže s številnimi 
koncerti klasične in narodno-
zabavne glasbe. Tudi kulina-
rična ponudba je odlična; tu-
risti bodo lahko obiskali dvesto 
let staro gostilno, ki je gostila že 
kronane glave, v bistroju hotela 
jim bo obrok pripravil letošnji 
dobitnik Michelinove zvezdice, 
v eni od kavarn bodo uživali 
utrip starega mestnega trga, ob 
odhodu iz mesta pa lahko pri 
Sodčku zvrnejo še kozarček iz-
branega vina. Bogat celodnev-
ni izlet za blejskega gosta. Žal 
pa nikjer v blejskih prospektih 
nisem zasledil kakšnega vabila 
za obisk Radovljice.
Samo iskren nasmeh je premalo 
za spremembo smeri blejskega 
turizma; vsekakor pa je pohval-
no za blejske turistične delavce, 
da se zavedajo, da množične 
prireditve, ki privabijo stotine 
obiskovalcev, ki poteptajo par-
ke in popijejo le kakšno pivo, 
in skupine, ki obiščejo Bled, 

da lahko ponoči razgrajajo in 
odganjajo prave goste, niso pri-
merne za Bled. Morda se bodo 
pa ozrli tudi na »okolšno« in jo 
vključili v svojo ponudbo.

Avgust Mencinger,  
Radovljica

SLOVENIJA
Naša domovina, Slovenija, 
dežela velikega srca  
in hrepenenja. 
Toliko malih čudes se  
v tebi skriva, 
toliko stvari si nam  
v skrivnost zavila. 
Marsikdo ne vidi tvojega 
lepega razgleda, 
ker ne nudiš toliko  
kot bližnja soseda. 
V času korone si se nam 
odprla, 
pokazala si nam čare, 
ki prej jih prezrla  
je vsaka beseda. 
Če ljudje bi le dojeli,  
koliko v resnici si nam dala, 
kolikokrat bi ti morali reči 
hvala. 
Hvala, ker si nas večkrat 
obvarovala, 
hvala, ker si nam večkrat tople 
pozdrave poslala. 
Hvala ti, naša draga država. 

Tina Lasnik

ležni našim prednikom, da so 
nam razvijali jezik, kulturo, se 
borili zanjo in jo ohranjali do 
danes, varovali in borili se za 
prostor pod soncem in vsem, ki 
si še danes prizadevajo ... Zato 
bi pričakoval več domoljubja v 
medijih in javnem življenju.
Da smo različni in neenotni 
je povsem razumljivo, saj je 
vsak človek unikat na tem sve-
tu. Lahko pa živimo v sožitju, 
razumevanju in miru. Žal so 
med nami tudi takšni, ki želijo 
željo vseh nas rušiti. Nedavno 
primer, ko so nekateri posa-
mezniki tujci, ki so prišli živet 
v Slovenijo in se imajo za kul-
turnike, pozivali k sovraštvu in 
nasilju. To ni primerno in take 
bi po mojem morali izgnati iz 
Slovenije in naj gredo tja, od 
koder so prišli.
Mnogi ljudje so prišli živet v 
Slovenijo zaradi boljšega živ-
ljenja, dela ali zaradi vojn v 
njihovih deželah. Nikakršnih 
težav ni, če spoštujejo sloven-
ski jezik, kulturo, naravo in 
ustavno ureditev, lahko živimo 
v sožitju.
Prihodnost časa, ki ga živimo, 
je negotova, ker ta tempo hitro-
sti življenja, ki ga narekujeta 
razvoj in ekonomija zadnjih 
nekaj desetletij, ne bo mogel 
trajati v nedogled. Posledica 
tega je, da se človek oddaljuje 
od bistva človeka.
Prepričan sem in verjamem, 
ko bodo v Sloveniji ukinjeni ra-
zni privilegiji, ko bodo zakoni 
za vse enaki in bomo spoštova-
li pravice in dolžnosti, ki nam 
jih omogoča in nalaga ustava, 
da med Slovenci in tudi ljudmi 
dobre volje, ki živijo v Sloveniji, 
ne bo tolikšnih razlik. Vsi pa si 
želimo živeti in delati v sožitju, 
spoštovanju, razumevanju, 
spravljeni med seboj in v miru.

Damjan Zore,  
Medvode

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamniški občinski 
svet je minuli teden sprejel 
paket odlokov, ki omogoča-
jo uvedbo plačljivih parki-
rišč na območju Velike pla-
nine in izbiro koncesionar-
ja, ki bo storitev upravljanja 
in vzdrževanja parkirišč tudi 
izvajal.

Kot pravijo na občinski 
upravi, območje Velike pla-
nine predstavlja edinstve-
no naravno in kulturno de-
diščino, katere ohranitev je 
izrednega pomena. Velika 
planina predstavlja tudi eno 
najbolj obiskanih turistič-
nih destinacij v občini, zara-
di česar predvsem poleti in 
ob koncih tedna prihaja do 

neurejenega parkiranja vo-
zil, kar včasih povzroči tudi 
prometne zamaške in s tem 
onemogoča nujen dostop za 
intervencijska vozila. Na ob-
činski upravi se nadejajo, da 
bodo z reguliranim in nad-
zorovanim parkiranjem vo-
zil zmanjšali negativne pri-
tiske na občutljivi ekosistem 
na tem območju. S spre-
membo odloka o javnem 
redu na območju Velike pla-
nine so omogočili pripravo 
pravilnika, ki bo natančno 
urejal prometno ureditev, 
predvsem ceno parkirni-
ne pa tudi izdajo dovolil-
nic, prometno signalizacijo 
in drugo. Sprejeli pa so tudi 
odlok, ki omogoča podelitev 
koncesije koncesionarju, ki 

bo storitev upravljanja in 
vzdrževanja plačljivih par-
kirišč na tem območju tudi 
opravljal. »Hkrati bo izva-
jalec javne službe v zvezi z 

izvajanjem javne službe za-
vezan upravljati in vzdrže-
vati vse objekte in naprave, 
potrebne za izvajanje javne 

službe, kot so javna strani-
šča, koši za smeti, sedišča, 
obveščevalne table idr. Izva-
jalec upravljanja in vzdrže-
vanja parkirišč bo izbran na 
podlagi javnega razpisa, kot 
merilo za izbor izvajalca pa 
bo dodatno prednost prina-
šala predložitev dokazila, iz 
katerega bo izhajalo, da bo 
ponudnik storitve lahko za-
gotavljal kar se da celostno, 
tj. poleg površin oziroma 
parkirišč, ki so v lasti Občine 
Kamnik, tudi na zemljiščih 
na območju Velike planine 
v zasebni lasti,« je povedal 
Timotej Štritof z občinske 
uprave.

Na občini računajo, da 
bodo z zbranimi sredstvi 
od plačanih parkirnin lahko 

financirali vzdrževanje in 
obnovo infrastrukture, dol-
goročno pa tudi asfaltiranje 
zdaj še makadamske ceste. 
Tega si želijo tudi predstav-
niki pašnih skupnosti. An-
drej Potočnik iz pašne skup-
nosti Mala planina je na seji 
povedal, da si za to že dlje 
časa prizadevajo. »Vesel 
sem, da ste podprli te rešit-
ve. Z roko v roki moramo de-
lovati, če želimo, da se bodo 
razmere na področju Veli-
ke planine uredile in bomo 
imeli vsi nekaj od tega. Moč-
no upam, da se bo nabra-
lo dovolj sredstev, da bomo 
v nekaj letih cesto do parki-
rišča Za Ušivcem oz. Kisov-
ca tudi asfaltirali,« je svetni-
kom povedal Potočnik.

Parkiranje kmalu ne bo več zastonj
Občina Kamnik na območju Velike planine namerava uvesti plačljiva parkirišča, sredstva, ki jih bodo zbrali s parkirninami,  
pa bodo vlagali v infrastrukturo na tem območju.

Na občini računajo, da 
bodo z zbranimi sredstvi 
od plačanih parkirnin 
lahko financirali 
vzdrževanje in obnovo 
infrastrukture na Veliki 
planini, dolgoročno pa 
tudi asfaltiranje ceste.

ZANIMIVOSTI, PISMA info@g-glas.si

Komenda – Na junijski seji 
so komendski občinski sve-
tniki v prvi obravnavi sprejeli 
predlog proračuna za prihod-
nje leto, v katerem načrtujejo 
7,5 milijona evrov prihodkov 
in dobrih sedem milijonov 
evrov odhodkov, od tega 2,1 
milijona evrov za investicij-
ske odhodke. V Komendi 
si predvsem želijo čim prej 
pridobiti gradbeno dovolje-
nje za novo telovadnico pri 
osnovni šoli v Mostah, kar bi 
omogočilo začetek gradnje, 
za kar so v predlogu proraču-
na namenili 690 tisoč evrov. 
Med večjimi investicijami 
pa so tudi obnova vodovoda 
na Križu, povezovalni vodo-
vod med naseljem Žeje in 
komendsko poslovno cono, 
sredstva pa so med drugim 
namenili tudi za vzdrževal-
na dela v športnem centru v 
Komendi. Svetniki so predlog 
proračuna v prvi obravnavi 
brez razprave potrdili. Do 31. 
julija poteka javna razprava, 
druga obravnava bo na je-
senski seji občinskega sveta. 

Prvo branje proračuna
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Bohinjska Bistrica – Tekstil 
je lep. Živopisni cvetlični po-
tiski in izvirno avtorsko obli-
kovanje ga naredijo lepe-
ga, kot je nakit, in ko boste v 
slednjem prepoznali še ljud-
sko izročilo, ki ga skozi rodo-
ve pišejo slovanski narodi od 
Jadrana do Rusije, bo njego-
va lepota našla pot tudi v glo-
bino vaših duš.

Razstavišče in prostor 
kreativnih delavnic v nek-
danji upravni stavbi Grad-
bene v Bohinjski Bistrici, ki 
ga v okviru Kamra projekta 
Bohinj oživlja in vodi Urška 
Alič, bo do konca tega tedna 
bogatejši za razstavo z naslo-
vom Slovanka, na kateri ko-
lekcijo avtorsko potiskane-
ga tekstilnega nakita za dom 
in telo z navdihom v slovan-
ski folklorni umetnosti, v 
njenih rastlinskih vzorcih 
in motivih, predstavlja sa-
mostojna oblikovalka teksti-
lij Arijana Gadžijev. Raz-
stava sodi v sklop projekta 
Bien 2020, ki ta čas poteka 
v Kranju. Na njej se s svoji-
mi deli predstavljajo študen-
ti oblikovanja tekstilij in ob-
lačil ter notranje opreme, 
ena od njihovih mentoric je 
tudi Arijana Gadžijev, sicer 

na Naravoslovnotehniški fa-
kulteti v Ljubljani asistent-
ka na oddelku ta tekstilstvo, 
grafiko in oblikovanje. 

»Ko se je odprl projekt Ka-
mra, sem se takoj pozani-
mala za možnost prestavi-
tve svoje kolekcije tekstilne-
ga nakita. Bohinj mi je še po-
sebej pri srcu, saj že dvajset 
let sem hodim na počitni-
ce, okolje mi je zelo domače 
in mi tudi v emocionalnem 
pogledu veliko pomeni,« je 
zadovoljna Arijana Gadži-
jev, ki je kolekcijo Slovanka 
ustvarila lani in jo vseskozi 
dopolnjuje. Doslej jo je že 
predstavila na samostojni 
razstavi v Botaničnem vrtu 
Univerze v Ljubljani ter na 
skupinski razstavi tekstilnih 
umetnikov Zelena koreNit v 
kranjski Layerjevi hiši.

»Pred časom sem razisko-
vala ljudsko obrtno umet-
nost, pri čemer me je zani-
malo, kako so živeli nekoč, 
ko so ljudje v sožitju z naravo 
iz nje jemali in ji hkrati zna-
li tudi vračati. Ljudska umet-
nost je preprosta, neposre-
dna in kot taka zelo iskrena. 
Ob tovrstni folklori, ki sem jo 
zasledila v slovanskih deže-
lah, sem bila še posebej oča-
rana nad cvetjem in drugim 
rastlinjem, upodobljenim 

na raznih vsakdanjih pred-
metih,« pripoveduje obliko-
valka izvirnega tekstilnega 
nakita; da je zanimivo, kako 
so znali vzeti rože iz njihove-
ga okolja, vrta, travnika, po-
lja, gozda in jih interpretirati 
v izdelkih za dom, na vezeni-
nah, čipkah, poslikanem po-
sodju … Za ročna dela so ti 
ljudje vzeli čas, ki nam ga da-
nes primanjkuje. 

»S tem navdihom sem 
oblikovala vzorce, ki v so-
dobni tehniki tiska na tekstil 
ter na geometrijskih oblikah 
elementov nakita oživljajo 
vez med ljudskim in sodob-
nim ter med naravo in člove-
kom, ki je danes od nje ved-
no bolj oddaljen,« poudari 
Arijana Gadžijev, na vpraša-
nje, zakaj prav nakit, pa po-
jasnjuje: »Tako kot so rože 
spletene v venec, sem jaz po-
samezne dele z vzorci sesta-
vila v ogrlico. Pri tem ne gre 
le za modni dodatek, ampak 
tudi dodatek za dom. Nakit 
je lahko ogrlica, ko prideš 
domov, ga obesiš na steno in 
polepša prostor.« S tem na-
kit lahko poudarja tudi zna-
čaj prostora, ne le osebe, ki 
ga nosi.

Material, iz katerega av-
torica izdeluje nakit, je po-
liester, potiskan pa je s 

tako imenovanim sublima-
cijskim tiskom. »Cvetlice 
najprej ročno narišem, jih 
nato skeniram in obdelam 
z računalniškimi progra-
mi ter jih pripravim za tisk. 
Za tiskanje običajno upo-
rabljam razne ostanke bla-
ga. Zanimivo je kombini-
rati organske vzorce, kot je 
cvetje, z geometrijsko for-
mo. Namesto perlic upo-
rabljam kocke, trikotnike in 
druge geometrijske forme. 

Seveda se morajo vzorci, ko 
so zloženi v lik, med seboj 
ujemati. Liki so modularni 
in se lahko eden za drugim 
nizajo na vrvico. Ustvarja-
nje ogrlice prepuščam upo-
rabniku in njegovi domišlji-
ji.« 

Arijana Gadžijev na raz-
stavi predstavlja šest raz-
ličnih vzorcev s 17 kosi na-
kita. Vsak je predstavljen 
na ploskvi kot vzorec, zgolj 
rob tekstila, lahko gre v 

neskončnost ali je le posli-
kava le polovična. Ob njem 
je predstavljen unikaten na-
kit. Kot je povedala umetni-
ca, je razstava tudi prodaj-
na, nakit, ob njem tudi slike 
in printe z različnimi moti-
vi, je mogoče kupiti oziroma 
naročiti na licu mesta in na 
spletni strani www.arijana-
gadzijev.com. Razstava bo v 
Kamri na ogled ta teden od 
torka do nedelje med 16. in 
19. uro.

Slovanka kot izvirni nakit iz tekstila
Samostojna oblikovalka tekstila Arijana Gadžijev je navdih za kolekcijo tekstilnega nakita iskala v slovanskem svetu. Predstavlja ga na razstavi v projektnem 
prostoru Kamra v Bohinjski Bistrici.

Arijana Gadžijev oblikuje tekstilni nakit z motiviko ljudskega izročila slovanskih dežel. 
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Igor Kavčič

Kropa – Odbor za podelitev 
priznanj naša Slovenija 2019 
pod vodstvom dr. Herte Ma-
urer-Lausegger je po obdob-
ju pandemije končno le lah-
ko odločil, kdo med letošnji-
mi nominiranci, teh je bilo 18, 
bodo prejemniki priznanj. Ti 
so Šenkova domačija, Jezer-
sko, Lončarska vas Filovci 
(Gregor Bojnec), Šola preno-
ve (Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije), Slovensko 
kulturno središče Korotan 
(Dunaj), Galerija Šikoronja 
(Rožek na avstrijskem Koro-
škem), Muzej na prostem/

Interpretacijski kulturni cen-
ter Stara Gora, TD Sv. Jurij 
ob Ščavnici, Turistična zve-
za Slovenije, Etno galerija 
Skrina (Blaž Telban, Ljublja-
na), Ada Tomasetig (Bene-
ška Slovenija) in oddaja Soto-
čja (RTV Slovenija). Letošnja 
priznanja – pozornost trajne 
vrednosti – bodo delo umetni-
ka Oskarja Kogoja.

Prejemnike priznanj so 
razglasili pretekli petek v 
Mežnariji pri Kapelici v Kro-
pi, podelitev pa so v sodelo-
vanju z Občino Bled in Zavo-
dom za kulturo Bled zaradi 
pandemije prestavili na po-
zno jesen.

Priznanja naša Slovenija

Igor Kavčič

Kranj – Slikar in pedagog Loj-
ze Kalinšek s Spodnjega Br-
nika, član Likovnega društva 
Kranj in zelo plodovit avtor, 
se je v preteklosti v gorenj-
ski prestolnici že samostoj-
no predstavljal. Tokrat ume-
tnik – pri delu ga pogosto 

navdihujejo antične zgod-
be, ki jih na miselni ravni in 
v svojih likovnih pripovedih 
vzporeja z današnjim časom 
– predstavlja cikel slik male-
ga formata.

V ciklu Ribič in nimfa raz-
iskuje skrivnost komunika-
cije med žensko in moškim. 
Zanima ga spogledovanje, 

zapeljevanje z njene strani 
in njegov odziv, ko poskuša 
prodreti v njen um, da bi os-
vojil njeno telo in srce. »Lo-
vec na koncu postane plen, 
če se ji tako zahoče. On iz-
bira, ona izbere …« pri slika-
nju razmišlja umetnik. 

Irena Gayatri Horvat 
je o njegovem delu med 

drugim zapisala, da se kot 
intimist Kalinšek v svo-
ji ustvarjalnosti giblje od 
motiva k doživetju – spre-
jema in preživlja tisto, kar 
vidi, ter to preoblikuje v 
svojstveno notranjo vizijo. 
»Spoznanje se pojavlja kot 
vzrok in posledica, pri če-
mer nastaja virtuozna ris-
ba. Liričnost na krilih not-
ranje napetosti raste in spa-
ja moč ekspresionistične 
geste z emocionalno meh-
kobo, prepriča nas, da ima-
jo liki tako podobo, kakršno 
jim daje duša.«

Zbirka Ribič in nimfa si-
cer sodi v umetnikov šir-
ši ciklus slik Nova ikona, 
ki raziskuje intime odno-
se skozi prizmo antičnih 
mitov, aktualiziranih v se-
danjost, v katero smo vrže-
ni. Pradavno kemijo hor-
monov meglijo motnje ci-
vilizacije, črtajo vrednote, 
pomembne za obstoj živ-
ljenja, ki žal vedno bolj iz-
gublja v svoji prvinskosti. 
Razstava bo na ogled do 7. 
julija.

On izbira, ona izbere
V Cafe galeriji Pungert so na ogled dela malega formata Lojzeta Kalinška z naslovom Ribič in nimfa.

Lojze Kalinšek tokrat predstavlja male formate.

Šenčur – Jutri, v sredo, 1. julija, ob 19. uri se bo v Muzeju 
Šenčur s predstavitvijo sodelujočih umetnikov začel letošnji 
15. Mednarodni simpozij umetniške keramike V-oglje, ki bo 
v vasi Voglje potekal 14 dni. V letošnjih posebnih razmerah 
so simpozij organizirali z slovenskimi umetniki, udeležilo se 
ga bo 14 ustvarjalcev, za portretno fotografijo pa bo poskrbel 
fotograf Anže Grabeljšek. Mednarodni pridih bo dogodku dala 
razstava, ki jo bodo 2. julija ob 19. uri odprli v Prešernovi hiši v 
Kranju. Ob 15-letnici simpozija bodo na razstavi predstavljena 
dela 25 avtorjev iz različnih koncev sveta in devetih fotografov 
s portretno fotografijo, ki od leta 2012 po priporočilu Arneja 
Hodaliča sodelujejo na simpoziju.

Petnajsti Simpozij V-oglje
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Planica – »Prišel je čas, da 
zaključim pomembno pog-
lavje v svojem življenju in 
odprem nov list,« je smu-
čarska tekačica Vesna Fab-
jan zapisala v povabilu na 
dogodek ob zaključku špor-
tne kariere. Potekal je v so-
boto v Nordijskem centru 
Planica. 

Zadnji krog v številki in 
na smučeh iz Sočija

»Veseli me, da lahko piko 
na i naredim prav v Planici, 
ki je bila zadnja leta moj dru-
gi dom,« je dejala in zbrane 
povabila v podzemni snež-
ni tunel, kjer je odtekla svoj 
zadnji uradni krog na teka-
ških smučeh. »Po eni strani 
ni bilo težko, po drugi pač. 
Vse skupaj je bilo zelo ču-
stveno. Zavedam se, da tega 
ne bo več, da so se zbrali tisti, 
ki so mi stali ob strani in so 
mi blizu. Zadnjič sem ciljno 
črto prečkala s startno števil-
ko na prsih, in to s tisto iz So-
čija, tudi na smučeh, s kate-
rimi sem tam na olimpijskih 
igrah osvojila bronasto me-
daljo. Smuči bom sedaj od-
ložila v planiški muzej,« je 
bila polna čustev ob svojem 
zadnjem prihodu skozi cilj. 
Smuči je še podpisala, nato 
pa jih izročila Juretu Žerja-
vu, vodji Nordijskega centra 
Planica. Obiskovalcem bodo 
na ogled v planiškem muze-
ju, ki je v osrednjem objek-
tu centra. Vesna Fabjan bo 

odslej tudi ambasadorka 
Nordijskega centra Planica. 
»V Planici znajo vedno pre-
senetiti. Tudi tokrat so me – 
do solz. Res sem ganjena,« 
je dejala. Sledile so čestitke 
številnih, tudi vodilnih na 
Smučarski zvezi Sloveni-
je, za njeno uspešno špor-
tno pot. 

Vrhunec olimpijska 
medalja

Športno pot je začela pred 
nekaj manj kot tridesetimi 
leti. »Vse, kar je bilo, bo os-
talo in rada se bom tega spo-
minjala. Spominjala se bom 
predvsem lepih stvari. Te so 
najpomembnejše. Bilo pa 
je tudi veliko težkega, pred-
vsem v zadnjih letih. Vsega 
skupaj se je v karieri nabralo 

toliko, da bi lahko spisala 
kar debelo knjigo,« je po-
vedala. Spomine, tiste naj-
lepše, je obujala skozi po-
snetke, začenši s prvo zma-
go v svetovnem pokalu leta 
2010 v sprintu v prosti teh-
niki v Ribinsku v Rusiji. Po-
novila jo je tudi leto kasneje, 
ko sta s Katjo Višnar doseg-
li zgodovinsko dvojno slo-
vensko zmago. Na tekmah 
svetovnega pokala je star-
tala 209-krat. Poleg dveh 
zmag je na stopničkah sta-
la še trikrat za tretje mesto, 
prav tako v sprintu v pros-
ti tehniki, enkrat pa je bila 
druga v ekipnem sprintu. Je 
udeleženka štirih olimpij-
skih iger, vrhunec njene ka-
riere pa je bil v Sočiju, kjer 
je v sprintu v prosti tehniki 
osvojila bronasto olimpijsko 

medaljo. »Vedno moraš gle-
dati proti zvezdam, a hkrati 
ostati na realnih tleh. Ko veš, 
kaj si želiš, boš naredil vse, 
da z obema rokama zagra-
biš priložnost, ko se pokaže. 
Vedno sem sanjala in si srč-
no vse to želela,« je tekačica 
TSK Triglav Kranj obujala 
spomine. Njeni najboljši do-
sežki so iz sprintov v prosti 
tehniki, tudi četrto mesto s 
svetovnega prvenstva v Oslu 
leta 2011. »Na to gledam kot 
na zelo dobro šolo. V pred-
zadnjem zavoju sem izgubi-
la medaljo. Zanjo tedaj še ni-
sem bila zrela, psihično ni-
sem bila dovolj pripravljena. 
Napake v Sočiju nato nisem 
ponovila. Na take trenutke 
sem se pripravljala, temu 
sem se bistveno več posveča-
la, tudi s pomočjo psihologa 
Mateja Tušaka.« Olimpijske 
igre v Sočiju so bile vrhunec 
njene kariere. »To je bila po-
sebna zgodba, velika želja od 
otroških let. To so bile sanje. 
Vedela sem, da je v ključnih 
trenutkih pomembna odloč-
nost, da verjameš vase in na-
rediš vse. Vse to mi je uspe-
lo, svoje pa je dodala še eki-
pa. Bila pa je to zelo stresna 
tekma,« je pojasnila.

Odhaja v trenerske vode

V zadnjih letih ji ni šlo po 
načrtih, vseskozi pa ji je ob 
strani stala ekipa na čelu s 
trenerjem Markom Gracer-
jem. »Vse borbe samo za 
normalne pogoje, za mirno 
okolje so pustile posledice. 

Že sezono prej se je to za-
čelo kazati na živčnem sis-
temu, ki ni več deloval, 
kot bi moral. Še vedno pa 
sem bila motivirana. Ka-
riero sem želela zaključiti 
vsaj s kakšnim dobrim re-
zultatom. Na koncu ugoto-
viš, da so določene posledi-
ce prehude, se sprijazniš in 
si priznaš, da je najbolje, da 
zaključiš. Ko se je ponudila 
priložnost, da prestopim na 
trenersko stran, sem jo z ve-
seljem sprejela,« je pojasni-
la Fabjanova in sporočila, v 
kakšni vlogi bo v prihodnje: 
»Vključena sem že v pro-
jekt Razvoja kadrov v špor-
tu. Izobraževala se bom za 
trenerja in hkrati pomaga-
la mladinski ekipi. Lahko 
rečem, da le menjam polo-
žaj in iz aktivne tekmovalke 
prestopam na drugo stran 
med trenerje. Ostajam v 

smučarskem teku in teh iz-
zivov se zelo veselim. Fan-
te, s katerimi delamo, poz-
nam in mislim, da bo to lah-
ko uspešna zgodba. Imam 
veliko izkušenj in tudi zna-
nja in vse to bom z veseljem 
delila naprej.« Tudi sama bo 
ostala športno aktivna. »Če 
si že celo življenje v športu, 
sploh za telo ni dobro, da bi 
kar opustil gibanje. Morda 
me boste še večkrat videva-
li na rolkah, v hribih, še po-
sebej pa na kolesu, na kate-
rem zelo uživam. Vse to pa 
bom počela bolj za lastno ve-
selje.«

Po uradnem delu njene-
ga slovesa je sledilo še dru-
ženje, manjkala ni niti torta. 
Fabjanova se je ob tem zah-
valila vsem, ki so ji v karieri 
smučarske tekačice stali ob 
strani tako v lepih kot v tež-
kih trenutkih.

Vesna Fabjan odtekla svoj zadnji krog
V soboto je v Planici tekmovalno pot uradno zaključila smučarska tekačica, bronasta olimpijka iz Sočija Vesna Fabjan. Po koncu kariere 35-letna Besničanka 
ostaja v športu. Postala je tudi ambasadorka Nordijskega centra Planica.

Zadnji prihod v cilj Vesne Fabjan

Juretu Žerjavu, vodji Nordijskega centra Planica, je izročila 
smuči iz Sočija, ki bodo obiskovalcem na ogled v planiškem 
muzeju, postala pa je tudi ambasadorka Nordijskega centra 
Planica.

Ljubljana – Sežanska Skala je novi državni klubski prvak v 
balinanju. Na zaključnem turnirju v ljubljanski Šiški je v ne-
deljskem finalu s 15 : 7 premagala favorizirano Trato, ki se 
je za sedmi zaporedni naslov državnega prvaka potegovala 
oslabljena – brez Uroša Veharja. Trata, najboljša po rednem 
delu super lige, je sicer v sobotnem polfinalu s 16 : 10 odpravila 
Zabiče, Skala pa po dramatični končnici s 14 : 12 Hrast Ko-
bjeglava. V nedeljo so za novega selektorja članske reprezen-
tance potrdili Kranjčana Davorja Janžiča, ki se tako poslavlja 
od igranja za izbrano vrsto.

Oslabljena Trata padla v finalu, Janžič selektor

Maja Bertoncelj

Rudno polje – Pred dob-
rim tednom je na cestni dir-
ki za državno prvenstvo ko-
lesarjev slavil Primož Rog-
lič (Jumbo-Visma) pred Ta-
dejem Pogačarjem (UAE 
Team Emirates), v nedeljo 
se je vrstni red na državnem 
prvenstvu v vožnji na čas na 
prvih dveh mestih le zame-
njal. 

Traso od Zgornjih Gorij 
do Rudnega polja na Pok-
ljuki, ki je bila dolga 15,7 ki-
lometra, je s časom 31 minut 
in 10 sekund najhitreje pre-
vozil Tadej Pogačar, Roglič 
je za njim zaostal za devet 
sekund, tretji pa je bil Poga-
čarjev klubski kolega Jan Po-
lanc z zaostankom minute in 
47 sekund. »Bil je moj dan. 

V čast mi je, da lahko dir-
kam s Primožem Rogličem 
in ga kdaj tudi premagam. 

Premagati prvega kolesarja 
na svetu je vedno nekaj po-
sebnega, še posebno če se 

zbere toliko ljudi, ki navijajo 
ob progi,« je povedal Poga-
čar. Med ženskami je slavila 
njegova boljša polovica Ur-
ška Žigart (Ale BTC Ljublja-
na) pred Blažo Pintarič (Pin-
tatim). Med mlajšimi člani, 
kjer je bil prepričljivo naj-
hitrejši Pogačar, je bil tret-
ji Nik Čemažar (KK Kranj), 
med mlajšimi članicami je 
zmagala Lara Maretič (BTC 
City Ljubljana), med starej-
šimi mladinci Gal Glivar 
(KK Adria Mobil), med sta-
rejšimi mladinkami Tjaša 
Sušnik (BTC City Ljublja-
na), med mlajšimi mladin-
ci Aljaž Petek (KK Kranj), 
med mlajšimi mladinkami 
pa Pija Galof (BTC City Lju-
bljana).

Tekmovanje je organiziral 
Kolesarski klub Gorje.

Pogačar najhitreje proti Pokljuki
Tadej Pogačar je državni prvak v vožnji na čas. Med članicami naslov njegovi izbranki Urški Žigart.

Naslova državnega prvaka v vožnji na čas se je na Pokljuki 
veselil Tadej Pogačar, uspeh gorenjskih kolesarjev je s 
tretjim mestom dopolnil Jan Polanc (desno). / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so konec 
tedna odigrali tekme tridesetega kroga. Do nove zmage so 
prišli tako nogometaši kranjskega Triglava kot Domžalčani, 
oboji na gostovanju. V petek so triglavani gostovali v Velenju, z 
0 : 1 premagali domačine in osvojili pomembne tri točke. V 19. 
minuti je po kotu v kazenskem prostoru domačinov najvišje 
skočil Milan Milanović in z glavo neubranljivo zadel za vodstvo 
Gorenjcev. To je bil tudi edini zadetek na tekmi. Nogometaši 
Domžal so gostovali pri Muri v Murski Soboti. V izenačeni 
tekmi so izkoristili priložnost in z natančnim strelom po tleh 
v dolgi kot je v 75. minuti zadel Amel Jakupović. Na lestvici še 
naprej vodi Olimpija pred Celjem in Mariborom. Domžale so 
s 33 točkami na osmem mestu, Triglav pa je deveti, za osmim 
mestom zaostaja za dve točki. V 31. krogu bodo Domžale 
v petek doma igrale proti ekipi CherryBox 24 Tabor Sežana 
(začetek tekme ob 20. uri), Triglav pa v nedeljo doma proti 
Olimpiji (začetek tekme ob 17. uri).

Pomembni zmagi Triglava in Domžal
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Jelena Justin

Dlje časa ko hodiš po hri-
bih, bolj te privlačijo manj 
znane, osamljene, neozna-
čene, pozabljene poti. Poti, 
kjer ni trume planincev, kjer 
si sam s svojo iznajdljivostjo 
in raziskovalno žilico. Ena 
takih lepih, manj znanih 
poti se skriva v osrčju Kam-
niško-Savinjskih Alp. Obi-
skali bomo t. i. Martinj ste-
zo in mimogrede še Belsko 
kopo. S planine Dol bomo 
sestopili na izhodišče skozi 
Dolski graben. 

Izhodišče vzpona je spo-
dnja postaja kabinske žič-
nice, ki vozi na Veliko pla-
nino. Zapeljemo se proti 
Kamniški Bistrici in na par-
kirišču pri spodnji postaji 

žičnice parkiramo. Po cesti 
nadaljujemo nekaj sto me-
trov, ko pridemo do Kopišč, 
kjer zavijemo desno na ma-
kadamski kolovoz. Kolo-
voz se rahlo vzpenja, gremo 
mimo vikenda, nato pa kolo-
voz zavije v levo. Pred nami 
je ogromna skala, kot otoček, 
iz katerega raste drevo. Des-
no se odcepi stezica. Da, to je 
naša Martinj steza! Steza se 
izjemno strmo vzpenja, si-
cer v okljukih, a vseeno str-
mo. Stezica nas pelje mimo 
rudniških rovov, kjer so v 19. 
in na začetku 20. stoletja ko-
pali boksit. Postaja vedno 
ožja, a še vedno dovolj dob-
ro sledljiva. Naj opozorim, 
da je na poti nekaj podrtega 
drevja zaradi vetroloma, kar 
je botrovalo obvozom okoli 

dreves, zato bodimo pozor-
ni in glejmo naprej, kam gre 
pot. Dosežemo grapo med 
Martinj turnom in Kopo. Pot 
se v okljukih strmo vzpne. 
Na naši desni strani je Mar-
tinj turn. Pot zavije levo in se 
vzpenja po travnatem pobo-
čju. Pred seboj zagledamo 
Belsko kopo. Pozor! Podimo 
pozorni na stezo, ki se odce-
pi levo in preči izpostavlje-
no, travnato pobočje. Sledi-
mo stezici levo, najprej po-
ložno, nato pa se steza strmo 
v okljukih povzpne na sedlo 
nad dolino Bele. Na sedlu 
zavijemo levo, malce celo iz-
gubimo višine, nato pa se po 
grebenu ali pa po južni stra-
ni povzpnemo na vrh Bel-
ske kope. Z vrha se poka-
že slap Orglice, pa greben 

Martinj turna in Požar ter 
osrčje Kamniško-Savinjskih 
Alp: Grintovec, Kalška gora 
in Kalški greben, vse tja do 
Krvavca. Na vršnem grebe-
nu bodimo pozorni na kače. 
Gora nima pretiranega obi-
ska in imajo plazeče se dame 
velik mir in tišino.

Z vrha sestopimo nazaj 
do Martinj steze, kjer zavije-
mo levo in nadaljujemo pro-
ti planini Dol. 

Steza je lepo sledljiva 
in kmalu dosežemo ska-
le. Najprej nas čaka mosti-
ček, potem pa zavarovani del 
poti, ki poteka izpostavlje-
no čez skalno gredino. Raz-
gled je fenomenalen, a po-
zornost mora biti predvsem 
na poti, saj je ponekod kar 
izpostavljena. Ko dosežemo 

gozdno sleme, nadaljujemo 
po poti naprej. Dosežemo 
kolovoz, kjer je tudi možic, 
ki označuje začetek poti. Na 
kolovozu naredimo nekaj ko-
rakov desno, ko dosežemo ši-
rok kolovoz. Po vsej logiki bi 
morali zaviti levo in nadalje-
vati vzpon, a logika včasih pri 
neoznačenih poteh odpove. 
Zavijemo desno, navzdol in 
malce nižje dosežemo še en 
kolovoz, kjer zavijemo levo 
navzgor. Udoben kolovoz 
nas pripelje do planine Dol. 
Da, seveda, vzpon lahko po-
daljšamo do Velike planine 

ali pa celo do Konja, a moj 
predlog je, da sestopimo po 
markirani poti skozi Dolski 
graben, kjer nas čaka jekleni 
konjiček. 

Opisani vzpon po Martinj 
stezi je eden tistih biserčkov, 
kjer je pot pomembnejša kot 
cilj. In da, ko raziskuješ, od-
kriješ še kaj takega, kar te bo 
nekega dne vrnilo na te poti, 
da raziščeš do konca. Vseka-
kor!
Nadmorska višina: 1308 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Belska kopa (1180 m n. m.) in planina Dol (1308 m n. m.)

Pot pomembnejša od cilja
Neoznačena Martinj steza, skriti biser v Kamniško-Savinjskih Alpah. Zanimiv vzpon, ki terja pozornost. 
Pozor, kače!

Proti vrhu Belske kope / Foto: Jelena Justin

Detajl z razgledne in mestoma izpostavljene Martinj steze  

Planina Konjščica na Veliki planini / Foto: Jelena Justin
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Grega Flajnik

S kolesom po Sloveniji, 5. del
V poletni vročini so obmo-

rski kraji kolesarjem nepri-
jazni. Sploh pred trideseti-
mi leti, ko še ni bilo kolesar-
skih stez in smo morali ko-
lesariti v vročini med gostim 
prometom. Zato sem misel 
o kolesarjenju ob morju hit-
ro opustil in se raje predal 
morskim užitkom. Dva dni 
nisem počel prav nič, razen 
ležal na plaži in delal to, kar 
mladi fantje na plaži radi 
počno. Ko sem bil po nekaj 
dneh le utrujen od brezde-
lja, sem se podal proti Trstu. 
Čez Trst je namreč najbliž-
ja pot do slovenskega Kra-
sa. Čez Debeli rtič sem po 
lepi cesti ob morju kolesaril 
do Milj (Muggia) v Italiji, ki 
so lep ribiški kraj s sloven-
sko dušo. Danes, ko to pi-
šem, bi kolesarjenje po Tr-
stu najraje kar izpustil, kaj-
ti oblastem v Trstu še da-
nes, ko se mesta res trudijo 

postati kolesarjem prijazna, 
to ne uspeva preveč. Nekako 
sem se le skozi gost promet 
in strme klance »pririnil« v 
Bazovico. In si globoko od-
dahnil, ko sem zagledal sen-
co pod drevesi tik ob spome-
niku štirim bazoviškim žrt-
vam, ki so bile ustreljene že 

leta 1930 kot prve žrtve na 
Slovenskem v boju proti fa-
šizmu. Nazaj v našo državo 
sem lahko šel le preko med-
narodnega prehoda Ferne-
tiči. Od tam sem potiskal 
pedale proti Sežani in nap-
rej proti Krasu. Križ, Še-
pulje, Dutovlje, Pliskovica, 

Komen so bili takrat še tu-
ristično nerazviti kraji in 
nisi mogel kar tako kupi-
ti terana in pršuta. Krašev-
ci, navajeni na pomanjka-
nje, so ga bolj držali zase in 
nasploh se mi je zdelo, da je 
bila v času pred osamosvo-
jitvijo Slovenije na Krasu 
revščina. Na srečo je imela 
moja sorodnica »teta Irena« 
v Kobjeglavi brata Nanda, ki 
mi je ponudil prenočišče in 
dobro hrano. Čeprav nisem 
gurman, sem kar cmokal, 
ko sem jedel pravi kraški pr-
šut in sveže pečen kruh na-
makal v olivno olje, zraven 
pa še malo sira iz mleka pra-
ve kraške ovce. Ko je Nando 
videl, kako uživam v hrani, 
je iz kleti prinesel še teran, 
za katerega mi je priznal, da 
ga ima sicer »samu zase«. 
Kako sem šel takrat spat, ne 
vem dobro, vem pa, da sem 
se zbudil pozno in s čudno 

glavo. A Nandova žena mi 
je pripravila dober zajtrk, in 
ko sem obljubil, da še pri-
dem, sta me spustila naprej. 
Pot se proti Novi Gorici ve-
činoma spušča. Mimo Kom-
na in Kostanjevice na Kra-
su, Opatjega sela in Vrtoj-
be sem prikolesaril v Novo 
Gorico, ki me ni preveč za-
nimala. O Goriških brdih pa 
sem vedel le, da so zaprt žep 
v Sloveniji, obkrožen z Itali-
jo. Zato sem po dolini Soče 
kolesaril naprej proti Bovcu, 
kamor je tako kot danes vo-
dila le ena cesta in kolesarji 
smo bili od Nove Gorice do 
Bovca pogosto v nemilosti 
avtomobilov in tovornjakov. 
V Anhovem me je ujela ne-
vihta in sem se skril pod pri-
ročen kozolec, ki je bil tudi 
garaža za traktor, ki ga na 
mojo srečo tam ni bilo. Zato 
sem kar tam postavil šotor 
in prespal. 

Ko te ujame nevihta, je vsaka streha dobrodošla.
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Medvode – V Kmetijski za-
drugi Medvode so načrto-
vali občni zbor že ob kon-
cu marca, a so ga zaradi epi-
demije covida-19 takrat od-
povedali in ga izvedli v pe-
tek, 19. junija, a še takrat v 
Športni dvorani Medvode, 
kjer so lahko zagotovili pri-
merno razdaljo med udele-
ženci. Udeležba je bila bolj 
skromna, zadružnikom pa 
se je na zboru pridružil tudi 
Borut Florjančič, novi pred-
sednik Zadružne zveze Slo-
venije, ki je sicer doma s 
Sela pri Vodicah. 

Kot je zadružnikom pove-
dal direktor zadruge Milan 
Sobočan, je bilo za zadrugo 

leto 2019 zelo zahtevno, saj 
je daleč največja investicija v 
novejši zgodovini zadruge, 
nakup in obnova Železnine 
v letu 2017, vplivala tudi na 
lansko poslovanje. Zadruga 
je lani ustvarila 13,4 milijona 
evrov prihodkov, 2,2 odstot-
ka več kot leto prej, in ob tem 
dosegla 13.764 evrov dobič-
ka, zmanjšala je kratkoroč-
no in dolgoročno zadolže-
nost ter zadružnikom izpla-
čala super rabat in zaposle-
nim nagrado. Lansko poslo-
vanje so sicer pomembno 
zaznamovali dobra spomla-
danska prodaja, velik odkup 
mleka, manjši odkup živine 
kot leto prej, ugodne cene 
reprodukcijskega materiala, 
manjši zaslužek pri prodaji 

živine, višji stroški dela, te-
žavno pridobivanje kadrov, 
še zlasti za delo v trgovini, in 
zamude nekaterih mesarjev 
pri plačevanju živine. Za na-
ložbe in vzdrževanje so v za-
drugi namenili nekaj več kot 
124 tisoč evrov.

Odkupili skoraj dvanajst 
milijonov litrov mleka

Zadruga je lani odkupi-
la skoraj 12 milijonov litrov 
mleka, kar je bila rekordna 
količina v zgodovini zadru-
ge. Mleko je prodajala dve-
ma kupcema – Ljubljan-
skim mlekarnam in preko 
Govedorejskega poslovne-
ga združenja (GPZ) tudi v 
Italijo. Povprečna cena mle-

ka, ki so jo izplačali rejcem, 
je znašala 33,41 centa za li-
ter, rejci, ki so oddajali mle-
ko nadpovprečne kakovo-
sti, so dosegali tudi tri cen-
te boljšo ceno od povprečja. 
Število »mlečnih« kmetij 
se še naprej počasi zmanj-
šuje, lani se je zmanjšalo s 
84 na 80, od leta 2002 do 
lani je prirejo mleka opus-
tilo 74 kmetij. 

Velik odkup živine, a 
manjši kot predlani

»Odkup živine je bil lani 
visok, vendar nižji kot zad-
nja tri leta,« je podatke o 
odkupu komentiral direk-
tor zadruge Milan Sobočan 
in navedel, da so lani odku-
pili 4667 živali, kar je bilo 

šest odstotkov oziroma 322 
živali manj kot leto prej. Ve-
čino mladega pitanega go-

veda so prodali slovenskim 
klavnicam, večino krav in 
telic pa v tujino. Odkup je 
potekal brez dolgega čaka-
nja na oddajo živine. 

Prodaja v tranzitu je bila 
nižja kot leto prej, promet 
v maloprodaji pa je znašal 

skoraj 4,9 milijona evrov in 
je bil za 194.785 evrov višji 
kot leto prej.

Kaj načrtujejo letos 

Letos načrtujejo višje pri-
hodke od prodaje, poslova-
nje z dobičkom, zmanjša-
nje zadolženosti, poveča-
nje osnovnih plač, uredi-
tev prostorov nad prodajal-
no Železnina v Medvodah 
in oddajo teh prostorov v 
najem, povečanje prodaj-
nega prostora v prodajalni 
Dobrunje, internetno pro-
dajo, zaključek odškodnin-
skih postopkov s skladom 
kmetijskih zemljišč, ko-
munalno ureditev parcele 
v Zgornjih Pirničah, izpla-
čilo super rabata in nagra-
de zaposlenim ... Čeprav so 
se letos poslovne okolišči-
ne zaradi epidemije covi-
da-19 zelo spremenile, po-
datki za prvih pet mesecev 
kažejo, da je letošnje poslo-
vanje boljše od lanskega. 

Lani rekordni odkup mleka
Kmetijska zadruga Medvode je lani poslovala z dobičkom. Odkupila je rekordno količino mleka.

Janez Šušteršič, predsednik zadruge oziroma njenega 
upravnega odbora (levo), in Janez Koželj, predsednik 
nadzornega odbora

Novi predsednik zadružne zveze Borut Florjančič (levo) in 
direktor medvoške zadruge Milan Sobočan

Občni zbor je bil zaradi zagotavljanja primerne razdalje med udeleženci v športni dvorani. 
Na sliki: skupina zadružnikov 

Občni zbor zadruge je bil tudi volilni. Zadrugo 
bo še naprej vodil dosedanji predsednik Janez 
Šušteršič, poleg njega pa so bili v upravni odbor 
zadruge izvoljeni še Marko Bečan, Damjan Zore, 
Franc Erjavec, Peter Podgoršek, Janez Žumer, Franci 
Debevec in Janez Kopač. Nadzorni odbor bo vodil 
Janez Koželj, za člane odbora pa so bili na občnem 
zboru izvoljeni Franc Poljanec (njegov namestnik je 
Janez Zavašnik), Andrej Jeraj in Alojz Ferlan.

Novi predsednik zadružne zveze Borut Florjančič 
je dejal, da želi zveza postati močnejši pogajalec do 
drugih členov prehranske verige in do države glede 
odkupnih cen kmetijskih pridelkov, pomemben 
izziv pa ji predstavlja tudi zadružno lastništvo v 
Deželni banki Slovenije. Takšno agresivnejšo vlogo 
zadružne zveze pri pogajanjih o cenah pričakujejo 
tudi zadružniki, eden od njih je dejal, da je v skrajnem 
primeru treba zagroziti tudi s stavko.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Ptuju bi mora-
la biti v sredini maja tradi-
cionalna državna razstava 
kmečkih prehranskih izdel-
kov z naslovom Dobrote slo-
venskih kmetij, a so jo zara-
di epidemije covida-19 pre-
stavili na 5. in 6. september. 
V okviru priprav na razsta-
vo potekajo tudi ocenjeva-
nja izdelkov. Zdaj so znani 
že tudi rezultati ocenjevanja 
mlečnih izdelkov, na kate-
rem so se z dobrotami izka-
zale tudi gorenjske gospodi-
nje in kmečki gospodarji. 

Kmetija Odems (Gregor 
Ovsenik) iz Predoselj bo pre-
jela zlata priznanja za ki-
slo smetano, liptaver, sadni 
in navadni jogurt ter skuto, 
kmetija Pr' Anžk (Jaka Fer-
lan) iz Gorenje vasi zlato za 
domače maslo ter bronasta 
priznanja za domači jogurt – 
vanilija s čokoladnimi krogli-
cami, domači jogurt – borov-
nica in za domači grški tip jo-
gurta – marelica, kmetija Pr' 
Matevž (Matevž Jenko) iz Re-
teč zlata priznanja za doma-
čo mocarelo, čvrsti jogurt in 

za svežo skuto, kmetija Pr' 
Francon (Mojca Jenko Cu-
par) iz Virloga zlati za sku-
to in domači jogurt – vani-
lijo s čokoladnimi kroglica-
mi ter srebrno za navadni jo-
gurt, kmetija Pri Fatu (Miha 
Škantar) iz Stare Fužine zla-
ta priznanja za kozji zelišč-
ni namaz, kozji jogurt, albu-
minsko kozjo skuto in mede-
no skuto, kmetija Šupc (Pe-
tra Potočnik) s Hotavelj zla-
to za surovo maslo, kmeti-
ja Pr' Kocjanc (Petra Preše-
ren) iz Jereke zlati prizna-
nji za domačo skuto in nava-
dni jogurt, kmetija Pr' Bera-
vs (Barbara Toman) z Brega 
pri Žirovnici zlato za domačo 
skuto in kmetija Pr' Kleme-
nak (Katarina Zupan) iz Ra-
dovne zlato za poltrdi sir Kle-
men. Sirarstvo Kozji raj (Erik 
Fertin) iz Rateč bo dobilo sre-
brni priznanji za mladi kozji 
sir in kozji jogurt, kmetija Pr' 
Leskovc (Danijela Dolinar) iz 
Stare Oselice bronasto pri-
znanje za sir Oslčan, kmeti-
ja Pr' Greglču (Andreja Koro-
šec) s Koprivnika v Bohinju 
pa bronasti priznanji za na-
vadni jogurt in za skuto.

Priznanja za 
mlečne izdelke
Na ocenjevanju mlečnih izdelkov so največ zlatih 
priznanj dobile kmetije Odems iz Predoselj, Pri 
Fatu iz Stare Fužine in Pr' Matevž iz Reteč.

Na kmetiji Odems, na kateri gospodari Gregor Ovsenik 
skupaj z ženo Darjo, predelujejo seneno mleko v različne 
izdelke. Za pet izdelkov so letos na ocenjevanju za razstavo 
Dobrote slovenskih kmetij prejeli zlata priznanja.

Kranj – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je že 
februarja razpisala volitve v svet KGZS in v svete območnih 
enot KGZS, ki naj bi bile maja, a jih je morala potlej zaradi epi-
demije covida-19 razveljaviti, državni zbor pa je z interventnim 
zakonom organom zbornice mandate, ki so jim potekli konec 
junija, podaljšal do 1. novembra. Upravni odbor zbornice je 
na seji ob koncu maja ponovno razpisal volitve. Za kmete in 
druge fizične osebe bodo volitve v nedeljo, 4. oktobra, volišča 
bodo ta dan odprta od 7. do 19. ure, predvidoma pa bo v vsaki 
občini vsaj eno volišče. Za pravne osebe, ki volijo po elektor-
skem sistemu, bodo volitve v sredo, 30. septembra, od 9. do 
17. ure, v vsaki območni enoti zbornice bo vsaj eno volišče. Na 
isti dan bo na voliščih za pravne osebe možno tudi predčasno 
glasovanje za kmete in druge fizične osebe. Volilna opravila za 
volitve se bodo začela 8. avgusta. Kandidature bo treba vložiti 
najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja, pravne osebe jih 
bodo torej morale vložiti najkasneje do 5. septembra do 24. 
ure, fizične osebe pa do 9. septembra do 24. ure.

Volitve v zbornico bodo četrtega oktobra
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Maša Likosar

Tacen – S slovesnostjo se 
spominjajo prelomnih do-
godkov med letoma 1989 
in 1991, ko se je prerodi-
la tudi slovenska policija, 
ki je na podlagi zakonoda-
je nove države kmalu zače-
la ubirati pot sodobne insti-
tucije. Zbrane sta nagovo-
rila generalni direktor po-
licije Anton Travner in mi-
nister za notranje zadeve 
Aleš Hojs. »Policija je vse 
do danes ohranila vredno-
te osamosvojitvenih priza-
devanj, ki so nas pred tremi 

desetletji združile v skupni 
viziji prihodnosti, nas vzga-
jale v enotnosti in namesto 
individualizma povzdigova-
le skrb za skupno dobro,« je 
dejal Travner in poudaril, da 
je to delovno mesto prevzel 
ob zavedanju, da slovenska 
policija ni samo državni or-
gan, temveč velika družina. 

Minister za notranje za-
deve Aleš Hojs pa je poli-
cistkam in policistom dejal: 
»V teh mesecih, odkar sem z 
vami, sem spoznal vašo ne-
izmerno iskrenost, strokov-
nost in požrtvovalnost za 
državljane Slovenije. Tudi 

v prihodnje se od vas priča-
kuje veliko. Državljani vas, 
tako kot Slovensko vojsko 
in slovensko zdravstvo, vidi-
jo na piedestalu branika nji-
hove varnosti. Za razliko od 
let 1990 in 1991 tokrat vas 
še posebej visoko, torej pred 
Slovensko vojsko in ostalimi 
sistemi varnosti.«

Na slovesnosti so šestim 
najzaslužnejšim posame-
znikom podelili najvišja 
priznanja policije. Med nji-
mi je zlati ščit policije prejel 
Boštjan Glavič, direktor Po-
licijske uprave Kranj. »Pri-
znanje je potrditev dobrega 
dela in obenem obveza, da 

bo to še boljše pri skrbi za 
celovito varnost državljank 
in državljanov,« je dejal 
Glavič. 

Za pogumna dejanja pa so 
49 posameznikom podelili 
medalje policije za požrtvo-
valnost, dvema pa medalji 
za hrabrost. Medalje je pre-
jelo 29 policistk in policistov 
ter 22 občank in občanov, ki 
so v najrazličnejših okolišči-
nah, predvsem pa v kritičnih 
trenutkih pomagali reševati 
življenja ljudi. 

Med gorenjskimi preje-
mniki medalje za požrtvo-
valnost so bili občani Anže 
Delavec, Bojan Golob, Sila 

Kara, Marko Kuhar, San-
di Murovec, Marko Pahor, 
Lojze Selšek, Robert Slak, 
Jure Trebušak, Peter Urba-
nija in Kaja Bavec Žumer 
ter policist Policijske po-
staje Kranj Robert Šebenik. 
Vsi omenjeni so 12. febru-
arja letos s sodelovanjem in 
skupnimi močmi požrtvo-
valno rešili življenje otro-
ku, ki je zdrsnil s sedežni-
ce na Krvavcu. 

»Zelo sem ponosna nase 
in vesela, da se fantu, ki 
smo ga rešili, ni zgodilo 
nič hujšega. Bila sem sicer 
prestrašena, a sem vseeno 
zmogla storiti tisto, kar se 

mi je v tistem trenutku zde-
lo prav,« je povedala naj-
mlajša prejemnica meda-
lje, enajstletna Kaja Bavec 
Žumer iz Kranja. 

Policist Robert Šebenik, ki 
območje Krvavca nadzoruje 
že dvajset let, pa se spomi-
nja, da na kraju skorajšnje 
tragedije ni bilo panike, tem-
več hitro in enotno sodelova-
nje. »Brez vprašanj, kdo je 
kaj, torej ali policist ali ob-
čan, in brez nadvlade posa-
meznika smo se uskladili in 
skupaj preprečili najhujše, 
zato smo si priznanje res-
nično zaslužili vsi,« je skle-
nil Šebenik. 

Medalje tudi rešiteljem na Krvavcu
Na osrednji slovesnosti ob dnevu policije, ki ga praznujemo 27. junija, so se na Policijski akademiji v Tacnu spomnili na vlogo policije pri nastanku naše 
države ter podelili najvišja priznanja policije in medalje za hrabrost in požrtvovalnost.

Prejemniki medalje za požrtvovalnost z območja Gorenjske, ki so preprečili tragedijo na Krvavcu. / Foto: Tina Dokl

Generalni direktor policije Anton Travner in direktor 
Policijske uprave Kranj Boštjan Glavič, prejemnik zlatega 
ščita policije / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Sojenje bratoma Edi-
ju in Metiju Plavi, obtože-
nima izsiljevanja podjetni-
ka Aleksandra Arha v letih 
2013–2015 za skupno vsoto 
okoli 91 tisoč evrov, se je vče-
raj na Okrožnem sodišču v 
Kranju nadaljevalo z zasliša-
nji prič. Med drugim so zas-
lišali tudi oškodovančevega 
sina Jana Arha, ki je tako kot 
na prejšnji obravnavi že nje-
gov oče zatrdil, da izsiljeva-
nja ni bilo. 

Jan Arh je razložil, da bra-
ta Plava pozna le bežno, o 
njima pa nima povedati nič 
slabega. Očetu je Edija Plavo 
predstavil, ko so se naključ-
no srečali v mestu. O tem, da 
naj bi Edi očetu posodil pet-
deset tisoč evrov in kako je 
potekalo vračanje dolga, ne 
ve ničesar, prav tako ne o te-
danjih očetovih finančnih 

težavah. »Imel je težave, ko 
se je ločeval. Finančne te-
žave imajo vsi, kako velike 
je imel oče, pa ne vem, nis-
va se o tem pogovarjala,« je 
zatrdil. Glede starega dru-
žinskega znanca Adija Se-
fića, ki je policijo prvi obves-
til o domnevnem izsiljeva-
nju, je imela priča poveda-
ti veliko slabega. Da je go-
ljuf, da je njegovemu očetu, 
ko je bil zaposlen pri njem, 
ukradel veliko denarja in da 
je skušal ogoljufati tudi nje-
govega poslovnega partner-
ja. »Vem, da je bil zaprt, tudi 
mojega poslovnega partner-
ja je skušal zaradi namišlje-
nih dolgov izsiljevati, zato je 
šel na policijo,« je dejal. 

Za njim so zaslišali kron-
sko pričo tožilstva Adija Se-
fića, ki je povedal, da ga 
je dolgoletni prijatelj Ale-
ksander Arh z domnevnim 
izsiljevanjem seznanil leta 

2015: »Povedal mi je, da je 
v poslovni stiski in da ne ve, 
kako bi rešil probleme. Po-
vedal mi je, da je bil dolžan 
denar, mislim, da je do te-
daj že vrnil 150 ali še več ti-
soč evrov, izposodil pa si je le 
petdeset tisoč evrov od dveh 
fantov iz Kranja. To sta Meti 
in Edi Plava, jaz jih sicer ne 
poznam.« Kot je dodal, mu 
Arh ni povedal ničesar o rav-
nanjih obtoženih, le da je 
dolg še vedno obstajal in da 
jima je nameraval vrniti vse. 
Ker pa se je Sefiću že do te-
daj vrnjen znesek zdel previ-
sok, je Arhu svetoval, naj se 
obrne na policijo. Nazadnje 
je sam poklical dolgoletnega 
znanca Mirana Ozebka z ge-
neralne policijske uprave in 
mu primer predstavil, kas-
neje so se vsi trije srečali v lo-
kalu v Ljubljani, kjer je Oze-
bek izročil Arhu telefonsko 
številko nekega kranjskega 

kriminalista. Ko so ga kasne-
je klicali s policije, pa je tudi 
sam policistom povedal vse, 
kar mu je dejal Arh. 

»Zdaj pa se počutim 
izigranega, zlorabljenega, 
tu poslušam kup laži s strani 
Arha in gotovo tudi njegove-
ga sina, zato bom podal tudi 
ovadbo,« je nadaljeval Sefić. 
»Z Arhom sem se nazadnje 
srečal 17. junija. Poklical me 
je, da se morava nujno dobi-
ti. Dejal mi je, da se je tedaj 
vse zlagal, da me je kot pri-
jatelja izkoristil samo zato, 
da bi si pridobil dodaten čas 
za poplačilo dolga,« je poja-
snila priča, v katere verodo-
stojnost sicer obramba dvo-
mi. Med drugim tudi zato, 
ker je bil Sefić v preteklosti 
pogojno obsojen zaradi izsi-
ljevanja. 

Kasneje so zaslišali tudi 
tedanjega kranjskega krimi-
nalista Daria Levačiča, ki je 

vodil kriminalistično prei-
skavo. Glede na vse zbrane 
dokaze in izjave drugih oseb 
je prepričan, da si Arh pri po-
dajanju ovadbe ni ničesar iz-
mislil. Na trditve oškodo-
vanca, da na policiji ni želel 
podati ovadbe, ampak je pri-
šel le na razgovor, je dejal, da 
je ta izjava velika nebuloza. 
»Arh je sam iskal pomoč po-
licije, prostovoljno se je zgla-
sil na policijski postaji, pro-
stovoljno je podpisal zapi-
snik o sprejemu ustne ovad-
be ... Za malo se mi zdi, kar 
zdaj govori. Na policiji smo 
izpeljali ves postopek, na 
koncu pa si je oškodovanec 
premislil,« je dejal Levačič, 
ki je sicer v kasnejšem po-
ročilu kranjskemu tožilstvu 
zapisal, da ne obstaja uteme-
ljen sum za kaznivo dejanje 
izsiljevanja. »Predkazen-
ski postopek usmerja tožil-
stvo, mi smo podali le poro-
čilo, in ne ovadbe – glede na 
usmeritve tožilstva, zbrane 
podatke v predkazenskem 
postopku in tudi dejstvo, da 
se Arh na policiji kasneje ni 
več oglasil,« je pojasnil kri-
minalist.

Sojenje se bo nadaljevalo. 

Priča jezna, ker je bila izigrana
Na sojenju bratoma Plava zaradi domnevnega izsiljevanja so včeraj zaslišali kronsko pričo tožilstva 
Adija Sefića, ki je dejal, da ga je oškodovanec očitno izkoristil. 

Stara Fužina – V soboto do-
poldan je v Bohinjsko jezero 
v Stari Fužini strmoglavil ja-
dralni padalec iz Madžarske. 
Poškodovanega padalca so iz 
vode rešili kopalci in ga nalo-
žili na sup. V intervenciji so 
sodelovali pripadniki Civilne 
zaščite za reševanje na vodi 
in iz vode Bohinj, gorski reše-
valci iz Bohinja, prostovoljni 
gasilci iz Bohinjske Bistrice in 
z Bleda ter potapljači Potap-
ljaške reševalne službe Bled, 
ki so ponesrečenca transpor-
tirali do obale in mu nudili 
prvo pomoč do prihoda ekipe 
nujne medicinske pomoči. 
Poškodovanega padalca so 
s helikopterjem prepeljali v 
ljubljanski klinični center.

Padalec padel v 
Bohinjsko jezero

Jezersko – V nedeljo okoli pol-
dneva je na sedlu pod Veliko 
Babo planinec zgrešil pot in 
zdrsnil v globino. Na pomoč 
so priskočili gorski reševalci 
z Jezerskega. Poškodovanega 
planinca so s helikopterjem 
odpeljali v jeseniško bolni-
šnico. 

Zdrsnil v globino



Alenka Brun

N
a začetku je 
bilo med vsemi 
kandidatkami 
devet Gorenjk, 
potem je epi-

demija covida-19 povzroči-
la premik načrtovanih aktiv-
nosti na splet in počasi smo 
že lahko zaznali, da se bo šte-
vilo deklet do končnega fina-
la zmanjševalo. Polfinalni 
izbor so ravno tako gostile 
pred kratkim in po končani 
epidemiji covida-19 Rimske 
terme - in dobili smo finali-
stke. Na začetku je bilo med 
36 kandidatkami za najlep-
šo Slovenko devet Gorenjk, 
finalistk je sedaj 21, med nji-
mi pa bomo lahko navijali za 
štiri gorenjske predstavnice. 
Vstopnico za zadnje dejan-
je so prejele Estera Bešter iz 
Selc, Patricija Zorko iz Kra-
nja, Patricija Rajković z Jese-
nic in Marcela Koželj iz Cer-
kelj.

Polfinalno prireditev je 
javnost lahko spremljala pre-
ko prenosa v živo na družbe-
nih omrežjih izbora. Dekle-
ta so se predstavila najprej v 
kolekciji oblačil in modnih 

dodatkov More Than Bea-
uty, potem je prišla na vrs-
to predstavitev lastnih eko 
oblek, ki so jih polfinalistke 
ustvarjale doma, kreirale in 

sešile same iz Tosaminega 
odpadnega materiala. Nato 
so še žrebale med vpraša-
nji, ki so jih zanje pripravi-
li člani strokovne žirije, ter 

odgovarjale nanje in ljud-
je so jih lahko tako spozna-
li še bolje.

Ker je epidemija življe-
nje precej digitalizirala, so 

V FINALE TUDI GORENJKE
Rimske terme so v začetku leta najprej gostile predstavitev deklet, ki sodelujejo pri izboru za  
mis Slovenije 2020, nedavno pa letošnji polfinalni izbor za najlepšo Slovenko – in dobili smo tiste  
z vstopnico za finale. Teh je sedaj 21, med njimi kar štiri Gorenjke.

Kot animatorke so se preizkusile tudi Marcela Koželj, Patricija Zorko in Patricija Rajković.

Denis Porčič - Chorchyp. Franko Bajc

pri projektu Miss Sloveni-
je čas izkoristili še za to, da 
so dekletom omogočili mož-
nost za razvijanje spretnosti 
tudi s tega področja. 

V nadaljevanju kandida-
tke čaka še kar nekaj izzi-
vov, športni dan, v načrtu je 
tudi tradicionalni pohod na 
Triglav. So se pa že minu-
lo soboto v Rimskih termah 
preizkušale kot animatorke: 
njihov tokratni izziv je bil, 
da so po skupinah pripravi-
la animacijo za obiskoval-
ce, najboljša ekipa pa je bila 
nagrajena z vikend paketom 
v Rimskih termah. Je šlo 
pa dogodku tokrat na roko 

vreme, zato je bilo v soboto 
na zunanjih bazenih Rim-
skih term živahno. Čeprav 
se nova živahnost od prete-
kle razlikuje. Dogodek se je 
namreč odvil ob omejenem 
številu obiskovalcev kopal-
nih površin in ob upošteva-
nju pravil in priporočil, ki so 
postala del naše nove vsak-
danjosti. So pa za dodatno 
odlično vzdušje poleg fina-
listk poskrbeli še član Pos-
kočnih muzikantov Dejan 
Krajnc, Kranjskogorčan 
Denis Porčič - Chorchyp, 
srečali pa smo tudi znanega 
domačega akterja resnično-
stnih oddaj Franka Bajca.

Razpoložena aktualna mis Slovenije Špela Alič

Estera Bešter se je ravno tako uvrstila med 21 finalistk.

Dejan Krajnc
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Suzana P. Kovačič

S
te vedeli, da ima 
Slovenski planin-
ski muzej svojo 
maskoto? Vesele-
ga fantiča Planin-

ka, ki ima vedno poln nahrb-
tnik planinskega znanja in 
domislic. Na prvi počitniški 
delavnici v soboto, 4. julija, 
ob 9. uri boste z njim lahko 
tudi zaplesali in ga izdelali. S 
Planinkom se boste spreho-
dili skozi nove računalniške 
igre na stalni razstavi. 

Vse naslednje julijske 
sobote z začetkom vedno 
ob 9. uri bodo gostili Muzej 
Velenje. Tako boste 11. juli-
ja kar v Mojstrani spozna-
li Šaleško planinsko pot in 
pokukali v življenje kmeč-
ke hiše ter na ročnih statvah 
izdelali zapestnice iz lanu. 
Spoznali boste, kako iz ras-
tline nastane blago. Po Šale-
ški dolini so pred skoraj dve-
ma milijonoma let lomasti-
li mastodonti, predniki slo-
na. Na ustvarjalnici 18. julija 

boste izdelali odlitke njego-
vih zob ali kopijo in izvedeli 
marsikatero skrivnost iz nji-
hovega življenja. 

»Gremo v hribe? Ne, mi 
gremo v Afriko,« pa povabijo 
na delavnico 25. julija. Šale-
ška planinska pot se zaključi 
na Velenjskem gradu, kjer je 
na ogled razstava Afrika, na 
kateri so predmeti z daljne-
ga kontinenta, ki jih je zbiral 
in preučeval češki kipar in 
raziskovalec Frančišek Foit. 
Da bo zgodba o njem osta-
la v spominu, boste poskr-
beli tudi z izdelki na ustvar-
jalnici, izdelovali boste afri-
ške maske in nakit iz zbir-
ke. Delavnice bodo v Sloven-
skem planinskem muzeju 
tudi avgusta, primerne so za 
družine in otroke od sedme-
ga leta starosti naprej (mlaj-
ši pa naj pridejo v spremstvu 
staršev).

Na delavnicah bo z vami 
tudi kustosinja pedagogi-
nja Natalija Štular, glede 
na koronavirus pa bodite 
pozorni na morebitne spre-
membe programa.

VESELJAK PLANINKO
V Slovenskem planinskem muzeju bodo poskrbeli za pester program počitniških delavnic za otroke in 
družine. Julija bodo v Mojstrani gostili velenjski muzej, ko boste več izvedeli tudi o mastodontih ...

Pozdravil vas bo Planinko, lutka, ki jo imajo za izvajanje 
programov za otroke od četrtega do desetega leta (vrtec in 
OŠ). / Foto: SPM

Alenka Brun

P
redzadnjo soboto 
v juniju so v Idriji 
pripravili priredi-
tev z naslovom Idr-
je! oŽivi. Pri poime-

novanju prireditve so želeli 
uporabiti del idrijskega nare-
čja, zato so uporabili besedo 
Idrje, saj Idrijo tako imenu-
jejo domačini, razložijo na 
Zavodu za turizem Idrija. V 
tem času je Idrija prejšnja 
leta gostila Festival idrijske 

čipke. Zaradi razmer, ki so 
posledica novega korona-
virusa, je bil letošnji virtua-
len in so ga v času od 19. do 
21. junija izpeljali na spletni 
strani festivalidrijskecipke.
si. »Vseeno pa smo se hoteli 
v živo pokloniti Idriji in njeni 
dediščini – tehniški, kultur-
ni in naravni; povabiti ljudi, 
da se temu pridružijo in da 
po koroni zopet skupaj oživi-
mo Idrijo. Hkrati je to uvod 
v idrijska poletna dogajanja, 
ki jih bomo združili pod nas-
lovom Idrje! Poleti,« pravi 

Valerija Verhovnik iz Zavo-
da za turizem Idrija. Da, 
res je, to je taista Valerija, ki 
smo jo lahko pred leti gledali 
v resničnostnem šovu Kme-
tija išče lastnika. Korošica, 
ki je 13 let živela na Primor-
skem, osem let je kmetova-
la oziroma imela turistično 
kmetijo, sedaj pa je že eno 
leto direktorica Zavoda za 
turizem Idrija. 

Dogajanje na prireditvi je 
bilo pestro, a vseeno razpo-
rejeno preko celega dneva 
po več prizoriščih po mestu, 

tako da ni bilo nikjer gneče. 
Obiskovalci so se lepo pre-
razporedili: eni so prišli, ko 
so drugi že odšli. Na različ-
nih prireditvenih lokacijah 
so lahko kupili kaj lokalne-
ga, prisluhnili Godbenemu 
društvu rudarjev Idrija, spo-
znali tehniško, kulturno in 
naravno dediščino z orga-
niziranimi vodenimi ogle-
di. Brez idrijskih žlikrofov v 
Idriji ni kulinarike, na čoko-
ladno izvedbo žlikrofov pa 
naletimo v Gostišču Barba-
ra, kjer lahko poskusite tudi 

grenki pelinov »geruš«. Pod 
gostiščem je vhod v Antoni-
jev rov, je pa to tudi rojstna 
hiša Stanka Bloudka, očeta 

znamenite Bloudkove veli-
kanke v Planici. Vmes so 
lahko obiskovalci srečali naj-
bolj znamenitega vodnika v 
mestu, nekdanjega rudar-
ja Jožeta Pavšiča. Spoznali 
so še en lik: rudarjevo ženo, 
vrata je odprla tudi zanimiva 
rudarska hiša. Idrijski grad 
Gewerkenegg je ravno tako 
sprejemal obiskovalce, gos-
til je tudi Poletno muzejsko 
noč. Vseskozi pa so dekleta 
iz Društva klekljaric idrijske 
čipke vsem na očeh in razpo-
rejene po vseh prireditvenih 
prostorih prikazovale klek-
ljanje in odgovarjale na vpra-
šanja obiskovalcev. 

(Se nadaljuje)

Ko Idrija oživi (1)

IDRJE! OŽIVI

Znamenita hiša v Idriji, kjer v pritličju lahko spoznavate 
rudarske zgodbe, v prvem nadstropju pa si v Gostišču 
Barbara privoščite kosilo ali pokusite idrijske žlikrofe in 
njihovo čokoladno različico. 

Jože PavšičIdrijski žlikrofi Idrijska čipka v nastajanju

Tvoj pogled
so moje oči.
Moje oči
so ogledalo
tvoje duše.

Ti si sonce,
jaz sem luna.
Svetiva oba.
Le vsak
ob svojem času,
a oba tvoriva dan.

Ti si mavrica,
jaz sem dež.
Čudežna oba,
le vsak
na svojem bregu.

Tvoj utrip
je moje srce.
Moj obstoj
je stopinja
tvojega časa.

Midva skupaj
sva čudovita
iznajdba Boga.

Janez

Midva

»Tvoj utrip je moje srce. Moj obstoj je stopinja tvojega 
časa.« Želim vam lepe poletne dni, vsem šolarjem pa 
počitnice, polne dogodivščin. Meta

PESMI MLADIH

Projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga izvajata program Ekošo-
la in Lidl Slovenija, je že šesto leto zapored združil slovenske 
šolarje in otroke v boju proti zavrženi hrani. Vanj so letos 
vključili več kot pet tisoč otrok in 370 mentorjev iz 94 izobra-
ževalnih ustanov iz vse Slovenije. Vsaka ustanova se je na 
svoj način lotila zmanjševanja količine zavržene hrane, akti-
vnosti so nadaljevali tudi v času izolacije med pandemijo. 
S skupnimi močmi so količino zavržene hrane v povprečju 
zmanjšali za 35 odstotkov, nekaterim ustanovam je uspelo 
zavržke hrane zmanjšati celo do devetdeset odstotkov. 

Hrana ni za tjavendan
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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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Samo Lesjak

Jubilejni dan je bil 18. 
marec, tako da je epi-
demija žal praznova-
nje zamaknila v pole-
tni čas. Takrat se je 

Joži lahko poveselila v krogu 
družine ter ob mlaju, pred-
vsem pa je pomembno, kot 
pravi slavljenka, da so vsi 
ostali zdravi.  

Začetno razočaranje ob 
spoznanju, da se zaradi epi-
demije ne bo možno pove-
seliti v širšem krogu že mar-
ca, se je kasneje prelevilo v 

nepopisno veselje ob nedav-
nem sproščenem praznova-
nju na idiličnem ranču Luže. 
Tam se je zbrala prav vesela 
družba, ki je uživala ob kuli-
naričnih dobrotah in postre-
žbi posebnih butlerjev – vse 
od družinskih članov do zve-
stih prijateljev ter prijateljic. 
Teh Joži ne manjka, saj vsi 
cenijo njene lastnosti, kot so 
prijaznost, odkritost in soču-
tnost, vedno pa je simpatič-
no nasmejana, kar je, kot 
pravi, pol zdravja.

Sinova Grega in Jan ji ved-
no stojita ob strani, vnukin-
ja Maša, njena srčica, kot ji 
pravi, pa ji z vsakim trenut-
kom polepša dan.

Svoje delo Joži vestno 
opravlja v veleposlaniški 
rezidenci v Ljubljani, sicer 
pa rada poje, pleše ter se 
našemi – in to pogosto, še 
posebno v času tradicional-
nega pustnega sprevoda po 
Šenčurju. Svojo vročekrv-
nost izkazuje kot navijači-
ca na športnih tekmovan-
jih, predvsem nogometnih, 
medtem ko na koncertih 
zaigrata njena duša in srce.

Obožuje naravo, potova-
nja, nebo in pesem ptic. 
Hvaležna je za vsako stran, 
ki jih obrača njeno življenje 
– ni bilo vedno zgolj sladko, 
vendar je s svojo sproščeno 
energijo, trdno voljo ter s 
pomočjo družine in prija-
teljev prebrodila vse čeri 
na svoji življenjski plovbi. 
In takšna – vesela, nasme-
jana, optimistična – osta-
ja Joži še naprej in podar-
ja mavrično energijo vsem 
okoli sebe.

MAVRIČNI JUBILEJ
Abraham je obiskal vedno nasmejano Joži Burnik 
iz Šenčurja, ki je vedno polna mavrične energije.

Večno mladostna mavrična Joži / Foto: arhiv slavljenke (Darko Jerše)

Alenka Brun

Z
alko smo za kraj-
ši pogovor uje-
li, tik preden 
se je odpravila 
na Hrvaško. Bo 

sama vozila, nas je zanima-
lo. Ni namreč dolgo, kar je 
postala vdova, in pravi: »Res 
več kot dvajset let nisem vozi-
la, a sem dovoljenje podalj-
ševala. Ravno sva z možem 
kupila nov avto, ko je zbolel 
in avto je potem stal v garaži. 
Pa sem razmišljala, ali bom 
sedaj za vsako žemljico pro-
sila ljudi, naj mi jo pripeljejo 
... Nima smisla, sem si misli-
la.« Opravila je vse zdravni-
ške preglede, se odločila za 
nekaj ur vožnje pri inštruk-
torju in obnovila znanje. 

Otroštvo je Zalka prežive-
la v Tupaličah pri Preddvo-
ru, njen dekliški priimek je 
Kokalj. Doma je bilo pet otrok, 
štirje bratje in ona. Danes so 
vsi bratje že pokojni. »Oče 
Jernej je bil obrtnik, sedlar 
in tapetnik, doma iz Križev 
pri Tržiču; mama Angela pa 
z Vrhpeči na Dolenjskem,« 
pripoveduje Zalka. Osnov-
no šolo je naredila v Preddvo-
ru, se vpisala naprej, potem 
pa je službo dobila na takra-
tnem okraju v Kranju, kjer 
je bila tajnica pri načelniku 
za finance. Kasneje je dela-
la tudi v Ljubljani na policiji. 
Še ko je bila zaposlena v Kran-
ju, je spoznala svojega moža. 

Nasmehne se, da bi morali s 
prijateljico na neki tečaj, a sta 
šli raje plesat – in tako je spoz-
nala Franja. Zasmeje se, ko se 
spomni, kako je bil ata doma 
hud, ker je takrat že imela fan-
ta. Ko se je poročila, je imela 
24 let. Imata sina, ki mu je 
ravno tako ime Franjo, danes 
pa ima Zalka tudi dve vnukin-
ji, Saro in Hano.

Zalkin mož Franjo je prišel 
v Slovenijo leta 1952. Doma 
je bil iz Koprivnice blizu 
Varaždina. Kot smo omeni-
li, sta se z Zalko srečala v Lju-
bljani na plesu, preskočila je 
iskrica. Nekaj časa sta potem 
živela v Ljubljani in okoli 
leta 1960 je Franjo ponovno 
odšel s trebuhom za kruhom 
v Nemčijo. Dve leti kasneje se 
je za njim odpravila tudi Zal-
ka. Čez čas sta se Radikoviče-
va podala v gostinstvo, čep-
rav o tem nista vedela veli-
ko. V mestu Sindelfingen v 
Baden-Württembergu sta 
imela gostilno, Zalka kasneje 
še kavarno. Pravi, da so ljud-
je radi zahajali k njej, z neka-
terimi je stike obdržala do 
danes. Jezik ji ni delal težav. 
»Med okupacijo sem obisko-
vala nemško šolo v Preddvo-
ru. Nismo smeli govoriti slo-
vensko. Sicer sem vmes jezik 
že pozabila, a sem v Nemčiji 
kaj hitro 'prišla nazaj'.« 

V Nemčiji sta Radikovi-
čeva ostala skoraj 15 let. V 
Slovenijo se je najprej vrnil 
Franjo, kasneje tudi Zalka. 
Kupila sta takratno Šilerjevo 

vilo v Kranju, v njej Zalka 
živi še danes. 

Franjo se je v Nemčiji izpo-
polnjeval v ključavničarstvu, 
pripoveduje Zalka, in ko sta 
v Kranju odprla obrt, je ta hit-
ro zaživela. »Franjo je nam-
reč prišel nazaj z znanjem, ki 
ga takrat tu še ni imel nihče,« 
razlaga Zalka. Ključavničars-
tvo Radikovič je postalo zelo 
uspešno, vmes se je podjetje 
širilo, še danes je v svoji bran-
ži prepoznavno ime. Začeli 
so v enem znamenitem kios-
ku za ekspresno izdelavo klju-
čev, ki so bili takrat za kranj-
skim Globusom, nadaljevali 
v dveh ...

Franjo je Zalko kar hitro 
vpeljal v posel. Kaj kmalu je 
tudi že sama znala narediti 
ključ, ko so postajali vse uspe-
šnejši, pa ji je prav prišlo tudi 
znanje nemščine. Zalka se 
pošali, da je njena mama ved-
no rada rekla, da je po očetu 
podedovala obrtniško žilico. 

Zalka se je junija letos odlo-
čila, da bo organizirala pose-
bno srečanje: da bo na enem 
mestu zbrala vse nečake in 
nečakinje, povabila pa tudi 
bratranca. Pri organizaciji sre-
čanja je Zalki pomagal sin, 
vabilu na srečanje pa se je odz-
val tudi bratranec Darko. Bila 
je res vesela, da je srečanje 
uspelo. Sedaj je pač že toliko 
stara, pove, septembra jih bo 
dopolnila 88. »Rojstne dneve 
sicer praznujemo, vendar so 
nečaki in nečakinje razkrop-
ljeni po vsej Sloveniji,« razloži.

Prišlo jih je 26. Zbrali so se 
na vrtu Zalkine hiše v Kranju, 
piknik je uspel, čas je ob dru-
ženju hitro minil. »Še sosedje 
so rekli, kako smo lepo peli,« 
pove Zalka. Milan Kokalj, 
eden od njenih nečakov, je 
namreč kitarist pri Ansam-
blu Franceta Miheliča. 

Če ji bo zdravje dopušča-
lo, še pove Zalka, bo sreča-
nje prihodnje leto ponovila. 

DEKLE Z OBRTNIŠKO ŽILICO
Zalka Radikovič bo 1. septembra letos dopolnila 88 let. V začetku junija je na vrtu svoje hiše v Kranju 
pripravila simpatično srečanje nečakov in nečakinj, povabila pa je tudi bratranca Darka.

Zalka Radikovič

»Strelec 66 «
Zanima me, ali bom še kdaj 
srečna, ali bom še kdaj ljubila? 
Kakšno bo moje zdravstveno 
stanje v prihodnosti? Kaj pa 
služba, jo obdržim? 
Že nekaj časa ste na mrtvi 
točki. Zaprli ste se v lupino 
osamljenosti in le redkim izje-
mam se na trenutke odprete. 
Sploh pa ne gre zato, da bi se 
sami sebi smilili, a kar nekako 
se ne morete pobrati. Svojo 
dušo hranite s spomini in 
žalostjo. Še boste srečni in 
ponovno boste ljubili in bili 
ljubljeni. Zastavili si boste cil-
je, nato pa jih začeli uresniče-
vati. Mogoče je, da to osebo 
že poznate, a je doslej nikoli 
niste spustili k sebi. Nikoli ni 
vse črno in ne vse belo, je lah-
ko tudi rožnato. Ko se nekaj 
konča, se na drugem mestu 
nekaj novega začne. Vedno. 

Kolo življenja se obrača samo 
naprej, nikoli nazaj. Za službo 
se ne obremenjujte, vse bo 
potekalo normalno naprej. 
Lep pozdrav.

»Mozaik 2020 «
Rada prebiram vašo rubriko in 
bi tudi jaz kaj rada izvedela. Se 
mi obeta sprememba financ in 
kaj kaže glede zdravja? Ljube-
zen – me še kje čaka? Zanima 
me tudi za sinovo prihodnost, 
zdravje, služba in družina.
Kakršnikoli obiski pri zdravni-
kih so pozitivni in strah, kadar 
se vam pojavi, je povsem 
odveč. Ste oseba trdnega 
značaja oziroma močne hrb-
tenice in nikoli ne boste dajali 
svojih težav v ospredje. Tako 
je tudi z vašimi zdravstveni-
mi težavami. Seveda jih ima-
te, saj leta prinesejo svoje, a 
se z njimi ne obremenjujete 

in znate poiskati svetlo plat 
življenja. Bolečine, ki ste jih 
imeli v začetku leta, se nikoli 
več ne bodo ponovile. Finan-
čne spremembe lahko priča-
kujete v jesenskih mesecih, 
čeprav imate neki nenadni 
priliv že poleti. Ljubezni se 
močno otepate. V sebi nosi-
te veliko preveč žalosti in ne 
morete pozabiti slabih izku-
šenj, ki ste jih imeli. A pot je 
vedno samo naprej, zato vas 
čaka presenečenje. Še v tem 
letu boste spoznali nekoga, 
ki se vam bo takoj zdel sim-
patičen, videti je, da se boste 
končno osvobodili vseh spon 
in se čustveno odprli. Pred 
vami je veliko lepih trenutkov 
v dvoje in kasneje se odločite 
tudi za partnerstvo. Naj vas 
ne bo strah, prepustite se, 
da vas življenje zapelje kot še 
nikoli doslej. Dobili boste še 

zadnji košček v mozaiku. Vaš 
sin je človek na mestu, a sebe 
v glavnem postavlja na zad-
nje mesto, kar ni prav, a gle-
de tega se ne bo spremenil. 
Preveč je podoben vam. Na 
delovnem področju se mu 
obeta uspeh, ki ga nekako že 
pričakuje. Od same družine, 
kjer živi, včasih dobi premalo 
podpore in se zato na trenut-
ke počuti odrinjenega. Pre-
malo se ima rad, a kot vidim, 
mu prihodnost prinaša lepe 
trenutke tudi na osebnem 
področju. Rekla bi, da se bo 
s partnerko odločil še za dru-
gega otroka in glede tega ne 
vidim čisto nič narobe. Videti 
je tudi selitev v roku približno 
petih let, čeprav sedaj o tem 
še ne premišljuje. Pri zdravju 
mu ne vidim posebnih težav, 
se pa lahko pokažejo posledi-
ce stresa. Srečno.

V sredo, 17. junija 2020, sta na Bledu zakonsko zvezo skle-
nila Damir Orešković in Darija Orešković. V soboto, 20. 
junija 2020, sta na Brdu zakonsko zvezo sklenila Tadej 
Kelc in Neža Sitar, na Polici pri Naklem Igor Drinovec in 
Sabina Križaj, na Bledu Nejc Berginc in Lea Berginc ter 
Nejc Zupan in Lara Anja Lešnik, na Krvavcu pa Luka Snoj 
in Špela Gregorin.

Mladoporočenci

V zadnjem tednu se je na Gorenjskem rodilo 46 otrok. 
V kranjski porodnišnici se je rodilo 27 otrok, od tega 16 
deklic in 11 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2680 grami, 
najtežja pa deklica s 4125 grami. V jeseniški porodnišnici 
se je rodilo 19 otrok, od tega 8 deklic in 11 dečkov. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4440 gramov, najlažjemu dečku 
pa je tehtnica pokazala 2710 gramov.

Novorojenčki
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja  
v vrednosti 15 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 petka, 
17. 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.

Bi poskusili rižoto 
s temnim pivom in 
kranjsko klobaso, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee – ali večerjali 
mlečni riž?  Da ne 
pozabim omeniti 
arančine, dolmo, 
paello, omorice, 
riž s hobotnico. 
Riž različnih oblik 
in sort bomo po 
branju te knjige 
še bolj cenili, vsak 
od 65 receptov je 
napisan razumljivo 
in ne suhoparno.
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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

14160 strani, mere: 17 x 23 cm, trda vezava 

EUR
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

n JAZ, MIDVA IN MI

Maline so okusen, vendar zelo občutljiv sadež. Najbolje jih je 
porabiti sveže nabrane ali kupljene, potem ko smo jih prebrali. 
Sveže nam dajo največ. Njihove učinkovine pomagajo pri te-
žavah z očmi, krvavitvah dlesni, odlične so tudi za lepoto, saj 
dajo lasem lesk in polnost, koži pa mehkobo in prožnost. Nji-
hov okus poudarimo z dodatkom smetane, jogurta ali skute.

Sveža lahka pita iz malin

Za testo potrebujemo 250 g bele moke, 125 g masla, ščep soli, 3 
jedilne žlice sladkorja, 1 jajce in hladno vodo. Za nadev potrebu-
jemo 120 ml vode, 600 g svežih malin, 2 žlici koruznega škroba, 
60 ml hladne vode, 100 g trsnega ali kokosovega sladkorja, 
žlico limoninega soka, 220 ml stepene smetane in čajno žličko 
limonine lupinice za okras.
V moko vmešamo sladkor in sol ter naredimo kupček na delovni 
površni. Naredimo jamico in vanjo vlijemo rumenjak in nare-
žemo maslo. Po potrebi dodamo nekaj žlic vode. Zamesimo 
gosto, trdo testo. Ne mesimo predolgo, saj bo začelo razpadati. 
Prenehamo, ko se lepo drži skupaj. Oblikujemo ga v kroglo in 
ga pokritega pustimo počivati na hladnem vsaj pol ure. 
Medtem v ponvi na srednji vročini segrejemo najprej 240 g 
malin in 120 ml vode. Kuhamo in mešamo, dokler se maline 
ne zmehčajo, približno 5 minut. Maline odcedimo skozi mre-
žasto sito, semena zavržemo. Pire malin damo nazaj v ponev. 
Posebej zmešamo koruzni škrob in 60 ml hladne vode in me-
šamo, dokler se škrob ne raztopi. Vmešamo v pire in dodamo 
sladkor. Malinovo mešanico segrevamo na srednjem ognju in 
nenehno mešamo, da se zgosti, približno 5 minut. Nato vme-
šamo limonin sok in pustimo, da se malinova omaka ohladi.
Testo vzamemo iz hladilnika, pregnetemo, razvaljamo na pol 
centimetra debelo, obložimo z njim okrogel pekač za pite in ga 
prebodemo z vilicami. Pečico ogrejemo na 200 °C. Testo najprej 
pečemo 5 minut, nato še 10 minut na 190 °C. Ko se ohladi, po te-
stu razporedimo preostale maline, čeznje pa prelijemo malinovo 
omako. Postrežemo s stepeno smetano in limonino lupinico.

Maline z banano in smetano

Potrebujemo pol kilograma svežih malin, 2 žlici trsnega ali 
kokosovega sladkorja, 2 dl vode, 4 banane, 8 žlic mleka, malo 
sladkorja po okusu, 1 limono in 2 dl sladke smetane.
Sladkor zavremo z vodo, ohladimo in zlijemo po malinah. Pusti-
mo pol ure, nato damo v kozarce. Banane z vilicami zmečkamo 
in zmešamo z mlekom. Po okusu sladkamo in okisamo z limo-
ninim sokom. Porazdelimo po kozarcih, tik pred serviranjem pa 
damo po vrhu stepeno smetano. Del malin lahko nadomestimo 
tudi z jagodami, robidami ali drugim jagodičjem.

Maline na vašem vrtu

Maline hitro rastejo in se razraščajo. Posadite jih lahko ob vsako 
ograjo, če le imate kaj vrta. V času zorenja potrebujejo podporo, 
saj se veje, močno obložene z okusnimi sadeži, začno nagibati 
proti tlom in bi bilo škoda, da se namesto nas z njimi gostijo polži. 

Mojca Logar

»Rdeče češnje rada jem, črne 
pa še rajši …« Kdo ne pozna te 
pesmice? Prve češnje v naših 
krajih težko čakamo. Običajno 
pridejo iz Goriških brd in so 
vodene, kisle. Prijatelj, ki je od 
tam doma, se vedno čudi, kaj 
vse na Gorenjskem pojmujemo 
kot dobre češnje. Za nas so obi-
čajno vedno dobre, ker so red-
ke, nimajo jih povsod, ne jemo 
jih celo poletje. Že v preteklosti 
so Brike s košarami na gla-
vah nosile prodajat češnje po 
cerkljanskih in idrijskih hribih. 
Rubinasto rdeče češnje so bile 
znak prestiža, nečesa redkega, 
pregrešno dobrega. Češnje, ki 
zrastejo na Gorenjskem, so obi-
čajno malo bolj grenke. Podne-
bje in zemlja sadežem dasta 
svoj pečat in po mojem naše če-
šnje ne bodo nikoli tako sladke 
in okusne kot tiste iz Goriških 
brd ali iz koprskega primorja. 

Prve češnje pri nas doma 
pojemo, kolikor bi jih prinesel. 
Potem pride ne vrsto češnjev 
zavitek. Vprašala sem dva sla-
ščičarja, kaj je zanju najboljša 
sladica, in oba sta odgovorila, 
da češnjev zavitek. Zakaj? Ker 
ga naredijo praktično brez do-
danega sladkorja. Za dober 
zavitek potrebujemo domače 
vlečeno testo, ki mora biti rav-
no prav mehko in ne preveč 
trdo. Najbolje je, če kar čez 
noč počiva, namočeno v olju. 
Potem ga z lahkoto razvleče-
mo čez celo mizo. Za pripra-
vo zavitkov imam doma staro 
rjuho, ki jo uporabljam zgolj in 
samo za zavitke – brez rjuhe 
ne znam pripraviti te sladice. 
Med zavitki je češnjev izje-
ma, ker se po receptu pripravi 
podložna krema iz masla, 
rumenjakov, snega iz beljakov 

in stepene smetane. Ta krema 
vsebuje praktično ves dodani 
sladkor. Po tej kremi posuje-
mo češnje. Testo potresemo s 
prepraženimi drobtinami in 
zavijemo (brez rjuhe to nika-
kor ne bi šlo). Zavitek zrežemo 
na tri dele in položimo v pekač. 
Ne vem, zakaj se najlepše zre-
že s krožnikom. Debelejši kot je 
rob, lažje in lepše se odreže. To 
sem gledala že pri različnih iz-
kušenih kuharicah in prav vse 
so rezale zavitek s krožnikom. 
Zavitek postavimo v pekač in 
spečemo. Ko je pečen, ga pokri-
jemo z mokro kuhinjsko krpo, 
čez pa položimo še več suhih 
kuhinjskih krp. Tako skorja 
postane mehka in najboljša 
sladica po mnenju strokovnja-
kov je pripravljena. Še en po-
stopek moramo opraviti prej: 
češnje je treba razkoščičiti. 
Za to uporabljamo imenitno 
napravo, ki razdeli češnje na 
koščice in sadež. Naj delam še 
tako pazljivo, češnje s koščica-
mi se pretihotapijo v posodo, 
kjer naj bi bili le razkoščičeni 
sadeži, potem pa moramo ko-
ščice iz samega zavitka izloča-
ti. Ne vem, kako je pri vas, jaz 
imam s tem vedno težave. 

Ko dozorijo češnje, to zelo 
dobro vedo tudi v bolnišnicah. 
Veje so krhke in segajo visoko v 
nebo. Ljudje želijo obrati prav 
se plodove in tako se obiranje 
češenj za mnoge konča v bol-
nišnici. Bojda tem pacientom 
pravijo kar »češnjarji«, kjer jih 
je vsako leto kar nekaj. Morda 
ljudje s tako izkušnjo ne pose-
gajo tako željno po češnjah. To-
rej uživajmo, dokler češnje so. 
Letos jih je veliko. Pa srečno pri 
delu z njimi …

Češnje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Še pred tremi meseci smo 
morali biti doma, se gibati 
znotraj meja lastne občine, sti-
ke smo omejili na minimum, 
za čakanje doma smo dobili 
neko obliko pomoči od države. 
Veliko zaposlenih je bilo prisi-
ljenih delati od doma. Mogoč-
nost in koristnost spleta sta se 
pokazali v vsej svoji veličini. 
Veliko aktivnosti v družbi se 
je zmanjšalo, javno življenje je 
skoraj zamrlo. Bili smo doma 
in za to delo smo dobili še t. i. 
univerzalni temeljni dohodek. 
Še nikoli do sedaj država ni 
bila tako radodarna do svojih 
državljanov. Družba se počasi 
vrača v stare tirnice, enako pa 
ne bo nikoli več. Koronakriza 
je premešala karte, kakšne 
bodo posledice, bomo videli v 
prihodnosti. Morda bo največ-
je spoznanje možnosti dela od 
doma, možnost predavanj po 
spletu. Verjetno pa bomo skozi 
čas najbolj občutili pocenitev 
delovanja družbe zaradi mož-
nosti, ki jih omogoča internet. 
In tudi bolj bomo preudarni 
pri trošenju denarja za dobri-
ne, ki jih dejansko ne potrebu-
jemo. Hkrati nas je malo strah, 
kaj bo prinesla prihodnost. To 
pa je tako ali tako stalna skrb.

Skoraj neverjetno je, da 
smo od čakanja doma ali od 
zmanjšanih delovnih obvezno-
sti (ne velja za vse) v trenutku 
preklopili na razmišljanje o do-
pustih. Iz utrujenosti v počiva-
nje. Država nas s turističnimi 
boni prijetno sili v koriščenje 
zastonjskega denarja. Pokli-
ci so zelo različni. Iskreno pa 
moramo povedati, da so mno-
gi zaposleni v zadnjih mesecih 
vložili ogromno truda v skrb 
za sočloveka, učence in dijake, 

da je družba normalno delova-
la. Tem res privoščimo oddih. 

Turistični boni nam bodo 
finančno olajšali dopust. Bolj 
bomo spoznavali našo lepo 
deželo. Čas oddiha pa bomo 
preživeli z najbližjimi. Če je 
vse prav. Še vedno me presene-
ča, da za prenekatere pomeni 
letni oddih bivanje v kampu, 
na barki, v stanovanju … V 
družbi kolegov, kjer je glavno 
vodilo prenajedanje in pred-
vsem obilno popivanje. Kaj pa 
je s tem narobe? Najmanj to, 
da so na takih dopustih pri-
sotni tudi mladoletni otroci. 
Zgodbe, ki mi jih pripovedujejo 
odrasli otroci, so daleč od lepe-
ga družinskega dopustniškega 
vzdušja. Takšni dopusti so obi-
čajno le nadaljevanje domačih 
razmer. Ti odrasli povedo, kaj 
vse so doživljali na glasnih do-
pustniških zabavah: veliko pit-
ja, bučno proslavljanje sončnih 
zahodov in vzhodov, na otroke 
so ti veseljaki pozabili, bili so 
prepuščeni sami sebi, ko so gle-
dali »odklopljene« starše. 

Zato, dragi starši, privošči-
mo svojim otrokom dopust. 
Privoščimo jim svojo (trez-
no) bližino. Otroci tako hitro 
odrastejo. Lahko se zgodi, da 
nam bo kasneje žal. Otroci 
vedno upajo, da bo bolje. Če 
kje, potem na dopustu čakajo, 
da jim bosta ati in mami po-
svetila svoj čas. Niso zahtevni, 
samo našo (trezno) bližino 
potrebujejo. Večno nam bodo 
hvaležni za dobro starševstvo. 
Starši pa s tem dobimo darilo 
lastne sreče.

Dopusti in počitnice

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

Erika Jesenko

Skutni kolač z marelicami
Skutni kolač z marelica-

mi je preprost kolač, ki ga 
pripravimo tako rekoč v tre-
nutku, poleg tega pa so zanj 
značilni čudovit okus, soč-
nost in osvežilnost. Odlično 
se obnese tako na piknikih 
kot tudi ob popoldanski kavi.

Za pripravo skutnega ko-
lača z marelicami potrebuje-
mo: za osnovo: 200 g moke, 
6 jajc, 6 žlic sladkorja, 1 pecil-
ni prašek, 1 vaniljev sladkor, 
100 g jogurta. Za nadev: 400 
g skute, 1 jajce, 1 žlico zdroba, 
lupinico 1 limone, 2 žlici limo-
ninega soka, 2 žlici sladkorja, 
6 večjih marelic. Najprej se 
lotimo priprave skutnega na-
deva: skuto razmešamo s po-
močjo mešalnika. Dodamo 
vse preostale sestavine razen 
marelic in dobro premešamo.

Priprava osnove: moko 
zmešamo s pecilnim pra-
škom. Rumenjake in beljake 
ločimo. Iz beljakov stepemo 
čvrst sneg. Rumenjakom 
dodamo sladkor in vaniljev 
sladkor ter penasto umeša-
mo, da masa postane svet-
la in naraste. Nato dodamo 
jogurt in polovico snega iz 

beljakov. Med stalnim me-
šanjem dodajamo mešanico 
moke in pecilnega praška. 
Nazadnje z lopatico vmeša-
mo še preostali sneg. 

Sestavljanje kolača: okro-
gel pekač namastimo in vanj 
vlijemo zmes za osnovo. Po 
osnovi razporedimo skutni 
nadev in ga z vilicami malce 

razporedimo po osnovi. Po 
vrhu razporedimo še na krh-
lje narezane marelice. Pekač 
postavimo v pečico, ogreto na 
180 °C, in pečemo 40 minut. 
Da se kolač po vrhu ne bi pre-
več zapekel, po potrebi pokri-
jemo z aluminijasto folijo.

Nasvet: Sestavine so nave-
dene za pekač premera 26 

centimetrov. Če je premer 
večji, bo kolač nižji, v na-
sprotnem primeru pa višji. 
Temu ustrezno prilagodimo 
čas peke. Enak kolač lahko 
pripravimo tudi z breskva-
mi ali slivami v času njihove 
sezone. Ko svežega sadja ni-
mamo na voljo, uporabimo 
tistega iz kompota.
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30. 6. tor. Emilija 5.14 20.57

1. 7. sre. Bogoslav 5.15 20.57 

2. 7. čet. Marija 5.16 20.56 

3. 7. pet. Irenej 5.16 20.56

4. 7. sob. Urh 5.17 20.56

5. 7. ned. Anton 5.18 20.55

6. 7. pon. Bogomila 5.18 20.55

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
30. 6.

15/27 °C

Nedelja 
5. 7.

15/27 °C

Sreda 
1. 7.

Četrtek
2. 7.

Petek
3. 7.

Sobota
4. 7.

16/29 °C 16/31 °C 12/25 °C 13/26 °C

Ponedeljek 
6. 7.

Torek
7. 7.

Sreda
8. 7.

Četrtek
9. 7.

13/26 °C 12/24 °C 13/26 °C 14/28 °C
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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NALOGA

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

9 8 1 3
7 6 3 9

2 4 8 5 6
3 5 2

5 1 2 7
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REŠITEV

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

1 5 4
6 8 2

8 9 1
4 8 2 1 5

6 5
5 9 1 2 7

2 8 9
1 7 4

8 6

sudoku_TEZJI_20_52

REŠITEV

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

154
682

891
48215

65
59127

289
174

86
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179562438
365874921
842931657
634789215
287615394
591423786
753248169
916357842
428196573
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NALOGA

15824
279
83965
3645

9813
7639

24856
352

5127

sudoku_LAZJI_20_52

REŠITEV

167598243
245173968
839642571
318769425
594821637
726435189
972314856
483956712
651287394

Rešitev:

Rešitev:

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. 

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 1. 7.
20.50 KRALJ STATEN ISLANDA
18.20 ŠE VEDNO VERJAMEM
16.10 NAPREJ, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

PRIREDITVE
Zaključek letne produkcije JSKD
Kranj – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Kranj vabi na ogled zaključne letne pro-
dukcije Centra kulturnih dejavnosti Kranj v sezoni 2019/20. V 
torek, 30. junija, bo ob 17. uri v prostorih JSKD OI Kranj, Glav-
ni trg 7 – poleg Prešernovega gledališča, vokalni nastop ude-
ležencev delavnice solo petja in vokalne tehnike. Ob 17. uri bo 
tudi odprtje razstave likovnih del in študijskega risanja, ob 19. 
uri pa v Stolpu Škrlovec gledališka predstava Dediščina.

Gasilska veselica
Tržič – Prostovoljno gasilsko društvo Brezje pri Tržiču vabi 
v soboto, 4. julija, na gasilsko veselico z ansamblom Pek-
lenski muzikanti, ki bo pred gasilskim domom na Brezjah 
pri Tržiču.

Literarni večer
Tržič – V sredo, 1. julija, bo ob 19. uri na dvorišču Knjižnice dr. 
Toneta Pretnarja potekal literarni večer. Gost večera bo pisa-
telj in predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc.

IZLETI

S kolesom na Bled
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 2. julija, na 
kolesarjenje na relaciji Naklo–Kamna Gorica–Lancovo–Bled–
Naklo. Zbor je ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

PREDAVANJA
Praktično turistično izobraževanje
Tržič, Jezersko – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
vabi na praktično turistično izobraževanje z naslovom Nove 
doživljajske oblike interpretacije naravne dediščine s pou-
darkom na vodni naravni dediščini. Predavatelj bo Marko 
Slapnik iz podjetja Nature-Etno Alp. Dogodek bo v četrtek, 
2. julija, z zborom ob 16. uri pri Dvorani tržiških olimpijcev in 
prav tako tudi v soboto, 4. julija, z zborom ob 9. uri nasproti 
stavbe Občine Jezersko. Udeležba je brezplačna in se izvaja 
v operaciji Bogastvo narave, zaradi omejene udeležbe pa je 
obvezna prijava. Prijava in informacije: info@ctrp-kranj.si; 
tel. 040 303 752, 040 733 344.

OBVESTILA

Predstavitev Loških razgledov
Škofja Loka – V torek, 30. junija, bo ob 19.30 v Sokolskem 
domu predstavitev Loških razgledov. Vsebino nove številke 
bo predstavila urednica Marija Lebar.

RAZSTAVE

Več kot pogled
Kamnik – V petek, 3. julija, bo ob 19. uri v Galeriji Miha Ma-
leš odprtje razstave ustvarjalke Klemnetine Golija z naslo-
vom Več kot pogled. O delu slikarke bo spregovoril kustos 
razstave Damir Globočnik.

Maša Likosar

Naklo – Igrana zgodba o vrnit-
vi cesarja v Naklo in veselem 
zapletu v gostilni je nadalje-
vanje in nadgradnja prete-
klih dveh zgodb. »Gre za ljud-
sko pripoved, ki se je ustalila 
v Naklem in postaja naš za-
ščitni znak. Strnjena obnova 
pravi, da se je cesar na poti z 
Dunaja v Trst ustavil v gostilni 
v Naklem, kjer mu je gostilni-
čar dejal, da mu lahko ponu-
di le navadno klobaso. Ko jo 
je cesar poskusil, je ob prvem 
grižljaju dejal, da to ni nava-
dna klobasa, temveč kranjska 
klobasa,« je povedala Alojzija 

Murn, predsednica KUD LIK 
Naklo in avtorica scenarija, 
ter dodala: »Letos smo vklju-
čili dve novi vlogi, ki povzroči-
ta glavni zaplet, in sicer lažne-
ga cesarja in lažnega adjutan-
ta. Poskrbeli smo tudi za ele-
ment, ki odraža trenutni čas 
oziroma predvsem zapoved 
ob koronavirusu. Trije igral-
ci so se tako na odru pojavili 
z zaščitnimi maskami. Med 
njimi tudi župan, ki je imel 
na maski narisan naklanski 
grb.« 

Ustaljeni igralski zased-
bi sta se tokrat pridružila dva 
nova igralca Ivan Kropiv-
nik in Matija Koritnik, ki sta 

uprizorila lažni vlogi. V če-
vlje gostilničarja je stopil Ja-
nez Legat, gostilničarke Ro-
mana Pagon, pravega cesarja 
je odigral Jože Mohorič, prave-
ga adjutanta Zdravko Cankar. 
Ob koncu se je v vlogi župana 
pojavil kar sam naklanski žu-
pan Ivan Meglič, ki je v igra-
nem vložku predstavil glavne 
novosti v Naklem. Ob prizori-
šču sta Nuša Konc in Marjan-
ca Črnilec poleg naklanskih 
jedi s kranjsko klobaso prika-
zali, kako so se delale kajzerice 
na roko. Obenem so predsta-
vili novo razglednico, ki prika-
zuje dobro znano zgodbo ce-
sarja in kranjske klobase. 

Lažni cesar in adjutant povzročila zaplet
Ob občinskem prazniku so v Naklem v organizaciji Občine Naklo in Konjeniškega društva Naklo ter v izvedbi KUD LIK Naklo že tretjič pripravili uprizoritev 
Cesar in kranjska klobasa.

Tretja uprizoritev Cesarja in kranjske klobase v Naklem / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Zaradi vgradnje optičnega omrežja na območju 
Spodnjega trga in Studenca je od danes tam vzpostavljena ce-
stna zapora. Gradbena dela bodo začeli izvajati pri Gasilskem 
domu PGD Škofja Loka in klavnici Loških mesnin. Gradilo bo 
podjetje GVO, ki bo vsakodnevno izkopano gradbeno jamo 
zasipalo ter s tem omogočilo dostop lastnikom stanovanj-
skih in poslovnih objektov na tem območju. Cestna zapora 
bo trajala do srede, 15. julija. Obvoz ne bo posebej označen. 

Zapora na Spodnjem trgu in Studencu



Monter, m/ž (na terenu) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo strojne, lesne, elektro smeri, vozni-
ško dovoljenje B-kategorije, dobro fizično kondicijo, zaželene so 
delovne izkušnje ... Tehrol hiša senčil, d. o. o., Žeje pri Komendi 103,  
1218 Komenda. Prijave zbiramo do 28. 7. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Zgornji Brnik) 
Pričakujemo: zaključeno izobrazbo gastronomske ali živilske smeri, 
vsaj 2 leti izkušenj z delom v a la carte kuhinji ... Jezeršek gostinstvo, d. 
o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 22. 7. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

GLS-kurir, m/ž (Škofja Loka) 
Pogodbeni partner išče kurirja ali kurirko za lokacijo Škofja loka z oko-
lico. General logistics systems, d. o. o. – GLS pogodbeni partner, Cesta 
v Prod 84, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 7. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaš profil: dokončana vsaj IV. stopnja izobrazbe (zaželena smer vrtnar, 
cvetličar), zaželeno je poznavanje vrtnarjenja, rastlin, hortikulture in 
vrtnega orodja. OBI , d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 13. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog proizvodnje, m/ž (Medvode )
Iščemo: ambicioznega in profesionalnega sodelavca, ki bo odgovoren 
predvsem za, pripravo tehnoloških postopkov za proizvodni program 

in projektna naročila. Brinox , d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave 
zbiramo do 19. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kamnolomski delavec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: II. stopnjo izobrazbe, odgovornost do dela. Gorenjska 
gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 13. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v prometni pisarni, m/ž (Škofja Loka) 
Od delavca pričakujemo vestnost pri delu, točnost, skrbnost in za-
nesljivost. Pričakujemo aktivno znanje angleškega jezika in zado-
voljivo znanje nemškega jezika. Habjan Transport, d. o. o., Trata 50,  
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 26. 7. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Inženir za kakovost in tehnologijo – industrializacija proizvodov,  
m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: sodelovanje pri načrtova-
nju razvoja procesov in izdelkov, izdelava tehnološke dokumentacije 
in poročil, organiziranje in izvajanje realizacije proizvoda … Goodyear 
Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 7. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Naloge: svetovanje, strežba in upoštevanje kupcev, pregledno 
predstavljanje blaga ... New Yorker , d. o. o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 7. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Produktni vodja OSS/BSS, m/ž (Kranj) 
Želene kompetence: VI. ali VII. stopnja izobrazbe s področja elektro-
tehnike, telekomunikacij, računalništva oz. podobne naravoslovne 
smeri. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 18. 7. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Voznik, m/ž (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: vozniško dovoljenje kategorije B in C, zaželen vo-
zniški izpit za kategorijo E, veljavna koda 95, izpit za viličarja je pred-
nost ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta  
82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 20. 7. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek 

Boris Bergant
iz Kranja

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste bili z nami v dneh žalosti. Zahvaljujemo se vsem, ki ste Borisa 
pospremili k večnemu počitku.
 
 
Žalujoči vsi njegovi

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

Rezultati 52. kroga – 28. junija 2020
1, 13, 18, 25, 27, 31, 32 in 4

Loto PLUS: 17, 18, 25, 26, 33, 35, 38 in 20
Lotko: 8 5 6 6 8 2

Sklad 53. kroga za Sedmico: 2.320.000 EUR
Sklad 53. kroga za PLUS: 460.000 EUR
Sklad 53. kroga za Lotka: 510.000 EUR 

LOTO

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

10 146 strani, mere: 14  x  20 cm, spiralna vezava      

EUR

S pomočjo 
knjige bomo  
že pri nakupu 
sirov bolj 
dovzetni za 
nove vrste, 
okuse in ideje 
za njihovo 
uporabo. 
Razloži nam 
tudi osnovne 
pojem o 
vrsta sirov 
(albuminska 
skuta, rikota, 
mehki sir ...). 

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

                        + poštnina

18
EUR

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

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

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

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

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

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

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

PONY 50 - Puch 1970, registriran, 
restavriran, cena 550 EUR, tel.: 
041/640-314 20001382

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225 20001383

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001381

PRIDELKI
PRODAM

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

ČEŠNJE hrustavke, Zabukovje 2, 
Kranj, tel.: 041/223-797 20001379

V Zgornjih Gorjah pri Poklukarju proda-
jamo črni ribez, tel.: 041/396-384  
 20001375

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

NA ZALOG 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

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 20001380

OSTALO
PRODAM

LANSKO seno v kockastih in okroglih 
balah ter slamo, tel.: 041/675-453 
 20001373

SLAMO v okroglih balah, tel.: 
041/503-623 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

STORITVE
NUDIM

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

 www.gorenjskiglas.si

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.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

14/26 oC

12/24 oC

19/31 oC

19/30 oC

18/28 oC

16/27 oC

14/23oC

20/31 oC

16/29 oC

18/29 oC

16/28 oC

14/26 oC

16/28 oC

15/27 oC

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

16/28 °C 16/29 °C16/25 °C

Danes bo sprva pretežno oblačno, možne bodo manjše kra-
jevne padavine. Popoldne se bo postopno zjasnilo. Jutri in v 
četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva 
in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Maja Bertoncelj

Kranj – Pohodniki so v okvi-
ru izbora Naj planinska pot 
izglasovali, katero pot bodo 
markacisti obnovili ob po-
moči finančnih sredstev Za-
varovalnice Triglav. Letos so 
lahko izbirali med sedmimi 
visokogorskimi trasami, ki 
jih je v nabor vključila Pla-
ninska zveza Slovenije. 

Po izboru glasovalcev je s 
prepričljivo prednostjo zma-
gala planinska pot na Tri-
glav z Luknje čez Plemeni-
ce, nekdaj imenovana Bam-
bergova pot. Na drugo in tret-
je mesto pa sta se uvrstili Ju-
bilejna planinska pot z Vrši-
ča čez Zadnje Plate na Pri-
sojnik skozi Zadnje okno ter 
planinska pot Kranjska koča 
na Ledinah–Koroška Rinka. 
Zmagovalna planinska pot, 
ki je primerna le za izkuše-
ne planince in ponuja izje-
mne razglede tako na Sever-
no triglavsko steno kot tudi 
na gore nad dolino Soče, bo 
ob ugodnih vremenskih raz-
merah obnovljena še pred 
avgustom, ko se nanjo poda 
največ ljubiteljev gora. Kot je 
povedal mag. Uroš Vidovič 
iz Planinskega društva Ptuj, 

kjer že od leta 1994 skrbi-
jo za urejenost te poti, nje-
no vzdrževanje predstavlja 
za društvo velik izziv: »Šte-
vilni izzivi, s katerimi se sre-
čujemo pri urejanju naj-
zahtevnejše planinske poti 
na Triglav, se v zadnjih le-
tih, ko se v visokogorju moč-
no čutijo vplivi klimatskih 
sprememb, še stopnjuje-
jo. Vse več je skalnih podo-
rov in krušenja skal. Zato 
moramo poleg rednega ob-
navljanja markacij obve-
zno čistiti zapadlo kamenje 

in nadzirati morebitne po-
škodbe kovinskih varoval. 
Obnovitvena dela na poti, ki 
je bila nazadnje obnovljena 
pred več kot 25 leti, so tako 
nujno potrebna, da bo trasa 
številnim domačim in tujim 
obiskovalcem gora še naprej 
zagotavljala varen vzpon čez 
Plemenice na Triglav.«

Zaradi zahtevnosti poti 
bo njeno obnovo vodila teh-
nična ekipa markacistov 
Planinske zveze Sloveni-
je. »Markacisti so resnični 
požrtvovalni junaki varnosti 

v gorah. Hvaležni smo, da 
lahko v Zavarovalnici Tri-
glav na tak način podpremo 
njihovo delo in s tem pova-
bimo predvsem mlade pla-
nince, da se jim pridružijo. 
Markacisti bodo na izbra-
ni poti zamenjali dotrajane 
kline in jeklenice, jo očisti-
li skal in po končanih opra-
vilih obnovili markacije,« je 
pojasnila vodja akcije Očis-
timo naše gore Ana Cergolj 
Kebler. Predsednik Planin-
ske zveze Slovenije Jože Ro-
van je poudaril tudi pozitiv-
ne učinke izbora in sode-
lovanja z organizatorji ak-
cije Očistimo naše gore: 
»Čeprav z izborom Naj pla-
ninska pot na leto obnovi-
mo le eno izmed planinskih 
tras, je to le najbolj viden in 
neposreden učinek. Toda iz-
bor je pomemben tudi, ker 
širi glas o prostovoljnem 
delu markacistov in vabi v 
naše vrste.« 

Izbor Naj planinska pot je 
letos potekal tretje leto zapo-
red. Lani so pohodniki naj-
več glasov namenili Rečiš-
ki planinski krožni poti, leta 
2018 pa poti iz Logarske do-
line na Okrešelj.

Izbrali naj planinsko pot
Planinke in planinci so z največ glasovi za naj planinsko pot 2020 izbrali eno najlepših, a tudi 
najzahtevnejših zavarovanih poti v Sloveniji: Bambergovo planinsko pot na Triglav z Luknje čez 
Plemenice. Varnejša bo že konec julija.

Po izboru glasovalcev je s prepričljivo prednostjo zmagala 
planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice, ki ponuja 
izjemne razglede. / Foto: Irena Mušič Habjan

Kranj – Na območju več gorenjskih občin je od 13. do 28. junija 
potekal Ribji festival Gorenjske, kakšen dogodek pa še bo. V 
petek, 3. julija, od 15. do 18. ure bodo pri ribogojnici Vodo-
mec v Zalogu pri Cerkljah predstavili dediščino ribogojstva 
in ribištva. Sicer pa je bilo središče dogajanja v Bohinju, ki je 
s tem nadgradil že tradicionalne ribiške dogodke, posamezni 
dogodki so bili tudi v občinah Naklo, Kranj, Tržič, Preddvor, 
Cerklje … »Obiskovalci so spoznali bogato tradicijo ribištva, 
športnega ribolova, ribogojstvo, gospodarjenja ribiških družin 
z vodami, ob tem pa okušali zdrave ribje izdelke, plod dela 
lokalnih ribogojcev,« je povzel Uroš Brankovič iz Centra za 
trajnostni razvoj podeželja Kranj. 

Ribji festival Gorenjske

Kranj – Slovenska karitas je začela vsakoletno dobrodelno ak-
cijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih 
sredstev za pomoč 12 tisoč socialno ogroženim otrokom s 
šolskimi potrebščinami. Pomoč zbirajo z donacijami na tran-
sakcijskem računu SI56 0214 0001 5556 761 (sklic: SI 00 362, 
namen: Otroci nas potrebujejo), s SMS-sporočili s ključno 
besedo ZVEZEK5 na 1919, s čimer posameznik prispeva pet 
evrov, in zgibank s položnico, ki so na voljo po vseh župnijah, 
še vedno pa zbirajo šolske potrebščine tudi v vseh poslovalni-
cah Office&More in Bags&More in v njihovi spletni trgovini ter 
v več kot 250 prodajalnah Mercator po vsej Sloveniji. Zbrane 
potrebščine in sredstva bo Karitas avgusta razdelila socialno 
ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Župnijske Ka-
ritas že zbirajo prošnje družin za pomoč. Skupna pomoč s 
šolskimi potrebščinami in pomoč pri plačilu položnic za šolo 
je lani v celotni mreži Karitas znašala več kot 385 tisoč evrov. 

Dobrodelna akcija Otroci nas potrebujejo

V prispevku o poslovanju gorenjskega gospodarstva z naslo-
vom Lani več prihodkov, dobiček pa nižji, ki smo ga objavili v 
petek, 26. junija, smo napačno povzeli izjavo Dubravke Furar 
s kranjske območne službe Zavoda za zaposlovanje. Zapisali 
smo, da je bilo od konca februarja do konca aprila največje 
povečanje brezposelnosti prav v Območni službi Kranj, ki je 
bila tudi prva, kjer se je število brezposelnih začelo zniževati. 
Pravilno pa je, da je bila Območna služba Kranj prva, kjer se 
je število brezposelnih začelo zviševati. Uredništvo

Popravek

Aleš Senožetnik

Gozd – Čeprav je zaradi epi-
demije covida-19 sprva kaza-
lo, da petega Pohoda bosono-
gih na Vovar ne bo, so se or-
ganizatorji na čelu s Pavlom 
in Ireno Žvelc nazadnje odlo-
čili, da pohod ob upoštevanju 
varnostnih ukrepov vendarle 
izpeljejo. Krepko več kot sto 
pohodnikov se je tako pred 
dnevi od Sodnikove domači-
je na Gozdu odpravilo po no-
vopripravljeni Poti razgleda, 
na kateri so srečali tudi škra-
ta Vovarčka, odpočili pa so si 
lahko na klopcah s pogledom 
na Kamnik in vas Gozd. Ob 

vrnitvi so se lahko okrepča-
li z golažem in pijačo, dobili 
pa so tudi medalje. Letošnja 
najstarejša pohodnica je bila 
Ivica Lončar (letnik 1948), 
med pohodniki pa je naziv 
najstarejšega pripadel Vilje-
mu Dolencu (letnik 1936). 
Najmlajši, ki se je udeležil le-
tošnjega pohoda, je bil Izidor 
Podbreznik (2015), med de-
klicami pa sta si naslov naj-
mlajših udeleženk razdeli-
li dvojčici Tjaša in Ada Tro-
bevšek (2015). Naziv najšte-
vilnejše družine je pripadel 
Kotnik-Nagodetovim, ki je 
k bosonogemu pohodu pri-
spevala osem članov.

Bosonogi petič na Vovarju

Čeprav je sprva kazalo, da letošnjega pohoda bosonogih ne 
bo, so se nedavno vendarle podali na Vovar. 

Jezersko – V dolini Ravenske Kočne na Jezerskem so na kon-
cu parkirišča postavili zapornico. To so storili zaradi kraje 
zmletega peska v občinski lasti na koncu doline pa tudi zaradi 
zmanjšanja skušnjave planincev in drugih obiskovalcev, ki so 
pogosto parkirali avtomobile tudi zunaj urejenega parkirišča. 
Postopno želijo omejiti dostop z avtomobili v srce doline, je 
občinskim svetnikom pojasnil župan Andrej Karničar. Zapor-
nica stoji na mestu, kjer je prepoved nadaljevanja vožnje že 
prej označeval prometni znak. 

Zapornica v dolini Ravenske Kočne

KRATKE NOVICE

Bled – Agronom dr. Jan Bizjak v sredo na Bledu za ljubitelje 
dreves, grmovnic, cvetlic in drugega zeleno-cvetočega bo-
gastva pripravlja izobraževalen sprehod po Blejskih parkih. 
Ob 16.30 bo najprej predavanje z naslovom Pomen biotske 
pestrosti za zelen in cvetoč življenjski prostor, nato pa bo 
ob 18. uri še delavnica o urejanju urbane okolice, kjer bo dr. 
Bizjak med drugim predstavil idejno zasnovo in načrtovanje, 
izbor primernih rastlin za zasaditev gredic, dreves in grmov-
nic, njihovo izvedbo in dolgoročno nego ter seveda pomen 
ohranjanja biotske pestrosti za dobro počutje ljudi in ohranja-
nje živalskih in rastlinskih vrst. Delavnica bo na prostem in je 
brezplačna, dogodek sodi v okvir projekta Spoznajmo biodi-
verziteto v naseljih. Sodelujeta tudi Primož Krišelj (ekološka 
permakulturna kmetija pri Šuštarju) in Vlasta Juršak (Center 
za trajnostni razvoj podeželja Kranj). Zbor udeležencev je v 
Zdraviliškem parku Bled pri lesenem paviljonu.

Sprehod po blejskih parkih


