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Prva izvršba,  
krajani obupani
V Ročevnici se na sedmih naslovih 
težave iz denacionalizacije vlečejo 
že več let. Prišlo je do prve izvršbe. 
»Na zemljišču smo imeli rastli-
njak, gugalnico, klopce. V 48 urah 
smo morali vse odstraniti,« so pri-
povedovali Horvatičevi. 

3

GORENJSKA

Človeška ribica v 
kranjskih rovih
V Kranju naj bi še letos iz Jamske-
ga laboratorija Tular pod Gaštej-
skim klancem preselili človeške ri-
bice v rove pod mestnim sredi-
ščem, kjer bodo redno na ogled 
javnosti. S tem bodo še razširili 
turistično ponudbo Kranja.

6

ZDRAVJE 

Izdajanje zdravil  
na recept 
Izdaja zdravila na recept poteka 
skladno z zakonodajo in pravili, ki 
jih predpisuje Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Kakšni 
so zakoni in pravila in kako je z 
izdajo zdravil na recept tudi med 
epidemijo covida-19 ...

10

ZADNJA

Prvi je skozi predor  
zapeljal turški voznik
Pred tridesetimi leti so prva vozila 
zapeljala skozi avtocestni predor 
Karavanke, ki je bil takrat eden naj-
sodobnejših v Evropi in šestnajsti 
najdaljši predor na svetu. Do da-
nes so v njem našteli 71 milijonov 
vozil.

24

VREME

Večinoma bo sončno, po-
poldne pa spremenljivo 
oblačno. Možnost popol-
danskih ploh in neviht bo 
vsak dan nekoliko večja.

12/26 °C
jutri: spremenljivo oblačno

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetni-
ki so spremembe zazidalne-
ga (lokacijskega) načrta B12 
Bakovnik in B7 Kovinarska 
lansko leto zavrnili, saj naj bi 
investitorji zgradili le dva tr-
govska centra, ki naj lokalni 
skupnosti ne bi prinesla do-
dane vrednosti, zato so pri-
pravljavci prostorskega akta 
v nove spremembe dodali 
še stanovanja. V prvem bra-
nju so svetniki tako potrdi-
li spremembe, ki omogoča-
jo gradnjo trgovine (Lidl), 
nad njo pa tudi dva stolpiča 

stanovanj. Že prej je bilo 
znano, da bo na tem edinem 
še nepozidanem travniku v 
tem delu mesta zrasla tudi 
trgovina Jager.

Svetniki (od 29 jih je za 
glasovalo 15, sedem jih je 
bilo proti, preostali pa vzdr-
žani) so opozorili, da bodo 
nove vsebine v Kamnik pri-
nesle prometni kolaps, saj 
so ceste s pločevino že zdaj 
preobremenjene. »Občina 
bi morala najprej poskrbe-
ti za infrastrukturo in kako-
vost bivanja, šele nato za gra-
dnje,« so bili denimo odloč-
ni v LMŠ. Skrbi jih tudi, kaj 

bo po selitvi na novo lokacijo 
s sedanjo trgovino Lidl in ali 
bodo v Kamniku s tem dobi-
li še eno degradirano obmo-
čje več. 

»Vemo, da je promet na 
tem območju že sedaj zelo 
povečan, zato smo v okviru 
občinske uprave že pristopi-
li k ukrepanju. Dolgoročne 
strategije na področju pro-
meta občina žal nima, ideal-
na bi bila zahodna obvozni-
ca, ki pa je v prostor ne more-
mo umestiti,« nam je pove-
dal župan Matej Slapar.

Novi trgovini, (pre)več prometa
Kamniški svetniki so potrdili prostorski akt, ki bo na južnem delu mesta 
omogočil gradnjo dveh trgovskih centrov in stanovanj, a ob tem opozorili 
tudi na prometni kaos, ki bo sledil novim dejavnostim. Občina se je že lotila 
postopkov za gradnjo t. i. tretje povezovalke.

Zelenica med tovarno Titan in Mercator centrom bo kmalu pozidana. / Foto: Aleš Senožetnik48. stran

Aleš Senožetnik

Vodice – V Vodicah si že dlje 
časa prizadevajo za izgra-
dnjo manjšega doma za sta-
rejše, zaradi česar se je obči-
na tudi vključila v Konzorcij 
17, preko katerega si skupaj 
s preostalimi manjšimi ob-
činami prizadevajo za vzpo-
stavitev mreže manjših do-
mov. 

Kot pa je na zadnji seji ob-
činskega sveta pojasnil žu-
pan Aco Franc Šuštar, se 

za gradnjo dislocirane eno-
te v Vodicah zanimajo tudi 
v Domu starejših občanov 
Ljubljana Šiška. V občini že 
imajo zemljišče, kjer bi dom 
lahko stal. Gre za približno 
štiri tisoč kvadratnih metrov 
veliko parcelo v lasti tamkaj-
šnje župnije. Kot je povedal 
župan Šuštar, med domom 
in župnijo že potekajo dogo-
vori za njen morebitni od-
kup. 

Bo tudi v Vodicah 
dom za starejše
Za gradnjo dislocirane enote v Vodicah se zanima 
Dom starejših občanov Ljubljana Šiška. 

48. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Atletsko prvenstvo 
Slovenije za člane in članice 
je bilo tudi pregledna tekma 
pred nastopom slovenske 
reprezentance na ekipnem 
evropskem prvenstvu v Bol-
gariji, poleg tega pa tudi ena 
izmed priložnosti za lovlje-
nje norm za olimpijske igre. 

Na stadionu v Kranju so 
se za naslove državnih prva-
kov v soboto in nedeljo meri-
li večinoma vsi najboljši slo-
venski atleti. V soboto je bil 
tudi 27. Mednarodni atletski 
miting mladih Kranj 2021 – 
Memorial Vučko. 

Vrhunska atletika znova v Kranju
Po dvajsetih letih je bilo v Kranju državno člansko prvenstvo v atletiki. Prineslo je več vrhuncev in tesnih 
obračunov, med katerimi je bil tudi tek za moške na štiristo metrov. Državni prvak je postal Vodičan 
Luka Janežič. Potekal je tudi Memorial Vučko za mlade atlete.

Izjemen obračun je bil v teku na 400 metrov, v katerem so bili na prvih štirih mestih 
gorenjski atleti: Rok Ferlan (drugi, prvi z leve), Lovro Mesec Košir (četrti, tretji z leve), Luka 
Janežič (državni prvak, četrti z leve) in Jure Grkman (tretji, peti z leve). / Foto: Gorazd Kavčič413. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MAJA RAKOŠE iz Mojstrane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dirka Po Sloveniji na RTV Slovenija

Med 9. in 13. junijem 2021 bo potekala že 27. dirka Po Slo-
veniji, ki jo bodo sestavljale naslednje etape: Ptuj–Rogaška 
Slatina, Žalec–Celje, Brežice–Krško, Ajdovščina–Nova Gorica 
in Ljubljana–Novo mesto. Televizija Slovenija bo prenašala 
zadnji dve uri vseh petih etap, prav tako pa bo TV Slovenija ob 
pomoči nizozemske NEP (helikopter, motoristi) producirala 
TV-signal. Komentator bo Tomaž Kovšca, strokovni komenta-
tor Martin Hvastija. Dirko Po Sloveniji boste lahko spremljali 
tudi na Valu 202 in spletnem portalu www.rtvslo.si. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
bidon Tadeja Pogačarja. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na vprašanje: Zmaga na kateri prestižni 
dirki je največji uspeh Tadeja Pogačarja? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do petka, 18. junija 2021, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Jože Košnjek

Ljubljana – Prav tako še 
nima ustanove, ki bi po ena-
kih strokovnih merilih skr-
bela za vojne grobove (po-
kopališča, grobišča, kostni-
ce, grobnice …) in sloven-
ske grobove v tujini. Nobe-
na kategorija grobov v Slo-
veniji ni ustrezno raziskana, 
zato so nujne nadaljnje raz-
iskave, ki bodo omogočile 
vzpostavitev korektnega re-
gistra vojnih grobov in gro-
bišč. Poleg tega nekateri voj-
ni grobovi iz prve in druge 
svetovne vojne niso vpisani v 
register kulturne dediščine. 
Večina vpisanih žrtev obeh 
vojn in revolucije nima vpi-
sanih podatkov o grobu ali 
so podatki večkrat napačni. 
Dodatno zmedo je leta 2003 
povzročil sklep, s katerim so 
bili družinski grobovi črta-
ni iz vojnih evidenc, čeprav 
so v njih pokopane številne 
žrtve vojn. Prav tako pa voj-
ni grobovi niso predmet nas-
ledstva nekdanje skupne dr-
žave, je povedal dr. Dežman 
v petek v Galeriji Družina v 
Ljubljani na predstavitvi pe-
tega poročila Komisije Vlade 
Republike Slovenije za reše-
vanje vprašanj prikritih gro-
bišč. Knjiga ima pomenljiv 
naslov: Pravica do groba. Ta 
pravica je ena temeljnih pra-
vic vsake civilizirane in hu-
mane družbe. 

Predstavitve poročila sta 
se poleg sodelavcev komisi-
je udeležila tudi predsednik 
državnega sveta Republike 
Slovenije Alojz Kovšca in lju-
bljanski nadškof metropolit 
Stanislav Zore. Za omenje-
no poročilo sta poleg Alojza 

Kovšce – v državnem sve-
tu je bil oktobra lani načrto-
van posvet o vojnih grobo-
vih, pa je zaradi pandemije 
odpadel – uvodna članka na-
pisala tudi predsednik repu-
blike Borut Pahor in mini-

ster za obrambo Matej To-
nin. Obrambno ministrstvo 
po novem prevzema skrb za 
vojne grobove, zato nastaja 
v okviru Uprave za vojaško 

dediščino nov sektor za voj-
ne grobove. 

Popis slovenskih vojnih 
grobov v tujini je nespodob-
no pomanjkljiv, so dr. Jože 
Dežman in sodelavci zapisa-
li v poročilo. Slovenci naj bi 

v obeh vojnah umirali v več 
kot tridesetih državah sve-
ta, vendar za tretjino od oko-
li dvajset tisoč pokojnih še ni 
ugotovljeno, kje so umrli in 

kje so pokopani. Gre za kra-
je smrti in grobove izgnan-
cev, prisilnih delavcev, inter-
nirancev in prisilno mobilizi-
ranih v okupatorske vojske. 
Tako v koncentracijskem 
taborišču Dachau na 1805 
umorjenih slovenskih tabo-
riščnikov spominja le skro-
mna spominska plošča, dr-
žave naslednice nekdanje Ju-
goslavije pa se že leta neuspe-
šno dogovarjajo, da bi v bloku 
17 v taborišču Auschwitz ob-
novile dostojno spominsko 
razstavo. 

Republika Slovenija že vsa 
leta obstoja rešuje, v nekate-
rih obdobjih manj in v neka-
terih bolj uspešno, vpraša-
nje prikritih morišč in grobi-
šč. Leta 2003, ko je bil sprejet 
zakon o vojnih grobiščih, jih 
je bilo evidentiranih več kot 
380, danes pa jih je znanih 
okrog sedemsto. Delno ali v 
celoti so izkopani posmrtni 
ostanki več kot pet tisoč lju-
di, pokopanih pa jih je bilo 
nad tri tisoč. Nekatera grobi-
šča so potrjena s sondiranji 
in urejena v naravi. Še vedno 
pa nismo na točki, da bi bila 
pravica do groba in spomina 
za vse žrtve nesporna.

Marsikaj bo, tako upa ko-
misija za prikrita grobišča, 
pojasnila in postavila na svoje 
mesto dopolnjena podatkov-
na in prostorska baza prik-
ritih vojnih grobišč kot pod-
laga za upravljanje registra 
vseh vojnih grobišč. V števil-
nih primerih ni jasno, kdo je 
pokopan v grobnici oziroma 
v grobišču, kje je kraj njego-
ve smrti in podobno. To ve-
lja tako za partizanske gro-
bove, še bolj pa za grobove 
njihovih nasprotnikov. 

Mrtvi še čakajo na grobove
Država ne ureja vojnih grobov skladno z lastno zakonodajo in predpisi ter mednarodnim pravom, pravi 
predsednik Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman.

Dr. Jože Dežman (v sredini) z ljubljanskim nadškofom 
Stanislavom Zoretom (levo) in predsednikom državnega 
sveta Alojzom Kovšco

Zadnje čase, še zlasti po obisku predsednika slovenske 
vlade Janeza Janše v Zagrebu pri predsedniku 
hrvaške vlade Andreju Plenkoviću, kjer naj bi se 
domnevno pogovarjala tudi o grobiščih pobitih 
Hrvatov na območju Škofje Loke, so se spet pojavile 
govorice o 250 pobitih hrvaških otrocih, ki naj bi jih 
zmetali v Matjaževo jamo pri Pevnem. Predsednik 
Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman je na naše 
vprašanje, ali je v tem kaj resnice, v petek odgovoril, 
da so v Matjaževi jami leta 2009 našli šest nepopolnih 
skeletov odraslih oseb, ne pa otrok. Kje naj bi bili 
pobiti otroci, ni znano.

Za nedeljo, 11. julija 2021, 
je razpisan zakonodajni re-
ferendum o Zakonu o spre-
membah in dopolnitvah Za-
kona o vodah (ZV-1G). Ure-
dništvo bo v času referen-
dumske kampanje, ki se 
začne v četrtek, 10. junija 
2021, samostojno odločalo 
o objavah z referendumsko 
tematiko in zavrnilo poprav-
ke in druge objave vsem, ki 

jih bodo poskušali izkoristi-
ti za prikrito referendum-
sko kampanjo. Vsi, ki so za-
interesirani za referendum, 
lahko naročijo oglasne ob-
jave, pri katerih bo nave-
den naročnik, ki odgovarja 
za točnost in resničnost na-
vedb v oglasu.

                         Marija Volčjak, 
odgovorna urednica

Referendumska pravila

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Z včerajšnjim 
dnem so se zrahljali ukrepi 
za nastanitvene zmogljivo-
sti, obisk kulturnih in špor-
tnih prireditev, bazenov, jav-
ni potniški promet, gradbe-
nih del, kongresna dejav-
nost ... O tem, zakaj je potre-
ben sistem PCT (preboleli, 
cepljeni, testirani), je vodja 
svetovalne skupine pri mini-
strstvu za zdravje dr. Mate-
ja Logar včeraj pojasnila, da 
to ni samo slovenska poseb-
nost, ampak imajo ta sistem 
tudi v številnih drugih drža-
vah, da »lahko izvajamo do-
ločene aktivnosti, ki jih sicer 

ne bi mogli, in poskrbimo za 
varnost udeležencev.«

Sedemdnevno povpre-
čje okužb s koronavirusom 
je bilo včeraj na ravni drža-
ve 242, 14-dnevna inciden-
ca obolelih na sto tisoč pre-
bivalcev pa 173. »Slovenija 
izpolnjuje svoje lastne kri-
terije za zeleno fazo, kar pa 
ne velja za evropski krite-
rij, po katerem smo še ved-
no v rdečem območju. Ima-
mo bistveno slabšo epide-
miološko situacijo kot neka-
tere druge države. Še vedno 
so potrebni določeni ukre-
pi,« je opozorila Logarjeva. 
Evropski kriterij za zeleno 
fazo je 14-dnevna incidenca 

pod 25 okužb in manj kot 
štirje odstotki pozitivnih te-
stov. V nedeljo je bilo pri nas 
s 1329 PCR-testi potrjenih 
57 okužb, delež pozitivnih je 
bil 4,3-odstoten.

S prvim odmerkom je pri 
nas cepljenih blizu 720 ti-
soč ljudi, polno cepljenih pa 
skoraj 480 tisoč. Vsaj 60-od-
stotno precepljenost s prvim 
odmerkom dosegajo vse sta-
rostne skupine nad 65 let. 
Med slovenskimi občinami 
z deležem največ polno cep-
ljenih je Bohinj, včeraj je bil 
ta delež 32,6-odstoten. 

Ker je tedensko povprečje 
okužb manjše od tristo, lah-
ko epidemiologi učinkovito 

spremljajo stike in tako po-
magajo še dodatno in hitre-
je zmanjšati število okuže-
nih oseb v populaciji. Aktiv-
nih primerov okužb v državi 
se giblje okrog 3600. Na šir-
šem Gorenjskem so na pri-
mer v soboto po podatkih 
Covid-19 Sledilnika potrdili 
po štiri nove okužbe v obči-
nah Kranj in Medvode, v Ka-
mniku in Gorjah po tri, v Ra-
dovljici dve, na Jesenicah in 
v Vodicah po eno.

Število hospitaliziranih 
bolnikov je včeraj znova ne-
koliko naraslo. Hospitalizi-
rani so bili 203 covidni bol-
niki, od tega 51 v intenzivni 
negi.

Sistem PCT ni slovenska posebnost
Včeraj so se zrahljali ukrepi za nekatere dejavnosti. Polno cepljenih proti covidu-19 je blizu 420 tisoč.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Banka Slovenije je ob 
30-letnici slovenske države 
in ustanovitve Banke Slove-
nije v svojih prostorih v Lju-
bljani odprla muzej, s kate-
rim želi prispevati k finanč-
nemu opismenjevanju otrok 
in odraslih. Osrednji del mu-
zeja je namenjen vlogi Ban-
ke Slovenije pri osamosvaja-
nju in nadaljnjem razvoju dr-
žave ter njeni sedanji vlogi v 
okviru evrosistema. Obisko-
valci muzeja se tako lahko 
seznanijo s ključnimi mejni-
ki v zgodovini Banke Slove-
nije, s posebnim poudarkom 
na tolarju kot naši nacionalni 

valuti, spoznajo vlogo zlata v 
centralnem bančništvu in 
potežkajo pravo palico iz zla-
ta, prepoznajo prave bankov-
ce od ponarejenih ter razli-
ke med evrskimi kovanci v 
posameznih državah evro-
sistema, spoznajo uničenje 
poškodovanih in izrabljenih 
bankovcev, se naučijo, kako 
pomembna je nizka infla-
cija, in se tudi preizkusijo v 
skrbi za stabilnost cen. Pred-
stavlja tudi sedanje delovanje 
Banke Slovenije, ki vključuje 
štiri področja – denarno poli-
tiko, nadzor poslovanja ban-
čnega sistema, finančno sta-
bilnost in reševanje težav fi-
nančnega sistema.  

Muzej Banke Slovenije
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Onkraj flamingov in kopalk

KOMENTAR
Marjana Ahačič

V Bohinju so se prejšnji 
teden odločili, da poleti 
na jezeru nočejo gledati 

velikih napihljivih plastičnih 
pripomočkov za zabavo na 
vodi, da na obalah ne bodo 
več tolerirali glasne glasbe in 
da na spomeniško zaščitenem 
mostu pred cerkvijo v Ribče-
vem Lazu ne dopuščajo zadr-
ževanja zgolj v kopalkah.

Odločitev je odprla kar 
nekaj dilem. Zakaj torej na-
pihljivi labodi motijo podobo 
jezera, pisan spekter najra-
zličnejših plovil pa ne? Zakaj 
lahko uporabljamo otroški 
plavalni obroč, ki ima obliko 
laboda, napihljivega f lamin-
ga, na katerega se v vodi le nas-
lonimo, pa ne? Je prav, da se 
iz zvočnikov bližnjih lokalov 
sliši harmonika, zabave želj-
na mladina pa si dne ob vodi 
ne sme popestriti z glasbo, ki 
jim je ljuba? In tudi: je pravič-
no, da dama v bikiniju ne sme 
uživati v razgledu, ki se ponu-
ja s slikovitega mostu, njenega 
spremljevalca, ki svoje pisano, 
do kolen segajoče oblačilo po 
potrebi enkrat imenuje kopal-
ke, drugič pa kratke hlače, ne 
preganja nihče?

Kdo bo tisti, ki bo preverjal, 
ali se obiskovalci držijo pra-
vil ali ne? V poletni gneči že 
tako preobremenjeni občinski 
redarji? Policisti, ki bodo med 
enim in drugim zastojem ali 
bog ne daj prometno nesrečo 
pogledali še, ali je na obalah je-
zera vse po predpisih? Turistič-
na policija, sestavljena iz ne-
izkušenih študentov, ki bodo 

reagirali preostro ali preblago?
Kaj bo glede upoštevanja 

novih pravil prineslo poletje 
in z njo turistična sezona, je 
težko napovedati. V Bohinju 
obljubljajo, da za zdaj tistih, 
ki se predpisov ne bodo drža-
li, ne bodo kaznovali, ampak 
le opozarjali. In rekla bi, da je 
tako tudi najbolj prav. 

Morda sem preveč optimi-
stična, celo naivna, ampak 
trdno sem prepričana, da lepa 
beseda in jasno pojasnilo, za-
kaj nekaj mora biti tako, kot 
si je nekdo zamislil, zaležeta 
mnogo mnogo več kot gola 
uvedba predpisa ter nato nad-
zor in kaznovanje neposluš-
nih. 

Bohinj je čudovit in Bohinj-
sko jezero je biser v njem. Oza-
vestiti moramo, kakšno srečo 
imamo, da lahko tako rekoč 
neomejeno uživamo v njegovi 
lepoti. Da je to (še) mogoče, se 
moramo zahvaliti prednikom, 
ki so ga znali zaščititi in ohra-
niti. Naša dolžnost je, da uži-
tek ob pogledu na spokojnost 
te izjemne narave omogočimo 
tudi svojim otrokom. Kopali-
šča, kamor lahko privlečemo 
pisano kramo, ki nam je v za-
bavo, so tako rekoč v vsakem 
kraju in tudi Gardaland, kjer 
so plavajoče skulpture glavna 
atrakcija, ni prav daleč. Bistro 
ledeniško jezero v osrčju naše-
ga edinega narodnega parka 
pa je kraj, kjer se je treba obna-
šati previdno in spoštljivo. 

To, se mi zdi, je sporočilo, 
ki seže onkraj f lamingov in 
kopalk. 

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Zemljiš-
ča k nekaj stanovanjskim hi-
šam v Ročevnici so krajani 
kupili leta 1989. Naslovnik 
plačil je bil tedanji občinski 
sklad stavbnih zemljišč, la-
stniki hiš so položnice pla-
čali in podpisali pogodbe. 
Kasneje se je izkazalo, da na 
občini dolžnega zemljiškok-
njižnega vpisa takrat niso 
opravili in je ena od dena-
cionalizacijskih upravičenk 
zemljišča zahtevala nazaj. 
Odvetnica krajanov (na sed-
mih naslovih) Mateja Liko-
zar Rogelj je enkrat že do-
segla odločbe o izreku nič-
nosti denacionalizacijskih 
odločb, ker se, kot je poja-
snila, zazidana (funkcional-
na) zemljišča v postopkih 
denacionalizacije ne vrača-
jo. Kar pa je krajane znova 
skrbelo, so bile vložene iz-
vršbe iz vzporednega civil-
nega sodnega postopka. Do 
prve izvršbe na podlagi sod-
ne odločbe je prišlo pred 
kratkim. »Na zemljišču veli-
kosti 106 kvadratnih metrov 
smo imeli rastlinjak, gugal-
nico, kamin, klopce. Izvrši-
telj nam je določil 48-urni 
rok, da vse odstranimo, pri 
tem so nam pomagali sosed-
je,« so pripovedovali Horva-
tičevi, razočarani in obupa-
ni; oče je star 84 let in v sla-
bem zdravstvenem stanju. 

Vendar pa, kot je opozori-
la Mateja Likozar Rogelj, je 
eno sodišče sprejelo tri raz-
lične odločitve ob identič-
nem dejanskem in pravnem 
stanju; v drugih dveh zade-
vah je bil zahtevek denacio-
nalizacijske upravičenke za-
vrnjen. 

Kaj pravi druga stran

Odvetnik Aleš Paulin je 
potrdil, da v izvršilnem po-
stopku Okrajnega sodišča v 
Kranju zastopa upnico Ano 
Butala iz Ljubljane proti 
dolžniku Stjepanu Horva-
tiču iz Ročevnice. Zastopa-
nje v navedeni zadevi je na 
podlagi pooblastila prevzel 
maja 2021. »V drugih izvr-
šilnih postopkih upnice za 
zdaj ne zastopam. Po podat-
kih, s katerimi razpolagam, 
je bila denacionalizacijska 
upravičenka pripravljena 
skleniti korektno in ustre-
zno sodno poravnavo za ce-
lotno rešitev zadeve,« je po-
vedal Paulin, prepričan, da v 
konkretnih primerih ne gre 
za funkcionalna zemljišča. 
»Denacionalizacijsko upra-
vičenko zastopam še v dveh 
drugih pravdnih zadevah na 

Okrajnem sodišču v Kranju, 
ki so še v teku na območju 
Ročevnice,« je še pojasnil 
Paulin. 

Tako sem obupan, da bi 
že zdaj vse podrl

Krajani so za Gorenjski 
glas že pred časom poveda-
li, da so bili o spremenje-
nem lastništvu parcel leta 
2004 obveščeni šele dva dni 
za tem, ko je potekel rok za 
pritožbo. In sprašujejo, za-
kaj se Upravna enota (UE) 
Tržič, ki je tedaj vodila po-
stopek denacionalizacije, ni 
o dejanskem stanju prepri-
čala z ogledom na terenu, 
kar je bil eden od razlogov, 

da je vrhovno sodišče uprav-
ni postopek vrnilo v ponov-
no obravnavo. Medtem je 
zadevo v obravnavo prevze-
lo UE Laško, ker so s tem 
primerom neobremenjeni, 
in so na sedmih naslovih v 
Ročevnici že prejeli odločbe 
o izreku ničnosti denaciona-
lizacijskih odločb iz let 1999 
in 2000. A zadeva še ni za-
ključena, na isti lastnini teče 
več postopkov. 

»Na stotih kvadratnih me-
trih zemljišča, ki sta ga pošte-
no plačala moja starša, ima-
mo brunarico in drvarnico. 
Tako sem obupan, da bi že 
zdaj najraje vse kar podrl,« je 
pripovedoval Boris Hajsan.

Občina prijavljena, ker jim 
je pomagala 

Občina Tržič je leta 2017 
priznala moralno in materi-
alno soodgovornost do priza-
detih krajanov in s skoraj so-
glasnim sklepom občinske-
ga sveta odločila, da bo po-
ravnala vse njihove stroške 
od 30. marca 2017 dalje, ki 
jih imajo v sodnih in uprav-
nih postopkih, ter odvetni-
ške stroške. Občina je bila 
pred kratkim prijavljena, da 
je tretjim osebam pomaga-
la pokrivati stroške zasebne-
ga pravdanja. »Pomoč kraja-
nom utemeljujem s tem, da 
so bili tedaj na občini soodgo-
vorni, da ni prišlo do vpisa v 
zemljiško knjigo. Vse do pri-
jave smo mislili, da je odloči-
tev občinskega sveta, da kra-
janom pomagamo, človeška 
in pravična. Zdaj se očitno 
kaže, da ni pravnih podlag 
in bodo najprej sodišča mo-
rala pri teh postopkih opravi-
ti svoje, potem pa bodo ime-
li občani tudi pravico obrni-
ti se na sodišče in zahteva-
ti, da se ugotovi, kakšna je in 
na koliko ovrednotena sood-
govornost Občine in UE Tr-
žič,« je povedal tržiški župan 
Borut Sajovic. Po njegovem 
bi morali pooblaščenci de-
nacionalizacijske upravičen-
ke počakati vsaj toliko, da se 
»dokončno razreši osnovno 
pravno vprašanje, ali je bila 
vrnitev funkcionalnih ze-
mljišč pravilna ali ne«. 

Znova ostajamo sami

... pravijo prizadeti krajani, 
med njimi starostniki, prep-
rosti in skromni ljudje, ki pri-
tiska, kot pravijo »močnejših 
strani« več ne zmorejo. Dru-
žina Pintarič je povedala, da 
so za teh sto kvadratov zem-
lje plačali že vsaj štirikrat, če 
seštejejo vse stroške, ki so jih 
imeli.

Prva izvršba, krajani obupani
»Na zemljišču velikosti 106 kvadratnih metrov smo imeli rastlinjak, gugalnico, kamin, klopce. 
Izvršitelj nam je določil 48-urni rok, da vse odstranimo, pri tem so nam pomagali sosedje,« so 
pripovedovali Horvatičevi, razočarani in obupani. V Ročevnici se na sedmih naslovih težave iz postopka 
denacionalizacije vlečejo že vrsto let. Prišlo je do prve izvršbe, epiloga za vse še ni ...

»Ko izgubiš nekaj, za kar si pošteno plačal, čeprav imaš 
dokumente, pogodbe, račune, v našem primeru ne velja 
nič in si za poštenost kaznovan, tisti, ki pa so našo kalvarijo 
zakuhali, pa mirno spijo ...« / Foto: vir FB Tržičan

Po sodni odločbi ... zemljišče zravnano. Rastlinjak, 
gugalnica, kamin, klopce podrti ležijo na kupu (levo) ...

Sestali so se z županom Borutom Sajovicem. / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

Jesenice – V četrtek je pred-
sednik LMŠ Marjan Šarec z 
ekipo obiskal Jesenice in Ra-
dovljico. Kot je povedal, na ta 
način želijo krepiti stranko 
na terenu in dejavneje vsto-
piti na lokalno in regionalno 
raven.

Na Jesenicah se je najprej 
srečal z županom Občine Je-
senice Blažem Račičem, go-
vorila sta predvsem o grad-
nji bodoče regijske bolnišni-
ce. Župan Račič je ponovno 
predstavil argumente, zakaj 
ta mora ostati na Jesenicah. 

»Župan nam je predstavil 
načrte za novo bolnišnico, 
tudi prostorske variante za 
novogradnjo. Obrazložil je 
argumente Občine Jesenice, 
ki si prizadeva, da bi bila no-
vogradnja spet tukaj. Župan 
si seveda želi, da Jesenice ne 
bi stagnirale, da bi ohranile 

svojo vlogo in da kot obmej-
na občina ne bi postale ob-
robje,« je dejal Šarec, ki se 
je zatem pogovarjal tudi s 
predstavniki lokalnega od-
bora ter občinskimi svetniki 
stranke LMŠ na Jesenicah. 
Obisk je nadaljeval v Rado-
vljici, kjer se je prav tako sre-
čal s člani stranke.

»Epidemija nam je nekoli-
ko onemogočila regijske obi-
ske. Takoj ko je bilo mogo-
če, smo šli na teren, saj sama 
stranka LMŠ izhaja iz terena, 
iz lokalnega okolja. Zato nas 
seveda lokalne problemati-
ke zelo zanimajo. V nadalje-
vanju bomo obiskali čim več 
krajev in regij. Na terenu mo-
ramo najti rešitve, predvsem 
pa smo tukaj zato, da prisluh-
nemo, kaj nam imajo ljudje 
na terenu povedati, da bomo 
lahko potem v državnem 
zboru zagovarjali dobre re-
šitve,« je dejal Šarec.

Šarec na Jesenicah 
in v Radovljici
Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec je bil na 
regijskem obisku na Jesenicah in v Radovljici.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec se je z jeseniškim županom 
Blažem Račičem pogovarjal predvsem o novi regijski 
bolnišnici.

Maša Likosar

Kranjska Gora – Do odprtja 
nove šole v Kranjski Gori se 
je osnovnošolsko izobraže-
vanje izvajalo v šolskih stav-
bah v Ratečah, Kranjski Gori 
in Gozdu - Martuljku. »Če 
se poizkušamo vživeti v ta-
kratni čas, bomo spoznali, 
da so se občani zavedali, da 
mora nova šola stati na naj-
boljšem mestu. Tam, kjer se 
bodo otroci iz teh krajev naj-
bolje počutili in veliko nau-
čili,« je dejal ravnatelj Milan 
Rogelj in dodal: »Kolektiv je 
skupaj z vodstvom oblikoval 
sodoben program, prilago-
jen tukajšnjim hitro razvija-
jočim se turističnim krajem. 
Naravne danosti so omogo-
čile, da so poleg pouka začeli 
izvajati tedenske tečaje smu-
čanja, smučarskega teka in 
plavanja.« Poudaril je še, da 
je šola vedno imela podporo 
lokalnega okolja in Občine 
Kranjska Gora. 

Župan Občine Kranj-
ska Gora Janez Hrovat se 
je ob tem spomnil svojih 

osnovnošolskih dni. »Kot 
prvošolec sem ravno pred 
petdesetimi leti zakorakal v 
popolnoma novo šolo, na kar 
smo bili učenci tedaj zelo po-
nosni. Šola vsa leta izpolnjuje 
visoke standarde in se ume-
šča na nivo najboljših šol, kar 
otrokom in učiteljem nudi 

odlične pogoje vzgoje in izo-
braževanja,« je dejal župan.

Prireditev ob 50-letnici 
šole so pripravili v treh sko-
pih, kjer so se predstavi-
le prva, druga in tretja tria-
da. Vsi učenci so prejeli roč-
no izdelano torbico, ki jih je 
sešila Vesna Markelj, v njej 

pa šolski časopis z naslovom 
Preplet, ki so ga izdali ob šol-
skem jubileju. Pri njegovi 
izdelavi so sodelovale Cvet-
ka Pavlovčič, Katarina Kej-
žar, Marta Mertelj in Barba-
ra Puš. Šolski časopis bodo 
prejela tudi gospodinjstva v 
kranjskogorski občini.

Jubilej kranjskogorske osnovne šole
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora je 27. maja praznovala petdeseto obletnico odprtja. Ob 
jubileju so pripravili rojstnodnevno prireditev. 

Prireditev ob 50-letnici Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so pripravili v treh 
skopih, kjer so se predstavili učenci vseh treh triad. / Foto: Tina Dokl 

Marjana Ahačič

Kropa – Župan Ciril Globoč-
nik je tako v četrtek na krajši 
slovesnosti, ki so jo pripravi-
li v Kulturnem domu v Kro-
pi, izročil priznanja občin-
skim nagrajenkam in nagra-
jencem.

Plakete Antona Toma-
ža Linharta so prejeli Vil-
ma Kravanja Gosnik za 
udejstvovanje na področju 
ljubiteljske kulture, Kultur-
no-turistično društvo Kam-
na Gorica za turistično pro-
mocijo kraja, ohranjanje tra-
dicije in bogatenje kulturne-
ga življenja v skupnosti in 
Petja Zorec za uspehe v mo-
dnem oblikovanju. 

Pečate Občine Radovljica 
je župan izročil Slavici Sor-
šak za prostovoljstvo v dru-
štvih in projektih, Urošu 
Štefelinu, kuharskemu moj-
stru iz Vile Podvin, ob preje-
mu Michelinove zvezdice za 
dosežke na področju kulina-
rike in turizma ter Marjanu 
Mohoriču za vzorno obnovo 
rojstne hiše dr. Lovra Toma-
na v Kamni Gorici. Meda-
ljo Občine Radovljica pa so 
za promocijo turistične de-
stinacije prejeli sodelujoči 
v projektu Okusi Radol'ce: 

Turizem in kultura Radovlji-
ca, Gostilna Avguštin, Gos-
tišče Draga, Gostilna Kun-
stelj, Gostilna Lectar, Go-
stilna Pr' Tavčar, Gostišče 
Tulipan, Restavracija Cen-
ter, Restavracija Tabor, Vila 
Podvin in Vinoteka Sodček.

Med nagrajenci so tudi 
študenti, ki so lani z odliko 
opravili zaključni letnik štu-
dija in diplomo in so zato 
prejeli posebna priznanja in 
denarno nagrado za nadalj-
nje strokovno izpopolnje-
vanje. To so Ines Jelenec iz 

Radovljice, profesorica ma-
tematike in računalništva, 
Igor Jurekovič iz Radovljice, 
magister sociologije, Katari-
na Klinar z Brezij, diplomi-
rana inženirka laboratorij-
ske biomedicine, Leja Ma-
uko s Posavca, diplomira-
na psihologinja, Manca Ur-
šič iz Radovljice, diplomira-
na literarna komparativistka 
in slovenistka, in Grega Va-
uhnik iz Radovljice, magi-
ster prava.

Župan Ciril Globočnik 
je nagrajencem čestital za 

dosežke in se jim zahvalil 
za njihovo delovanje, s ka-
terim bogatijo javno življe-
nje v svojem in širšem oko-
lju. Kulturni program slo-
vesnosti so oblikovali rež-
iser in scenarist Rok An-
dres, sopranistka Liza Špa-
rovec ob spremljavi kita-
rista Zorana Kaličanina 
in člani dramske in lite-
rarne skupine Kulturnega 
društva Kropa Mojca Ško-
fic, Andraž Pavlič, Alma Je-
lenc, Špela Habjanič in Pe-
tra Krasnič.

Nagrajencem izročili priznanja
Ker decembra prireditve ob občinskem prazniku zaradi epidemije ni bilo mogoče izpeljati, je Občina 
Radovljica krajšo slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj pripravila nekaj mesecev kasneje.

Občinski nagrajenci in župan Ciril Globočnik na slovesnosti, ki so jo zaradi razmer 
pripravili pol leta po občinskem prazniku, tokrat na popolnoma prenovljenem odru dvorane 
Kulturnega doma v Kropi. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Montel Energetika.
NET je po dveh letih v okvi-
ru spletnega dogodka En.ob-
čina & En.management 021 
pred dnevi razglasila zma-
govalne med energetsko 
najprodornejšimi sloven-
skimi občinami. Zmago-
valka med malimi občina-
mi je Miklavž na Dravskem 
polju, med srednjimi obči-
nami sta dve – Ajdovščina 
in Tržič. Zmagovalka med 
mestnimi občinami je Nova 
Gorica. Podelili so tudi po-
sebno priznanje za usta-
novitev energetske skup-
nosti, ki je šlo v roke Obči-
ni Luče. Za Občino Tržič so 
v obrazložitvi zapisali, da jo 
odlikuje celostni pristop na 

področju trajnostnosti s ce-
lovitimi ukrepi na vseh pod-
ročjih življenja in dela. Tako 
so denimo pridobili tudi cer-
tifikat trajnostne destinacije 
znotraj mednarodne sheme 
zelenega turizma. Njihove 
številne aktivnosti so usmer-
jene v trajnostno mobilnost 
z izposojo koles in vzposta-
vitvijo nove kolesarske po-
vezave. Sredstva namenja-
jo tudi digitalizaciji (na pri-
mer razsvetljave) in nasploh 
zelenemu prehodu. V zad-
njih desetih letih jim je z or-
ganizacijskimi in investicij-
skimi ukrepi uspelo znižati 
povprečno letno rabo toplo-
te občinskih stavb, izvajajo 
tudi številne evropske pro-
jekte, je še zapisano v obra-
zložitvi priznanja. 

Tržič med energetsko 
najprodornejšimi
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Izberi d. o. o. želi 
sodelovati z vami!

Zakaj?

Želimo 
sodelovati s 
samostojnimi 
podjetniki 
in osebami 
z dopolnilno 
dejavnostjo 
ter lastnim 
prevozom.

Če vam je pisano na kožo
• delo v jutranjih urah,
• pogodbeno in stimulativno plačilo,
• dolgoročno sodelovanje,

vas vabimo, da se nam
pridružite kot

raznašalec (m/ž)
za Tržič in okolica, Bitnje 

pri Kranju, Besnica, Britof, 
Kranj , Škofja loka z okolico, 

Železniki z okolico

Vaš klic z veseljem pričakujemo
na telefonski številki 040/889 577,
lahko pa nam pišete tudi na naslov:
Izberi, d. o. o., Dunajska 5,
1000 Ljubljana, ali po e-pošti:
zaposlitev@izberi.si ali  
tomaz.vidmar@izberi.si.

Izberi d. o. o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

Maša Likosar

Bled – Epidemija covida-19 
je zavetišču za eksotične ži-
vali omejila glavni finančni 
vir, ki ga je predstavljala raz-
stava Čudovite živali na Ble-
du in je bila večji del lanske-
ga in letošnjega leta zaprta. S 
tem namenom so v začetku 
februarja sklicali akcijo Ču-
dovite živali potrebujejo po-
moč, kjer so s SMS-sporo-
čili zbirali sredstva. Poteka-
la je do konca aprila, v pič-
lih treh mesecih pa so zbrali 
10.700 evrov, ki so jih name-
nili poplačilu stroškov naje-
mnega prostora, hrane in ve-
terinarskih storitev ter izgra-
dnji novih terarijev. 

Biologinja Nika Leben, 
vodja zavetišča in razsta-
ve, je neizmerno hvaležna 
vsem, ki so s telefonskimi 
in materialnimi donacijami 
ter prostovoljnim delom po-
magali pri oskrbi in izboljša-
nju življenjskih pogojev ek-
sotičnih živali. »Več živali 
smo preselili v nove in več-
je terarije. Nov dom so med 
drugim dobili legvan Lenny 
kot osrednja atrakcija razsta-
ve, nove legvanke, burman-
ski pitoni ter anakonde. Kaj-
man pa je odšel v živalski vrt 

v Radence,« je dejala Lebno-
va in dodala: »Preoblikova-
li smo postavitev razstave in 
s tem povečali njeno izobra-
ževalno noto. Povečali smo 
sobo za kuščarje in nočno 
sobo naredili prijaznejšo za 
obiskovalce. Muzejsko sobo 
smo preuredili v učilnico, 
kjer bodo dobrodošle šolske 
skupine, in zelo sem vese-
la, da se je nekaj šol že pri-
javilo.« 

V času epidemije je Leb-
novi pomoč ponudilo več 
kot 15 prostovoljcev, ki so 
zlasti v zadnjem mesecu pri 
oskrbi in urejanju razstav-
nega prostora pripomogli z 
več kot tristo urami prosto-
voljnega dela. »Prostor je v 
najemu, in dokler lastnik 
ne bo zgradil načrtovane 
restavracije, bomo ostali tu-
kaj in želimo si, da čim dlje, 
ker je lokacija lepa in lahko 

dostopna za obiskovalce. 
V prihodnje pa upamo, da 
bomo našli stalni prostor 
oziroma dom za naše ekso-
tične živali,« je še poudari-
la Lebnova. 

Razstavo, kjer je trenutno 
na ogled približno 130 ekso-
tičnih živali, so ponovno od-
prli minuli konec tedna. Do 
25. junija bo odprta od pet-
ka do nedelje, potem pa vsak 
dan od 10. do 18. ure.

Pomagali eksotičnim živalim 
Pred ponovnim odprtjem razstave Čudovite živali na Bledu je vodja Nika Leben predstavila uspešno 
zaključeno trimesečno akcijo zbiranja donatorskih sredstev Čudovite živali potrebujejo pomoč in 
novosti, ki se obiskovalcem obetajo ob ponovnem obisku razstave.

Vodja zavetišča za eksotične živali Nika Leben ob razstavi Čudovite živali na Bledu, ki je od 
minulega konca tedna ponovno na ogled / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pred dnevi na por-
talu javnih naročil in svoji 
spletni strani objavila skup-
no naročilo dvanajstih jav-
nih zavodov, preko katerega 
želi pridobiti lokalno pride-
lana živila za prehrano naj-
ranljivejših skupin (otroci, 
starejši). Javno naročilo za 
nakup konvencionalnih in 
ekoloških živil z vzpostavi-
tvijo dinamičnega nabavne-
ga sistema je objavljeno za 
Kranjske vrtce in osnovne 
šole iz Kranja, Nakla, Šen-
čurja in Cerkelj na Gorenj-
skem. Ocenjena vrednost 
živil v štirih letih je 15 mi-
lijonov evrov. Pri izbiri do-
baviteljev bodo poleg eko-
nomsko najugodnejših po-
nudb upoštevana tudi meri-
la iz shem kakovosti, kar bo 
omogočalo izbiro lokalnih 
in ekoloških pridelovalcev. 

Izvedba skupnega javne-
ga naročila živil javnih zavo-
dov preko dinamičnega na-
bavnega sistema je najpo-
membnejši projekt za po-
večanje lokalne prehranske 
samooskrbe, poudarjajo na 
MOK. Zaradi zahtevnosti 

projekta so k sodelovanju 
povabili GZS – Zbornico 
kmetijskih in živilskih pod-
jetij in podjetje Praetor, ki 
bo formalno pravno vodi-
lo postopek. Bistvena pred-
nost dinamičnega nabav-
nega sistema v primerjavi z 
drugimi oblikami javnega 
naročanja je, da zakonsko 
ni časovno omejen, hkrati 
pa se lahko ves čas njego-
vega trajanja pod istimi po-
goji prijavljajo novi ponu-
dniki, ki bi želeli dobavlja-
ti živila. Katalog živil za jav-
no naročanje, ki je produkt 
GZS, je spletna aplikacija, 
ki javnim zavodom omo-
goča hitro in učinkovito ce-
lostno pripravo javnega na-
ročila živil.

Prvih pet javnih zavodov, 
ki jim pogodbe za dobavo ži-
vil potečejo že letos, bo ime-
lo do septembra že sklenje-
ne nove pogodbe z dobavi-
telji, v štirih letih pa se bo 
v sistem vključilo vseh dva-
najst zavodov. Sistem omo-
goča, da se v projekt vključijo 
še drugi javni zavodi, kar je 
cilj MOK, saj želi povečati lo-
kalno samooskrbo ter zago-
tavljati zdravo, ekološko ter 
lokalno prehrano.

Iščejo lokalne pridelovalce

Aleš Senožetnik

Cerklje – Varnostne razmere 
na območju občine Cerklje 
so ugodne, ugotavlja koman-
dir kranjske policijske posta-
je Matjaž Završnik, ki je po-
ročilo za lansko leto prejšnji 
teden predstavil cerkljan-
skim svetnikom. Trend šte-
vila obravnavanih kaznivih 
dejanj na območju policij-
ske postaje je v zadnjih letih 
v upadu. V Cerkljah so tako 
lani obravnavali 116 kazni-
vih dejanj, kar je najmanj v 

zadnjih enajstih letih. Po-
licisti so obravnavali devet 
vlomov v stanovanjske hiše 
in tudi 17 vlomov v vozila, 
zato pozivajo voznike, da na 
vidnih mestih v avtomobilih 
ne puščajo vrednih predme-
tov, saj je največkrat prav to 
razlog za vlom. Razveselji-
vo je, da v občini lani ni bilo 
ropa ali roparske tatvine.

Zmanjšuje se tudi število 
prometnih nesreč. Lani so 
jih obravnavali 69, od tega 
17 z lažjimi ter pet s težjimi 
telesnimi poškodbami, žal 

pa tudi eno s smrtnim izi-
dom. Zgodila se je na ces-
ti med letališčem in Vašco. 
Kot je opozoril svetnik Mar-
ko Bolka, je ta cesta nevarna 
tudi zaradi dreves, ki raste-
jo v neposredni bližini ces-
tišča, zato je pozval k izbolj-
šanju prometne varnosti na 
tem delu. Po besedah župa-
na Franca Čebulja je občina 
že opozorila Zavod za goz-
dove, naj lastniki odstrani-
jo drevesa, ki so tik ob ces-
ti, nekateri so to že storili, 
drugi pa še ne. Občina sicer 

pripravlja tudi obvoznico 
mimo vasi, ki bo po mne-
nju župana tudi prispeva-
la k izboljšanju prometne 
varnosti na tem delu. »Vsa-
ka žrtev je preveč, zato se 
pridružujem mnenju, da je 
treba stanje izboljšati. Mis-
lim, da sama infrastruktu-
ra ni slaba, vendar ji je tre-
ba dodati elemente za po-
večanje prometne varnos-
ti. Občinska uprava se z ob-
novami in gradnjo cest tru-
di, da je stanje vedno bolj-
še,« pa je ob tem dejal vodja 
policijskega okoliša Robert 
Šebenik, ki na tem obmo-
čju službo opravlja že dvaj-
set let. Ob tem je poudaril, 
da se stanje varnosti na ob-
močju Cerkelj ves ta čas iz-
boljšuje.

Cerklje vse varnejše
V Cerkljah je bilo lani storjenih najmanj kaznivih dejanj v preteklih enajstih letih.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Občina 
Bohinj bo gospodarstvu in 
nevladnim organizacijam 
oziroma društvom ter štu-
dentom in dijakom poma-
gala omiliti posledice epi-
demije covida-19. Občin-
ski svet je tako na zadnji 

seji sprejel odlok, s kate-
rim zagotavljajo pomoč go-
spodarskim subjektom z 
območja Bohinja, ki so za-
radi prepovedi ali omejitve 
poslovanja med epidemi-
jo utrpeli izpad dohodka, in 
sicer tako, da jih bodo delno 
oprostili plačila nadomesti-
la stavbnega zemljišča. Da 

bi povečali interes za najem 
tržnega prostora v Ribče-
vem Lazu, občina letos po-
leg dnevnega omogoča tudi 
daljši najem, ob tem pa je 
najemnina za mesečni na-
jem nižja. Z odlokom pa 
bodo sredstva namenili tudi 
športnim in kulturnim dru-
štvom ter humanitarnim 

dejavnostim pa tudi vsem 
dijakom in študentom, ki 
imajo stalno bivališče v ob-
čini. Skupaj je na voljo 125 
tisoč evrov, od tega štiride-
set tisoč za študente in di-
jake. Razpisna dokumenta-
cija je objavljena na spletni 
strani občine, rok za oddajo 
vlog pa 30. junij.

Pomoč za omilitev posledic epidemije

Duplje – V Gasilskem domu v Dupljah je bila v četrtek terenska 
krvodajalska akcija, ki so jo organizirali Rdeči križ Slovenije, 
območno združenje (RKS OZ) Kranj, komisija za krvodajal-
stvo ter Krajevna organizacija RK Duplje. »V šestih urah se 
je odvzema krvi udeležilo rekordnih 111 krvodajalcev, kar je 
odlično glede na še vedno poseben način prijave krvodajalk 
in krvodajalcev,« je povedala Stanka Malovrh, predsednica 
krajevne organizacije RK Duplje. Krvodajalcem so tokrat spet 
lahko postregli s toplo malico.

Rekordna udeležba na krvodajalski akciji
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Zgornji Brnik – Minulo sredo 
je direktor podjetja Cargo-
partner Viktor Kastelic z ne-
kajmesečno zamudo zaradi 
epidemije covida-19 in z njo 
povezanih ukrepov prejel 
plaketo za logista leta 2019, 
ki so mu jo podelili v Slo-
venskem logističnem zdru-
ženju. Ob tej priložnosti je 
predstavil tudi načrte za ši-
ritev skladiščnih kapacitet 
družbe v brniški poslovni 
coni. 

Jeseni 2019 je Cargo-par-
tner odprl logistični kom-
pleks na Brniku, ki je druž-
bo stal 28 milijonov evrov. 
Že takrat so imeli v mislih 
razširitev kapacitet, a so in-
vesticijo načrtovali šele v le-
tih 2024–2026. Zaradi pre-
cejšnje rasti prometa pa je 
zdajšnje skladišče, ki se raz-
teza na 25 tisoč kvadratnih 
metrih površine, polno, zato 
začetek gradnje v družbi na-
povedujejo že v prihodnjem 
letu.

»Od odprtja logističnega 
centra so se stvari odvijale 
zelo hitro. Zapolnitev kapa-
citet smo pričakovali v dob-
rih dveh letih, vendar smo 
bili po letu dni že skoraj pol-
ni. Hitra rast, potrebe naših 
strank in uspešnost poslova-
nja v obstoječem objektu so 
nas pripeljali do predčasne-
ga načrtovanja razširitve, t. 
i. faze 2, ki je bila po prvot-
ni časovnici predvidena za 

obdobje 2024–2026,« je po-
vedal Kastelic.

Projekt načrtovanja in-
vesticije je v polnem teku. 
Idejno zasnovo so zaključili 
marca, trenutno so v fazi pri-
dobivanja soglasij in izdela-
ve projekta za izgradnjo. Za-
četka gradnje se nadejajo v 
začetku prihodnjega leta, 
dokončanje in odprtje doda-
tnih kapacitet pa načrtujejo 
že prihodnjo jesen. 

Za novi objekt so že v pr-
votnih načrtih predvide-
li 8.200 kvadratnih metrov 
zemljišča na severni stra-
ni obstoječega logistične-
ga centra. Na 14.100 kva-
dratnih metrih skladiščnih 

površin v treh etažah bo za-
gotovljenih devet tisoč pa-
letnih mest. 

V novem objektu bodo 
uredili tudi pristajalno ste-
zo za brezpilotna letala, t. 
i. drone, ki bodo v prihod-
nje lahko služila za dosta-
vo paketov. Kot še dodajajo 
v družbi, bo del objekta pri-
lagojen storitvam za oskrbo-
vanje spletnih trgovin ter bo 
imel »drive-in« prevzemno 
mesto za osebni prevzem ali 
vračilo paketov. 

Zaradi velikega povpraše-
vanja po njihovih storitvah 
pa se je družba že v obsto-
ječem objektu lotila zago-
tavljanja dodatnih površin 

za skladiščenje. Z izgra-
dnjo viskoregalnega siste-
ma so tako pridobili doda-
tnih 2500 paletnih mest s 
hibridnim pretočno-regal-
nim sistemom pa še 1200.

Tudi na lokaciji podjetja v 
Ljubljani pa načrtujejo no-
vosti. Zaradi povečanega ob-
sega dela spletnih trgovcev 
bodo v prostorih centra ure-
dili pakirnico, s čimer bodo 
povečali zmogljivost dnev-
nega odpošiljanja paketov 
za dvesto odstotkov. Z razši-
ritvijo skladišča v Ljubljani 
bodo število paletnih mest 
povečali z zdajšnjih 25 tisoč 
na več kot 39 tisoč kvadra-
tnih metrov.

Povečali bodo skladišča
Zaradi hitre rasti podjetja se bo Cargo-partner že v prihodnjem letu lotil povečanja svojih skladiščnih 
kapacitet na Brniku.

Predsednik žirije za podelitev nagrade logist leta Igor Žula, Viktor Kastelic in predsednik 
upravnega odbora Slovenskega logističnega združenja Igor Jakomin / Foto: Cargo-partner

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
bo sklenila javno-zasebno 
partnerstvo z Zavodom Jam-
ski laboratorij Tular za pro-
jekt Človeška ribica v Kra-
nju, so na zadnji seji odloči-
li kranjski mestni svetniki. 
Občina bo postala 32,5-od-
stotna solastnica zasebnega 
zavoda, v katerega bo vloži-
la 140.300 evrov (z DDV), s 
katerimi bodo predvidoma 
do oktobra uredili rove pod 
Pungartom, postavili info 
center in trgovinico, prido-
bili uporabno dovoljenje in 
v velik akvarij preselili člo-
veške ribice iz Jamskega la-
boratorija Tular pod Gaštej-
skim klancem, ki je premaj-
hen za redno obiskovanje. 
Kranjski rovi bi tako ob Po-
stojnski jami postali druga 

lokacija, kjer je človeška ri-
bica redno na ogled javnosti.

Zavod Jamski laboratorij 
Tular, ki sta ga zakonca Gre-
gor in Magdalena Aljančič 
ustanovila lani, nadaljuje vi-
zijo Gregorjevega očeta Mar-
ka Aljančiča, ki je v opušče-
nem zaklonišču v jami Tu-
lar leta 1960 s podporo Bi-
ološkega inštituta Medicin-
ske fakultete v Ljubljani za-
čel urejati laboratorij za pre-
učevanje človeške ribice. Od 
leta 1976, ko je Medicinska 
fakulteta laboratorij opusti-
la, za laboratorij brez jav-
ne finančne podpore skrbi 
družina Aljančič. Zavod Tu-
lar ima tako edini ustrezno 
tehnično znanje, izkušnje 
in tudi več belih in črnih od-
raslih človeških ribic, kar je 
edinstveno na svetu. »Kot 
Kranjčan si želim, da bi bil 

Jamski laboratorij Tular bolj 
povezan z mestom in njego-
vimi prebivalci, ob 60-letni-
ci našega edinega tovrstnega 
laboratorija pa si predvsem 
želim, da bi s pomočjo infor-
macijskega centra zagotovi-
li trajnostni finančni okvir 
za delovanje in razvoj labo-
ratorija, iz česar izhaja tudi 
neprofitni poslovni interes 
promotorja,« o svoji pobudi 
za preselitev človeških ribic 
v kranjske rove pravi Gregor 
Aljančič. 

Prezentacija človeških ri-
bic v rovih predstavlja izje-
men potencial za razširi-
tev trajnostne turistične po-
nudbe, na MOK pa si obe-
tajo, da bo ta obiskovalcem 
tudi podaljšala bivanje v go-
renjski prestolnici. S projek-
tom želijo širši javnosti pre-
nesti sporočilo o krhkosti in 

pomembnosti naravnega 
okolja ter čiste pitne vode, 
ki si jo človeštvo deli z ogro-
ženo dvoživko. Občina bi 
tudi privabila turiste, pred-
vsem družine, ki bodo v oko-
lju rovov pod mestnim sre-
diščem lahko človeško ri-
bico tudi neposredno doži-
vele. Z omenjenim projek-
tom želijo ustvariti trajno-
stni poslovni model, zbra-
na sredstva pa vložiti v raz-
iskovanje in varstvo človeš-
ke ribice ter ozaveščanje jav-
nosti. Z izvedbo naložbe bi 
povečali tudi prepoznavnost 
Kranja in omogočili trženje 
drugih turističnih produk-
tov, so prepričani na MOK. 
Po zmernem scenariju naj 
bi novo atrakcijo prihodnje 
leto obiskalo okoli šest tisoč 
ljudi, potem pa vsako leto še 
za dvajset odstotkov več.

Človeška ribica v kranjskih rovih
V Kranju naj bi še letos iz Jamskega laboratorija Tular pod Gaštejskim klancem preselili človeške ribice v 
rove pod mestnim središčem, kjer bodo redno na ogled javnosti. 

Simon Šubic

Kranj – Od včeraj je mogoče 
vlogo za pridobitev digitalne 
identitete, ki omogoča tudi 
dostop do portala zVEM, 
kjer lahko med drugim do-
stopamo do potrdila o cep-
ljenju proti covidu-19, odda-
ti tudi na cepilni točki v Vo-
jašnici Petra Petriča Kranj. 
S tem želijo skrajšati čakal-
ne vrste pri pridobivanju di-
gitalnega potrdila na uprav-
ni enoti. 

Povpraševanje po digital-
nih potrdilih se je v zadnjem 
času enormno povečalo, 
posledično so se na uprav-
nih enotah podaljšale čakal-
ne vrste za njihovo pridobi-
tev. Po državi se zato širi na-
bor prijavnih mest, na ka-
terih lahko prebivalci odda-
jo vlogo za pridobitev digi-
talne identitete, ena od njih 
– na cepilni točki v kranjski 
vojašnici – se je odprla vče-
raj. Osebe, ki pridejo tja na 
cepljenje proti covidu-19, 
lahko izpolnijo vlogo za pri-
dobitev mobilne identitete 

smsPASS. Pri tem jim po-
magajo uslužbenke Mestne 
občine Kranj. Pokazati mo-
rajo veljavni osebni doku-
ment s fotografijo. Z odda-
no vlogo se bo sprožil posto-
pek za pridobivanje mobilne 
identitete. 

Na zVEM-u lahko dostopa-
mo do svojih izvidov, testov 
in receptov, med drugim tudi 
do potrdila o cepljenju proti 
covidu-19, prebolevnosti in 
opravljenih testih na okuž-
bo z novim koronavirusom, 
v prihodnosti pa bodo dodali 
tudi evropsko digitalno zele-
no potrdilo, ki bo olajšalo po-
tovanja po Evropski uniji. Za 
dostop do teh podatkov pot-
rebujemo digitalno potrdi-
lo (SIGEN-CA, HALCOM-
CA, Postar-CA in SIGOV-
CA) ali mobilno identiteto 
smsPASS. Z digitalno iden-
titeto lahko sicer dostopamo 
do vseh digitaliziranih vse-
bin državne uprave. Prido-
bitev digitalne identitete na 
upravni enoti je brezplačna, 
pri drugih izdajateljih digital-
nega potrdila pa je plačljiva. 

Do mobilne identitete 
tudi v kranjski vojašnici

Cerklje – Cerkljanska Osnovna šola Davorina Jenka je v sode-
lovanju z Osnovno šolo Helene Puhar Kranj in gosti pripravila 
spletni koncert Podarim ti pesem 2021. Ker razmere v tem 
šolskem letu niso omogočile izvedbe tradicionalnega koncer-
ta v živo, so ga nastopajoči vnaprej posneli v najimenitnej-
ših stavbah cerkljanske občine. Tako vam bodo poleg glasbe 
podarili še bogato kulturno dediščino. Predstavili se bodo z 
glasbenimi točkami in dramskimi prizori, kjer med drugim 
nastopajo tudi Franc Čebulj, Dane Novak, Jože Jerič in Ciril 
Mrgole. Koncert si boste lahko ogledali na šolskem kanalu na 
YouTubu, in sicer v petek, 11. junija, ob 20. uri ali v soboto, 12. 
junija, ob 20.30. Kasneje ogled posnetka ne bo več mogoč. Do 
koncerta dostopate s povezavo: https://www.youtube.com/
channel/UCJh0s8CZOJrLfRUZ39Wihvg/videos. Ker s priredi-
tvijo zbirajo tudi sredstva za šolski sklad, bodo veseli vašega 
prostovoljnega prispevka, ki ga lahko nakažete na TRR: SI 56 
0110 0609 9011 803. Referenca prejemnika: 00 292021. 

Podarim ti pesem 2021
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Kranj – Organizatorji Triglav teka znova spodbujajo predstav-
nike vseh generacij k zdravemu in aktivnemu življenjskemu 
slogu. Omogočajo brezplačno udeležbo na tekaških treningih. 
Ti bodo na Brdu pri Kranju in v osmih drugih krajih po Slove-
niji potekali vse do sredine septembra. Vadbam, ki na Brdu 
pri Kranju potekajo vsak četrtek ob 18. uri, vodi pa jo Klemen 
Dolenc, se lahko pridružijo ljubitelji rekreacije vseh staros-
ti in stopenj pripravljenosti. Zbirno mesto je pred hotelom 
Elegans. Tekači se na vadbe lahko prijavijo na spletni strani 
Triglavtek.si. Navdušeni rekreativci in tisti, ki si želijo izvedeti 
več o zdravem življenjskem slogu, pa se lahko 10. junija ude-
ležijo tudi digitalnega posveta Stebri zdravja. Dogodek bo na 
spletu. Prijave nanj so že odprte.

Brezplačne tekaške vadbe tudi na Brdu pri Kranju
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Žiri – Na podlagi številnih 
pritožb, ki so bile v zadnjem 
času povezane zlasti z do-
stopnostjo do zdravnikov v 
Žireh, so občinske svetni-
ke na zadnji seji seznanili 
tudi s podrobnim poročilom 
o zdravstveni oskrbi v Ži-
reh. Tako župan Janez Ža-
kelj kot zdravnik Jaka Strel 
iz ambulante Arcus Medici 
sta prepričana, da je to pra-
va pot, da skupaj najdejo 
še boljše rešitve glede zdra-
vstvene oskrbe, ki je ob ne-
katerih kritikah deležna tudi 
številnih pohval. »Dobro so-
delovanje z županom želi-
mo nadgraditi še z dobrim 
sodelovanjem z občinskim 
svetom. To je pomembno ne 
samo pri zagotavljanju zdra-
vstvene oskrbe, ampak tudi 
zdravja prebivalstva,« je po-
udaril Strel. 

Ekipo ambulante Arcus 
Medici sestavljajo trije mla-
di zdravniki: Jaka Strel, Ivan 
Pecev in Metka Križič, po-
leg tega pa še kineziologinja 

Nina Istenič. »Cilj našega 
dela je spodbujati skupno-
stni pristop k zdravju v ob-
čini,« je pojasnil Strel in do-
dal, da v prvi vrsti zagotavlja-
jo zdravstveno oskrbo vsem 
občanom takoj, ko jo pot-
rebujejo, obenem pa želijo 
motivirati ljudi, da tudi sami 
kaj naredijo za svoje zdravje, 
torej da pacienti prevzema-
jo del odgovornosti za svo-
je zdravje. »Naš cilj je, da vsi 
skupaj skrbimo za zdravje 
populacije, kar nam očitno 
uspeva, saj je Občina Žiri le-
tos prejela priznanje za naj-
bolj zdravo občino.«

Tako kot številna druga 
področja pa je tudi delo v 
njihovi ambulanti lani za-
znamovala epidemija covi-
da-19. »Med drugim paci-
enti ne morejo več priti ne-
posredno v ambulanto, kjer 
smo lahko takoj rešili veli-
ko težav, ampak se morajo 
predhodno naročiti. Verja-
mem, da zlasti starejši tega 
niso vajeni, a tega si nis-
mo izmislili mi, ampak so 
taka navodila ministrstva za 

zdravje.« Tako število kli-
cev kot elektronskih sporo-
čil je zato izrazito naraslo, 
zato so po Strelovih bese-
dah že sprejeli številne uk-
repe, da bi odpravili teža-
ve, povezane s tem. »Zlasti 

dopoldne smo okrepili eki-
pe, da bi poskrbeli za več-
jo odzivnost na telefonske 
klice, obenem pa predvsem 
mlajše spodbujamo, da stik 
z nami vzpostavijo po ele-
ktronski pošti.« Obenem 

se trudijo v čim večji meri 
vračati klice, kar pa ni ved-
no povsem izvedljivo, saj 
se zgodi, da imajo v desetih 
minutah tudi po trideset kli-
cev. Zato je želel slišati tudi 
predloge svetnikov, kako bi 

to rešili. Občinska svetnica 
Vesna Kranjc je recimo pre-
dlagala tako imenovane us-
merjene klice – avtomatski 
odzivnik bi s pritiskom na 
določeno številko ponudil 
izbiro točno določene sto-
ritve: nekateri želijo zgolj 
napotnico, drugi testiranje, 
tretji termin za pregled ... 
Ali pa uvedbo uradnih ur, 
ko bi bil vedno kdo dosegljiv 
na telefonski številki ambu-
lante. »Ker je škoda, da vam 
to krade dobro ime in ugled, 
ker ste sicer res veliko nare-
dili za Žiri,« je poudarila.

Kot so zdravniki še pou-
darili v svojem poročilu, so v 
preteklem obdobju že spre-
jeli številne ukrepe za izbolj-
šanje dostopnosti do ambu-
lante Arcus Medici ter kako-
vost in varnost obravnave v 
ambulantah. A v času epide-
mije ob rednem delu v am-
bulanti izvajajo še dežurstva 
v Zdravstvenem domu Ško-
fja Loka in delo v tamkajšnji 
covidni ambulanti, opravlja-
jo tudi hitra testiranja in cep-
ljenja. »Tudi poglobljena 
preventivna obravnava ter-
ja svoj čas,« je pojasnil Strel 
in dodal, da opravljajo še šte-
vilne storitve, ki jih v družin-
skih ambulantah sicer red-
ko. »Najlažje pa je napisati 
recept ali napotnico, to traja 
le nekaj minut,« je na očitke 
nekaterih svetnikov pomen-
ljivo odgovoril Strel.

Najlažje je napisati napotnico ...
Žirovske občinske svetnike so na zadnji seji seznanili tudi s poročilom o obsegu in vrsti dejavnosti, ki jo izvajajo v ambulanti Arcus 
Medici, ter izzivi, s katerimi se zdravstveni delavci srečujejo v času epidemije.

V času epidemije so se obremenitve zaposlenih v ambulanti Arcus Medici še povečale, kar 
je vplivalo tudi na dostopnost do zdravnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Bralec iz okolice 
Škofje Loke je doživel nepri-
jetno izkušnjo s parkirnim 
sistemom na Prtovču, kjer 
je ena od izhodiščnih točk 
za Ratitovec. Gre za starejše-
ga gospoda, ki se je, kot je de-
jal, kar 15 minut trudil s te-
lefonom poravnati parkirni-
no, a mu ni uspelo. »Poklical 
sem na telefonsko številko, 
ki je bila navedena na tabli, 
kjer so me najprej vprašali, 
ali imam pametni telefon, 
a imam samo navadnega. 
Nato so mi svetovali, naj na 
neko drugo telefonsko šte-
vilko pošljem SMS-sporoči-
lo in registrsko tablico. Tru-
dil sem se, a mi ni uspelo, saj 
sem bil brez očal,« je razlo-
žil. Kljub temu se je odpra-
vil na Ratitovec, po vrnitvi pa 
ga je na avtu čakalo obvesti-
lo redarstva s kaznijo štiri-
deset evrov oziroma polovič-
nim zneskom v primeru pla-
čila v prvih dneh.

Po mnenju našega bralca 
je tak način pobiranja par-
kirnine diskriminatoren, 
saj ni vsem enako dostopen. 
»Dnevna parkirnina stane 
dva evra in rade volje bi pla-
čal še kak evro več, a če ni-
maš pametnega telefona in 

si starejši od 75 let, postopek 
ni enostaven. Vsi starejši niti 
nimajo mobilnih telefonov. 
Uvesti bi morali parkirne av-
tomate, da ne bi bilo teh te-
žav,« je dodal.

Na Občini Železniki odgo-
varjajo, da noben način pla-
čevanja parkirnine ni ide-
alen, vsak ima kakšno po-
manjkljivost. »Pri plačeva-
nju na parkomatih z gotovi-
no je npr. treba imeti drobiž, 
parkomati se kvarijo ali so 
tarča vandalizma, cena po-
stavitve in vzdrževanja par-
komatov je izredno visoka, 

na Prtovču so problem snež-
ni zameti in nizke tempera-
ture …« so pojasnili na obči-
ni in dodali, da danes verje-
tno več planincev nosi s se-
boj (tudi zaradi možnosti 
klica na pomoč) telefon kot 
pa drobiž. »Če telefona ni-
majo, si zaradi splošno zna-
ne kolegialnosti v krogu pla-
nincev pomagajo med se-
boj, enako kot bi to storili, če 
v primeru parkomata ne bi 
imeli drobiža.«

Navedli so tudi, da velika 
večina uporabnikov parki-
rišč na Prtovču nima težav 

pri plačevanju parkirnine 
na način, kot se izvaja in je 
bil določen s sklepom občin-
skega sveta. Ob morebitnih 
težavah je za pomoč pri iz-
vedbi plačila na voljo telefon-
ska številka 05 88 88 023 in 
e-naslov pomoc@easypark.
net. Tam zagotavljajo, da po-
magajo vsakemu, da lahko 
na enega od predvidenih na-
činov (SMS ali mobilna apli-
kacija) izvede plačilo, so raz-
ložili na občini. Pa tudi, da 
so od uvedbe parkirnine ok-
tobra lani bili obveščeni o 
eni upravičeni pritožbi zara-
di napake v sistemu, ki pa je 
bila uspešno rešena. Prizna-
vajo sicer, da je bilo klicev 
glede sistema parkiranja ne-
kaj več, a je večina uporabni-
kov razumela pojasnila, za-
kaj niso uvedli parkomatov.

Na občini so še poudari-
li, da so plačljivo parkira-
nje vzpostavili zaradi za-
gotavljanja varnosti in ne-
motenega obdelovanja ze-
mljišč krajanom Prtovča, 
kamor zaradi nevestno par-
kiranih avtov pogosto ne bi 
mogla dospeti niti interven-
cijska vozila. »Tako je potre-
ben tudi nadzor parkiranja, 
ki kaznuje tiste, ki bodisi ne-
pravilno parkirajo bodisi ne 
plačajo parkirnine.«

Na Ratitovec le s telefonom
Našega bralca je razjezil sistem pobiranja parkirnine na Prtovču, ki jo je možno plačati le s telefonom. 

»Večina planincev je tako plačljivo parkiranje kot način 
plačila na Prtovču dobro sprejela, tako da posebnih težav 
ni,« pravijo na Občini Železniki. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Občinski svet v Škofji Loki je v prvi obravnavi 
sprejel predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, 
Škofja Loka, Medvode in Naklo. Ustanovitveni akt za štiri obči-
ne v dveh geografskih enotah naj bi v drugi obravnavi sprejeli 
jeseni, do konca leta pa naj bi ta organ že začel delovati.

Inšpektorat štirih občin

Danica Zavrl Žlebir

Sv. Lenart – Zadnjo majsko 
soboto je v Rovtu in Sv. Le-
nartu potekala spominska 
slovesnost v počastitev spo-
mina na 28 padlih garibal-
dincev brigade Antonio 
Gramsci, ki se je je običaj-
no udeležila tudi italijanska 
delegacija, letos pa so itali-
janski gostje zaradi epide-
mioloških razmer udeležbo 

odpovedali. Tako sta vence k 
spomenikom v Rovtu in Sv. 
Lenartu položila župan Ob-
čine Škofja Loka Tine Radi-
nja in predsednik Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka Viktor Zadnik 
ob prisotnosti pripadnikov 
Slovenske vojske in predse-
dnikov krajevnih borčevskih 
odborov. V kulturnem pro-
gramu so nastopile Sorške 
kresnice. 

Venci k spomenikom 
padlih garibaldincev

Župan Tine Radinja pri spomeniku padlim garibaldincem 
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Kamnik – V občini Kamnik 
sta tri glavna področja t. i. 
mehkih vsebin (turizem, 
šport in kulturo) pokriva-
la dva javna zavoda – Zavod 
za turizem, šport in kultu-
ro Kamnik (ZTŠKK), kate-
rega del je tudi Dom kultu-
re Kamnik, in Javni zavod 
Mekinjski samostan, sve-
tniki pa so že dlje časa opo-
zarjali, da bi bilo smotrne-
je kulturo združiti pod eno 
streho.

To so s spremembo pot-
rebnih odlokov tudi potrdili 
na majski seji. ZTŠKK se bo 
od 1. julija dalje imenoval Za-
vod za turizem in šport, Za-
vod za kulturo pa bo združil 
dve enakovredni enoti, in si-
cer Dom kulture Kamnik in 
Mekinjski samostan. Zavod 
za turizem in šport bo vo-
dil Rok Jarc, ki so ga potrdi-
li prav na majski seji, Zavod 
za kulturo pa Irena Gajšek, 
ki je bila doslej že direktori-
ca v Mekinjskem samosta-
nu. V praksi in za zaposlene 
bistvenih sprememb ne bo, 
saj se bodo štirje sodelavci 
ZTŠKK; ki so bili zadolženi 
za področje kulture, zaposli-
li v Zavodu za kulturo. 

»Odlično, da smo vendar-
le kulturo združili pod eno 
streho, a zdaj je čas tudi za 
vsebino. Nujno potrebuje-
mo strategijo za kulturo, pri 
kateri mora sodelovati tudi 
javnost,« je v razpravi opo-
zoril svetnik Edis Rujović. 
Kot so zagotovili na občinski 
upravi, je strategija v pripra-
vi in bo predstavljena jeseni.

Investicije v Domu 
kulture Kamnik

Občina Kamnik je bila 
uspešna na dveh razpi-
sih, s pomočjo katerih bodo 

kamniški kulturni hram, ki 
je bil zgrajen leta 1953, še le-
tos močno posodobili in pre-
novili. 

Na razpisu ministrstva za 
infrastrukturo za energet-
sko sanacijo javnih objek-
tov so dobili denar za 65 ti-
soč evrov vredno energetsko 
sanacijo Doma kulture Ka-
mnik (49-odstotno sofinan-
ciranje), ki bo zajela toplotno 
izolacijo fasade, vgradnjo to-
plotne črpalke, izolacijo po-
dov, sanacijo in optimizacijo 
razsvetljave … Na streho bodo 
namestili sončno elektrarno. 

Na Javnem pozivu za so-
financiranje vlaganj v javno 
kulturno infrastrukturo lo-
kalnih skupnosti so bili us-
pešni s projektom DKK – 
zamenjava scenske razsvet-
ljave – odrske mehanizaci-
je; prejeli bodo dobrih 106 
tisočakov. Namestili bodo 
nove vleke, ki bodo izbolj-
šali produkcijsko vrednost 
prireditev v veliki dvorani 
Doma kulture Kamnik, saj 
bodo omogočali komple-
ksnejše lučne postavitve in 
hitrejše menjave odrskih 
postavitev.

Kultura gre na svoje
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik od prvega julija dalje ne bo več pokrival kulture, saj se bo 
Dom kulture Kamnik združil z Javnim zavodom Mekinjski samostan in preimenoval v Zavod za kulturo.

Dom kulture Kamnik bo od 1. julija dalje del Zavoda za kulturo.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka je za dva prijavlje-
na projekta nepremične 
kulturne dediščine pridobi-
la državno sofinanciranje, 
in sicer za obnovitvena dela 
Kamnitega mostu z obnovo 
kipa v skupni višini 64.660 
evrov in za restavratorska 
dela na spomeniku Marijino 
znamenje na Mestnem trgu 
v skupni višini 23.916 evrov. 
Obnova bo potekala letos in 
prihodnje leto. 

Votivno (kužno) zname-
nje je pomnik, ki so ga pre-
bivalci Loke v 18. stoletju 
postavili v zahvalo, da so bili 
obvarovani pred kugo in og-
njem. V postopku obnove 
bodo zagotovili ustrezno iz-
vedbo del, ki bodo ohranila 
avtentičnost materialov, od-
pravila poškodbe, zaščitila 
spomenik pred nadaljnjim 
propadanjem in povrnila 
estetske vrednote spome-
nika. Kamniti most v Ško-
fji Loki je zgrajen v sredini 

14. stoletja kot masivna eno-
ločna kamnita konstrukci-
ja. Čez reko sloni na dveh 
kamnitih bregovih selške 
Sore, na sredi pa stoji kopi-
ja kipa Janeza Nepomuka 
na dvignjenem podstavku. 
V prvi polovici leta 2020 je 
bil izveden pilotni primer 
konservatorsko-restavrator-
skih del, hkrati pa je bil iz-
delan zelo natančen popis 
potrebnih del z oceno stro-
škov. Projekt vključuje ce-
lovito obnovo po posame-
znih sklopih. Oba pomemb-
na zgodovinska objekta so se 
odločili obnoviti, da bo oko-
lica lepša tako v prid kakovo-
sti življenja Ločank in Loča-
nov kot ugodnega prvega vti-
sa obiskovalcev in turistov. 
V dveh letih, ko bo potekala 
obnova, v Škofji Loki zazna-
mujejo posebne dogodke: 
letos mineva tristo let od za-
pisa najstarejšega ohranje-
nega dramskega besedila v 
slovenskem jeziku Škofjelo-
škega pasijona, ene največ-
jih dragocenosti Škofje Loke 

in pomembnega dela slo-
venske kulturne dediščine, 
leta 2022 pa bo na Mestnem 
trgu pasijon ponovno upri-
zorjen. Kot poudarjajo na 

Občini Škofja Loka, je obno-
va kulturne dediščine ena od 
zavez razvojne strategije Ob-
čine Škofja Loka 2025+ – Ze-
lena Loka, modro mesto.

Obnovili bodo kulturna spomenika
Občina Škofja Loka je pridobila denar za obnovo Kamnitega mostu in Marijinega znamenja na 
Mestnem trgu.

Z državnim sofinanciranjem bodo obnovili tudi Marijino 
znamenje na Mestnem trgu /Foto: Gorazd Kavčič

To nam je potrdil tudi di-
rektor doma starejših Si-
mon Strgar: »Z župnijo Vo-
dice smo šele v fazi pogaja-
nja za ceno za nakup zem-
ljišča. Če bo predrago, se 
v projekt ne bomo podaja-
li. Vsekakor pa bo to manj-
ša enota za od petdeset do 
šestdeset stanovalcev. K 
pripravi projekta bomo pris-
topili, ko oziroma če bomo 
zemljišče pridobili.«

Vodiški občinski svetniki 
so na zadnji seji obravnavali 
tudi študijo in razvojni stra-
teški načrt za področje sta-
ranja in sožitja med gene-
racijami v občini Vodice, ki 
ga je v sodelovanju z občino 
pripravil Inštitut Antona Tr-
stenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje. 

V strategiji so začrtali smer 
razvoja občine, prijazne sta-
rejšim ljudem, družinam in 
preostalim generacijam, ter 
razvijanja sodobnih skupno-
stnih programov za to po-
dročje. To je tudi osnova za 
črpanje domačih in evrop-
skih sredstev za investici-
je, vzpostavljanje potrebnih 
struktur za zdravo staranje, 
integrirano dolgotrajno os-
krbo in krepitev solidarne-
ga sožitja v njej. Kot je v ob-
razložitvi svetnikom pove-
dal direktor inštituta dr. Jože 

Ramovš, velja pravilo, da kjer 
je potreben vrtec, je potreben 
tudi dom za starejše. »A ne 
izoliran, kamor se 'odlagajo 
stari', ampak ustanova, pri-
merna za kompetentno dol-
gotrajno oskrbo,« je dejal Ra-
movš, ki je poudaril, da mora 
biti dom za starejše vključen 
v lokalno življenje skupnos-
ti. Kot je dodal, dolgotrajna 
oskrba vključuje celotno sta-
rejšo populacijo kot tudi tis-
te, ki so v domači oskrbi in 
oskrbi v domovih za starej-
še. Kot kažejo demografski 
podatki, danes redno pomoč 
pri opravljanju vsakdanjih 
opravil potrebuje okoli štiri 
odstotke prebivalstva, od ka-
terih jih je tri četrtine v doma-
či oskrbi, četrtina pa v oskr-
bi ustanov. Glede na te podat-
ke bi v Vodicah okoli 150 lju-
di potrebovalo pomoč pri os-
krbi na domu, okoli petdeset 
pa v ustanovah. 

Svetnike je med drugim 
zanimalo, kako bodo zago-
tovili, da bodo prosta mesta 
v domu res namenjena nji-
hovim občanom. Kot je na to 
odgovoril dr. Ramovš, sicer 
dom ne more biti povsem 
zaprt in namenjen izključ-
no domačim uporabnikom, 
saj je smotrno, da je dom ves 
čas zaseden. Vprašanje do-
mačih uporabnikov pa lahko 
rešijo s tem, da dajo ob spre-
jemu prednost domačinom.

Bo tudi v Vodicah 
dom za starejše
31. stran

»Moje mnenje je, da bo 
dolgoročno treba razširiti ob-
stoječo obvoznico in na ozkih 
grlih namesto križišč urediti 
krožišča, a za del med Merca-
torjem, Titanom in novima 
dvema trgovskima centroma 
bo v prihodnje treba zgradi-
ti novo povezovalko. Postop-
ki za to so že začeli teči, bodo 

pa trajali nekaj let. Po objavi 
ugotovitvenega sklepa v zve-
zi z nadaljevanjem postop-
ka priprave lokacijskega na-
črta bomo pristopili k prido-
bitvi mnenj pristojnih nosil-
cev urejanja prostora. Soča-
sno bomo pristopili k pripra-
vi strokovnih podlag prome-
ta, hidrologije in ažuriranju 
geodetskega načrta,« še pra-
vi župan.

Novi trgovini, (pre)več 
prometa
31. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik se 
je pridružila pobudi z naslo-
vom Veliki traven in rožnik 
– čebelam cvetoč krožnik. 
Pobuda, ki je nastala v so-
delovanju s Čebelarsko zve-
zo Gorenjske in regional-
nim stičiščem Grozd NVO, 
občine spodbuja, da del jav-
nih površin namenijo žužel-
kam opraševalkam. Obči-
na Kamnik je temu nameni-
la travnika nasproti Športne 

dvorane Kamnik in pri pod-
hodu na Šolski ulici. Na obeh 
površinah bodo odslej red-
keje kosili in pustili medovi-
tim rastlinam, da se razcve-
to, žuželke opraševalke pa 
najedo. Travnika so tudi do-
datno zasejali z medoviti-
mi rastlinami. Župan Ma-
tej Slapar je ob tej priložnos-
ti podpisal tudi zavezo o po-
budi in ob tem poudaril, da 
se letos zaradi pozebe spopa-
damo s pomanjkanjem paše 
za žuželke opraševalke.

Prijaznejši do čebel



www.gorenjskiglas.si

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si

Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Toplo vreme in prebujajoča se narava nas kar sama kličeta k 
izletom v gozdove in na travnike. Ob navdušenem opazovanju 
cvetočih rastlin pa nas spomin zanese v mladost, ko smo z 
babicami nabirali zdravilne rastline za čaje. Prav hitro si zaželi-
mo takšnega čaja in naberemo šop cvetočih rastlin. Pa res poz-
namo zdravilne rastline? Večina je sicer lahko prepoznavnih, 
nekaj je pa tudi takšnih, ki jih lahko hitro zamenjamo s podo-
bnimi strupenimi. Zgodba vsake pomladi je seveda čemaž ozi-
roma gozdni česen, pri katerem je potrebna pazljivost, saj je 
lahko zamenjava z jesenskim podleskom, belo čmeriko ali 
šmarnicami usodna. Nekaj kratkih napotkov pri nabiranju 
zdravilnih rastlin tako ne bo odveč. 
Najpomembnejše je torej poznavanje rastlin. Pri tem si lahko 
pomagamo z risbami in fotografijami v knjigah zdravilnih ras-
tlin, kjer poleg opisa rastline najdemo tudi opis lokacij rastišč 
in možne nevarne zamenjave. Ob nejasnostih pa seveda lahko 
povprašate farmacevta ali se udeležite kakšnega tečaja, kjer 
vas naučijo pravilnega nabiranja, hranjena in uporabe zdravil-
nih rastlin. 

Zamenjava, ki je lahko škodljiva, je npr. preslica. Zdravilna je 
njivska preslica, njena sorodnica močvirska preslica pa je rahlo 
strupena. Kot že ime pove, močvirska preslica raste na močvir-
nih in senčnih rastiščih. Zapomnimo si tudi, da ne nabiramo 
vrste, ki ima na zelenih poganjkih še ostanke rjavih klaskov.
Korenina rumenega svišča oziroma košutnika je zelo znana 
po grenčinah, ki blagodejno delujejo pri želodčnih težavah. Je 
glavna sestavina različnih grenčic. Košutnik je zavarovana ras-
tlina z opombo C, kar pomeni, da je z izdanim dovoljenjem 
določen kraj, časovna omejitev in količina izkopanih korenik. 
Tako raje košutnik kupimo v vrtnarijah oziroma ga s semeni 
vzgojimo kar doma. Košutnik pa so nabiralci tudi velikokrat 
zamenjali z belo čmeriko, ki je bolj razširjena, vendar strupena. 
Pri nabiranju smo tako pozorni, da ne naberemo zaščitenih 
zdravilnih rastlin. 
Pri nekaterih zdravilnih rastlinah poznamo več vrst, npr. pri 
plahtnici poznamo več kot 25 različnih vrst, med katerimi pa 
ni večjih razlik v vsebnosti učinkovin. Nasprotno pa pri šen-
tjanževki v Sloveniji poznamo 11 vrst, večina jih je okrasnih 
rastlin. Uporabljamo pa samo eno šentjanževko, z njenim vrst-
nim imenom perforatum, kar pomeni preluknjano. Katera je 
prava, boste lahko ugotovili, če boste njene jajčaste liste, ki 
skorajda nimajo peclja, pogledali proti svetlobi. Te prosojne 
pikice so žleze z eteričnim oljem. 
Poleg poznavanja videza rastlin je pomembno tudi, da vemo, 
kateri del rastline je uporaben oziroma ima zdravilno delova-
nje. Nabiramo le tiste rastlinske dele, ki jih potrebujemo, ter se 
skušamo izogniti poškodovanju cele rastline. Količina nabra-
nih rastlin pa naj bo le takšna, kot jo potrebujemo.
Pri nabiranju najprej preverimo, ali je rastišče čisto, ne preblizu 
cestam, s pesticidi škropljenim njivam ali odlagališčem smeti. 
Zdravilnih rastlin pa seveda ne nabiramo v narodnih parkih in 
rezervatih, pa čeprav nas zaradi neokrnjenosti narave in čiste-
ga okolja zelo zamika. 
Zdravilne rastline ne nabiramo takoj po dežju, lažje jih bomo 
posušili in ohranili njihove zdravilne učinkovine z nabiranjem 
ob suhem vremenu v dopoldanskih urah. Rastline z eteričnimi 
olji nabiramo na sončnih rastiščih. Nabrane rastline skušamo 
posušiti v senci in na prepihu, pri uporabi gospodinjskih sušil-
nih aparatov naj temperatura ne preseže 50 °C.
Ob morebitnih dvomih pri poznavanju zdravilne rastline se 
lahko posvetujete s farmacevtom v Gorenjskih lekarnah. Lah-
ko pa se odločite za nakup že posušenih kvalitetnih pravih 
zdravilnih rastlin oziroma že pripravljenih čajnih mešanic. 
Poleg čajev imamo v Gorenjskih lekarnah pripravljene tinktu-
re, mazila in grenčice za vse mogoče tegobe. 

Aleksandra Fertin, mag. farm.

Tveganja oziroma previdnost  
pri nabiranju zdravilnih rastlin

Prehransko dopolnilo 
z glukozo in elektroliti za 
pomoč pri telesnih naporih.

Raztopina ogljikovih 
hidratov in elektrolitov 
prispeva k ohranjanju
vzdržljivosti pri 
daljših telesnih 
naporih ter 
povečuje 
absorpcijo 
vode med 
telesno 
dejavnostjo. 

Hidrasal

Ne vsebuje  
konzervansov, arom in barvil.

Suzana P. Kovačič

V društvu Junaki 3. nadstro-
pja so odprli sobo zaupanja 
na hemato-onkološkem 

oddelku Pediatrične klinike 
v Ljubljani, ki bo namenje-
na pogovorom med starši 
in zdravniki na oddelku 
najmlajših bolnikov z 

rakom. Sobo so uredili s 
pomočjo Lidlove donacije. 
Društvo staršev otrok, zdra-
vljenih na hemato-onkološ-
kem oddelku, je bilo usta-

novljeno lani. Junaki so 
otroci, ki se ali so se zdravili 
na tem oddelku. Društvo 
jim v njihovem prikrajša-
nem otroštvu pomaga. Z 
lastnimi izkušnjami in vol-
jo nudijo oporo tudi druži-
nam, ki stopajo po poti, ki 
so jo prehodili sami.

Odprli sobo zaupanja

Suzana P. Kovačič

S
tisk je bilo veliko, 
ne samo med bol-
niki, tudi med 
zdravniki, saj na 
začetku nismo 

vedeli, kaj epidemija covi-
da-19 ali okužba pomeni za 
bolnike z MS. Kjer je bilo 
varno, smo zdravljenje 
odložili, imeli smo manj 
ambulantnih pregledov in v 
letu epidemije je bilo odob-
renih skoraj za polovico 
manj zdravil kot v letu pred 
tem. Del bolnikov je torej 
zdravljenje začel nekoliko 
kasneje ali manj optimalno, 
kot bi ga sicer, in to se bo 
verjetno poznalo v nadalj-
njem poteku bolezni,« je na 
novinarski konferenci ob 
nedavnem svetovnem dne-
vu MS dejal nevrolog asist. 
dr. Gregor Brecl Jakob, novi 
vodja Centra za MS na Kli-
ničnem oddelku za bolezni 
živčevja Nevrološke klinike 
UKC Ljubljana.
Zaradi izpada podpornih 
terapij je bilo obdobje epi-
demije za številne bolnike 
težavno, saj je ravno pomen 
fizioterapije in delovne 
terapije za obvladovanje 
simptomov poudarjen že 
ob postavitvi diagnoze. 

Pomembna vloga 
poverjenikov

Med epidemijo je bolnike z 
MS podpiralo tudi Združe-
nje MS Slovenije. »Da se 
bolniki niso počutili prepu-
ščeni sami sebi, so jih naši 
poverjeniki, osemdeset jih 
je po vsej Sloveniji, po tele-
fonu spodbujali, naj indivi-
dualno delajo na sebi, da 
bodo lažje prebrodili kri-
zo,« je povedal Pavel Kranjc, 
predsednik Združenja MS 
Slovenije, ki ponuja podpo-
ro bolnikom z MS tudi z 
obsežnim programom psi-
hosocialne pomoči, ki ga 
bodo še nadgradili. »V pod-
ružnicah spodbujamo usta-
novitev skupin za samopo-
moč ter podporo poverjeni-
kov. Članom, ki se ne zmo-
rejo odpreti v skupini, pa 
omogočamo individualne 
pogovore. Združenje v zad-
njem letu pripravlja tudi 
številna spletna izobraževa-
nja in druženja, ki se zdaj 
počasi vračajo v živo. Čla-

nom veliko pomenijo, saj se 
v krogu ostalih bolnikov z 
MS dobro počutijo, pridobi-
jo nova znanja, delijo svoje 
izkušnje, se rekreirajo in 
družijo, kar dobro vpliva na 
obvladovanje MS,« je dejal 
Kranjc.

Bolezen tisočerih obrazov

Eden najpogostejših simp-
tomov MS je utrudljivost. 
»Po študijah je bolezenska 
utrudljivost prisotna pri od 
štirideset do osemdeset 

odstotkih oseb z MS. Od 
normalne utrujenosti se 
loči po tem, da se lahko 
pojavlja vsakodnevno, tudi 
po dobro prespani noči, se 
stopnjuje čez dan, lahko se 
tudi zelo hitro pojavi in izz-
veni, vezana je na izvajanje 
vsakdanjih aktivnosti in pri 
nekaterih bolnikih izražena 
kot preobčutljivost na tem-
peraturo. Simptom ni 
viden, bolnik zazna le nje-
gov vpliv na vsakodnevno 
delovanje,« je opisala mag. 
Jelka Janša, delovna tera-
pevtka v Službi za nevrore-
habilitacijo Nevrološke kli-
nike UKC Ljubljana. Zato 
je utrudljivost pomemben 
del obravnave v delovni 
terapiji. Pomaga tudi redna 
telesna vadba.
Nevrologi, centri za MS, 
društva bolnikov ... si sicer 
pospešeno prizadevajo za 
ponovno vzpostavitev celo-
stne multidisciplinarne 
obravnave bolnikov.

Podporna mreža 
precej načeta
V Sloveniji je registriranih bolnikov z multiplo 
sklerozo (MS) okoli 2.500, domnevajo pa, da je 
vseh skupaj med 3.100 in 3.500. Njihova stiska je 
bila najgloblja na samem začetku epidemije. 

Nevrolog asist. dr. Gregor 
Brecl Jakob, novi vodja 
Centra za multiplo sklerozo 
na Kliničnem oddelku za 
bolezni živčevja Nevrološke 
klinike UKC Ljubljana 

 F
o

to
: M

ir
an

 J
u

rš
ič



Aktualno

10 Zdravje & lepota, torek, 8. junija 2021

Ali ste vedeli, da obstaja depilacija, ki prinaša trajne rezultate, ki so opazni že 10 do 14 dni po prvem obisku? Nova tehnologija, ki omogoča trajno depilacijo brez daljšega izogibanja soncu, 
zdaj na voljo tudi v Sloveniji. 

Temperature in vse lepši dnevi nas opozarjajo, da poletje že vztrajno trka na vrata. Ker bomo počasi lahko dolge hlače in dolge rokave pospravili na vrh omare, je to čas, ko se mnogi spomnimo na odstranje-
vanje dlačic – večno nadlogo, zaradi katere velikokrat zapravimo veliko časa v kopalnici, rezultati pa še vedno niso takšni, kot bi si želeli. Klasične metode depilacije, kot so britvice, vosek in depilacijske 
kreme, žal ne dajejo dolgotrajnega učinka. Elektroliza je zamudna in boleča, dermatološki laserji pa izredno dragi in neprimerni za večino tipov kože in dlačic. Če združimo hitrost in rezultate brez stranskih 
učinkov, brez bolečin in skorajda brez omejitev glede barve dlačic, dobimo novo dimenzijo depilacije - fotoepilacijo.

NAJBOLJ INOVATIVEN SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE DLAČIC
Nomasvello fotoepilacija je najsodobnejši in najbolj inovativen sistem za trajno odstranjevanje dlačic z uporabo nove dimenzije svetlobe. Uporaba intenzivne pulzirajoče svetlobe (IPL), ki oddaja mešano 
svetlobo več valovnih dolžin, omogoča prilagajanje nastavitev glede na značilnosti vsake posamezne stranke, zato je možnost za pojav stranskih učinkov dosti manjša.  Trenutno je pri Nomasvello na voljo 
tehnologija zadnje generacije z intenzivnim hlajenjem (Sub Zero Intense) za zmanjševanje občutka toplote in zagotavljanje visoke varnosti postopka. Fotoepilacija deluje po principu selektivne 
fototermolize, kjer dlačica služi kot prevodnik, ki prenese toploto do mešička in pregreje celice, ki hranijo dlačico oz. omogočajo njeno rast. Z enim tretmajem ni možno pregreti vseh celic, zato so potrebne 
ponovitve, vendar pa je bistvena razlika vidna že po prvem obisku, ko izpade od 60 do 80% dlačic. Tiste, ki po določenem času zrastejo nazaj, so tanjše in svetlejše, njihova rast pa je precej počasnejša. 
Z vsakim obiskom je dlačic manj, z nekaj ponovitvami pa se odstrani 80 do 90% vseh dlačic.

S TEHNOLOGIJO SUN&SAFE TUDI ZA PORJAVELO KOŽO
Tehnologija Sun&Safe ob uporabi zaščitnega prevodnega gela Nomasvello in z nastavitvami, prilagojenimi porjaveli koži, ne zagotavlja le izjemnih dolgoročnih rezultatov, ampak tudi znatno povečuje 
varnost tretmajev, saj v preteklosti tretmajev trajnega odstranjevanja dlačic na porjaveli koži ni bilo mogoče izvajati zaradi visoke vsebnosti melanina. Tretmaje trajne depilacije je bilo treba v poletnem času 
prekiniti, kar pa je negativno vplivalo na že dosežene rezultate. Zahvaljujoč omenjeni tehnologiji se lahko sončite in izpostavljate UVA žarkom do 2 dni pred in po tretmaju.

REŠITEV ZA VRAŠČENE DLAČICE
V primerjavi z vsakodnevnimi metodami odstranjevanja dlačic, kot so voskanje, britje, depilacijske kreme in epilatorji, ima fotoepilacija poleg omogočanja trajnejših učinkov tudi številne druge prednosti, 
kot sta regeneracija poškodovane kože in odpravljanje vraščanja dlačic, ki se pogosto pojavi zaradi puljenja ali britja. V primerjavi z laserjem je cenovno dostopnejša in za razliko od fiksnih dolžin 
laserja ponuja različne valovne dolžine svetlobe, ki nudijo možnost odstranjevanja različnih vrst dlačic na različnih tipih kože ter individualno prilagajanje nastavitev glede na barvo kože in dlačic.

KONČNO UGODNA CENA TRAJNE DEPILACIJE
Inovativna in privlačna enotna cena 39€ na predel tako za ženske kot za moške je revolucionirala trg odstranjevanja dlačic, zato je Nomasvello številka ena med ponudniki trajne depilacije. To dokazuje 
več kot 1.500.000 zadovoljnih uporabnikov v več kot 1000 centrih po celem svetu. V Sloveniji je trenutno 14 specializiranih Nomasvello centrov, ki razpolagajo tudi z zdravniško podporo. Najdete jih v 
Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Celju, Ptuju, Postojni in Domžalah.

Poiščite vam najbližji center in povprašajte po BREZPLAČNEM POSKUSNEM TRETMAJU, ki je namenjen podrobnejši razlagi tretmaja, preverjanju zdravstvenega stanja in izvedbi tretmaja na manjšem delu 
želenega predela. Bodite brez skrbi tudi vi z www.brezdlak.si.

OGLASNO SPOROČILO / HERMOSA D.O.O., PLANINSKA CESTA 25, SEVNICA

Suzana P. Kovačič

K
ot morate na pro-
dajnem mestu 
vedno znova pre-
dložiti plačilno 
kartico (čeprav 

nakupujete v isti trgovini 
vsak teden ali pogosteje), 
tako je treba v lekarni za 
izdajo zdravila predložiti kar-
tico zdravstvenega zavarova-
nja. Lekarniški farmacevt 

tako dostopa do zapisanih 
podatkov o predpisanih 
zdravilih in izvede obračun 
izdanih zdravil v breme plač-
nika, to je ZZZS,« je poveda-
la Romana Rakovec, direkto-
rica Gorenjskih lekarn.Kot je 
poudarila, morajo bolniki 

recept za predpisano zdravi-
lo prevzeti najkasneje v tri-
desetih dneh od predpisa, ne 
glede na to, ali gre za recept 
na enkratno izdajo ali pa za 
obnovljivi recept, ki mu bol-
niki pogovorno rečejo »letni 
recept« ali »ponovljiv 
recept«. »Količine zdravil, ki 
jih bolnik lahko hkrati prej-
me, pa so omejene na največ 
trimesečno zdravljenje. V 
primeru, ko je na recept 

predpisan antibiotik, pa je 
veljavnost recepta skrajšana 
na tri dni od predpisa. Anti-
biotiki so namreč namenjeni 
zdravljenju infekcij, ki ga je 
treba začeti takoj. Količine 
zdravil, ki jih na ta način bol-
nik lahko prejme, pa so 

omejene na deset dni. Tudi 
ob predpisu receptov z nar-
kotičnimi snovmi je veljav-
nost recepta omejena, in 
sicer na pet dni od predpisa, 
pri čemer so recepti vedno v 
papirnati obliki in dvojniku. 
V lekarni morate tako ob 
izdaji predložiti oba papirna-
ta recepta in se identificirati 
z osebnim dokumentom – 
to velja za osebo, ki zdravilo 
v lekarni prevzame.« 

Obnovljivi recept je v 
pristojnosti zdravnika

Odločitev za predpis obnov-
ljivega recepta je v presoji 
izbranega zdravnika in nanjo 
lekarniški farmacevt nima 
vpliva, je pojasnila Rakovče-
va. »V primeru, da vam zdra-
vnik predpiše obnovljivi 
recept, vas na to v lekarni 
opozorimo. Recept ima lah-
ko največ tri ponovitve, to je 
prvo izdajo in še tri ponovit-

ve. Zdravnik se lahko odloči 
tudi za predpis samo ene ali 
dveh ponovitev. Naslednjo 
izdajo na obnovljiv recept je 
glede na pravila možno opra-
viti največ en mesec pred 
predvideno redno izdajo. 
Obnovljivi recept velja največ 
eno leto od dneva predpisa. 
Po tem datumu izdaja ni več 
mogoča, tudi če še niso bile 
opravljene vse ponovitve 
izdaj. Na željo vam v lekarni 
ob izdaji zdravila ali naknad-
no ob predložitvi kartice 
zdravstvenega zavarovanja 
izpišemo seznam zdravil, ki 
so predpisana na obnovljiv 
recept. Na izpisu je vidno 
tudi preostalo število izdaj in 
veljavnost recepta.«
V času epidemije in predpi-
sovanja zdravil brez prisot-
nosti bolnika so v lekarnah 
beležili povečano število kli-
cev in obiskov bolnikov, ki so 
povpraševali o stanju predpi-
sanih receptov. »Zdravstveni 

podatki posameznika so še 
posebno občutljiva kategori-
ja osebnih podatkov, ki jih v 
primeru, da bolnika ni mož-
no nedvoumno identificirati, 
ne moremo posredovati po 
telefonu. Zagotovo bo lekar-
niški farmacevt ob vašem 
klicu potreboval številko vaše 
kartice zdravstvenega zava-
rovanja in dodaten podatek, 
ki je poznan samo vam in 
vašemu farmacevtu,« je 
dejala sogovornica. Lahko pa 
jim v lekarno pošljete tudi 
e-sporočilo, kjer zastavite 
vprašanje. 

Osebna kartica zdravil

»V zadnjem letu opažamo 
vse več podvojenih predpi-
sov receptov ali pa podvaja-
nja učinkovin v zdravilih z 
različnimi zaščitenimi ime-
ni. V takšnih primerih 
moramo pri zdravniku pre-
veriti, katera terapija je pri 

bolniku trenutno aktualna. 
Smiselno je, da bolnik dob-
ro pozna zdravila, ki jih 
jemlje. Tudi pri tem vam 
lahko lekarniški farmacevti 
pomagamo, in sicer z izde-
lavo osebne kartice zdravil. 
Priporočljivo je, da imate ta 
seznam vedno s sabo, ko 
obiščete kateregakoli zdrav-
nika in ob izdaji v lekarni.«
Če imate več vprašanj, vas 
zanima, kako najbolj smi-
selno razporediti svoja 
zdravila čez dan, ali pa niste 
prepričani, da z zdravilom 
pravilno rokujete, pa se lah-
ko naročite na pregled upo-
rabe zdravil. "Opažamo, da 
je v zadnjem letu povpraše-
vanje po tej storitvi naraslo, 
saj je bilo veliko nove tera-
pije predpisane na daljavo. 
Lekarniški farmacevt vam 
bo v pogovoru, ki se izvaja v 
posebnem prostoru, lahko 
odgovoril na vsa vprašanja v 
zvezi z zdravili.«

Izdajanje zdravil na recept 
Izdaja zdravila na recept poteka skladno z zakonodajo s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti in pravil, ki jih predpisuje plačnik zdravil, to je 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Kakšni so zakoni in pravila in kako je z izdajo zdravil na recept tudi med epidemijo covida-19 ...

Obnovljivi recept velja največ eno leto od dneva 
predpisa. Po tem datumu izdaja ni več mogoča, tudi če 
še niso bile opravljene vse ponovitve izdaj.
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Igor Kavčič

Kranj – Prispodoba o veli-
ki razstavi malih slik je mi-
sel Vasje Doberleta, foto-
grafskega kolega avtorja raz-
stavljenih fotografskih mi-
niatur Simona Krejana, ki 
v kranjskem društvu delu-
je ducat let in je eden njego-
vih dejavnejših članov. Dve 
leti je bil tudi njegov pred-
sednik, sedaj pa je že drugi 
mandat predsednik umetni-
škega sveta.

»Misel na samostojno 
razstavo fotografskih mini-
atur je v meni rasla celotno 
preteklo leto, ko sem v svo-
jem fotografskem arhivu 
zbiral fotografije, ki bi lahko 
ustrezale temu fotografske-
mu žanru,« ob tokratni raz-
stavi, ki jo je naslovil prepros-
to Miniature, pojasnjuje Si-
mon Krejan in dodaja, da 
ima do fotografij malega for-
mata (10 × 10 in 10 × 7 cen-
timetrov) prav poseben od-
nos. »Že od leta 2002 v dru-
štvu bienalno pripravljamo 
razstavo miniatur, lani je 
bilo to že desetič po vrsti. S 
sodelovanjem pri organiza-
ciji, v zadnjih nekaj izvedbah 
tudi pri ocenjevanju prispe-
lih del na natečaj, sem prido-
bil nekaj pomembnih izku-
šenj in širši vpogled v mini-
aturne fotografije. Lahko re-
čem, da so mi miniature ne-
koliko zlezle pod kožo.« 

Krejan je za razstavo prip-
ravil 46 fotografij in jih 

umestil v sedem tematskih 
sklopov, ki se med seboj pre-
cej razlikujejo, poleg forma-
ta pa jih hkrati povezuje, da 
je vse posnel v slovenskem 
prostoru. Tudi sklop foto-
grafij s Cerkniškega jeze-
ra, ki ga predstavlja na likov-
ni način skozi geometrijske 
oblike, ki jih ustvari na raz-
lične načine tudi z zrcalni-
mi podobami v vodi. V dru-
gem sklopu predstavlja slo-
vensko posebnost podežel-
ske arhitekture kozolce, ki 
pa se v njegovih miniaturah 
na poseben način stapljajo 
s krajino. Tudi njegov pog-
led na Bled je neobičajen, 
kar uresniči tako z različni-
mi zornimi koti, s katerih 
je posnel jezersko krajino, 
kot z različnimi tehnični-
mi prijemi pri postproduk-
ciji fotografij. Prav poseben 

je njegov pogled v nasade 
hmelja v Savinjski dolini. Ni 
iskal zelenja rastlin, ampak 
geometrijske linije, ki jih na 
hmeljiščih prinaša čas, ko ta 
še ne ozelenijo. Fotografije 
so črno-bele. Sledi serija fo-
tografij Bohinja, v katerih ne 
išče le običajne vedute, am-
pak jezero prikaže kot ambi-
ent v različnih delih dneva. 
Sledi serija posnetkov iz Pi-
rana, ki so nastali z dvojno 
ali trojno ekspozicijo, neka-
teri pa so tudi klasični večer-
ni motivi. Razstavo zaklju-
čuje s sedmim sklopom mo-
tivov iz narave, kot sam pra-
vi: tistimi za dušo.

»Za miniature veljajo po-
sebne zakonitosti. Z razli-
ko od velike fotografije jo 
odlikuje enostavnost s čim 
manj detajli. O miniaturi je 
dobro razmišljati, že ko greš 

na teren, še zlasti če želiš do-
dati nekaj umetniške note. 
Seveda pa sem v svojem ar-
hivu našel tudi nekaj nena-
mensko posnetih, a ven-
darle žanru primernih foto-
grafij. Tudi če je fotografija 
majhna, je lahko zelo lepa,« 
je Simon Krejan zadovoljen 
z razstavo, ki jo šteje med 
svoje najljubše doslej.

Kot zavzet fotograf v iska-
nju prave svetlobe motive 
išče v različnih delih dneva, 
bodisi v ranem jutru, popol-
danski pripeki ali večernem 
zatonu sonca. »Včasih je na 
isto mesto treba priti tudi po 
večkrat, da nastane prava fo-
tografija,« pove mojster mi-
niatur, katerega osmi sklop 
s temo tihožitja je tokrat os-
tal pred vrati galerije. In če 
se vrnem na začetek članka – 
prispodoba še kako drži.

Velika razstava malih slik
Še dober teden je v Cafe galeriji Pungert na ogled fotografska razstava z naslovom Miniature avtorja 
Simona Krejana, člana Fotografskega društva Janez Puhar iz Kranja.

Dve izmed miniatur z razstave fotografij Simona Krejana

Igor Kavčič

Kropa – Osmo izvedbo Fe-
stivala gledališča v Kro-
pi bo v petek, 11. junija, ob 
20. uri v dvorani Kulturne-
ga doma odprla predsta-
va Resno moteni Šentja-
kobskega gledališča iz Lju-
bljane, ki je lani praznova-
lo sto let obstoja. Konec te-
dna bo v nedeljo, 13. junija, 
ob 19.30 prinesel še eno od-
lično predstavo, na lanskih 
Čufarjevih dnevih nagraje-
no komedijo Strasti, laži in 
maček v žaklju, ki so jo po 
Georgesu Feydeauju prip-
ravili na Loškem odru iz 
Škofje Loke. Gre za izredno 
komunikativno predstavo, 
ki izstopa po ansambelskih 
dosežkih.

Junijsko sredico bo v so-
boto, 19. junija, ob 20. uri, z 
igro Ljubi moj obogatil an-
sambel Slovenskega ljud-
skega gledališča Celje, v 
ponedeljek, 21. junija, ob 
19.30, pa bo sledil edini le-
tošnji glasbeni večer. Na-
stopil bo orkester Amadeo 
iz Škofje Loke s sopranistko 
Lizo Šparovec, pridružil pa 
se bo tudi domačin violist 
Nejc Mikolič. Dan kasneje, 
torek, 22. junija, ob 17.30, 
bo namenjen otrokom, saj 
bo na sporedu predstava 
za otroke z naslovom Ti in 
jaz v izvedbi gledališča AE-
IOU. 

Tu je še besedilo, ki je 
nastalo v času epidemije. V 
predstavi K(o)ronske zdra-
he, Slovenskega stalnega 

gledališča v Trstu, se bodo 
28. junija ob 19.30 gledal-
ci kratkočasili ob izpovedih 
zakonskega para, ki je mar-
sikaj preživel med karante-
no. Od kuhanja do preživlja-
nja skupnega (prisilnega) 
sobivanja 24 ur na dan. Po 
tradiciji se festival zaklju-
čuje z domačo produkci-
jo. Dramska skupina Čof-
ta Kulturnega društva Kro-
pa pripravlja domišljijsko 

Puškinovo Pravljico o carju 
Saltanu, s katero bodo festi-
val zaključili 2. julija, ob 20. 
uri. »Izkušnje preteklih let 
nas učijo, da je število obi-
skovalcev odvisno prav od 
kvalitete in kar najbolj ra-
znovrstnega izbora dogod-
kov. Trudimo se, da bi za-
dovoljili okuse in želje kar 
najširšega kroga ljubiteljev 
kulture in umetnosti. Zato 
se festival obrača k vsem 

generacijam. Vsakdo bo 
našel kaj zase,« poudarja-
ta vodja festivala Anže Hab-
jan in Rok Andres, ki zanj 
skrbi po umetniški plati, ter 
ob tem dodajata, da je ob iz-
datni pomoči Občine Rado-
vljica, Krajevne skupnosti 
Kropa, Kulturnega društva 
Kropa, donatorjev ter veli-
ko prostovoljskih ur ogled 
prireditev za obiskovalce še 
vedno brezplačen.

V gledališče v Kropo
Trije tedni, sedem večerov gledališča in glasbe na 
osmem Festivalu gledališča v Kropi, ki ga  
bo že tradicionalno zaključila predstava domače 
Dramske skupine Čofta.

Festival bo odprla komedija Resno moteni v izvedbi Šentjakobskega gledališča iz Ljubljane. 
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Igor Kavčič

Žiri – Diplomirana slikarka 
Marica Trček na razstavi z 
naslovom Trije obrazi na-
rave na gradu Bogenšperk 
še do 20. junija predstavlja 
svoja likovna dela, posveče-
na naravi. Gre za dva raz-
lična cikla slik, s katerimi 
nam skuša naravo pribli-
žati in nas potopiti v njene 
čare. Ob klasičnem slikar-
stvu se namreč v zadnjih le-
tih posveča tudi ustvarjanju 
slik s sponkami. »Po več le-
tih testiranja, učenja in ko-
ronskem letu, ki je bilo iz-
redno kreativno obarvano, 
mi je uspel kreativni pre-
boj, saj se na tokratni raz-
stavi predstavim v novi po-
dobi – kot prva v Slove-
niji, ki ustvarja umetni-
ne s tehniko vpenjanja ko-
vinskih sponk neposredno 

na platno, pritrjeno na les,« 
pove Marica Trček, ki je iz 
slikarstva diplomirala na vi-
soki šoli za risanje in slika-
nje Arthouse v Ljubljani.

Sicer se že več kot 15 let 
posveča impresionistične-
mu slogu slikanja, kot doda-
ja Trčkova, pa jo je že dolgo 
mikal prehod na področje ki-
parstva;  da »klamfanje« si-
cer ni čisto kiparjenje, je pa 
tehnika, ki meji med slikar-
stvom in kiparstvom. Gre za 
posebno tehniko in izredno 
natančen proces dela, moti-
ve iz narave namreč ustvar-
ja brez predhodnih skic v di-
menzijah približno en krat 
en meter. Razstava na gradu 
Bogenšperk pa poleg novih 
umetnin zaobjema tudi na-
bor obstoječih impresioni-
stičnih slik in tridimenzio-
nalni objekt narave, sicer av-
toričino diplomsko delo.

K čarom narave
Slikarka Marica Trček iz Žirov ustvarja s 
kovinskimi sponkami.

Marica Trček ustvarja tudi s kovinskimi sponkami. 

Škofja Loka – Danes, v torek, 
8. junija, ob 18. uri bo na vrtu 
Sokolskega doma v Škofji 
Loki literarno srečanje ob iz-
idu letošnje številke regijske 
literarne revije Sejalec, ki iz-
haja v okviru JSKD. V reviji so 
predstavljeni poezija, proza 
in dramski teksti 18 avtoric in 
avtorjev, udeleženk ter ude-
ležencev letošnjega festiva-
la mlade literature Urška in 
nekaterih tudi dolgoletnih 
sopotnikov Sejalca. Na sre-
čanju bodo predstavili tudi 
izbrane objavljene literar-
ne prispevke in nadaljevali 
s strokovnim pogovorom 
o literarnem ustvarjanju 
z Barbaro Korun, letošnjo 
strokovno spremljevalko in 
selektorico regijskega festi-
vala mlade literature Urška. 
Obenem bodo predstavili 
tudi priložnostno razstavo 
kaligrafij avtorja Janeza Jo-
cifa, sodelavca na območni 
izpostavi JSKD Škofja Loka, 
ki bo do 6. julija na ogled v 
veži Sokolskega doma.

Novi Sejalec in 
kaligrafija
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BREZ PRIJAVNINE!

19. junijA 2021, Škofja Loka
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KORONSKA IZVEDBA

Državno prvenstvo v atleti-
ki je prineslo več vrhuncev, 
eden izmed njih je bil sobot-
ni moški tek na 400 metrov 
– že pod žarometi. Boj je bil 
zelo izenačen, novi naslov 
državnega prvaka pa je osvo-
jil Vodičan Luka Janežič (Kla-
divar, 46,65). Zaradi težav s 
poškodbo (zadnja stegenska 
mišica) sta se s trenerjem 
za nastop odločila šele po 
ogrevanju, tik pred startom. 
»Pričakoval sem takšen tek. 
Zame je bil današnji dan psi-
hično zelo naporen. Ni lah-
ko, saj se bolj obremenjuješ 
s poškodbo kot pa s samim 
tekom. Rezultat je temu pri-
meren. Če bi se še enkrat od-
ločil, in da bi vedel, kako bo, 
verjetno ne bi nastopil. Noga 
ni v redu. Sem pa vesel, da 
sem ob vseh težavah zmagal. 
S psihološkega vidika je to 
zame zelo pomembno. Do-
kazal sem, da sem ta trenu-
tek še vedno najboljši v Slo-
veniji. Žal mi je, da danes ni-
sem pokazal boljšega teka. 
Vem, da sem sposoben več, 
a s tako nogo ne,« je po teku 
povedal Luka Janežič, ki ima 
v zadnjih letih s poškodbami 
nemalo težav. »Vlečejo se mi 
praktično že vse od leta 2018. 
Ne gre za kakšne resne po-
škodbe, so pa dovolj moteče, 
da me za nekaj časa vržejo iz 
ritma. Vedno sledi vračanje 
na približno takšno raven, 
kot je bila pred poškodbo. Če 
se to ponavlja celo sezono, je 
težko, v vrhunskem športu 
to ne gre. Sedaj sledjo tera-
pije, še enkrat pregledi, da se 
prepričamo, za kaj gre. Nas-
lednje mitinge bom odpove-
dal. Upam, da se sestavim v 

čim krajšem času. Moja želja 
je, da že do ekipnega evrop-
skega prvenstva, ne morem 
pa nič obljubiti,« pravi atlet, 
ki računa tudi na nastop na 
olimpijskih igrah. Z oseb-
nim in klubskim rekordom 
(46,73) se mu je presenetlji-
vo najbolj približal Rok Fer-
lan iz domačega AK Triglav 
Kranj. »To je bila zelo dobra 
tekma. S časom in uvrstitvi-
jo sem seveda zelo zadovo-
ljen. Osebni rekord sem iz-
boljšal za več kot pol sekun-
de, na koncu je bilo skoraj 
prvo mesto. Nisem pričako-
val tega. Konkurenca na 400 
metrov je res brutalna. Zelo 
sem zadovoljen tudi, da smo 
v Kranju končno dočakali dr-
žavno prvenstvo,« je pove-
dal atlet iz Hotemaž, ki je v 

atletiki šele okrog šest let, 
pred tem pa je treniral no-
gomet. V nedeljo je bil tret-
ji v finalu teka na 200 me-
trov (21,35). Tretji je bil na 
400 metrov še en Gorenjec, 
Kamničan Jure Grkman 
(Mass, 46,93), podprvak na 
200 metrov (21,27). 

V disciplinah, v katerih 
so bili v glavnih vlogah go-
renjski atleti, velja omeni-
ti troskok za ženske. Zma-
gala je Neja Filipič (Mass) iz 
Žirov, ki se bori za uvrstitev 
na olimpijske igre. Skočila 
je 13,95 metra. »Moj zmago-
valni skok je bil samo toliko, 
da je bil veljaven, neka spo-
dobna daljava. Imela sem tri 
dobre skoke s prestopom. 
Tek je bil precej dober, noga 
na koncu ni bila tam, kot bi 

morala biti. Deska mi še dela 
težave. Vsaj trije skoki so 
bili čez 14 metrov. Vem, da 
imam normo v nogah, a da-
nes očitno ni ta dan. Sposob-
na sem veliko več, ko kaže ta 
rezultat. Norma je 14,32 me-
tra, kar pomeni moj osebni 
rekord. Čas imam še do kon-
ca junija,« je v soboto pojas-
njevala Filipičeva. Nova tek-
ma jo čaka že jutri v Marse-
illu v Franciji. V nedeljo sta 
zmagi na Gorenjskem os-
tali v obeh konkurencah na 
800 metrov. Pri članih je dr-
žavni prvak Žan Rudolf iz 
Hraš, (Mass, 1:47,71), pri čla-
nicah pa Lucija Šušteršič iz 
Sore (Šmarnogorska nave-
za, 2:14,74). V teku na 400 
metrov z ovirami je zmagala 
Agata Zupin (Velenje, 57,38) 
z Brega pri Komendi, ki je 
bila v soboto še druga na 400 
metrov (52,83). 

V soboto je pred začetkom 
državnega članskega prven-
stva potekal 27. Mednarodni 
atletski miting mladih Kranj 
2021 – Memorial Vučko, na 
katerem so se pomerili naši 
mladi atletski upi – od mlaj-
ših mladincev in mladink do 
pionirjev in pionirk U12. Or-
ganizatorji so bili po uspe-
šnem dvodnevnem progra-
mu, ki ga je v nedeljo sicer 
spremljalo deževno vreme, 
zadovoljni. »Na Memorialu 
Vučko je tekmovalo 470 mla-
dih atletov in atletinj, na dr-
žavnem članskem prvenstvu 
pa vsak dan skoraj 380 tek-
movalcev. Tekmovanje je po-
tekalo na visokem nivoju in je 
za nas organizatorje kar velik 
zalogaj. Pomagalo je šestde-
set sodelavcev,« je povedal 
Matjaž Polak iz AK Triglav 
Kranj, vodja tekmovanja.

Vrhunska atletika znova v Kranju
31. stran

Žirovka Neja Filipič je državna prvakinja v troskoku. Jutri bo 
v Franciji lovila normo za olimpijske igre. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Žiga Ravnikar je na kontinentalnih kvalifikacijah v An-
talyi v Turčiji pristreljal kvoto za olimpijske igre v Tokiu. To bo 
za Slovenijo prvi nastop po olimpijskih igrah v Londonu, kjer 
je našo državo zastopal Klemen Štrajhar. Član Lokostrelskega 
kluba Kamnik iz Nožic je po štirih zmagah v četrtfinalu s 6 
: 4 izgubil proti Francozu Thomasu Chiraultu. S štirimi set 
točkami se je uvrstil na peto mesto kvalifikacijskega turnirja 
za Tokio in osvojil mesto na olimpijskih igrah za Slovenijo.

Žiga Ravnikar pristreljal kvoto za olimpijske igre

Maja Bertoncelj

Kranj – V Kranju je konec 
tedna potekal dvodnevni 
mednarodni plavalni mi-
ting Mednarodno prvenstvo 
Kranj 2021, na katerem se 
je znova izkazal mladi pla-
valec PK Triglav Kranj Sašo 
Boškan. 

Zmagal je kar štirikrat: 
prvi dan na 200 metrov 
prosto in 200 metrov me-
šano, obakrat z osebnim re-
kordom, v nedeljo pa še na 
400 in 100 metrov pros-
to. »Sploh ne vem, kaj bi re-
kel. Z nastopi sem zelo za-
dovoljen, kar presenečen, 
saj sem imel zadnje dni veli-
ko dela za šolo. Tudi časi so 
bili odlični. V letošnji sezoni 

sem naredil res velik napre-
dek, kakršnega nisem priča-
koval. Upam, da bo šlo tako 
še naprej. Glede na to, kako 

letos plavam, sem se odločil, 
da se plavanju resno posve-
tim, potem pa bomo videli, 
kam me bo to pripeljalo,« je 

pojasnil 18-letni Kranjčan, 
ki plava od šestega leta, ne-
kaj časa je treniral še nogo-
met. Njegov trener je Luka 
Berdajs. Letos si želi še čim 
večkrat izboljšati osebne re-
korde. Po vrnitvi v Slovenijo 
je v domačem bazenu znova 
tekmoval Boškanov klubski 
kolega Peter John Stevens. 
Njegova forma še ni na rav-
ni, kot bi si želel. Na 100 me-
trov prsno ga je za šest sto-
tink premagal mladinski 
reprezentant Miha Vintar, 
tudi član PK Triglav Kranj. 
Žensko tekmo na 100 me-
trov prsno je dobila Tina Če-
lik, še ena triglavanka. Izka-
zala se je tudi reprezentant-
ka Tjaša Pintar. Plavalka PK 
Radovljica je slavila na 100 

metrov delfin in dvakrat iz-
boljšala osebni rekord.

Tekmovanje so uspešno 
izpeljali v PK Triglav Kranj. 
»Veseli smo, da smo tek-
mo glede na situacijo s covi-
dom-19 sploh lahko organi-
zirali. Zbranih je skoraj tris-
to plavalcev iz 23 slovenskih 
klubov, nekaj plavalcev pa je 
prišlo tudi iz Švice, Luksem-
burga, Bosne in Hercegovi-
ne in Nemčije. S konkuren-
co smo in moramo biti zado-
voljni. Zadovoljni smo lah-
ko tudi z nastopi tekmoval-
cev našega kluba. Izstopa 
Sašo Boškan, ki je pokazal 
res izjemen napredek. Ima-
mo kar nekaj perspektivnih 
mladih plavalcev. Upam, da 
se epidemija covida-19 ne 
bo ponovila in da bomo lah-
ko normalno trenirali nap-
rej. Posledice pa se bodo za-
gotovo poznale,« je povedal 
Roni Pikec, vodja tekmova-
nja.

Na mitingu je sicer manj-
kalo kar nekaj naših najbolj-
ših plavalk in plavalcev. 

Boškan še naprej navdušuje
Mladi plavalec PK Triglav Kranj je na Mednarodnem prvenstvu Kranja zmagal kar štirikrat.

Sašo Boškan se je v domačem bazenu znova izkazal. 
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Kranj – Nogometaši v tretji 
slovenski nogometni ligi – 
zahod so odigrali tekme 19. 
ali predzadnjega kroga. V 
skupini za prvaka je Tinex 
Šenčur doma premagal Svo-
bodo Ljubljana. Bilo je 3 : 1. 
Za Šenčur so zadeli Samo Ko-
kalj, Blaž Jamšek in Ladislav 
Stanko. Rezultati gorenjskih 
ekip v skupini za obstanek pa 
so: Arol Škofja Loka – Zagorje 
5 : 1, Žiri – Šobec Lesce 2 : 1, 
Sava Kranj – TKK Tolmin 2 : 4. 
Na lestvici vodi Ilirija, ki ima 
52 točk, Tinex Šenčur je tretji, 
zbrali so 31 točk, Žiri so na 
devetem mestu, Sava Kranj je 
enajsta, Arol Škofja Loka dva-
najsti, Šobec Lesce je trinaj-
sti. Do konca tekmovanja je 
le še zadnji, dvajseti krog, ki 
ga bodo nogometaši odigrali 
jutri. Na tekmah z začetkom 
ob 17. uri se bodo srečali Šo-
bec Lesce – Arol Škofja Loka, 
Postojna – Tinex Šenčur, ob 
18.30 uri pa še Zagorje – Sava 
Kranj.   

Zaključujejo tretjeligaši

Kranj – Jutri se začenja kolesarska dirka Po Sloveniji. Nastopila 
bosta tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Kolesarji bodo v 
nedeljo v peti, zadnji etapi, zavili tudi na Gorenjsko, in sicer 
po trasi Male Franje, kar pomeni po delu Poljanske doline, 
skozi Škofjo Loko in naprej skozi Zbilje, Vodice proti Ljubljani. 

Začenja se kolesarska dirka Po Sloveniji
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Osem kozarcev, osem vinskih zgodb
Po ustih valjam četrti ko-

zarec belega vina. Sedim za 
obloženo mizo dobrot – ne-
kaj vrst sira, rožmarinovi gri-
sini, ki jih pomakamo v hu-
mus, rezine pršuta na dru-
gem krožniku in zelenjavne 
palčke, ki vsake toliko časa 
pristanejo v jogurtovi oma-
ki. Iz prtiča pletene koša-
re lezejo kosi mojega bele-
ga hlebca, zraven pa je odpr-
ta buteljka slovenske rebule 
iz butične kleti v Brdih. Tru-
dim se razločiti pester cvet-
lični okus in aromo zrelih 
sadežev, čakam na rahlo ki-
selkast pookus in z zanima-
njem poslušam Jana – mla-
dega, načitanega sommeli-
era, dobrega prijatelja, stra-
stnega »backpackerja« in 
ljubitelja vsega dobrega, kot 
pravi on. 

Ideja o degustaciji vina 
je bila plod večmesečnega 
čakanja na bolj sproščene 

čase, med katerimi so se ide-
je in novi projekti tkali kar 
sami od sebe. In tako sva z 
Nejcem zamisel predstavi-
la Janu, ki je pretekli konec 
tedna skupinico osmih ne-
veščih »vinoljubov« pope-
ljal na odkrivanje sveta vin 
iz Maribora, Vipavske do-
line in Goriških brd. V pe-
tih urah smo se seznanili s 
kraljem belih sort – rizlin-
gom, nadaljevali z avtohto-
nim sortnim vinom iz Vipa-
ve, primerjali najbolj komer-
cialno belo rebulo s kakovo-
stno butično različico, srkali 
Ano, najboljše mlado vino v 
Sloveniji, in prek oranžnega 
prešli še na rdeča vina, taka, 
ki odlično zaokrožijo kro-
žnik suhih mesnin in »me-
dium-rare« steak. 

Tako sedim za mizo 
in kramljam s prijatelji o 
vsem, kar se dogaja v njiho-
vih življenjih, poslušam in 

vpijam vsako Janovo besedo, 
na tisoče dejstev in zanimi-
vosti iz sveta slovenskih vin, 
ki jih kot za stavo stresa iz ro-
kava in brez pomislekov od-
govarja na še tako podrobna 
vprašanja pokuševalcev. Raz-
kriva nam konkurenco iz Ja-
ponske, Amerike in Franci-
je in se smeji osuplim štu-
dentskim obrazom, ki smo 
bolj kot kakovosti vajeni po-
ceni žveplanih brozg, zmeša-
nih v brizganec z radensko, 
ki so po naši navadi namenje-
ne poletni ohladitvi in dvigu 
razpoloženja. Dopusti nam 
tok lastnih misli in občutkov, 
v strokovno mnenje vplete 
neznane fakte in novosti: Ste 
vedeli, da je nadvse prefinje-
no zorenje vin v amforah in 
betonskih jajcih? Da je okus 
vipavskih vin zaradi visoke 
vsebnosti mineralov v prsti 
včasih rahlo slan? In da bi v 
Franciji za enako kakovostno 

vino kot pri nas odšteli vsaj 
petdeset evrov več?

Večer se počasi bliža kon-
cu. Nad mizo odpiramo še 
zadnjo steklenico rdečega, 
dobrote so pošle, pogovor pa 
kar vztraja. Pia se je zagrela 
za cel karton belega rizlinga, 

Gašper vpija podrobnosti 
vinske fermentacije, vsi pa 
se strinjamo, da bo premier-
ni degustaciji sledila repriza. 
Meni pa je degustacijsko dru-
ženje ob dobrih okusih in še 
boljših prijateljih zlezlo pod 
kožo.

Osem slovenskih vin in šampanjec za pompozen začetek 
večera

Jelena Justin

Ostaline prve svetovne 
vojne so pogosto srh vzbu-
jajoče, saj opozarjajo na te-
men madež zgodovine dvaj-
setega stoletja, ki mu pravijo 
tudi stoletje vojn. Nedoum-
ljivo se nam zdi, ko danda-
nes obiskujemo vrhove, ki 
so bili nekdaj znotraj tirol-
ske ali soške fronte, kaj vse 
so fantje morali zgraditi v 
vojne namene ter za lastno 
zavetje. Danes bomo obiska-
li Monte Tersadio, ki leži bli-
zu prelaza Plöckenpass, na 
meji med Italijo in Avstrijo. 

Čez Trbiž nadaljujemo 
pot skozi Tabljo, Mužac do 

Tolmeča, kjer sledimo ozna-
kam za prelaz Plöckenpass. 
V kraju Paluzza zavijemo 
desno proti kraju Treppo 
Carnico, kjer nadaljujemo 
do Ligosulla. Od tod dalje se 
pot vzpenja proti Paularu, 
vendar na izrazitem levem 
ovinku zagledamo smero-
kaz za Monte Tersadio, pot 
št. 409. Do vrha Tersadie 
nas čaka tri ure vzpona. Na 
začetku poti vzpon poteka 
po betonirani cesti, na raz-
potju zavijemo levo in sledi-
mo skoraj po ravnem, po ko-
lovozni cesti. Planinska pot 
kmalu zavije levo v breg in 
se začne vzpenjati prečno 
skozi gozd. Gremo mimo 

kipca Marije, pot pa zaviju-
ga po pobočju v precej str-
mih okljukih. Malce viš-
je se pot položi in kar nekaj 
časa skoraj po ravnem pre-
čimo gozd. Mimo klopi, ki 
nam lahko nudi malce oddi-
ha, dosežemo razpotje poti, 
kjer se nam z desne pridru-
ži pot 409a iz kraja Gleri-
is. Zavijemo levo in se str-
mo povzpnemo do grebena, 
kjer so ogromna erodirana 
dolinica. Razgledna pot po-
teka po pobočju v desno in 
hitro dosežemo neoskrbo-
vano zavetišče Valuta. Not-
ranjost kamnitega zavetišča 
ima klopi in mizo, kamin. V 
primeru nevihte ali drugih 

nevšečnosti vsekakor nudi 
varno zavetje. 

Od zavetišča dalje se mula-
tjera strmo vzpenja in mes-
toma so odlično vidni ostan-
ki gradnje poti iz časa prve 
svetovne vojne. Monte Ter-
sadia je bila namreč v času 
prve svetovne vojne obramb-
na linija tirolske fronte, saj 
je zaradi svoje sredinske 
lege omogočala pregled nad 
vsemi dolinami. Mulatjera 
nas pripelje na sedlo Tersa-
dia, na drugi strani spodaj 
zagledamo planino Valme-
dan Alta. S sedla zavijemo 
levo in se po travnatem po-
bočju, po katerem tudi vodi 
mulatjera, povzpnemo vse 

do vrha. Pod vrhom Tersa-
die, na teh travnatih pobo-
čjih, lahko vidimo ostanke 
različnih utrdb, pešpoti, ro-
vov, utrjenih zavetišč za vo-
jake itd. Te ostaline pričajo o 
grozi preživetja, ki so jo do-
življali vojaki. Na vrhu Ter-
sadie stoji velik kip Marije, 
gora pa ponudi fantastičen 
razgled na vse strani, zato ni 
čudno, da je bila vključeno 
v obrambni sistem tirolske 
fronte. Kot na dosegu roke 
je mogočni Sernio, pokaže-
ta se tudi Zermula in Monte 

Lodin, kjer lahko vidimo os-
tanke prve italijanske bojne 
linije. Če pogledamo pro-
ti zahodu, se nam nad Plöc-
kenpassom pokažejo Cima 
Avostanis, Creta di Timau, 
Pal Grande, Pal Piccolo, Cre-
ta di Collinetta in najvišji v 
Karnijcih – Monte Coglians. 

Z vrha Monte Tersadie 
sestopimo po poti vzpona. 

Nadmorska višina: 1959 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Tersadia (1959 m n. m.)

Stara vojaška pot vse do vrha
Preko Karnijskih Alp je v času prve svetovne vojne potekal del t. i. tirolske fronte. Fronta se je začela v 
Julijskih Alpah severno od Rombona in je potekala čez Karnijske Alpe, Dolomite, Južno Tirolsko ter se 
zaključila na prelazu Stelvio. Naš tokratni cilj bo obrambna točka te fronte. 

Naš današnji vrh Monte Tersadia, fotografiran z vrha Cuel Maurona / Foto: Jelena Justin Z vojaške mulatjere se odpre lep pogled na Monte Sernio. / Foto: Jelena Justin

Na vrhu gore Monte Tersadia so ostaline iz časov prve 
svetovne vojne in kip Marije. Simbolno. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Kot ugotavljajo na 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, so 
na kmetijskih gospodar-
stvih, ki se ukvarjajo s prire-
jo govejega mesa, močno ob-
čutili posledice drugega vala 
epidemije covida-19. Koefi-
cient ekonomičnosti reje se 
je znižal na približno 90 od-
stotkov, odkupne cene mlaj-
ših bikov so se v obdobju od 
oktobra 2020 do marca 2021 
v primerjavi z najvišjimi ce-
nami v letih 2017–2019 zni-
žale za 17,5 odstotka, neto do-
dana vrednost na žival pa se 
je v obdobju od oktobra 2020 
do marca 2021 v primerjavi z 
leti 2017, 2018 in 2019 zni-
žala s 193,50 na 117,62 evra. 
Vlada je zato sprejela odlok, 
na podlagi katerega bodo 
rejci za obdobje od lanske-
ga 1. oktobra do letošnjega 
31. marca upravičeni do fi-
nančnega nadomestila za iz-
pad dohodka. V primerjavi s 
prejšnjim odlokom o nado-
mestilu, po katerem so bili 
pomoči deležni le rejci, ki 
so oddali govedo v zakol, so 
tokrat do pomoči upraviče-
ni rejci bikov in telic za pi-
tanje. Pomoč jim pripada za 
pitance, ki so bili kadarkoli 
v obdobju od lanskega okto-
bra do letošnjega marca stari 
16 mesecev, in za telice, na-
menjene pitanju, ki so bile 
na dan 1. oktober 2020 sta-
re vsaj dvajset mesecev in 
do 30. aprila letos niso teli-
le. Za GVŽ goveda, starejša 
od dveh let, znaša nadome-
stilo 76 evrov, za GVŽ gove-
da, starega od 16 do 24 me-
secev, pa 126,67 evra. Agen-
cija za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja bo na podlagi 
uradnih evidenc vsem upra-
vičencem do nadomestila v 
tridesetih dneh od uveljavi-
tve odloka izdala informativ-
no odločbo.

Kot pojasnjuje Franc Pav-
lin, specialist za živinorejo v 
KGZ Kranj, bo v primerjavi s 
prejšnjim odlokom o finanč-
nem nadomestilu večina rej-
cev pri bikih na boljšem, pri 
telicah pridejo v poštev le te-
lice za pitanje, izpadle pa so 
(zaklane) krave, ki so bile po 
prejšnjem odloku upraviče-
ne do pomoči. 

Pridelovalcem krompirja 
1200 evrov na hektar

Vlada je sprejela tudi od-
lok o finančnem nadomesti-
lu za izpad dohodka, ki so ga v 
obdobju od začetka lanskega 
oktobra do konca letošnjega 
marca zaradi epidemije covi-
da-19 utrpeli pridelovalci je-
dilnega krompirja. Kot so iz-
računali na kmetijskem mi-
nistrstvu, je pri hektarskem 
pridelku od trideset do petde-
set ton znašal izpad dohodka 
od 32 do 62 odstotkov. Pride-
lovalci krompirja so utrpe-
li izpad dohodka predvsem 
zato, ker se je zmanjšala pro-
daja krompirja gostinsko-tu-
rističnim obratom, vrtcem, 
šolam in drugim javnim 

zavodom in ker so se jim po-
večali stroški zaradi daljše-
ga skladiščenja in hlajenja 
krompirja. Po vladnem odlo-
ku bodo pridelovalci upravi-
čeni do pavšalnega nadome-
stila 1200 evrov na hektar, 
vendar je znesek omejen na 
dvajset tisoč evrov na upravi-
čenca. Na kmetijskem mini-
strstvu ocenjujejo, da bo po-
moč uveljavljalo približno 
šeststo pridelovalcev in da 
bodo za to potrebovali nekaj 
manj kot poldrugi milijon 
evrov sredstev. Agencija za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja bo upravičencem do 
nadomestila izdala informa-
tivno odločbo na podlagi ura-
dnih evidenc.

Nadomestilo odvisno od 
izpada dohodka 

Posledice epidemije covi-
da-19 in zaustavitve javne-
ga življenja so občutile tudi 
kmetije, ki se ukvarjajo z do-
polnilnimi dejavnostmi. Te-
žave so najbolj občutile kme-
tije, ki se ukvarjajo s turiz-
mom, saj so morale zača-
sno zapreti vrata in prekiniti 

opravljanje dejavnosti. Več-
ji izpad dohodka so utrpele 
tudi kmetije, ki v okviru do-
polnilne dejavnosti zagota-
vljajo hrano šolam, vrtcem in 
drugim organizacijam, ki so 
svojo dejavnost prekinile ali 
so jo izvajale v omejenem ob-
segu. Poleg teh so posledice 
epidemije in z njo povezanih 
ukrepov občutile tudi kmeti-
je, katerih dopolnilna dejav-
nost – prodaja izdelkov in sto-
ritev – je odvisna od obiska 
gostov. Do finančnega nado-
mestila so po vladnem odlo-
ku upravičene kmetije, ki so 
letos v obdobju od 1. febru-
arja do 30. aprila izkazova-
le vsaj 30-odstotni izpad do-
hodka v primerjavi z enakim 
obdobjem v letu 2019. Viši-
na finančnega nadomestil je 
odvisna od izpada dohodka, 
vendar ne more preseči šest 
tisoč evrov. Zahteve za izpla-
čilo nadomestila je bilo treba 
vložiti na agencijo za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
do 4. junija, agencija pa bo o 
izpolnjevanju pogojev za do-
delitev nadomestila odločila 
najkasneje do 30. junija. 

Finančna pomoč kmetijam
Vlada je pred kratkim sprejela tri odloke, na podlagi katerih bodo govedorejske kmetije, kmetije z 
dopolnilnimi dejavnostmi ter pridelovalci jedilnega krompirja, ki so zaradi drugega vala epidemije 
covida-19 utrpeli izpad dohodka, upravičeni do finančnega nadomestila.

Do finančnega nadomestila za izpad dohodka so upravičeni tudi pridelovalci jedilnega 
krompirja. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
aprila za mleko, dostavljeno 
v mlekarno ter s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstot-
ka beljakovin, plačale v pov-
prečju 30,91 evra za sto ki-
logramov, kar je bilo za 39 
centov ali 1,28 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,19 

odstotka maščobe in 3,42 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odkup-
na cena 34,01 evra in je bila 
za 31 centov ali za 0,92 od-
stotka višja kot marca. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 28,05 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 31,72 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede 
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska
December 2012  31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06  36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017  32,87 35,25 28,63 32,97
December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95
December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16
December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56
Marec 2021 30,52 33,70 27,85 31,57
April 2021 30,91 34,01 28,05 31,72

V torkovi izdaji Gorenjskega 
glasa dne 25. maja 2021 je bil 
objavljen članek z naslovom Za 
cono lahko, za njivo pa ne av-
torja Simona Šubica. V član-
ku je zapisana tudi naslednja 
izjava predstavnikov ZGS OE 
Kranj: »Željo lastnikov po po-
večevanju kmetijskih zemljišč 
dobro poznamo in spoštujemo, 
vendar bi po navedbah pred-
stavnikov kmetijskosvetovalne 
službe lastniki gozdov ob spro-
stitvi možnosti krčitve ravnin-
skih gozdov za kmetijske na-
mene takoj skrčili vsaj polovico 
obstoječih gozdov (1500 hektar-
jev gozdov ali za 15 odstotkov 
nižjo gozdnatost).« 
Na KGZS – Zavodu Kranj smo 
nad takšno izjavo predstavni-
kov ZGS nemalo presenečeni. 
Dejstvo je namreč, da nas v 

zvezi z omenjeno problemati-
ko krčenja ravninskih gozdov 
predstavniki ZGS niso kon-
taktirali. Zavedamo se potreb 
gorenjskih kmetov po dodatnih 
kmetijskih zemljiščih, vendar si 
v nobenem primeru ne drzne-
mo špekulirati s številkami. 
Posledice sprostitve krčenja rav-
ninskih gozdov bi morali v prvi 
vrsti poznati prav na ZGS, saj 
se vloge za krčitve s strani kme-
tov naslavljajo direktno nanje. 
Zanimivo bi bilo vedeti, koliko 
takšnih vlog in za kakšne povr-
šine so na ZGS prejeli do sedaj. 
Naj poudarimo, da se naša 
služba kmetijskega svetovanja 
z gozdarskim načrtovanjem ne 
ukvarja, med pomembnejšimi 
nalogami je seveda svetovanje 
in pomoč pri različnih (tudi 
gozdarskih) upravnih postop-
kih.
Mitja Kadoič, Kmetijsko 

gozdarski zavod Kranj

Za cono lahko, 
za njivo pa ne

Mengeš – Jutri, v sredo, bo v Infrastrukturnem centru Jablje 
strokovno srečanje Dan žit, na katerem bo osrednja tema eko-
loška pridelava žit v (osrednji) Sloveniji. Ob 9. uri se bo pod 
kozolcem začel seminar, na katerem bodo predstavili dosedanje 
vremenske razmere pri pridelovanju žit, rezultate preizkušanja 
integriranega varstva pred pleveli v ozimnem ječmenu, raziska-
ve glede ekološkega semenarstva in žlahtnjenja ter ekološko 
pridelavo žit. Po seminarju bosta še ogleda poskusa s sortami 
žit in ekološkega preizkušanja sort pšenice.

Na Dnevu žit o ekološki pridelavi žit

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
Festival dobrot slovenskih 
kmetij, ki bo na začetku sep-
tembra na Ptuju, se nadalju-
je ocenjevanje izdelkov, ki 
so jih na ocenjevanje posla-
le kmetije. Zdaj so znani že 
tudi rezultati ocenjevanja 

krušnih izdelkov. Gorenjske 
kmetije so na tem ocenjeva-
nju dobile za svoje izdelke 
skupno devet zlatih priznanj, 
tri srebrna in šest bronastih. 
Jana Aljančič iz Podbre-
zij je dobila zlato priznanje 
za Podbreško potico, njena 
sokrajanka Veronika Aljan-
čič prav tako zlato priznanje 

za Podbreško potico. Anica 
Gartnar s Srednjega Brda je 
dobila zlato priznanje za ko-
kosove rogljičke, Andreja 
Grabnar iz Zgornjega Mot-
nika zlato za koruzni kruh 
z drožmi ter srebrni prizna-
nji za čebulni kruh iz krušne 
peči in za francoske rogljičke 
z drožmi, Bernardka Hribar 

iz Kališa zlati priznanji za ja-
neževe upognjence in bres-
kvice, Anica Logonder iz Cr-
ngroba zlato za pirin kruh in 
bronasto za polbeli pšenični 
kruh, Cilka Pegam iz Zabre-
kev zlato za polbeli kruh, Ma-
tej Ržek z Gorenjega Brda 
zlato za stoodstotni pirin 
kruh, Greta Zlate iz Praš sre-
brno za polbeli kruh, Ivan-
ka Brodar iz Radomelj bro-
nasta priznanja za špehov-
ko – ocvirkovco, kamilično 
potico in krofe, Nika Jamnik 
z Belce bronasto za domače 
kekse ter Renata Mohorič iz 
Zgornje Besnice za pšenič-
ni kruh. 

Priznanja za krušne izdelke
Gorenjske kmetije so na ocenjevanju krušnih izdelkov za Festival dobrot 
slovenskih kmetij na Ptuju dobile devet zlatih priznanj, tri srebrne in šest 
bronastih.

Kranj – Rejci drobnice, ki so zaradi posledic epidemije covida-19 
med lanskim 1. oktobrom in letošnjim 31. januarjem utrpeli 
izpad dohodka, so upravičeni do finančnega nadomestila 67 
evrov na glavo velike živine (GVŽ) ovc ali koz. Agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeželja je vsem, ki so 1. februarja letos 
redili najmanj deset ovc ali koz, že poslala informativne odločbe, 
nadomestilo pa jim bo predvidoma izplačala do konca meseca. 

Rejci drobnice prejeli informativne odločbe

PREJELI SMO
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Simon Šubic

Ljubljana – Na okrožnem so-
dišču v Ljubljani se je prejšnji 
teden za zaprtimi vrati zače-
lo ponovno sojenje nekdanje-
mu župniku v Preski Francu 
Klopčiču, ki je obtožen spol-
nega napada na osemletno 
deklico leta 2004. Klopčič, 
ki očitke tožilstva zavrača, je 
bil na prvem sojenju na prvo-
stopenjskem sodišču opro-
ščen, po pritožbi tožilstva pa 
je višje sodišče oprostilno 
sodbo spremenilo v obsodil-
no in mu izreklo štiri leta za-
pora. Primer je obravnavalo 
tudi vrhovno sodišče in za-
devo vrnilo višjemu sodišču v 
ponovno odločanje. V drugo 
je višje sodišče pred spreme-
njenim senatom razveljavi-
lo oprostilno sodbo ljubljan-
skega okrožnega sodišča in 
prvostopenjskemu sodišču 
naročilo, naj v zadevi ponov-
no odloči. 

Domnevna spolna zloraba 
naj bi se zgodila v letih 2004 
in 2005 v župnišču v Preski, 
deklica, domnevna žrtev, pa 

je o tem prvič spregovorila 
leta 2012, ko se ji je na psihi-
atrični kliniki približal neki 
fant, kar naj bi v njej sprožilo 
spomine na domnevno zlo-
rabo. O tem je govorila s svo-
jo zdravnico, ki je sum zlora-
be prijavila policiji. Stekel je 
postopek, Klopčič pa se je na 
zahtevo Cerkve moral umak-
niti iz pastorale in se zdaj pre-
življa s prevozništvom.

Na prvem sojenju na okro-
žnem sodišču v Ljubljani do-
kazni postopek ni potrdil 
očitkov o spolni zlorabi z za-
dostno gotovostjo in je bila 
Klopčiču izrečena oprostil-
na sodba. Sodišče je sicer 
oškodovanki verjelo, da je 
dogodek opisala, kot se ji je 
prikazoval v naknadno spro-
ženem spominu, vendar pa 
ni moglo odgovoriti na vpra-
šanje, ali se ji je to zares zgo-
dilo ali pa je bila opisana iz-
kušnja z župnikom le plod 
njenih sanj. Po mnenju so-
dnice je bilo v pričevanju 
oškodovanke veliko vrzeli in 
ni bilo trdnih dokazov, da se 
je dogodek sploh zgodil.

Nekdanjemu župniku v 
Preski ponovno sodijo

Simon Šubic

Radovljica – Radovljiški poli-
cisti so pred dnevi prejeli pri-
javo o nasilnem vedenju mo-
škega v enostanovanjskem 
objektu. Zelo resno je grozil 
z vžigom zmesi zelo vnetlji-
vih snovi, s čimer je povzro-
čil nevarnost za stanovalce 
in premoženje. V intervenci-
ji so gasilci izvedli evakuaci-
jo nekaj oseb, policisti pa so 
moškega prijeli in ga pridr-
žali. Pri prijetju se ni upiral. 
Policisti so osumljenca kas-
neje s kazensko ovadbo za-
radi več kaznivih dejanj pri-
vedli na pristojno sodišče, 
kjer so zanj odredili pripor. 

»Moški je osumljen 
povzročitve splošne nevar-
nosti, neupravičene pro-
izvodnje in prometa s 

prepovedanimi drogami ter 
suma povzročitve lahkih te-
lesnih poškodb osebi v za-
sebnem prostoru med pre-
pirom nekaj dni pred zad-
njo intervencijo,« je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj.

Splošno nevarnost je osu-
mljenec povzročil s politjem 
vnetljivih tekočin in z na-
mernim izpuščanjem ku-
hinjskega plina iz jeklenke 
v prostor. Ob tem je grozil 
z vžigom teh zelo vnetljivih 
snovi, so pojasnili na polici-
ji. V preiskavi so Radovljiča-
nu zasegli tudi okoli pol ki-
lograma prepovedane droge 
konoplja ter več sadik kono-
plje in pripomočke za pride-
lavo te droge. V preteklosti je 
že bil obravnavan za različna 
kazniva dejanja, so še dodali. 

Polil vnetljive tekočine in 
iz jeklenke izpuščal plin

Simon Šubic

Zgornji Brnik – Na brniškem 
letališču je minuli petek za-
čela delovati dežurna eki-
pa za reševanje v gorah, ki 
jo sestavljajo helikopterska 
posadka 151. Helikopterske 
eskadrilje Slovenske vojske 
ali Letalske policijske eno-
te, gorski reševalec letalec, 
zdravnik gorski reševalec le-
talec in policist gorske enote 
policije. Delovala bo do 26. 
septembra. »Helikoptersko 
reševanje je hitra in učin-
kovita oblika pomoči, ki pa 
je možna le takrat, ko lete-
nje omogočajo ustrezne vre-
menske razmere, zato je v 
poletnem času na območjih 
17 društev gorske reševalne 
službe organizirano tudi de-
žurstvo gorskih reševalcev. 
Gorski reševalci se ob vsa-
kem klicu na pomoč vedno 
na reševalno akcijo odpra-
vijo tudi klasično, torej peš, 
zato da pomagajo ponesre-
čencem tudi takrat, ko za-
radi vremenskih razmer ali 
drugih razlogov pomoč heli-
kopterja ni možna,« so spo-
ročili na novinarski konfe-
renci Gorske reševalne zve-
ze Slovenije pred začetkom 
poletne sezone. 

Predstavili so tudi le-
tošnjo novost, ki bo skrajša-
la odzivni čas gorskih reše-
valcev pri klasičnem reševa-
nju. V Ajdovščini so namreč 
zasnovali prvo reševalno 
ekipo gorskih reševalcev 

na gorskih kolesih z elek-
tričnim pogonom, ki delu-
je v okviru Gorske reševal-
ne službe Tolmin. Ocenju-
jejo, da bo zaradi uporabe 
električnih koles kar tretji-
na nesreč na terenih, ki z 
avtomobilom niso dosto-
pni, hitreje obravnavana, 
kar je izjemnega pomena 
za boljšo oskrbo ponesre-
čenca in reševanje življenj. 
Pilotni projekt bo omogočil 
ustrezno oceno potreb kole-
sarske reševalne enote gor-
skih reševalcev in pokazal, 
kakšna je njena najboljša 
uporabnost in kaj bi še pot-
rebovali za učinkovitejše 

reševanje na težko dosto-
pnih terenih. »Gorski reše-
valci ne rešujemo le v hri-
bih, pač pa na vseh težko do-
stopnih krajih. Na električ-
nih gorskih kolesih bosta 
gorska reševalca lahko hit-
ro pri ponesrečencih,« je 
pojasnil inštruktor gorske-
ga reševanja GRS Tolmin 
Robert Kovač.

Gorski reševalci pred pole-
tno sezono, ko se močno po-
veča obisk slovenskih gora, 
opozarjajo na še vedno iz-
jemno zahtevne razmere 
v hribih, saj je v visokogor-
ju še vedno veliko snega, ki 
bo vztrajal še dolgo v poletje. 

Med najpogostejšimi vzroki 
nesreč v gorah so sicer zdrsi, 
sledijo jim poškodbe zaradi 
padajočega kamenja, nevar-
ne pa so lahko tudi situaci-
je, ko želijo planinci gorske 
ture ovekovečiti tudi s foto-
grafijo. V lanskem letu so si-
cer gorski reševalci posredo-
vali v 487 gorskih nesrečah, 
pri polovici s pomočjo heli-
kopterja. Letos so do 2. juni-
ja v gorskih nesrečah posre-
dovali že 179-krat. »Posebno 
skrb vzbujajoč je podatek, da 
je življenje v gorah in na dru-
gih težko dostopnih terenih 
izgubilo že 18 oseb,« so opo-
zorili. 

Gorski reševalci že dežurajo 
Tudi letošnje poletje bo na brniškem letališču delovala dežurna ekipa za reševanje v gorah. Gorski 
reševalci so osnovali prvo reševalno ekipo na gorskih kolesih z električnim pogonom. 

Gorski reševalci – najprej ajdovski – bodo odslej do ponesrečencev na težko dostopnih 
terenih dostopali tudi s pomočjo električnih gorskih koles. / Foto: Klavdij Blažko (GRZS)

Lancovo – Radovljiški policisti so v petek okoli 9.30 na Lanco-
vem obravnavali nesrečo motorista, ki naj bi se pred padcem 
izogibal neznanemu vozniku domnevno manjšega črnega 
osebnega avtomobila, ki je odpeljal proti Spodnjemu Lanco-
vemu. Motorist je vozil rdeče motorno kolo znamke BMW, 
s kraja nesreče pa so ga odpeljali v bolnišnico. Policija prosi 
priče za informacije o nesreči in neznanem vozniku na inter-
ventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Preiskujejo nesrečo na Lancovem

Simon Šubic

Kranj – V petek je dežur-
na ekipa za helikoptersko 
reševanje v gorah poletela 
proti Doliču, kjer je reševa-
la sedem tujih planincev, ki 
so zaradi neizkušenosti in 
snežnih razmer prestraše-
ni in z neprimerno opremo 
obstali na poti, so sporočili s 
Policijske uprave Kranj. He-
likopter jih je nepoškodova-
ne prepeljal v Trento.

V soboto so helikopterska 
reševanja potekala na So-
vatni nad Vrati, na obmo-
čju Otlice nad Ajdovščino in 
na Rušnem vrhu. Na Sova-
tni je planinka zdrsnila pri 
sestopu in si lažje poškodo-
vala nogo. Na območju Otli-
ce si je planinka nogo poš-
kodovala pri padcu, na Ru-
šnem vrhu pa se je planinka 

poškodovala pri hoji po 
zasneženem brezpotju. Utr-
pela je hujše poškodbe, ven-
dar ni smrtni nevarnosti.

Še eno, tokrat klasično 
reševanje so opravili škof-
jeloški gorski reševalci. Na 

območju Ratitovca je na na-
mreč planinka našla mo-
škega v neodzivnem sta-
nju in o tem obvestila klic-
ni center. »Ugotovljeno je 
bilo, da gre za osebo pod 
vplivom alkohola. Moškega 

so gorski reševalci pospre-
mili v dolino, kjer so ga po-
licisti obravnavali še zaradi 
nedostojnega vedenja in v 
nadaljevanju tudi zaradi vo-
žnje pod vplivom alkohola. 
Preizkus alkoholiziranosti 
je pri njem pokazal poziti-
ven rezultat, odrejen pa je 
bil še strokovni pregled, ker 
se z njim ni strinjal. Postop-
ki, tudi v smeri ugotavljan-
ja velike malomarnosti za 
sproženo reševalno inter-
vencijo pri njem, še pote-
kajo,« so pojasnili na Poli-
cijski upravi Kranj. Kot so 
napovedali, bodo policisti 
še naprej pozorni na ta se-
gment nevarnosti in ugo-
tavljali elemente velike ma-
lomarnosti, ki je lahko raz-
log za pokrivanje stroškov 
nujnega ukrepanja s strani 
reševane osebe.

Že prvi konec tedna štiri reševanja
Dežurna ekipa za reševanje v gorah je že prvi konec tedna izvedla štiri helikopterska reševanja, 
škofjeloški gorski reševalci pa so morali v dolino pospremiti vinjenega planinca. 

Dežurna ekipa za reševanje v gorah, v kateri je minuli konec 
tedna sodelovala posadka policijskega helikopterja, je v 
prvih dneh opravila kar štiri helikopterska reševanja.
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Kranj – Gorenjski prometni policisti so v soboto obravnavali 
voznika, ki je vozil po reševalnem pasu, ki so ga vozniki naredili 
zaradi zastoja na avtocesti. Proti vozniku poteka prekrškovni 
postopek zaradi nepravilne vožnje z vozilom po smernem 
vozišču z dvema ali več označenimi pasovi.

Vozil po reševalnem pasu



Maša Likosar

T
radicionalno bes-
niško tekmova-
nje v igranju na 
diatonično har-
moniko je letos 

potekalo v nekoliko druga-
čnih razmerah, kot so jih 
bili tekmovalci in občinstvo 
vajeni. Glas harmonike ni 
odmeval le po Besniški doli-
ni, temveč ga je bilo moč sli-
šati vsepovsod, saj so gledal-
ci tekmovanje lahko spre-
mljali v neposrednem pre-
nosu na YouTubu. V Gasil-
skem domu v Besnici je 57 
harmonikarjev iz vse Slove-
nije in tudi Hrvaške v šest-
ih starostnih skupinah nas-
topilo pred štiričlansko stro-
kovno komisijo, ki so jo ses-
tavljali Matjaž Kokalj, Denis 
Kokalj, Jernej Hostnik in 
Tomaž Guček. »Tekmova-
nje je kljub premoru zara-
di epidemije potekalo ena-
ko kvalitetno kot pretekla 
leta. Vesel sem, da je nas-
topilo še več tekmovalcev, 
obenem sem zadovoljen z 
drugačnim načinom izve-
dbe, ki je komisiji nekoli-
ko olajšal delo,« je povedal 

predsednik komisije Matjaž 
Kokalj.  Komisija je z najviš-
jim številom točk ocenila in 
absolutno zmago Zlate voš-
čenke 2021 namenila 18-let-
ni Tjaši Lesjak iz Črnove pri 
Velenju. Zaigrala je sklad-
bo Macht spass avtorja Eisla 
Manfreda. »Zvok harmoni-
ke me je že kot otroka popol-
noma prevezel, a občutki so 
še bolj posebni, ko jo zai-
graš,« je povedal Lesjakova, 
ki harmoniko igra že deset 
let, in dodala: »Nagrada ima 

tokrat res izjemno vrednost, 
saj eno leto ni bilo tekmo-
vanj in priložnosti, da bi nas-
topali ter pokazali svoje zna-
nje. Vzdušje sicer ni ena-
ko kot igranje pred občins-
tvom, a vseeno sem vesela, 
da sem lahko ponovno sto-
pila na oder.« Član komi-
sije Denis Kokalj je ob tem 
pojasnil, da jih je absolut-
na zmagovalka prepričala 
z muzikalnostjo, tehnično 

izpopolnjenostjo, brezhib-
no izvedbo skladbe in kari-
zmatično osebnostjo. Drugo 
mesto v absolutni razvrstit-
vi je zasedel Gašper Komac 
iz Križev pri Tržiču, tretje pa 
Aljaž Mauko s Posavca. 

Občinstvo, ki je tokrat gla-
sovalo z domačega naslanja-
ča s SMS-sporočili, pa je za 
svojega zmagovalca izgla-
sovalo dvanajstletnega Fili-
pa Pintarja iz Dobravice pri 
Podnartu. Prejel je 78 gla-
sov. »Harmoniko igram že 
peto leto, zanjo pa me je nav-
dušil oče in znani slovenski 
harmonikarji, zlasti Slavko 
Avsenik in Lojze Slak. Zma-
gi so verjetno botrovali gla-
sovi sorodnikov, prijateljev 
in sošolcev, ki me podpirajo 
in spodbujajo,« je dejal Pin-
tar, ki je na besniškem odru 
zaigral skladbo Sosed Gaš-
per avtorja Zorana Lupinca. 

Tekmovanje je štelo kot 
predizbor za finalno tekmo-
vanje štiridesete Zlate har-
monike Ljubečne, ki bo pote-
kalo 29. avgusta. Nanj se je 
uvrstilo 39 harmonikarjev. 

BESNIŠKA ZLATA VOŠČENKA 
V Besnici pri Kranju je v soboto potekalo 29. tekmovanje harmonikarjev Zlata voščenka, kjer sta med 57 
nastopajočimi slavila Tjaša Lesjak kot absolutna zmagovalka in Filip Pintar kot zmagovalec občinstva. 

Absolutna zmagovalka Zlate voščenke 2021 Tjaša Lesjak in 
zmagovalec občinstva Filip Pintar / Foto: Janez Eržen

Pri organizaciji so sodelovali besniško turistično društvo, krajevna skupnost in prostovoljno 
gasilsko društvo, letos pa se jim je pridružilo še Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica.  

Nastopilo je 57 tekmovalcev 
iz vse Slovenije in tudi 
Hrvaške. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

I
deja o snemanju filma 
je pri stand up komiku 
Tinu Vodopivcu tlela 
že dlje časa; prvi scena-
rij je namreč napisal že 

pred desetimi leti. Kranjčan 
se je sedaj filmskega projek-
ta lotil s svojo partnerko glas-
benico Urško Majdič, s kate-
ro živita v Radomljah. Sku-
paj sta ustvarila scenarij za 
celovečerni film – roman-
tično komedijo Nekaj slad-
kega. »Film bomo snema-
li septembra na lokacijah v 
okolici Ljubljane, predpre-
miera pa bo, upam, marca 
prihodnje leto,« je napove-
dal Tin, ki bo tokrat prvič v 
vlogi režiserja tako velikega 
projekta.

Z Urško, ki bo tudi pro-
ducentka, nameravata film 
financirati iz različnih virov. 
Del bosta investirala sama, 
a Tin priznava, da prav veli-

ko prihrankov nimata. »Moj 
zadnji nastop v živo je bil 1. 
oktobra lani. Baje, da vlada 
neka epidemija. Ne vem, 
ne hodim veliko od doma 
... Film bo financiran s stra-
ni naših poslovnih partner-
jev – investitorjev, s strani 
sponzorjev, pomemben koš-
ček pa bodo prispevali tudi 
naši podporniki prek kam-
panje Kickstarter. Vsak evro 
več bo pomenil še kakšen 
dodaten par rok, dodaten 
snemalni dan ali pa dodat-
no luč na snemanju,« je pri-
stavil v smehu. Kampanja 
množičnega financiranja se 
je začela pred dvema tedno-
ma, končala pa se bo 21. juni-
ja, na prvi poletni dan. Za cilj 
so si zadali zbrati devet tisoč 

evrov, do včeraj se jih je nab-
ralo 3722. Podpornike čaka-
jo zanimive ugodnosti: onli-
ne predpremiera, VIP-vsto-
pnice za premiero, poime-
novanje lika v filmu ... 

Scenarij sta Urška in Tin 
pisala v večernih urah, ko 
je njun sedaj leto in pol star 
sin zaspal. »Zaprla sva se v 
garažo, si naredila prigri-
zek in potem viharila ideje, 
se smejala in pisala. Na tre-
nutke je bilo naporno, a sva 
drug drugega spodbujala in 
enkrat je imel eden od naju 
več energije in inspiracije, 
drugič drugi. Sva pa seveda 
črpala veliko iz svojega živ-
ljenja, od inspiracij za like 
do mikro dogodkov, ki so se 
nama zgodili in bodo sedaj 
v filmu,« nam je zaupal Tin. 

V glavni vlogi bo make-
donski igralec in stand up 
komik Saško Kocev. Dru-
ge igralce še izbirajo, priha-
jali pa bodo še iz Hrvaške, 
Srbije in večina iz Sloveni-

je. »Brez Gorenjcev ne bo 
šlo,« je obljubil Tin. Zani-
malo nas je še, ali je mor-
da za kakšen nasvet prosil 
tudi prijatelja režiserja Mit-
jo Okrona. Tin je namreč 
pred leti kot asistent pro-
dukcije pomagal pri njego-
vi filmski uspešnici Tu pa 
tam in tako pri 19 letih vsto-
pil v filmski svet. »Mitjo zelo 
cenim in sem hvaležen, da 
mi je že dal nekaj dragoce-
nih nasvetov. Te dni se sicer 
večinoma še ukvarjam z zbi-
ranjem sredstev in sestav-
ljanjem ekipe, v kratkem pa 
bom te zadolžitve moral dati 
na stran in se posvetiti zgolj 
režiji – in takrat mislim, da 
me bo imel poln kufer zara-
di vprašanj,« je dodal Tin.

NEKAJ SLADKEGA
Komik Tin Vodopivec se bo lotil snemanja 
komedije. Pri uresničitvi projekta bodo pomagala 
tudi sredstva, ki jih zbira na platformi Kickstarter.

Tin Vodopivec se je romantične komedije Nekaj sladkega 
lotil skupaj z življenjsko sopotnico Urško Majdič. 
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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  

Ujela bom mavrico
in z njo poletela
nad oblake.
Vse rožnate barve
bodo odeja mojih 
pričakovanj.

Ujela bom srečo
in z njo odhitela
nad viharje.
Vse, kar je slabo,
bom v dobro 
spremenila.

Ujela bom sanje,
se odela vanje.
Zazibala čez planjave,
poslala lepe pozdrave
tebi, meni, 
vsem nam.

Monika

Ujela bom

PESMI MLADIH

»Ujela bom srečo in z njo odhitela nad viharje. Vse, kar 
je slabo, bom v dobro spremenila.« Zamislimo si, da 
obstaja čarobna palčka, kajti v pesmih je mogoče vse. 
Želim vam lepe poletne dni. Meta

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

Alenka Brun

L
etališče Jožeta Puč-
nika vrvi od dogajan-
ja. A žal (še) ne zara-
di letalskega prome-
ta in potnikov, tem-

več zato, ker novi potniški 
terminal na ljubljanskem 
letališču – kot ga tudi imenu-
jemo, velikokrat pa mu ljud-
je še vedno rečejo kar brni-
ško letališče – dobiva konč-
no podobo. Njegovo odprt-
je je vse bližje, in to ravno v 
času, ko lahko upamo, da bo 
letalska panoga spet razpr-
la krila in ko je Slovenija na 
pragu predsedovanja Sve-
tu Evrope. »Ponosni smo na 
nadgrajene funkcionalnos-
ti, obogateno spremljevalno 
ponudbo in navdihujoč raz-
gled v novem terminalu,« je 
v vabilu na ogled predstav-
nikom Društva turističnih 

novinarjev Slovenije zapi-
sala vodja korporativnega 
komuniciranja v Fraportu 
Slovenija Brigita Zorec.

Seveda se je ogled odvil 
epidemiološki sliki primer-
no in v okviru dovoljene-
ga, sta se nam pa pridruži-
la tudi poslovodni direktor 
Fraporta Slovenija Zmago 
Skobir ter vodja inženiringa 

ter projekta gradnje Andrej 
Tominec, ki sta s svojimi 
odgovori in razlago poskrbe-
la za dodatno pojasnitev ali 
boljši oris trenutnega stanja 
na terminalu, kjer dela sicer 
potekajo po načrtih.

Gre za investicijo, ki je bila 
resnično potrebna. »Termi-
nala ne potrebujemo le zato, 
ker smo imeli prostorsko stisko, temveč potrebujemo 

boljši standard za letalske 
potnike in tudi partnerje, ki 
uporabljajo objekt, da lahko 
opravljajo svojo storitev,« je 
začela razlago Zorčeva, ko 
smo se sprehodili po poti 
skozi novi terminal, ki je 
bila podobna tisti, ki jo bodo 
v prihodnosti opravili potni-
ki. Z nekaj besedami nam 
je orisala tudi novo podobo 
zunanje okolice terminala, 
kjer bodo uredili kratkotraj-
no parkirišče, vzdolž parkir-
ne hiše načrtujejo park, par-
kirišče za avtobuse ... 

Ko vstopimo skozi glavna 
vrata v pritlično avlo novega 
terminala, je sedaj že lepo 
vidno, kje se bomo v priho-
dnosti prijavljali na let, pov-
prašali po informacijah, kje 
bodo domovale nekatere 
letališke službe. V novem 
objektu bo 14 okenc za prija-
vo na let in eno za veliko prt-
ljago, bodo pa v starem obdr-
žali osem prijavnih okenc in 
jih po potrebi seveda tudi 
uporabili, je povedala Zorče-
va. Stari terminal je imel kar 
nekaj ozkih grl, ki so bila še 
posebno pereča in so ovirala 

pretočnost. »'Check-in' ozi-
roma prijava na let je bila 
že eno od njih.« Zorčeva je 
dodala še, da je novi objekt 
prostornejši, lepši, sodob-
nejši. Uporabili so kombi-
nacijo betona, lesa in ste-
klenin površin ter se odloči-
li za minimalizem. Pohvali 
se tudi s čudovito panoramo, 
pogledom na Kamniško-Sa-
vinjske Alpe iz prvega nad-
stropja (kjer pride na vrsto 
varnostna kontrola), ki je žal 
tokrat nismo mogli občudo-
vati, saj je bilo vreme slabo.

(Se nadaljuje)

Novi potniški terminal (1)

SAMO ŠE STRELJAJ  
OD ODPRTJA

Prva večja usmerjevalna tabla, ki pozdravi potnika ob vstopu v odhodno avlo.

Iz dneva v dan novi terminal dobiva lepši izgled.

Mateja Rant

M
ladi kolesar-
ji so v okvi-
ru progra-
ma Var-
no na kole-

su, ki ga organizira družba 
Butan plin, skozi inovativne, 
tematske in zabavne naloge 
spoznavali cestnoprometne 
predpise, se s pomočjo zani-
mivih kolesarskih aktivnos-
ti pripravljali na varno vklju-
čitev v promet in se obenem 
potegovali za praktične in 
denarne nagrade. Glavne 
nagrade v sklopu razpisanih 
nalog so osvojile tri šole, pri 
čemer se je OŠ Jurija Vege 
Moravče uvrstila med zma-
govalce v okviru šol, ki so 
opravljali tako naloge v okvi-
ru razpisa, ki je namenjen 
učencem, ki se pripravlja-
jo na kolesarske izpite, kot 
v okviru drugega razpisa, ki 
je namenjen vsem učencem 
od prvega do devetega raz-
reda. Za nagrado so prejeli 
tisoč evrov.

Program Varno na kole-
su je sicer letos poleg ozave-
ščanja o varnosti v prometu 
poudarjal tudi pomen kole-
sa kot trajnostnega prevoz-
nega sredstva in v čim več-
jem številu spodbujal mlade, 
da svoj prosti čas preživljajo 
aktivno, so pojasnili organi-
zatorji. »Učenci, ki so se v 
letošnjem šolskem letu pri-
pravljali na kolesarski izpit, 
so analizirali nevarne točke 
v svojem kraju, predstavljali 
pozitivne primere kolesarje-
nja v svoji občini in na ustvar-
jalen način razmišljali o raz-
ličnih prometnih situacijah. 
Vsi ostali učenci pa svoje 
znanje o varnosti v prometu 
predstavili tako, da so prip-
ravili priporočila za odpravo 
prometnih pomanjkljivosti v 
šolski okolici in s kolesarjen-
jem v prostem času nabirali 
kilometre za svojo šolo.« Pri 
opravljanju nalog so se po 
besedah vodje projekta Tan-
je Medved šole kljub razme-
ram tudi letos odlično odre-
zale in uspešno ozaveščale 
o tako pomembni tematiki, 

kot je varnost v prometu. 
»Veseli in ponosni smo, da 
lahko s programom Varno 
na kolesu med najmlajšimi 
širimo ljubezen do kolesar-
jenja in jih spodbujamo k 
temu, da sedejo na kolo, pa 
naj bo to za pot v šolo ali v 

svojem prostem času,« je še 
dejala in dodala, da so dokaz, 
da je kolo med mladimi 
zares zelo priljubljeno, tudi 
navdušenje, radovednost in 
ustvarjalnost otrok pri opra-
vljanju nalog v okviru pro-
grama Varno na kolesu.

ZNANI ZMAGOVALCI
Program Varno na kolesu je v letošnjem šolskem letu že devetič zapored mlade spodbujal k varni in 
aktivni vključitvi v promet ter združil več kot deset tisoč učencev iz stoštiridesetih slovenskih osnovnih 
šol. Eno od glavnih nagrad so si letos prislužili tudi v OŠ Jurija Vege Moravče.

Program Varno na kolesu je v letošnjem šolskem letu že 
devetič zapored mlade spodbujal k varni in aktivni vključitvi 
v promet. / Foto: arhiv organizatorja

Na vrtu hiše Krice krace se je vsako soboto od 11. ure do 
12.30 znova mogoče pridružiti ustvarjalnim delavnicam 
Eko pod zeleno smreko pod mentorstvom Natalije Her-
lec. Pri ustvarjanju v največji meri uporabljajo reciklažni 
material, saj je namen delavnic ozaveščati otroke, da se 
za ustvarjanje lahko porabi vse, kar leži okrog nas. »Otro-
kom privzgajamo odnos do narave, njene zaščite, varova-
nja njenih virov, ustrezne obdelave naravnih materialov 
…« poudarjajo organizatorji. Delavnice so brezplačne, pri 
starosti udeležencev pa ni omejitev – mlajšim lahko na 
pomoč priskočijo starši ali stari starši, večji pa ustvarjajo 
sami s pomočjo mentorja.

Ustvarjanje z reciklažnim materialom
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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6 5 3 9 1 8 2 4 7
1 2 8 5 7 4 3 6 9
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5 9 2 1 6 7 4 3 8
7 4 6 3 8 5 9 1 2
3 8 1 2 4 9 7 5 6
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2 6 7 8 3 1 5 9 4
8 1 5 4 9 2 6 7 3
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Rešitev:
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Rešitev:»Stričko«

Tokrat pišem v imenu svoje 
mame. Skrbi jo za sina, moje-
ga brata. On živi v isti hiši kot 
moja starša in moja družina, 
imamo vsak svoje stanovanje, 
zato se tudi večkrat srečujemo. 
Zanima jo, ali se bo znal izviti 
iz te negativnosti. Se bo znal 
postaviti nazaj, kako mu kaže 
za naprej? Vesela bo vaše spod-
budne besede.

Mislim, da bo vsakemu 
od nas ta koronačas pustil 
posledice, take in drugač-
ne. Zavedanje, da je čez noč 
lahko vse drugače, na ljudi 
vpliva različno. Vsaka stvar 
pa vedno potrebuje svoj čas 
in prepričana sem, da se bo 
brat slej ko prej znašel nazaj 
na svoji poti. Ima čisto svoj 
karakter, in čeprav nima 
prav, vztraja pri svojem. Pre-
pričanje, ki ga ima, bo poča-

si zbledelo, vendar tega ne 
bo hotel takoj priznati, le 
vedno manj bo o tem govo-
ril. Pustite ga na miru, saj bo 
sam prišel do resnice. Tudi 
na področju ljubezni se mu 
bodo začele dogajati dobre 
in lepe stvari in ne bo vedno 
sam. Še vse bo dobro. Obe, 
mamo in vas, lepo pozdrav-
ljam.

»Impresija«

Pozdravljeni, Tanja. Naj se 
vam najprej zahvalim za vaš 
odgovor. V zadnjem odgovoru 
ste zapisali, da bom spoznal 
dekle v roku enega leta. Mi 
lahko, prosim, poveste kaj več 
o njej. Kje jo bom spoznal? Je 
Slovenka? Je mlajša ali starej-
ša? Hvala vam.

Zopet pokaže, da kmalu spo-
znate ljubezen svojega življe-
nja. Je Slovenka, temnejših 

las. Rekla bi, da je približno 
eno leto mlajša. Spoznata se 
v delovnem okolju. Lep poz-
drav in srečno.

»Vnuk in hči«

Vaši odgovori so bili vedno pra-
vilni in s pomočjo vaših odgovo-
rov sem rešila problem. Tokrat 
me skrbi za vnuka. Je zelo resen 
in tih, prijateljev nima, niko-
mur nič ne zaupa, niti bratu ne. 
Velik problem je nastal letos v 
drugem letniku. Vse, kar pišejo, 
je slabo. Bojim se, da drugega 
letnika ne bo naredil. Ne vem, 
kaj bo z njim. Ali bo še imel smi-
sel v življenju? Kaj pa hči in vnu-
kinja? Prosim vas, da napišete, 
na kakšen način in približno 
kdaj se jima življenje popestri. 
Vesela bom vaših odgovorov. 
Želim vam vse dobro in da bi 
nas še dolgo razveseljevali s 
svojo pozitivno energijo.

Razumem vaše skrbi in res 
vam ne more biti vseeno, saj so 
vnuki včasih še pomembnejši 
kot otroci. Naj vas pomirim, 
saj ne vidim, da bi se z vnukom 
dogajalo karkoli slabega. Bolje 
je, da je sam, kot da bi ga obkro-
žala slaba družba. Prijateljev si 
ne najde zato, ker mu nihče od 
tistih, ki jih pozna, ne odgo-
varja. To se kmalu spremeni. 
Trenutno mu učenje ne gre 
najbolje, a se izboljša in nada-
ljuje šolanje. Je vase zaprt, rad 
je v miru v svojem svetu in že 
po naravi težko pokaže svo-
ja čustva. Ko se bo zaljubil, 
bodo spremembe tudi na tem 
področju. Ponovno vam lahko 
rečem, da hči in vnukinja ne 
ostaneta sami, saj bo hči spoz-
nala svojo drugo polovico. Pre-
pričana sem o tem, le počakati 
je treba na pravi čas. Na silo se 
nič ne da. Pomembno je, da se 
zgodi. Srečno.

Ana Šubic

V 
šolskem letu 
1950/51 je nižjo 
gimnazijo v 
Železnikih zapu-
stila prva genera-

cija učencev. Nekdanji sošol-
ci in sošolke se srečujejo na 
vsakoletnem srečanju, ki vse-
lej poteka prvo sredo v juniju. 
Letošnje srečanje je bilo jubi-
lejno, saj je minilo sedemde-
set let, odkar so zapustili šol-
ske klopi. Takrat je nižjo gim-
nazijo končalo 32 učencev; 
dvajset je še živih, nedavnega 
srečanja v restavraciji na Češ-
njici pa se jih je udeležilo 13.

V razredu so bili učenci, 
rojeni med letoma 1934 in 
1937. Med vojno namreč ni 
bilo šole, zato so jih združi-
li. V nižji gimnaziji na Oto-
kih so znanje nabirali po nje-
nem odprtju leta 1948, novo 
šolo pa so pomagali gradi-
ti tudi učenci, saj so names-
to telesne vzgoje imeli udar-
ništvo. Učitelji so bili strogi, 

a so jih tudi veliko naučili, sta 
povedala koordinatorja sre-
čanja Marinka Rejc in Pet-
er Gortnar. Njihov razrednik 
je bil Jože Zupančič, ki jih je 
učil slovenščino, risanje, pet-
je ... Januarja letos so izgubili 
še zadnjo učiteljico Francko 
Gortnar Mlakar, ki je umrla 
pri 96 letih. 

»Sošolci smo bili zelo 
povezani. Živeli smo veli-
ko bolj skromno, vendar 
bolj zadovoljno,« je pouda-
rila Rejčeva in dodala, da so 
vse do danes ostali prijate-
lji. Do šestdesete obletnice 
male mature so se srečeva-
li na pet let, od tedaj pa se 
srečujejo prav vsako leto. 

Na srečanjih radi poklepe-
tajo o letih, ki so jih prežive-
li skupaj, pa tudi o kasnej-
šem življenju. Po končani 
nižji gimnaziji so se nam-
reč razkropili po Gorenjski, 
nekateri pa tudi izven nje-
nih meja. Eno od sošolk je 
življenjska pot vodila celo v 
Zambijo.

ŠE VEDNO SO POVEZANI
Letošnje srečanje prve generacije malih maturantov iz Železnikov je bilo posebno, saj je minilo 
sedemdeset let, odkar so zapustili nižjo gimnazijo.

Srečanje nekdanjih sošolk in sošolcev iz prve generacije nižje gimnazije v Železnikih

V Lescah sta se 29. maja 2021 poročila Klara Cerar in Nejc 
Jurkovič. V Gorenji vasi sta se 5. junija 2021 poročila Eve-
lin Filipič in Gašper Oblak. V Škofji Loki sta 2. junija 2021 
zakonsko zvezo sklenila Tjaša Debeljak in Blaž Bačar, 5. 
junija 2021 pa Lara Čemažar in Gregor Bernik ter Maja 
Slabe in Marko Pirc.

Mladoporočenci

V minulem tednu so v kranjski porodnišnici imeli 27 poro-
dov, od tega 16 dečkov in 11 deklic. Najtežji je bil deček s 
4478 grami in tudi najlažji je bil deček, tehtal je 2330 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 10 dečkov in ravno toliko deklic. 
Tudi tu sta največ in najmanj gramov zabeležila dečka. Naj-
lažji je tehtal 2820 gramov, najtežji pa 3910 gramov.

Novorojenčki
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Pod okriljem Radia 1 te dni poteka tradicionalna dobro-
delna akcija Deželak Junak, v okviru katere voditelj Miha 
Deželak ob podpori ekipe kolesari po Sloveniji in zbira 
denar za počitnice otrok. Dobrodelno desetdnevno popo-
tovanje je začel minulo sredo v Planici, kjer se je po jekle-
nici spustil z letalnice, nato pa ga je že čakalo njegovo 
prevozno sredstvo – kvadrocikel, s katerim se je napotil na 
Vršič, prve kilometre pa mu je pomagal premagati smu-
čarski skakalec Bor Pavlovčič. V okviru nedeljske pete eta-
pe se je Deželak z ekipo znova vrnil na Gorenjsko. Na pot 
so se odpravili v ljubljanskem Tivoliju, nato pa jih je vodila 
v Domžale, Kamnik, Medvode, Škofjo Loko in Kranj. Med 
potjo jo jih prišli podpret številni ljudje, pridružilo pa se 
jim je tudi nekaj znanih obrazov. V Ljubljani jih je priča-
kal komik Ranko Babić, ki se je z Deželakom pomeril v 
badmintonu, med Domžalami in Kamnikom se mu je na 
kvadrociklu pridružil komik Sašo Stare, v Škofji Loki pa 
ga je pričakal kuharski mojster Luka Jezeršek, ki je šel z 
njim do končne postaje v Kranju. Tudi jutrišnja osma eta-
pa bo potekala po Gorenjskem, začeli jo bodo ob 7. uri na 
Koroški Beli, od koder bodo nadaljevali v Begunje, Lesce, 
Radovljico, Kranj, Vodice, Medvode in Ljubljano. Dobro-
delno pot bodo sklenili v petek na Debelem rtiču. Lani so 
z akcijo Deželak Junak zbrali skoraj 350 tisoč evrov, kar je 
omogočilo počitnice več kot tisoč otrokom.

Deželak Junak tudi na Gorenjskem

Zaključek nedeljske etape na Slovenskem trgu v 
Kranju. Miha Deželak se skupaj z ekipo na Gorenjsko 
vrača že jutri. / Foto: Primož Pičulin 
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www.gorenjskiglas.si  

V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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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

15112 strani

EUR

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 

2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/ Jaz, midva, mi

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 torka, 22. junija 2021,  

na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah

ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 

stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Erika Jesenko

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

Čokoladna torta z malinami
Čokoladna torta že ne 

more biti slaba, a še boljša 
je, če jo dopolnimo z mali-
nami. Čudovit preplet slad-
kega in kislega okusa. 

Za pripravo čokoladne tor-
te z malinami potrebujemo: 
za biskvit: 3 jajca, 150 g tem-
ne čokolade, 2 žlici moke, 2 
žlici kakava, 3 žlice sladkor-
ja, 1 pecilni prašek; za navla-
žitev in premaz biskvita: 1,5 
dl mleka, 2 žlici ruma, 2 žli-
ci sadne marmelade; za čo-
koladno kremo: 4 dl sme-
tane, 200 g temne čokola-
de, 3 lističe želatine; za ma-
linovo kremo: 250 g svežih 
ali zamrznjenih malin, 200 
g sira mascarpone, 2 dl sme-
tane, 5 listov želatine, 3 žlice 

sladkorja.; za čokoladni pre-
liv: 150 g temne čokolade, 1,5 
dl smetane.

Priprava biskvita: čokola-
do stopimo in jo nekoliko 
ohladimo. Skupaj zmešamo 
moko, kakav in pecilni pra-
šek. Rumenjake in beljake 
ločimo. Beljake stepamo v 
sneg in med stepanjem do-
dajamo sladkor. Rumenja-
ke vmešamo v stopljeno in 
nekoliko ohlajeno čokolado 
in nato vse skupaj vlijemo v 
sneg iz beljakov in z lopati-
co vmešamo. Nazadnje pos-
topoma vmešamo še meša-
nico moke. Maso za biskvit 
nadevamo v okrogel pekač 
za torto premera 24 centi-
metrov. Biskvit pečemo v 

pečici, segreti na 170 °C, od 
15 do 20 minut.

Priprava čokoladne kre-
me: Liste želatine namoči-
mo. Čokolado stopimo ter 
v njej raztopimo ožeto že-
latino in ohladimo. Smeta-
no stepemo in ji primešamo 
čokoladno zmes.

Priprava malinove kreme: 
Maline stresemo v kozico, 
prilijemo tri žlice vode in pri-
mešamo sladkor. Pristavi-
mo na štedilnik in kuhamo, 
da se maline razpustijo. Že-
latino namočimo, ožamemo 
in raztopimo v kuhanih ma-
linah. Malinovo zmes ohla-
dimo ter jo zmešamo z ma-
scarponejem. Nato primeša-
mo še stepeno smetano.

Priprava čokoladnega pre-
liva: Skupaj stopimo čokola-
do in smetano ter ohladimo.

Sestavljanje torte: Okrog 
biskvita namestimo tortni 
obod. Biskvit namočimo z 
mešanico mleka in ruma 

ter premažemo z marmela-
do. Najprej nadevamo čoko-
ladno in nato malinovo kre-
mo. Po vrhu prelijemo še s 
čokoladnim prelivom. Torto 
postavimo za nekaj ur v hla-
dilnik.

Rdeče jagode so odlične za razstrupljanje telesa, dobro pre-
snovo in krepitev imunskega sistema, z njimi pa lahko na-
redimo tudi veliko slastnih jedi. Najkoristnejše so sveže in 
surove, lahko pa jim samo okrepimo okus z dodatki, kot so 
sladkor, vanilja, agrumi, cimet, avokado, rukola, belo, rdeče 
in peneče vino. 

Solata s piščancem, jagodami in avokadom

Potrebujemo 300 g piščančjega fileja, 100 g jagod, 100 g av-
okada, žlico limoninega soka, 80 g jogurta, malo gorčice, sol, 
kajenski poper in peteršilj.
Piščančji file skuhamo v osoljeni vodi in ga v njej tudi ohladi-
mo. Medtem operemo jagode in jih očistimo. Večje razpolo-
vimo ali narežemo na četrtine. Avokado olupimo in narežemo 
na rezine ter jih takoj pokapljamo z limoninim sokom. Ohla-
jeno meso odcedimo in narežemo na koščke ter stresemo v 
skledo. Dodamo narezane jagode in avokado ter premešamo. 
Za preliv na drobno sesekljamo opran peteršilj in ga v sko-
delici dobro zmešamo z jogurtom, gorčico, soljo in ščepcem 
kajenskega popra. Mešanico mesa, jagod in avokada damo 
na krožnike in prelijemo z jogurtovim prelivom.

Sočna pita z jagodami in borovnicami

Potrebujemo 150 g masla, 500 g skute, 200 g moke, 150 g rjavega 
sladkorja, 500 g jagod, 200 g borovnic, rumenjak, 2 jajci, pšenični 
zdrob, vaniljev sladkor in žlico želirnega sredstva.
Maslo, moko, 50 g sladkorja, rumenjak in 2 žlici hladne vode 
zmešamo skupaj in zgnetemo v hlebček krhkega testa, ki ga 
damo počivat na hladno za pol ure. Za skutni nadev stepemo 
beljak dveh jajc in 50 g sladkorja v čvrst sneg. Maslo, 50 g 
sladkorja, vaniljev sladkor in 2 rumenjaka penasto zmešamo. 
Nato vmešamo skuto, 2 žlici zdroba in nazadnje previdno še 
beljakov sneg. Ohlajeno krhko testo razvaljamo v krog in z 
njim obložimo dno in rob modela za pite. Na testo naložimo 
skutni nadev, poravnamo in v pečici pri 180 °C pečemo skoraj 
eno uro. Medtem operemo in očistimo jagode in borovnice, 
večje jagode prerežemo na polovice ali četrtine. Manjši del 
sadja segrejemo do vrenja, dodamo želirno sredstvo in žli-
co sladkorja. Prevremo in malce ohladimo. Preostalo sadje 
razporedimo po ohlajeni piti. Prelijemo ga z rahlo ohlajenim 
prelivom, poravnamo in pustimo na hladnem, da se preliv 
strdi. Spodnje sveže sadje pri tem ohrani obliko, okus in 
druge lastnosti.

Jagodni napitek s kefirjem

Potrebujemo 500 g jagod, 5 dl kefirja, 2,5 dl jogurta in citronsko 
meto.
Jagode operemo, očistimo in stresemo v večjo posodo, v ka-
teri bomo lahko uporabili palični mešalnik. Prilijemo kefir in 
jogurt, dodamo nasekljane liste citronske mete in poljubno 
sladkamo z medom, kokosovim ali rjavim sladkorjem. S pa-
ličnim mešalnikom pretlačimo, nalijemo v skodelice in ponu-
dimo okrašeno z listki citronske ali navadne mete.

Milena Miklavčič

Zora ima o življenju, ki ga 
živi danes, zanimivo teorijo. 
Takole pravi: »Fizična no-
sečnost, ko me je mama no-
sila pod srcem, je res traja-
la devet mesecev, a duhovna 
nosečnost, to je čas, ko se je 
moj razum razvijal, odraščal 
in zorel do današnje stopnje, 
pa je trajala skoraj šestdeset 
let. Ob tem, drugem rojstvu 
ni bilo nikogar, ki bi prere-
zal popkovino, morala sem 
jo sama!«

Ponosna je, da ji je uspe-
lo preživeti tudi takrat, ko je 
bilo najhuje.

»Nekaj let sem vodila sre-
čanja z ženskami, ki so v po-
slovnem svetu doživljale po-
lena pod noge, ki so bile ra-
njene na podoben način kot 
jaz. Kakšne zgodbe so se sk-
rivale za lepo urejeno, samo-
zavestno zunanjostjo! Po-
gosto niso potrebovale dru-
gega kot nekoga, ki jih je 
poslušal in jih razumel.

Spomnim se, kakšen šok 
sem doživela, ko sem dobi-
la od advokata pismo, v kate-
rem mi sporoča, da mi bodo 
zaplenili stanovanje zara-
di nevrnjenega dolga, ki ga 
imam do Andreja K. Znesek 
je z obrestmi vred narasel 
na 19.800 nemških mark! 
Bila sem prepričana, da je 

zahteva samo umazana šala, 
da mi Andrej tega ne bi niko-
li naredil.

Pa mi je. Ko sva se pri ad-
vokatu po več kot letu dni po-
novno srečala, je bil to drug 
moški, kot je bil tisti, ki sem 
ga poznala. 'Bližajo se čud-
ni, prevratniški časi, cerkve-
ni dvigujejo glave, poskrbe-
ti moram zase!' mi je odkri-
to, a brezobzirno vrgel v ob-
raz. S težkim srcem sem 
vzela posojilo, na srečo me 
je rešila hiperinflacija, da ni-
sem bankrotirala in izgubila 
čisto vsega tudi v gmotnem 
smislu.

'A podgane bežijo s po-
tapljajoče ladje?' sem mu 
zabrusila. 'Ne bodi preveč 
predrzna, prasička,' mi je 
odgovoril. 'Če boš rovari-
la proti meni, ne pozabi, da 
imam dovolj materiala, s ka-
terim te lahko utišam!'

Še danes se sprašujem, 
kje so posnetki orgij, pri ka-
terih sem morala sodelova-
ti. Komu jih je izročil? Kdo 
je podedoval obremenjujo-
če dokaze? Družina jih ver-
jetno ni. Andrej je kmalu po 
osamosvojitvi umrl v pro-
metni nesreči. Vozil je moč-
no vinjen …«

Leta 1995, ko še ni bila sta-
ra štirideset let, je Zora odpr-
la podjetje. Pa tega niti ne bi 
storila, če bi bila za spozna-
nje bolj upogljiva. Najtežje ji 
je namreč bilo, ko je morala 
poslušati in ubogati nadreje-
ne, ki niso imeli pojma.

»Pri odločanju ne ma-
ram preveč demokracije. 
Predloge in sugestije zbi-
ramo vse leto. Vsak od so-
delavcev ima pravico in 
dolžnost, da mi pove, kaj 
se mu zdi prav in kaj naro-
be. Odločam pa sama. Ker 
tudi sama nosim potem vse 
posledice,« je dejala.

Svoje življenje deli na 
dva dela: na tisto pred 

Andrejem in na tisto po 
njegovi smrti.

»Če ne bi umrl, bi ga del 
mene še zmeraj ljubil, del pa 
sovražil. In to ne bi bilo dob-
ro. Večina žensk, s katerimi 
moški grdo ravnajo, se ob-
naša na ta način. Sovraštvo 
in ljubezen hodita z roko v 
roki.«

Ko ji omenim, da je njen 
uradni življenjepis, ki sem 
ga prebrala na nekem por-
talu, zelo drugačen od zgod-
be, ki mi jo pripoveduje, se je 
zasmejala. »Mar nisi ti tista, 
ki nas nenehno spominjaš, 
da nosimo v torbici nešteto 
obraznih mask, ki jih me-
njamo po potrebi?«

Zaradi ene takšnih obra-
znih mask, ki jo ima pogos-
to na sebi, pravijo, da je zelo 
agresivna, brezkompromi-
sna, da z njo ni dobro češenj 
zobati. Ne prenese hipohon-
drov. Tisti, ki se skrivajo za 
izgovori, da jih »nekaj boli«, 
ji gredo na živce.

»Nekoč smo imeli v firmi 
pravnico, ki je bila nenehno 
na bolniški. Bila je odlična 
strokovnjakinja, zato sem si 
osebno vzela čas in jo odpe-
ljala na temeljit diagnostičen 
pregled. Vsi izvidi so bili brez 
posebnosti. Pri njej doma 
sem ji skuhala kavo, posadila 
sem jo na kavč in ji rekla, naj 
mi pove, kaj jo teži. Potem se 
je usulo iz nje: moški, s ka-
terim je bila od 17. leta, je šel 
z drugo. Žal. Tudi uspešne 
ženske potonejo predvsem 
zaradi moškega, šele posle-
dično zaradi poslovnih neu-
spehov.

Težave sem imela tudi z 
mamo. Na stara leta je začela 
krasti. To je počela zelo pre-
frigano. Tri jabolka je steh-
tala in jih dala v košaro, dve 
je skrila pod jopico v torbici. 
Pri kraji jo je ujela prodajal-
ka, ki me je potem poklicala, 
da sem jo prišla iskat.«

Zorino ljubezensko življe-
nje je bilo zelo pestro. Moš-
kih ji ni manjkalo. Dvorile so 
ji celo ženske. Nekatere so si 
želele ustvariti kariero tudi 
preko njene postelje.

»A jim ni uspelo. Zme-
raj sem si izbirala poroče-
ne ljubimce. Praviloma niso 
bili iz moje panoge, ker bi 
lahko mimogrede prišlo do 
konflikta interesov. Nekate-
re zveze so trajale dlje, ne-
katere le za eno noč. Če se 
je le dalo, se nisem čustveno 
navezala na nikogar od njih. 
Nikoli pa nisem imela dveh 
zvez hkrati. Moški jih lah-
ko imajo, ženske ne. Pred 
leti sem prijateljevala z ne-
kim glasbenikom. Po njego-
vi zaslugi sem odkrila ope-
ro, klasično glasbo. V spo-
minu mi je ostala predstava 
Boris Godunov v Metropoli-
tanski operi, zdi se mi, da je 
bilo to leta 2010. Nepozab-
no! Dvakrat sva bila na no-
voletnem dunajskem kon-
certu. Rokovala sem se z ne-
katerimi najbolj znanimi 
opernimi pevci in pevkami. 
Žal sem zvezo prekinila, ko 
se je hotel ločiti in preseliti k 
meni …«

Zora ljubi svojo neodvi-
snost. Ker so njene noči 
precej kratke, ima poleg 
službenih obveznosti še ve-
liko časa, da lahko razisku-
je zgodovino svojih pred-
nikov. Še zmeraj pomaga 
poslovnim kolegicam, ki 
se znajdejo v stiski. Vsako 
leto štipendira dva ali tri di-
jake. Ne verjame v pasivno 
starost. Prepričana je, ji leta 
ne bodo prišla do živega, če 
bo obdržala delovne nava-
de, pozitiven odnos do živ-
ljenja in če se ne bo brani-
la moškega v postelji. Žal ji 
je le, da pri njenih letih pri 
slednjem pridejo v poštev 
zgolj precej mlajši.

(Konec)

Da bo pometeno in pospravljeno, 4. del

Ustvarjalno delo in dober seks

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
8. 6.

13/24 °C

Nedelja 
13. 6.

13/22 °C

Sreda 
9. 6.

Četrtek
10. 6.

Petek
11. 6.

Sobota
12. 6.

14/24 °C 12/22 °C 11/20 °C 12/22 °C

Ponedeljek 
14. 6.

Torek
15. 6.

Sreda
16. 6.

Četrtek
17. 6.

13/24 °C 14/26 °C 11/24 °C 12/25 °C

Skladiščnik, m/ž (Kranj)
Bodi strokovnjak, ker: znaš ustrezno pakirati blago in pripraviti dokumente za prev-
zeto in izdano blago, izpolnjuješ skladiščno dokumentacijo in evidence s področja 
skladiščnega poslovanja z uporabo informacijskih orodij pri izvajanju skladiščenja, 
imaš opravljen izpit za viličarja. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 11. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNC-stroju za razrez žice, m/ž (Tržič)
Kot operater na CNC-stroju za razrez žice boste zadolženi za: posluževanje strojev, 
izvajanje delovnih operacij na strojih za kovanje, menjavanje delovnih pripomočk-
ov, nastavljanje delovnih parametrov, pripravljanje in oskrbovanje s predpisanimi 
materiali. Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo 
do 6. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v IT-ekipi, m/ž (Kranj) 
Delo novega sodelavca v IT-ekipi bo obsegalo: skrb za nemoteno operativno delo-
vanje poslovnega informacijskega sistema, usposabljanje uporabnikov za uporabo 
informacijskega sistema na njihovem delovnem področju, pomoč uporabnikom pri 
uporabi računalniške opreme in aplikacij informacijskega sistema, identifikacija po-
treb po dopolnitvah informacijskega sistema. Arriva, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za odnose s kupci, m/ž (Brnik)
 Delovno mesto zajema izvedbo prodajnih aktivnosti in pridobivanje dodatnih 
poslov z obstoječimi kupci kot tudi iskanje novih. Odgovorni boste za vzdrževa-
nje in nadgradnjo dolgoročnih odnosov s poslovnimi partnerji ter iskanje optimal-
nih logističnih rešitev. Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prija-
ve zbiramo do 30. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (PE Škofja Loka)
Delovne naloge: delo na blagajni, zlaganje blaga na police, skrb za prezentacijo sadja 
in zelenjave, peka in priprava pekovskih izdelkov, skrb za red in čistočo trgovine, sve-
tovanje kupcem, izvajanje nadzora kakovosti. HOFER trgovina d. o. o., Kranjska cesta 
1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 16. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer – Graphic engine, m/ž (Šenčur pri Kranju)
Mednarodno, hitro rastoče podjetje zaradi širitve poslovanja vabi v svoj tim progra-
merje, ki jih veseli delo z nizkonivojskimi grafičnimi knjižnicami (OpenGL, Vulkan 
ali DirectX). Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 7. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

PHP-programer, m/ž (Mengeš, možnost dela od doma) 
Glavne naloge: razvoj tako custom kot znanih CMS-rešitev WC, Shopify, LAMP Li-
nux, Apache, Mysql, PHP, obvladovanje razvoja spletnih strani/aplikacij … DFVU, 
d. o. o., Liparjeva cesta 6a, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 7. 7. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strokovni svetovalec v salonu pohištva, m/ž (Železniki) 
Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, zmo-
žnost dobre prostorske orientacije, razumevanje psihologije kupca in vzvodov za 
nakup ... Alples, industrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Pri-
jave zbiramo do 4. 7. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir, m/ž (Naklo) 
Če vas zanima dinamično področje strojne obdelave, poznate osnove strojništva 
ter imate nekaj praktičnih izkušenj, je odprto delovno mesto v MB-Naklo pravi izziv 
za vas. Delo je že dobro vpeljano, nagrajevanje je stimulativno, na voljo je odličen 
mentor ter podpora celotne ekipe MB-Naklo. Pridružite se uspešnemu timu! MB-
-Naklo d. o. o., Ulica Toma Zupana 16, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 1. 7. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj)
 Naloge: prevzem in izdaja surovin, embalaže, skladiščenje in izdaja zamrznjenih iz-
delkov (krofi), spremljanje ustreznosti temperatur v hladilnici, kontrola temperatu-
re v transportnih vozilih … Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prija-
ve zbiramo do 19. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir – program Avtomatizacija, m/ž (Šenčur) 
Delovno mesto prodajni inženir – program Avtomatizacija združuje prodajne aktiv-
nosti in tehnično svetovanje strankam v industriji avtomatizacije proizvodnih pro-
cesov. KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 11. 6. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec-monter, m/ž (Hrušica pri Jesenicah) 
Vaše naloge bodo: delo v proizvodnji kovinskih, inox izdelkov, brušenje, sestavljanje, 
priprava strojev, naprav, orodij in pripomočkov ... Ekoling, d. o. o., Jezerska cesta 121, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 6. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pek, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, zaželeno živilske smeri, izkušnje s 
področja pekarstva in živilstva, zanesljivost, odgovornost, željo po samostojnem delu 
in pridobivanju znanja, izpit B-kategorije. Mlinotest, d. d., Tovarniška cesta 14, 5270 Aj-
dovščina. Prijave zbiramo do 12. 6. 2021. 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

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

11
EUR

8. 6. tor. Medard   5.11  20.52

9. 6. sre. Primož   5.11 20.53 

10. 6. čet. Marjeta   5.11 20.54          

11. 6. pet. Srečko   5.11 20.54

12. 6. sob. Janez   5.10 20.55

13. 6. ned. Anton   5.10 20.55

14. 6. pon.  Vasilij   5.10 20.56

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. 

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: OBILEN 
DOMAČ IN ZDRAV PRIDELEK, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 21. maja 2021 so: Katarina Prešeren iz Kra-
nja, ki prejme 1. nagrado (darilna kartica želja v vrednosti 
15 EUR), Milena Resman iz Žirovnice in Anton Drobnič iz 
Medvod, ki prejmeta 2. nagrado in 3. nagrado (knjiga Več 
kot sanje/ Jaz, midva, mi). Nagrajencem čestitamo!

Maša Likosar

Kranj – Obsežna raziskava, 
ki so jo v štirih evropskih 
mestih izvedli na pobudo 
dunajske pražarne kave Ju-
lius Meinl, je pokazala, da je 
bilo takšnih izgubljenih pri-
ložnosti za stike kar 13 mi-
lijard, sodelujoči pa so po-
trdili, da so od vseh aktiv-
nosti med zaprtjem druž-
be najbolj pogrešali prav 
kavo s prijatelji. Pomen pri-
ložnostnih stikov potrjuje-
jo tudi strokovnjaki za du-
ševno zdravje, ki poudarja-
jo, da nam takšni naključni 
pogovori z neznanci zago-
tavljajo občutek vključeno-
sti v skupnost, kar 81 odstot-
kov ljudi pa meni, da pogo-
vor z neznancem ali prijate-
ljem pozitivno vpliva na nji-
hovo počutje. 

Pobudi Recite živijo se je 
pridružilo več kot šestdeset 
kavarn po vsej Sloveniji, v 

katerih so obiskovalci med 1. 
in 6. junijem, ob vsakem na-
ročilu kave Julius Meinl pre-
jeli kuponček za brezplačno 
kavo, ki so ga lahko podarili 
naprej – prijatelju, neznan-
cu, ki pravkar vstopa v kavar-
no, ali nekomu, ki si kave ne 
more privoščiti sam. Na Go-
renjskem se je pobudi prid-
ružilo deset kavarn, in sicer 

Kavarna Lola Lone star caffe 
v Kranju, Go caffe v Škofji 
Loki, Slaščičarna Mišelin-
ka v Radovljici, Balanz caffe 
v Lescah, Kavarna Trigla-
vska roža na Bledu, Kava bar 
Rondo v Bohinjski Bistrici, 
Kavarna Jozef in Tea-ter bar 
na Jesenicah ter Mestna ka-
varna Tržič v Tržiču. Lastni-
ca Slaščičarne Mišelinka 

Tina Katrašnik je dejala, da 
se ji pobuda zdi domiselna 
in po njenem vključuje lepo 
gesto. »Številni gostje so nas 
obiskali ravno zaradi pobu-
de. Lepo je videti, da smo 
med seboj dobrodelni in si 
pomagamo. Poleg tega so 
ljudje pogrešali občutek pit-
ja v lokalu in se vidi, da jim 
veliko pomeni, da se lahko 
družijo,« je dejala Katrašni-
kova. 

Pobuda je imela tudi do-
brodelno noto, saj je podje-
tje Julius Meinl Slovenija za 
vsak kuponček, ki gre nap-
rej, prispevalo pet centov 
društvu Humanitarček za 
nakup toplih obrokov za sta-
rostnike, ki živijo pod pra-
gom revščine. Pobudi se je 
pridružil tudi pesnik in pisa-
telj Feri Lainšček, ki je v pod-
poro drobnim dejanjem na-
ključne prijaznosti prispe-
val svojo pesem z naslovom 
Kako je ljubezni ime.

Recite živjo in podarite kavo
Med 1. in 6. junijem je tudi v Sloveniji potekala pobuda z naslovom Recite živjo, katere cilj je bil z 
majhnim prijaznim dejanjem omiliti posledice v pandemičnem letu izgubljenih družabnih trenutkov. 

Na Gorenjskem se je pobudi Recite živjo pridružilo deset 
kavarn. / Foto: Gorazd Kavčič

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

IZLETI

Poplezavanje nad sotesko Hvadnika
Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v četrtek, 17. junija, na 
ferato Hvadnik. Odhod z lastnim prevozom s parkirišča pri 
Mercatorju na Primskovem bo ob 15. uri. Prijave zbirajo do 
srede, 18. junija. Število udeležencev je omejeno na šest 
oseb. Strošek izleta za člane PD Iskra Kranj znaša 20 evrov. 
V primeru nepredvidenih razmer ali slabega vremena si vo-
dnika pridržujeta pravico do odpovedi oziroma spremembe 
izleta. Tura bo izvedena le v suhem vremenu. Prijave in in-
formacije: Klemen Ručigaj (051 693 294, klemen.rucigaj@
gmail.com) in Breda Pirc (051 397 040, bredapirc@gmail.
com). 

Srečanje kolesarjev petih društev
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi v četrtek, 10. 
junija, vse ljubitelje kolesarjenja na srečanje petih društev. 
Zbor bo pred AMD Cerklje ob 8. uri. Relacija kolesarjenja: 
Cerklje–Preddvor in nazaj do Picerije Pod Jenkovo lipo, kjer 
bo ob 10. uri srečanje kolesarjev petih občin. Kdor ne želi 
kolesariti do Preddvora, lahko pride samo na srečanje. Ude-
ležba je na lastno odgovornost z upoštevanjem pravil NIJZ.

Škofja Loka – Območna obrtno podjetniška zbornica Škofja 
Loka je slovesno proslavila 45-letnico svojega delovanja. Ob 
tej priložnosti so podelili priznanja podjetnikom jubilantom, 
med 87 obrtniki je bil nagrajen Stanislav Paulus, čigar podje-
tje ima med vsemi najdaljšo, že 90-letno tradicijo. Zlati ključ 
Obrtne zbornice Slovenije je letos prejel Andrej Karlin, kipec 
škofjeloške območne zbornice pa za sodelovanje v njenih or-
ganih Matjaž Oblak. 

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

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

Koronačas je kot nalašč za branje tako Gorenjskega glasa 
kot knjig. Če ste prebrali kakšno knjigo, ki vam je posebno  

ostala v spominu, napišite kratko obnovo 
in nam jo pošljite na koticek@g-glas.si ali na 

Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Veseli bomo vaših prispevkov, ki bodo 

objav ljeni v Kotičku za naročnike.

Razmišljanja o knjigah

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

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      

EUR

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
12

Knjiga avtorice 
Ivane Markun je 
del zbirke ljudskih 
pripovedi iz vse  
Slovenije. V njej 
je zbranih 207 
kratkih folklornih 
pripovedi iz 
Kranja  z okolico 
ter iz vasi na 
Sorškem polju. 
Nekatere zgobe 
so zapisane v 
pogovornem 
jeziku Sorškega 
polja vse pa 
govorijo o tem, 
kako so na tem  
območju živeli 
nekdaj.
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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

16Redna cena knjige je 20 EUR, če jo kupite 
ali naročite  na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Rezultati 45. kroga –  
6. junij 2021

8, 9, 16, 23, 24, 25, 27 in 36

Loto PLUS:
4, 15, 24, 26, 31, 33, 36 in 39

Lotko:
624024

Sklad 46. kroga za 
Sedmico: 3.340.000 EUR

Sklad 46. kroga za PLUS: 
110.000 EUR

Sklad 46. kroga za Lotka: 
100.000 EUR

LOTO

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.

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NEKAJ kosov elektro orodja, vrtalnik, 
vrtalno - udarno kladivo, kotne brusilke, 
tel.: 041/900-586 21001410

KUPIM

PANT žago - mizarsko, višine 1.80 m, 
lahko je starejša, tel.: 041/751-085  
 21001404

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
srebrnino, slike, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293 21001407

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim, tel.: 030/996-225 21001409

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, velikost 
130 x 80 cm, vrednost: 105.000 EUR, 
cena - dogovor, tel.: 040/567-544  
 21001395

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

KIPER prikolico Tehnostroj, traktor in 
trosilec hlevskega gnoja ter nekaj osta-
lih priključkov, tel.: 041/680-684  
 21001408

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave in 
bele pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21001370

9 MESECEV breje telice ali krave po 
izbiri, tel.: 041/378-771 21001405

BIKCA simentalca, starega 12 dni, tel.: 
031/250-114 21001406

JAGENJČKE za zakol ali nadaljnjo 
vzrejo, tel.: 040/296-602  
 21001402

PRAŠIČE za nadaljnjo rejo. Težke do 
80 kg, cena 2,3 EUR/kg. Okolica Šen-
čurja, tel.: 064/148-346  
 21001385

PRAŠIČE, težke od 60 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21001378

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V Centru za konje s posebnimi potre-
bami Alisa v Cerkljah, iščemo oskrbni-
ka konj za 3 - 4 x tedensko po 5 ur 
dopoldan ali popoldan za daljše časov-
no obdobje. Društvo za zaščito konj 
Velenje, Šercerjeva 9, Velenje, tel.: 
041/677-792  
 21001386

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA - vsa gradbena dela od 
temeljev do sterhe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija - po zelo ugodni 
ceni. LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 21001374

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  
 21001371

RAZNO
PRODAM

GORSKO kolo, cena 30 EUR, tel.: 
051/302-866  
 21001403

Vrata odpro se vsem, 
na not in na ven.
Odmerjen čas je vmes,
na tebi je, kako potuješ čez.

ZAHVALA

V 82. letu se je poslovil naš dragi mož, oče, tast, ata, brat in stric

Janez Rihtaršič
iz Železnikov

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem ter znancem za izrečeno sožalje in podporo na 
njegovi zadnji poti. Hvala tudi g. župniku Tinetu Skoku za du-
hovno oskrbo in lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem za za-
pete žalostinke. Hvala za vsako lepo misel nanj.

Žalujoči: žena Marija, otroci Mitja, Bojan, Janez in Jože z družina-
mi,  sestri Marija in Tončka ter brat Jože

Pohod na Veliko planino DU Kokrica
Velika planina – Društvo upokojencev Kokrica bo v sobo-
to, 12. junija, z odhodom ob 8. uri izvedlo pohod na Veliko 
planino. O trasi pristopa (gondola ali po cesti) se boste do-
govorili na zbirnem mestu ali pa se boste odločili za drugo 
lokacijo.

Planinsko-pohodniški izlet DU Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinsko-poho-
dniški izlet do Planinskega doma Ušte – Žerenk, in sicer v 
četrtek, 17. junija. Start bo ob 8. uri izpred Globusa s poseb-
nim avtobusnim prevozom, vstopni postaji še pri Lonu in 
Boltezu. Prijave in vplačila v društveni pisarni sprejemajo do 
ponedeljka, 14. junija. 

PRIREDITVE

Slikarsko srečanje na Miljah
Milje – V Hiši čez cesto na Miljah bo v soboto, 12. junija, sli-
karsko srečanje. Zaradi epidemije covida-19 so slikarji slikali 
in ustvarjali doma. V soboto bodo svoja dela postavili na 
ogled na dvorišču Hiše čez cesto, in sicer od 11. do 15. ure. 
Razstavljenih bo več kot 25 slik in nekaj kiparskih del. Sode-
lujejo slikarji Društva likovnikov Cerklje, Društvo Lipa Dom-
žale – slikarska sekcija, ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
v Kliničnem centru Ljubljana. 

OBVESTILA

Počitniške delavnice v knjižnici na Jesenicah in na 
Hrušici
Jesenice, Hrušica – Občinska knjižnica Jesenice vabi osnov-
nošolce k vpisu na počitniške delavnice, ki se jih lahko ude-
ležijo v knjižnici na Jesenicah in na Hrušici. Na Jesenicah so 
pripravili osem tedenskih delavnic. Potekale bodo od pone-
deljka do petka od 9.30 do 11.30. Obvezne prijave zbirajo od 
7. junija. V knjižnici na Hrušici so pripravili štiri tematske 
delavnice. Osnovnošolce vabijo tudi, da se med poletnimi 
počitnicami pridružijo Poletavcem ali Najpoletavcem. Več 
informacij o dejavnostih je na spletni strani knjižnice www.
knjiznica-jesenice.si.

Delavnica sproščenega teka
Sp. Besnica – Movement by Karim vas v soboto, 19. junija, 
vabi na 8-urno delavnico za tekače, ki bo potekala v Spodnji 
Besnici, Vogel 10. Cena delavnice je 120 evrov, prijave pa zbi-
rajo na spletni strani https://karim-movement.com/lahko-
tentek ali elektronskem naslovu karimalsaleh@gmail.com.
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Urša Peternel

Hrušica – »Odprta pot za 
prijazne ljudi«. Tako je ne-
davno preminuli nekdanji 
novinarski kolega Andrej 
Žalar na prvi strani Gorenj-
skega glasa pred natanko 
tridesetimi leti naslovil čla-
nek ob odprtju predora Ka-
ravanke. Prvega junija 1991 

je na sredini predora, tak-
rat na meji med Avstrijo in 
Jugoslavijo, potekala slove-
snost, na kateri sta bila slav-
nostna govornika takratni 
predsednik slovenske vla-
de Lojze Peterle in name-
stnik koroškega deželnega 
glavarja Christof Zernatto. 
Predor je blagoslovil Alojzij 
Šuštar, botri predora sta bili 
Traudl Wagner in Maruša 
Drolc ... 

Gradnja 7864 kilometrov 
dolgega enocevnega predora 
se je začela leta 1986, trajala 
je pet let, predor pa je bil ob 
odprtju eden najsodobnej-
ših in najvarnejših v Evropi. 
V treh desetletjih je skozenj 
zapeljalo 71 milijonov vo-
zil, kar je toliko, da bi z nji-
mi lahko osemkrat obkroži-
li Zemljo.

Na Darsu so s pomočjo za-
poslenih v Avtocestni bazi 
Hrušica ob jubileju zbrali 

tudi nekaj zanimivosti. Pred 
tridesetimi leti so tujci pre-
dornino plačevali s šilingi in 
markami, preostanek pa so 
prejeli v dinarjih, ki takrat za-
nje niso imeli nobene vred-
nosti. Nezadovoljstvo je bilo 
tako veliko, da so se blagajni-
ki prilagodili in zagotovili do-
volj drobiža za vračila v tuji 
valuti, se spominja cestnin-
ski blagajnik Miro Kobe, ki 
to delo opravlja vse od odprtja 
predora. Predornina je sprva 

znašala dvesto jugoslovan-
skih dinarjev, devetdeset av-
strijskih šilingov ali 16 nem-
ških mark.

Miru Kobetu in drugim 
sodelavcem v avtocestni bazi 
– nekateri so v njej zaposle-
ni že od samega začetka de-
lovanja predora – je v petek 
čestital predsednik uprave 
Darsa Valentin Hajdinjak 
skupaj s člani uprave in se 
jim zahvalil za tridesetletno 
vestno skrb za predor.

Prvi je skozi Karavanški 
predor zapeljal turški voznik
Pred tridesetimi leti so prva vozila zapeljala skozi avtocestni predor Karavanke, ki je bil takrat eden 
najsodobnejših v Evropi in 16. najdaljši na svetu. Do danes so v njem našteli 71 milijonov vozil.

Zaposlenim v Darsovi avtocestni bazi na Hrušici je v petek čestital predsednik uprave 
Darsa Valentin Hajdinjak skupaj s člani uprave in se jim zahvalil za tridesetletno vestno 
skrb za predor Karavanke. / Foto: Dars

Prvi voznik, ki je pred 
tridesetimi leti zapeljal 
skozi predor Karavanke, 
je bil turški državljan. 
In zanimivo, danes 
turški državljani, 
delavci izvajalca Cengiz 
Slovenija, uspešno 
kopljejo drugo cev 
predora. Skopali so že 
več kot devetsto metrov 
globoko v Karavanke.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na slovesno-
sti ob letošnjem prazniku 
Občine Škofja Loka bodo 
podelili naslov častnega ob-
čana, zlati grb občine, dva 
srebrna in tri bronaste grbe, 
so sklenili na zadnji seji ob-
činskega sveta. Za častnega 
občana sta prispeli dve kan-
didaturi, posebna komisija 
pa je občinskemu svetu pre-
dlagala, naj ugledni naslov 
prejme Vincencij Demšar 
za dolgoletno delo in pri-
spevek za dobrobit vseh ob-
čanov in občank. Zlati grb 
bo prejelo Prostovoljno ga-
silsko društvo Godešič za 
110-letno zavzeto opravlja-
nje nalog, sodelovanje pri 
družbenokoristnih dogod-
kih in s tem združevanjem 
krajanov. Srebrni grb so na-
menili Jožetu Petru Kranj-
cu za več kot 50-letno aktiv-
no družbeno delovanje v KS 
Trata in delovanje v Komisi-
ji za odkrivanje zamolčanih 
grobišč vojnih in povojnih 

pobojev in Nikolaju Krži-
šniku za aktivnost na vseh 
področjih delovanja Civil-
ne zaščite na medobčin-
ski ravni, v občini in v PGD 
Gosteče. Bronaste grbe pa 
bodo dobili: podjetje Želva 
ga bo dobilo za dvajsetletno 
odlično opravljeno delo na 
zelenem programu v Škofji 
Loki, Franc Gider za aktiv-
no delo in uspešno vodenje 
KS Kamnitnik in Uroš Ov-
senek za takojšnje, brezpo-
gojno in požrtvovalno po-
sredovanje pri nesreči v Pu-
štalu decembra lani.

V razpravi se je pokazalo, 
da je bila med kandidati za 
priznanje tudi Jožica Vavpo-
tič Srakar za delo z otroki s 
posebnimi potrebami, ven-
dar je tudi občinska svetni-
ca in po pravilniku ne more 
prejeti priznanja, zato je bila 
kandidatura umaknjena. 

Priznanja bodo podelili na 
slovesnosti ob občinskem 
prazniku, ki bo 25. junija na 
Loškem gradu. Občina sicer 
praznuje 30. junija.

Častni občan bo 
Vincencij Demšar

Meja – V sklopu vzdrževalnih del so bila pred kratkim na regi-
onalni cesti od Jeprce proti Laboram, na območju vasi Meja, 
izvedena popravila vozišča. Kot so pojasnili na Direkciji RS za 
infrastrukturo, je šlo le za nujna popravila, celovita prenova 4,5 
kilometra dolgega odseka vozišča pa je predvidena še letos, 
če ne bo zapletov pri javnem naročilu. Ocenjena vrednost 
celotne prenove je 2,7 milijona evrov.

Še letos v načrtu celovita prenova ceste

Pokrpana cesta na območju vasi Meja na cesti Jeprca–
Kranj. Izvedena so bila le nujna popravila, celotna prenova 
vozišča je predvidena še letos. / Foto: Tina Dokl

Danes, jutri in v četrtek bo večinoma sončno, popoldne pa 
delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možnost popoldan-
skih ploh in neviht bo vsak dan nekoliko večja.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V četrtek, 10. juni-
ja, se začenja referendum-
ska kampanja za referen-
dum o zakonu o vodah. 

Referendum bo namreč 11. 
julija, zahtevale so ga in pod-
pise zanj vložile okoljske in 
nevladne organizacije. Re-
ferendumsko vprašanje se 
bo glasilo: »Ali ste za to, da 

se uveljavi Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Za-
kona o vodah (ZV-1G), ki ga 
je sprejel Državni zbor na 
seji dne 30. marca 2021?« 
Zakon bo na referendumu 

zavrnjen, če bo proti njemu 
glasovala večina volivcev, ki 
so glasovali veljavno. Pro-
ti zakonu mora ob tem gla-
sovati najmanj petina vseh 
volivcev. 

Začenja se referendumska kampanja

Škofja Loka – Jutri, 9. junija, bo na območju nekdanje voja-
šnice v Škofji Loki znova organiziran sejem, in sicer od 7. do 
16. ure. Organizator Krajevna skupnost Kamnitnik opozarja 
vse udeležence in udeleženke sejma, da virus še vedno kroži 
med nami, zato dodatna previdnost ne bo odveč. Treba je 
ravnati skladno z navodili in priporočili NIJZ ter skladno z 
veljavnim odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na 
javnih krajih in mestih. Po novem pri zbiranju ni več številčne 
omejitve, te se nanašajo zgolj na uporabno površino oziroma 
z medsebojno razdaljo. Število oseb na prostem se omeji 
na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov oziroma 
več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. 
Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 
metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva, nas 
spomnijo organizatorji sejma.

Spet mesečni sejem v vojašnici


