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GORENJSKA

Bolnišnica mora ostati 
na Jesenicah 
Jeseniški župan Blaž Račič je na 
včerajšnji novinarski konferenci 
ponovno poudaril, da selitev bol-
nišnice z Jesenic ni sprejemljiva. 

4

ŠPORT

Prvi hokejski derbi  
Jeseničanom 
Od četrtka do sobote je bil Bled 
prizorišče 17. Mednarodne pole-
tne lige Bled 2020, na kateri so bili 
najuspešnejši hokejisti moštva SIJ 
Acroni Jesenice. 

13

KMETIJSTVO

Dober pridelek koruze 
Letos so bili za rast koruze ugodni 
pogoji, zato bo tudi pridelek do-
ber, morda celo najboljši v zadnjih 
desetih letih. Tudi večjih proble-
mov z boleznimi in škodljivci ni 
bilo.
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KRONIKA

V dolino jih je odpeljal 
helikopter 
Dežurna ekipa gorskih reševalcev 
na Brniku je s policijskim helikop-
terjem minuli konec tedna odlete-
la po več poškodovanih planincev. 
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VREME

Danes in jutri bo večino-
ma sončno. V četrtek bo 
spremenljivo oblačno s 
krajevnimi padavinami, 
tudi nevihtami.

13/27 °C
jutri: večinoma sončno

Mateja Rant

Poljane – Projekt, v okvi
ru katerega bodo zagotovili  
večjo poplavno varnost Po
ljanske Sore na območju Po
ljan, je minister Andrej Vi
zjak označil za primer dobre 
prakse, kako v tesnem sode
lovanju z lokalno skupno
stjo učinkovito izvesti proti
poplavne ureditve. Gradnjo 
so zastavili novembra lani 
in se je že prevesila v drugo 
polovico, saj zaključek del 
predvidevajo konec oktobra 
prihodnje leto. »Obetamo si 
torej lahko, da bo gradnja iz
vedena dvakrat hitreje, kot je 

trajala priprava in potrjeva
nje zahtevne dokumentacije 
za gradnjo, za kar smo pora
bili štiri leta in pol,« je pou
darila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec in 
s tem opozorila na prezaple
tene birokratske postopke 
pri pridobivanju potrebnih 
dovoljenj.

K projektu so po besedah 
župana Milana Čadeža pri
stopili takoj po obsežnih po
plavah, ki so območje Poljan 
prizadele v letu 2014. »Tega 
leta smo začeli izdelavo pr
vih protipoplavnih študij, ki 
smo jih po kar 22 opravilnih 
korakih v septembru 2018 

pripeljali do gradbenega do
voljenja, natanko pred letom 
dni pa še do podpisa gradbe
ne pogodbe,« je spomnil žu
pan in dodal, da so dela no
vembra lani začeli pri cer
kvi, ki je bila pred petdese
timi leti postavljena na po
plavnem območju, zdaj pa 
so jo zaščitili s protipoplav
nim zidom. Ob tem so ure
dili še dve dostopni poti, ena 
od teh je pešpot. Med glavni
mi naložbami je novi most 
čez Poljansko Soro. Uredili 
so Brentežev graben, konča
li urejanje  sotočja Hotovelj
ščice in Poljanske Sore. 

Čez dobro leto poplavno varnejši
Po približno polovici izvedenih del v okviru ukrepov za večjo poplavno 
varnost na območju Poljan si je gradbišče minuli petek ogledal tudi minister 
za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Projekt, v okviru katerega bodo zagotovili večjo poplavno varnost Poljanske Sore na 
območju Poljan, je minister Andrej Vizjak (levo, poleg njega župan Milan Čadež) označil za 
primer dobre prakse. / Foto: Primož Pičulin

Priloga:   Kranjčanka

S. K., U. P., M. A., M. R., D. 
Ž., J. P., S. Š.

Kranj, Kamnik, Bled, Radov
ljica, Škofja Loka, Kranjska 
Gora, Jesenice – Epidemi
ja covida19 se odraža tudi v 
proračunu Občine Kamnik, 
in sicer je bilo na strani pri
hodkov v obdobju od januar
ja do avgusta realiziranih za 
59 tisoč evrov manj prihod
kov iz naslova turističnih 
taks, za 23.900 evrov manj 
glob za prekrške, 8500 evrov 
manj prihodkov od parkir
nin na javnih površinah in 
2800 evrov manj prihod
kov od najemnin za poslov
ne prostore.

Epidemija kroji občinske proračune
Epidemija covida-19 je močno posegla tudi v občinske proračune, saj so se marsikje prihodki močno 
znižali. To bo vplivalo tudi na načrtovane naložbe, ki jih bodo marsikje zamaknili v prihodnja leta. 

Občini Bled se najbolj pozna upad prihodkov od turistične takse. Fotografija je simbolična. 

49. stran
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Na Osnov
ni šoli (OŠ) Orehek jih je v 
petek popoldne epidemio
log obvestil, da je okužen 
en njihov učenec. »V skla
du z ukrepi Nacionalne
ga inštituta za javno zdrav
je je bila za vse učence 9. a 
ter za posamezne učence 9. 
b in 9. c odrejena karantena 
do 22. septembra. Do izteka 

karantene ti učenci ostaja
jo doma. Zanje smo orga
nizirali pouk na daljavo, za 
vse druge učence pa poteka 
pouk normalno po urniku,« 
je povedal ravnatelj mag. 
Drago Zalar, ki obenem po
ziva k doslednemu upošte
vanju preventivnih ukrepov 
v zvezi s covidom19, ki ve
ljajo na šoli. 

Več kot sto okužb 
na dan
Okužbo z novim koronavirusom so potrdili že v 
več šolah, tudi Osnovni šoli Orehek. Število okužb 
v nedeljo je bilo sicer nižje kot v dnevih pred tem, 
ko so v četrtek našteli rekordnih 108 okužb. 

42. stran

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



2 Gorenjski glas
torek, 15. septembra 2020

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme OLGA ŠIMNIC, Blejska Dobrava.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 4. septembra, prejme 
knjigo Kit na plaži avtorja Vinka Möderndorferja Matevž Sedej 
iz Idrije. Nagrajencu čestitamo!

AKTUALNO info@g-glas.si

Marjana Ahačič

Kranj – Evropski teden mo-
bilnosti (ETM), ki je name-
njen zmanjševanju cestne-
ga motornega prometa kot 
enega glavnih onesnaževal-
cev v Sloveniji, je kljub šte-
vilnim omejitvam zaradi 
epidemiološke situacije pri-
vabil kar 78 občin po državi, 
nekaj tudi na Gorenjskem. 
Med 16. in 22. septembrom 
bodo svoje občane spodbuja-
le k aktivni mobilnosti. Letos 
poteka pod sloganom Izberi 
čistejši način prevoza! in je 
namenjen spodbujanju čis-
tejše mobilnosti – hoje, ko-
lesarjenja ali uporabe javne-
ga prevoza.

Vključene gorenjske ob-
čine so za ta teden pripra-
vile raznovrsten program. 
Občina Medvode je bila v 
prejšnjih dveh letih izbra-
na kot ena izmed najbolj 
aktivnih lokalnih skupnos-
ti v državi pri organizaciji 
Evropskega tedna mobilno-
sti. Tako so se organizator-
ji potrudili, da bo program 
projektov in prireditev zelo 
pester tudi letos. Vstop v 
središče mesta so ponov-
no omogočili le pešcem in 
kolesarjem, saj so že vče-
raj za promet zaprli Med-
voško cesto od začetka mo-
stu čez Soro do tržnice. Za-
pora cestišča letos zaradi 

spremenjenih razmer ne 
bo prireditvenega znača-
ja, temveč informativnega; 
tako se bo središče mesta 
spremenilo v nekakšno iz-
obraževalno razstavišče, ki 
bo občanom predstavljalo 
in približevalo trajnostno 
mobilnost, so sporočili z 
medvoške občinske uprave.

V Radovljici in Lescah 
bo od srede od prihodnje-
ga torka spet vzpostavljena 
krožna linija brezplačnega 
mestnega avtobusa, v sre-
do popoldan pa pripravljajo 

tradicionalni kolesarski iz-
let – tokrat v dveh skupinah. 
Prav tako v sredo popoldan 
bodo na treh postajah za av-
tomatizirano izposojo ko-
les, v Radovljici, Lescah 
in Begunjah, organizirali 
predstavitve uporabe nove-
ga sistema Gorenjska.bike. 
Bohinju bodo v tem tednu 
med drugim za vsa vozila 
zaprli parkirišče pri tržni-
ci v Bohinjski Bistrici in na 
njem vzpostavili javno povr-
šino, namenjeno druženju 
in prijetnemu preživljanju 

prostega časa. V središču 
Kranja bo vzpostavljena info 
točka trajnostne mobilno-
sti, izvedli bodo nagradno 
anketo o KRsKOLESOM in 
nagradno igro. 

Posebno pozornost tudi 
letos vse vključene občine 
namenjajo šolarjem. Danes 
namreč le še četrtina sloven-
skih šolarjev prihaja v šolo 
peš ali s kolesom, večina se 
jih pripelje z avtomobilom, 
medtem ko jih je še pred 15 
leti kar 75 odstotkov v šolo 
pešačilo ali kolesarilo.

Začenja se teden mobilnosti
Jutri se bo začel Evropski teden mobilnosti, v okviru katerega bodo tudi številne gorenjske občine svoje 
občane spodbujale k zmanjševanju cestnega motornega prometa ter promovirale hojo, kolesarjenje ali 
uporabo javnega prevoza kot bolj zdrave načine mobilnosti. Tokrat pod sloganom Izberi čistejši način 
prevoza!

V občini Medvode, ki je bila v zadnjih dveh letih izbrana kot ena najbolj aktivnih lokalnih 
skupnosti v državi, so Evropski teden mobilnosti z zaporo središča Medvod za promet 
začeli že v ponedeljek.

V Sloveniji so v petek ob re-
kordnih 3191 testiranjih po-
trdili 105 okužb, od tega šest 
v Kranju, štiri v Kamniku, 
dva v Medvodah, po enega 
pa na Jesenicah, v Preddvo-
ru, Mengšu in Domžalah. 
Število novih okužb je tako 
še drugi dan zapored prese-
glo sto; v četrtek so jih potr-
dili rekordnih 108, od tega 
pet okužb v Kamniku, tri v 
Kranju, po eno pa v Radovlji-
ci, Tržiču in Domžalah. 

V soboto so ob 1793 testi-
ranjih potrdili 99 okužb v 
kar 36 občinah, od tega tri v 
Radovljici, po eno pa v obči-
nah Kranj, Medvode, Jeseni-
ce, Naklo, Bled, Škofja Loka 
in Šenčur.

V nedeljo so potrdili pre-
cej manj okužb kot v prete-
klih dneh, in sicer 47, od tega 
po dve v Radovljici in Škofji 
Loki, po eno pa v Kamniku 
in Medvodah. Opravili so 
1110 testov. Hospitaliziranih 

je 40 bolnikov, od tega jih je 
devet v intenzivni negi. Za-
radi covida-19 v zadnjih 
dneh nihče ni umrl, sku-
paj do zdaj pa 135. Aktivnih 
okužb v državi imamo 866. 

Širjenje virusa je že 
razpršeno

Predstojnik Centra za na-
lezljive bolezni na NIJZ dr. 
Mario Fafangel: »Če smo 
še pred časom govorili o po-
rastu okužb v starostni sku-

pini od 25 do 44 let, je tre-
nutno širjenje virusa že raz-
pršeno. Okužbe prihajajo v 
domove za starejše, kar bo 
starostno strukturo obolelih 
potisnilo navzgor.«

Fafangel je potrdil večkrat 
povedano v zadnjem času, 
da virus v večini primerov 

zdaj kroži znotraj države 
(zelo malo je vnosov iz tuji-
ne) ali pa je vir neznan. »Z 
več testiranji 'ujamemo' tis-
to, kar se dogaja v državi. Po-
membno je, da je tudi testi-
ranje hitro, da se okužba ne 
širi in da so kontakti najdeni 
in zavarovani.«

Da se vsakdanje življenje 
ne bi ustavilo, dr. Mario Fa-
fangel priporoča upošteva-
nje fizične distance, noše-
nje zaščitnih mask, higie-
no rok in uporabo aplikaci-

je: »Od vseh nas je odvisno, 
da se naučimo novega nači-
na življenja, ki ga je prinesel 
virus.«

Iz Urada Republike Slo-
venije za kemikalije (Urad) 
so sporočili, da so se na ne-
reguliranem trgu nekate-
rih držav članic Evropske 

unije pojavile obrazne ma-
ske z bakrovim oksidom, za 
katere proizvajalec oziro-
ma prodajalec trdita, da so 
namenjene izboljšani zaš-
čiti uporabnika in zmanj-
šanju tveganja, ki ga pred-
stavlja koronavirus (SARS-
-CoV-2). Te maske so lah-
ko v prometu tudi v Slove-
niji. Na Uradu opozarjajo, 
da trditev proizvajalca ozi-
roma prodajalca, da bak-
rov oksid ščiti uporabnika 
pred koronavirusom bolj 
kot obrazna maska sama, 
ni podprta z nobeno študijo 
o učinkovitosti. Prav tako ni 
bila za omenjene maske na-
rejena še nobena ocena tve-
ganja za zdravje ljudi. »Ba-
krov oksid se sicer kot aktiv-
na snov (učinkovina) v EU 
lahko uporablja za zaščito 
lesa. Samo za ta namen so 
bile opravljene vse potreb-
ne študije o učinkovitosti 
in ocena tveganja za varova-
nje zdravja ljudi in okolja,« 
pou darjajo na Uradu.

Več kot sto okužb na dan
31. stran

Iz Urada Republike Slovenije za kemikalije so opozorili, 

da obrazne maske, obdelane z bakrovim oksidom, lahko 
predstavljajo potencialno tveganje za zdravje uporabnika.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na petkovih vo-
litvah Zbornice zdravstve-
ne in babiške nege Slovenije 
– Zveze strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slo-
venije (Zbornica – Zveza) so 
odločili, da bo funkcijo pred-
sednice tudi v mandatnem 

obdobju 2020–2024 opra-
vljala Radovljičanka Moni-
ka Ažman. Funkcijo pred-
sednice Zbornice – Zveze 
je Ažmanova opravljala že v 
mandatnem obdobju 2016–
2020, pred tem je bila osem 
let njena izvršna direktori-
ca. Ima več kot tridesetletne 
izkušnje na področju zdra-
vstvene nege, od tega je več 
kot dvajset let delala kot me-
dicinska sestra v različnih 
kliničnih okoljih, poučevala 
je tudi na srednji zdravstve-
ni šoli. »Medicinske sestre, 
babice in tehniki zdravstve-
ne nege smo zagovorniki 

pacientov in njihovih pravic. 
In to bomo tudi v prihodnje. 
Še naprej si bom prizadevala 
za razvoj avtonomne stroke 
zdravstvene in babiške nege 
v skrbi za dobrobit pacien-
tov – za njihovo varno in ka-
kovostno zdravstveno nego 
– ter ščitila in zastopala po-
klicne in strokovne interese 
članov Zbornice – Zveze,« 

je povedala Ažmanova in 
dodala: »Prednostna naloga 
na ravni države je zadržati 
obstoječ kader, obenem pa 
pritegniti mlade, da se bodo 
tudi v prihodnje odločali za 
ta poklic in da ga bodo op-
ravljali doma, ne pa odhajali 
na delo v tujino.« Pomemb-
na naloga, ki čaka podro-
čje zdravstvene in babiške 
nege, je vzpostavitev kad-
rovskih standardov in nor-
mativov ter sprejem zakona 
o zdravstveni negi in babi-
štvu, za katerega si v Zbor-
nici – Zvezi intenzivno pri-
zadevajo.

Monika Ažman ostaja na 
čelu Zbornice – Zveze

Monika Ažman / Foto: arhiv Zbornice – Zveze
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Večkrat slišimo, da je 
brniško letališče naše 
okno v svet. Če je pris-

podoba primerna, sta ga stečaj 
Adrie Airways in nato kriza 
ob pandemiji covida-19 precej 
priprla.

Konec meseca bo minilo 
leto dni od stečaja Adrie, ki 
po prodaji finančnemu skla-
du 4k Invest počasi ugašala 
že več mesecev prej. Po tednih 
odpovedi letov in neuspešnem 
iskanju strateškega partnerja 
je brez dela ostalo 558 pilotov, 
stevardes in drugih zaposlenih, 
Slovenija pa brez letalskega 
prevoznika, ki je še nedolgo 
tega k prometu z brniškega le-
tališča prispeval polovico letov. 

Stečaj je imel precejšen uči-
nek na povezljivost Slovenije s 
svetom. Pri upravljavcu brni-
škega letališča Fraportu Slo-
venija so takrat napovedovali, 
da bodo padec prometa na 
prejšnjo raven dvignili v letu 
in pol. A potopu Adrie, ki je bil 
vsaj do neke mere predvidljiv, 
nanj pa so poznavalci razmer 
že v preteklosti večkrat opozar-
jali, je sledila pandemija covi-
da-19, ki pred letom dni ni bila 
predvidena v nobenem, še tako 
pesimističnem scenariju. Le-
talski potniški promet je bil (ne 
le v Sloveniji) prizemljem večji 
del pomladi, prvo letalo druž-
be Air Serbia se je po več kot 
dveh mesecih zatišja na Brnik 
vrnilo šele konec maja. A tudi 
v naslednjih mesecih se promet 
pobira počasi, kar je razvidno 
že iz bežnega pogleda na vo-
zni red: v petek, denimo, so z 

Brnika poletela tri potniška 
letala, priletela so štiri. Doslej 
se je na letališče vrnilo devet 
prevoznikov, nekateri svoj pri-
hod prelagajo, nekateri so ga 
za zdaj že odpovedali. Kriza, 
ki je udarila v letalski panogi, 
je zahtevala svoj davek tudi v 
odpuščanju letaliških delav-
cev. Sprva je bilo govora o 120 
presežnih delavcih, po protes-
tih sindikatov pa so se zedinili 
okoli številke 82, dodatnih pet 
je bilo upokojitev.

Fraport, ki ima v lasti br-
niško letališče, sicer precej vla-
ga v razvoj infrastrukture in 
z lastnimi sredstvi gradi tudi 
dodatni terminal v vrednosti 
okoli dvajset milijonov evrov, ki 
bo predvidoma dokončan pred 
predsedovanjem Slovenije Sve-
tu EU. A napovedi o vračanju 
prometa so tudi za prihodnje 
mesece precej negotove.

V ponoven zagon letalskega 
prometa se bo verjetno morala 
aktivneje vključiti tudi država. 
Ne nazadnje sta tudi od letal-
ske povezljivosti precej odvisna 
njeno gospodarstvo in turizem. 
Razmere se bodo verjetno res 
uredile oz. bo za to poskrbel 
trg, a vprašanje, ali na način, 
ki je za razvoj našega gospo-
darstva in turizma res najpri-
mernejši. Brnik pa kot majhno 
letališče in ob precejšnji konku-
renci v neposredni okolici sam 
po sebi ni prav velik magnet 
za letalske prevoznike, ki med 
koronakrizo trpijo precejšnjo 
škodo in bodo tudi v prihodnje 
dvakrat premislili, kam se jim 
najbolj izplača leteti.

Priprto okno v svet

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Ana Šubic

Kranj – »Jesenske gobe so že 
zunaj, prva jesenska runda 
je že za nami. Bila je solidna, 
kakšno leto je bilo v tem času 
gob bistveno manj, ni bila pa 
rekordna,« je pojasnil Bo-
jan Arzenšek iz Gobarske-
ga društva Kranj. Povedal 
je, da se je minuli konec te-
dna z lahkoto dalo nabra-
ti dežnikarice, je pa vpraša-
nje, kako dolgo bodo zaradi 
pomanjkanja dežja še rasle. 
»Tudi jurčke se je dalo nab-
rati, ne sicer tako kot borov-
nice, a tisti, ki je bil v gozdu 
tri ali štiri ure, je lahko nab-
ral dva kilograma; ne pov-
sod, največ jih je bilo v Kara-
vankah,« je razložil.

Rast gob bi pospešile pa-
davine, ki pa jih že dober te-
den ni bilo. »Območja, pri-
merna za rast gob, se v pri-
meru suše iz dneva v dan 
manjšalo. Ker je sezona, 
bodo gobe sicer rasle, a jih 
bo bistveno manj,« je pove-
dal Arzenšek. Opažajo tudi 
jurčke polovične velikos-
ti, kar je prav tako posledi-
ca suše. Ob izpostavljenosti 
močnemu soncu namreč iz-
gubijo življenjsko energijo 
in ne zrastejo do končne ve-
likosti, za nameček so mar-
sikaterega še objedli polži. 
Arzenšek je opozoril še na 
rast mušnic, v gozdovih so 
te dni opazili malodane vse 
vrste. Tudi lisičke, ki jih je 
bilo avgusta precej zaradi 
razmeroma deževnega pole-
tja, se še da dobiti, a jih sedaj 
ni več toliko.

Rast te dni pojenjuje

Predsednik Gobarskega 
društva Gorje Pavel Jakopič 

opaža, da te dni zelo raste-
jo dežnikarice, tudi jurčke 
lahko naberemo, na njiho-
vem območju seveda največ 
na Pokljuki, ni pa pretirane 
bere. Rast lisičk počasi poje-
njuje, manj je tudi pšeničnih 
koprenk. »Slab teden dni je 
bila rast dobra, sedaj pa sem 
nam zdi, da malo pojenju-
je. Bojimo se, da se bo poča-
si ustavila, ker je presuho,« 
je pojasnil Jakopič. Spom-
nil je, da se je sicer intenziv-
na rast gob tudi lani začela 
šele po 15. septembru. »En 
teden so precej rasle, potem 
so pa nehale. Sezona je bila 
slaba.« Povabil je še na go-
barsko razstavo, ki jo bo nji-
hovo društvo pripravilo zad-
nji petek v septembru pred 
gorjanskim domom.

Predsednik Gobarskega 
društva Škofja Loka Andrej 

Jesenko opaža, da lisičke 
konstantno rastejo že preko 
celega poletja – v zmernih 
količinah in odvisno od loka-
cij. V avgustu so se pojavile 
tudi golobice, a prav tako ne v 
večjih količinah. »Na našem 
območju se sem ter tja trenu-
tno najde tudi kakšen jurček, 
a še tisti, ki zrastejo, so naj-
večkrat objedeni od polžev. 
Trenutno res ni ravno veli-
ko gob. Kdor pozna ježke, bo 
tudi iz mladih primerkov lah-
ko ustvaril kakšno specialite-
to,« je dejal Jesenko.

Gobe imajo svoja pravila

Glavna gobarska sezona 
je sicer, tako Jesenko, ved-
no v septembru, oktobru in 
ob ugodnih razmerah tudi 
v novembru. »Dež bi ta čas 
koristil, je bilo pa na pri-
mer lani eno obdobje, ko 

so jurčki pognali v suši. Od-
visno je od posameznih ob-
močij, nikoli ni tako, da bi 
bila povsod sorazmerno ista 
rast. Gobe imajo svoja pra-
vila in prepričan sem, da jih 
bo še za vse dovolj. Za ugo-
dno rast gob je potrebna pra-
vilna koncentracija vlage in 
toplote. Kdo bi vedel, kaj se 
dogaja pod površino zem-
lje, kjer se razpredajo razno-
razna podgobja, ki samo ča-
kajo na ugoden trenutek za 
svoj razplod. Vsak gobar, ki 
pozna več vrst, pa lahko sko-
raj vedno prinese iz gozda 
dovolj za svoje potrebe, več 
tudi ne potrebuje,« je razlo-
žil Jesenko in opozoril, da so 
gobe začimbe in težko pre-
bavljive. Priporočljivo jih je 
uživati v manjših količinah, 
in ne kot glavni obrok, še 
zlasti ne zvečer.

Gobarji čakajo na dež
Gobarska sezona se je začela, a doslej ni bila prav obilna. Rast gob bi pospešile padavine. Še vedno 
sicer rastejo lisičke, da se dobiti tudi dežnikarice in med nabiralci najbolj zaželene jurčke, a pozor: na 
plan so pokukale tudi skorajda vse vrste mušnic.

Jurčkov je vesel vsak, tudi če košara ni polna. / Foto: Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na izredni seji ob-
činskega sveta v Šenčurju je 
svetnika Sebastiana Mohar-
ja zanimalo, kako potekajo 
postopki, da bo občina uje-
la rok 1. oktober za razpisano 
koncesijo za dom upokojen-
cev. »Ne gre za to, ali bomo 
rok ujeli – moramo ga,« je 
poudaril župan Ciril Kozjek 
in svetnike seznanil z doga-
janji na tem področju. 

Junija je država razpisala 
koncesijo, Občina Šenčur se 
je takoj odzvala, pogovarjala 
se je z dvema potencialnima 

investitorjema in se odloči-
la za Comett in AHA Group. 
Prvotno so v tem letu v pro-
računu načrtovali le odkup 
zemljišč, zdaj pa je prišel 
razpis za koncesijo in zaradi 
zelo kratkega roka so mora-
li odločitve začeti sprejema-
ti zelo hitro.

 »Kupujemo okoli 9000 
kvadratnih metrov zemljišč. 
Parcela je na dobri lokaciji, 
ogledal si jo je tudi investi-
tor, ki ga je zanimalo, koliko 
je lokacija oddaljena od avto-
busne postaje, kaj je v bližini 
(vrtec, šola in športni park), 
koliko je do centra, kako je 

z infrastrukturo,« je za ob-
činsko glasilo Jurij povedal 
župan Kozjek. Zadovoljen 
je tudi z uspelimi pogovo-
ri s sedmimi lastniki: »Ima-
mo vseh sedem soglasij in 
se lastnikom zahvaljujem, 
da so sprejeli moje pojasni-
lo, da dom v Šenčurju potre-
bujemo in da je to velika pri-
ložnost, ki se verjetno ne bi 
kmalu ponovila. Na obmo-
čju koncesije je še od 150 do 
160 prostih mest, tolikšna 
naj bi bila tudi zmogljivost 
doma starejših v Šenčur-
ju.« Zdaj je pomembno, da 
zadostijo vsem zahtevam za 

koncesijo, zato so se pri tem 
projektu povezali z zunanjo 
sodelavko, izbrali so Zvon-
ko Hočevar, nekdanjo direk-
torico Doma upokojencev 
Kranj, ki je izkušena na tem 
področju. Investitorju pa na-
meravajo podeliti tudi stavb-
no pravico. Kot pravi župan, 
verjame v uspeh na razpisu 
za koncesijo.

 Strošek nakupa zemljišč 
za dom znaša okoli 660 ti-
soč evrov, brez komunalne 
opremljenosti, vrednost in-
vesticije bi bila sicer med 
osem in devet milijonov 
evrov. 

Verjamejo v uspeh na razpisu
V Šenčurju so odločeni in verjamejo, da bodo uspešni na razpisu za koncesijo za dom starostnikov.  
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Jasna Chalet 
Resort je v sodelovanju s pod-
jetjem Janez, ki se ukvarja s 
postavljanjem in upravlja-
njem parkirišč, v območju je-
zera Jasna na novo uredil re-
žim parkiranja. Manjše par-
kirišče ob Jasna Chalet Re-
sortu je namenjeno brezplač-
nemu parkiranju za goste 
apartmajev. Posebej označe-
nih je 16  parkirnih mest za 
motoriste – za postanek pred 
vožnjo na Vršič ali po priho-
du z njega. Parkirišče s prila-
gojenim sistemom zapornic 
motoristom omogoča pros-
to prehajanje. Brezplačno po 
predhodni najavi s klicem v 
Jasna Chalet Resorta (na šte-
vilko 041 903 090) lahko 

parkirajo tudi invalidi in dru-
žine z otroki s posebnimi po-
trebami. 

Večje parkirišče ima po 
novem zapornice, parkira-
nje je plačljivo. »Plačilo je 
brezstično na parkomatu. 
Prvih deset minut parkira-
nja je brezplačnih, prva in 
druga ura staneta en evro 
in vsaka nadaljnja ura dva 
evra. Nočno parkiranje sta-
ne osem evrov. Ob vstopu 
na parkirišče obiskovalci 
prejmejo parkirno kartico, 
ki jo ob izhodu vrnejo; karti-
ca se vrne v sistem in se po-
novno uporabi,« so pojasnili 
na Turizmu Kranjska Gora. 
Obiskovalce spodbujajo tudi 
k temu, da do jezera Jasna 
pridejo peš ali s kolesom po 
urejeni Romantični poti.

Nova parkirna ureditev

Parkirišče s prilagojenim sistemom zapornic motoristom 
omogoča prosto prehajanje.

Tržič – Na Občini Tržič so spomladi ustvarili novo promocij-
sko kampanjo Odkrij košček raja, naj si bo peš po mestu ali 
hribih, na kolesu ali iz ptičje perspektive z jadralnim padalom. 
Kampanja nagovarja obiskovalce k unikatnemu odkrivanju 
manj znanih kotičkov Slovenije, osredotočili so se primarno 
na slovenski trg ter sosednje države in Beneluks, promocijske 
aktivnosti pa so prilagajali glede na aktualno stanje in potoval-
ne omejitve. Obiskovalce so posredno angažirali z nagradno 
igro, v kateri se je predstavilo dvanajst tržiških ponudnikov 
namestitev in aktivnosti. Poudarek so dali socialnim omrež-
jem; v številkah to pomeni skoraj pet milijonov prikazov kam-
panje, 150 tisoč klikov, 4.727 všečkov, 696 delitev oglasov, 377 
komentarjev in 833 stalnih sledilcev.

Odziv na kampanjo Odkrij košček raja 

Marjana Ahačič

Radovljica – V Radovljici so v 
petek zvečer na Vurnikovem 
trgu pred knjižnico pripravi-
li kulturno slovesnost v spo-
min Alenki Bole Vrabec, ra-
dovljiški dramski igralki, re-
žiserki, prevajalki, direktori-
ci in umetniški vodji v števil-
nih amaterskih gledališčih 
in gledaliških skupinah ter 
organizatorki kulturnega 
življenja. 

»Njena ustvarjalna ener-
gija, ideje in svetovljanstvo 
so brez primere tako v na-
šem okolju kot širše. Moč-
no se zavedamo njenega ži-
vljenjskega prispevka k ra-
zvoju kulture v radovljiški 
občini in uveljavitvi Linhar-
tovega mesta kulture. Njen 
opus tako na profesional-
nem področju kot na po-
dročju ljubiteljske kulture 
pa je pomembna dediščina 
in navdih še za mnoge ge-
neracije kulturnih ustvar-
jalcev,« je v nagovoru pou-
daril župan Radovljice Ciril 
Globočnik.  

V Kranju rojena Bole Vrab-
čeva se je v Radovljico prese-
lila v začetku sedemdesetih, 
ko je delovala kot strokovna 
sodelavka za gledališko de-
javnost pri Zvezi kulturnih 
organizacij Kranj. Med le-
toma 1992 in 1999 je bila 
direktorica in umetniška 

vodja Gledališča Toneta Ču-
farja na Jesenicah, od leta 
1999 do upokojitve v letu 
2005 pa direktorica Linhar-
tove dvorane Radovljica. De-
setletja dolgo je bila tudi so-
delavka Gorenjskega gla-
sa, v zadnjih letih kot avto-
rica priljubljenih kolumn z 
naslovom Mizica, pogrni se, 
v katerih je iskrivo prepleta-
la svojo strast do umetnosti, 
potovanj in kulinarike.

Bila je predsednica Zdru-
ženja gledaliških in lutkov-
nih skupin Gorenjske, se-
lektorica Festivala gorenj-
skih komedijantov, selekto-
rica festivala Čufarjevi dnevi 
in vse do konca članica stro-
kovnega sveta Prešernovega 
gledališča v Kranju. Bila je 
tudi dolgoletna predsedni-
ca Kulturno-umetniškega 

društva Radovljica in Turi-
stičnega društva Radovljica. 
V okviru KUD Radovljica je 
ustanovila Linhartov oder, 
ki se je s komedijo Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi prvič 
predstavil v letu 1977. Z Lin-
hartovim odrom je ustvarila 
številne predstave, literarne 
večere, kulturne dogodke, 
občinske proslave ... 

Pomemben in obsežen je 
njen prevajalski opus, v ka-
terem je največ prevodov 
iz španske in južnoameri-
ške književnosti, med njimi 
so nobelovci Gabriel Gar-
cía Márquez, Angel Asturi-
as, José Saramago in Cami-
lo José Cela. 

Neizmerno življenjsko 
energijo Alenke Bole Vra-
bec ter njene izjemne dosež-
ke na področju umetnosti in 

kulture je v slikovitem na-
govoru opisala slavnostna 
govornica, dramska igral-
ka in pisateljica Maja Gal 
Štromar. Spored slovesno-
sti pa so sooblikovali števil-
ni profesionalni in ljubitelj-
ski ustvarjalci, s katerimi je 
v desetletjih svojega bogate-
ga umetniškega dela Alen-
ka Bole Vrabec sodelovala: 
Linhartov oder in Harmo-
nikarski orkester KUD Ra-
dovljica, operni solist Ivan 
Andres Arnšek, dramska 
igralca Vesna Jevnikar in 
Borut Veselko ter režiser in 
scenarist slovesnosti Rok 
Andres.

V septembru sta v Knji-
žnici A. T. Linharta Rado-
vljica odprti žalna knjiga in 
razstava, posvečena Alenki 
Bole Vrabec.

V spomin Alenki Bole Vrabec
Radovljica se je v petek zvečer poklonila spominu na marca preminulo rojakinjo, dramsko igralko, 
režiserko in igralko Alenko Bole Vrabec. Spominsko kulturno slovesnost so pripravili na Vurnikovem 
trgu pred radovljiško knjižnico. 

Spominu na marca preminulo Alenko Bole Vrabec so se v Radovljici poklonili v petek s 
kulturno prireditvijo na Vurnikovem trgu pred knjižnico. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Dejavnost splo-
šne bolnišnice mora ostati 
na Jesenicah. Takšno je stali-
šče jeseniškega župana Bla-
ža Račiča, ki ga je predstavil 
tudi na včerajšnji novinar-
ski konferenci. Kot je pou-
daril, so v ta namen izdela-
li tudi elaborat, ki so ga pred 
dnevi posredovali državni 
sekretarki na ministrstvu za 
zdravje Tini Bregant, prav 
tako pa so na Jesenice pova-
bili ministra za zdravje To-
maža Gantarja.

Po Račičevih besedah je 
argumentov za to, da bolni-
šnica ostane na Jesenicah, 
kar nekaj. Med drugim se 
zdravstvena dejavnost na Je-
senicah izvaja že več kot 125 
let, bolnišnica na sedanji lo-
kaciji pa deluje od leta 1948. 
Na Občini Jesenice razume-
jo potrebo bolnišnice po ši-
ritvi, prepričani pa so, da 

prostorske možnosti za to 
obstajajo na sedanji lokaci-
ji. Ob bolnišnici je namreč 
mogoča širitev na tako ime-
novanem Klinarjevem trav-
niku, ki je v prostorskih do-
kumentih namenjen zdra-
vstveni dejavnosti. Poleg 
tega je država v zadnjih le-
tih vložila več deset milijo-
nov evrov v sedanjo lokaci-
jo, zgradili so urgentni cen-
ter, garažno hišo s helipor-
tom, ta čas potekajo energet-
ska in požarna sanacija ter 
prenova bolnišnične lekar-
ne. »Ocenjujemo, da je raci-
onalno in smiselno, da se in-
vesticije nadaljujejo,« je po-
udaril Račič in dodal, da je 
občina že pred leti v občin-
ski razvojni načrt zapisala, 
da bodo Jesenice postale re-
gijsko zdravstveno središče. 
Tudi v ta namen so ustano-
vili Fakulteto za zdravstvo 
Angele Boškin, potekajo 
pa tudi dogovori o prenosu 

lastništva dela objekta na Ti-
tovi 78aa (tik ob Zdravstve-
nem domu) na Občino Jese-
nice, ki bi ga namenili dejav-
nosti zdravstvenega doma. 

Na Jesenice so povabili 
tudi predstavnike vseh poli-
tičnih strank v parlamentu, 
da bodo, kot je dejal Račič, ti 
imeli prave informacije, ko 

se bo na državni ravni odlo-
čalo o regijskih bolnišnicah.

Ob tem velja omejiti, da lo-
kacijo za regijsko bolnišnico 
ponuja tudi Občina Rado-
vljica, ideja pa se zdi zani-
miva tudi Občini Kranj, ki 
je kot najprimernejšo loka-
cijo pred časom navedla Zla-
to polje.

Bolnišnica mora ostati na Jesenicah
Jeseniški župan Blaž Račič je ponovno poudaril, da selitev bolnišnice z Jesenic ni sprejemljiva. 

Župan Blaž Račič pravi, da naj bi Jesenice postale regijsko 
zdravstveno središče.
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Na drugi strani so se poja-
vili stroški zaradi varovanja 
zdravja v času epidemije, ki 
so v Kamniku dosegli višino 
414 tisoč evrov, nam je spo-
ročila Marija Kos, pomočni-
ca vodje občinskega oddelka 
za področje finančnega po-
slovanja. En rebalans so sve-
tniki letos v času koronakri-
ze že sprejeli, v še enem (seja 
občinskega sveta bo še sep-
tembra) pa občinska upra-
va med drugim predlaga po-
večanje finančnih sredstev 
za subvencioniranje nepro-
fitnih najemnin pa tudi tr-
žnih najemnin, saj se šte-
vilo upravičencev povečuje. 
Na občini še dodajajo, da so 
številne ukrepe, tudi finanč-
ne, uvedli z željo preprečiti 
čim več okužb, kar jim tudi 
uspeva.

Turistični boni omogočili 
preživetje

Proračun Občine Kranj-
ska Gora je v veliki meri od-
visen od glavne gospodarske 
dejavnosti v občini, turizma. 
Kot je že večkrat poudaril žu-
pan Janez Hrovat, jim letos 
ravno turistični boni omo-
gočajo turistično in gospo-
darsko preživetje. Le tako, 
sicer v manjšem obsegu in 
ob zmanjšanem proračunu, 
lahko nadaljujejo program 
dela občinskih investicij po 
celotni Zgornjesavski dolini; 
prednostne so tudi investici-
je v zagotavljanje nemotene 
oskrbe s pitno vodo, kot je sa-
nacija vodotoka Jurež, za kar 
so dodatna sredstva zagotovi-
li z drugim rebalansom pro-
računa. »Proračun tudi ni 
zarezal v socialo, zdravstvo, 
šport, kmetijstvo in kultu-
ro; vse, kar v občini podpira-
mo že leta, smo ohranili. Ne-
kaj večjih investicijskih za-
dev pa smo morali prestavi-
ti, na primer gradnjo nove-
ga vrtca v Mojstrani,« je pred 
kratkim pojasnil župan in 
sklenil: »Po koncu epidemi-
je so šle napovedi v smeri, da 
bomo imeli iz naslova turi-
stičnih taks, koncesnin, dav-
kov (najmanj) petdesetodsto-
tni izpad prihodka v občinski 
proračun. Kot kaže zdaj, bo ta 
izpad vendarle nižji, približ-
no tridesetodstoten.«

Proračunski prihodki celo 
višji

Na Mestni občini Kranj 
so pojasnili, da se bodo pro-
računski prihodki zara-
di zvišanja povprečnine iz 
drugega protikoronskega 

zakonodajnega paketa celo 
povečali za 1.792.807 evrov. 
Skoraj polovico teh sredstev 
bodo namenili financira-
nju odhodkov, ki naj bi jih 
po predlogu zakona o zniža-
nju stroškov občin prevzela 
država, a zakon še ni spre-
jet. Preostanek bodo pora-
bili za pokritje izpadlih pri-
hodkov na podlagi zakona o 
interventnih ukrepih za za-
jezitev epidemije covida-19. 
Gre predvsem za izpad iz na-
slova turističnih taks, glob, 
parkirnin, najemnin, kon-
cesijskih dajatev od poseb-
nih iger na srečo, komu-
nalnega prispevka … Obči-
na je na primer po ukinitvi 
javnega potniškega prome-
ta odprla vsa dotlej plačlji-
va mestna parkirišča, ki so 
bila brezplačna od 16. mar-
ca do 11. maja, v času razgla-
sitve epidemije pa so bili na-
jemniki poslovnih stavb ali 
poslovnih prostorov v las-
ti občine in krajevnih skup-
nosti oproščeni plačila naje-
mnin. Mestni svet je na po-
budo župana Matjaža Ra-
kovca sprejel tudi odlok o 
uporabi sredstev proračun-
ske rezerve, po katerem lah-
ko občina za izvedbo preven-
tivnih ukrepov, odpravo pos-
ledic epidemije covida-19 in 
financiranje nastalih izdat-
kov v letu 2020 uporabi pro-
računske rezerve do višine 
osemsto tisoč evrov. 

Izpad pri turistični taksi

Na Občini Radovljica pri-
čakujejo, da zaradi koronavi-
rusne bolezni celotni prora-
čunski odhodki ne bodo višji 
od načrtovanih. »Spremem-
be smo sicer že upoštevali 
pri pripravi rebalansa prora-
čuna konec maja letos,« po-
jasnjujejo na občinski upra-
vi. »Dodatna sredstva smo 
namenili za nakup zaščitne 
opreme in druge z epidemi-
jo povezane ukrepe, vendar 
so po drugi strani nižji od-
hodki npr. za mednarodno 
sodelovanje.«

Na prihodkovni strani pri-
čakujejo nižje prilive iz na-
slova turistične takse – s 
350 tisoč na 150 tisoč evrov, 
manj koncesijske dajatve od 
iger na srečo – s 155 tisoč na 
100 tisoč evrov, za približno 
dvajset tisoč evrov manj pa 
tudi od najemnin poslovnih 
prostorov, ki so bili oprošče-
ni plačila najemnine v času, 
ko niso smeli obratovati.

Epidemija covida-19 je 
močno posegla v prora-
čun Občine Bled, najbolj 
se pozna upad prihodkov 
od turistične takse. »Lanski 

izkupiček od turistične takse 
je znašal 2,6 milijona evrov, 
letos pa zgolj okrog osemsto 
tisoč evrov,« je pojasnil di-
rektor občinske uprave Ro-
bert Klinar. To bo po njego-
vih besedah posredno vpli-
valo na vse projekte, ki so ve-
zani na spodbujanje in ra-
zvoj turizma. Prav tako bodo 
spremenili časovnico izved-
be nekaterih drugih projek-
tov, ki jih bo treba zamakni-
ti v prihodnje leto oziroma 

leto 2022. Zaradi epidemi-
je covida-19 so bili letos nižji 
tudi prihodki od najemnin, 
manj denarja so zbrali s ta-
ksami, povezanimi z izva-
janjem plovnega režima po 
jezeru, nižji so bili prihodki 
od parkirnin. Prihodki so se 
tako v letošnjem proračunu 
zmanjšali kar za tri mili-
jone evrov, je pojasnil Kli-
nar. Kljub temu pri načrto-
vanju proračuna za prihod-
nje leto, ki ga bodo svetniki 
prvič obravnavali na seji 22. 
septembra, ostajajo optimi-
stični. Računajo namreč, da 
bodo s turistično takso pri-
hodnje leto znova zbrali vsaj 
1,5 milijona evrov.

Milijonski vpliv na 
proračun

Vplivov epidemije na ob-
činski proračun še ni mo-
goče natančno oceniti, Špe-
la Justin, direktorica škofje-
loške občinske uprave, pa 
ob seštevku vseh negativ-
nih vplivov ocenjuje, da gre 
za kak milijon evrov. Ni še 
jasno, kako bo koronakri-
za naprej vplivala na dolo-
čene projekte in programe 
občine, javnih zavodov ter 
nevladnih in drugih organi-
zacij, ki posredno ali nepos-
redno vplivajo na proračun. 
Samo Zavod za šport tako na 
primer že danes ugotavlja, 
da bo imel zaradi epidemi-
je najmanj 45 tisoč evrov iz-
pada prihodka ter dodatnih 
stroškov, zaradi omejitev po-
slovanja vseh občinskih jav-
nih zavodov pa naj bi prišlo 
skupno do izpada okrog šti-
risto tisoč evrov prihodkov. 
Neposreden vpliv na občin-
ski proračun oziroma njego-
vo likvidnost imajo tudi spre-
menjeni plačilni roki z zako-
nom o interventnih ukre-
pih. »Do polletja se je tako 

v občinski proračun natek-
lo okrog petsto tisoč evrov 
manj nedavčnih prihodkov. 
Najbolj se pozna izpad pri 
najemninah premoženja ob-
čine (infrastrukture), zaradi 
podaljšanih plačilnih rokov 
gospodarstva (na šestdeset 
dni) in s tem skoraj dvome-
sečni zamik pri plačilih izda-
nih računov. Hkrati je zara-
di skrajšanja plačilnih rokov 
javnega sektorja gospodar-
stvu s trideset na osem dni 

povečana dinamika realiza-
cije odhodkov. To pomeni, 
da je občina pospešila plači-
la gospodarstvu, prihodki 
občine pa v občinski prora-
čun prihajajo s precejšnjim 
zamikom,« dodajajo v Ško-
fji Loki. Vplivajo pa še razni 
krizni ukrepi, na primer  za-
držanje oziroma oprostitve 
najemnin poslovnih prosto-
rov v lasti občine in  stroški 
zaščitnih ukrepov, ki jih je 
sprejela občina; neposredni 
stroški skupaj do sedaj zna-
šajo okrog 120 tisoč evrov.

Zamik investicij 

Na Občini Jesenice točnih 
številk o tem, kako bo koro-
nakriza vplivala na občin-
ski proračun, za zdaj nima-
jo. Kot so nam povedali, so 
v času razglašene epidemije 
prejeli več prihodka iz naslo-
va dohodnine, vendar pa so 
se hkrati znižali prihodki iz 
naslova najemnin za poslov-
ne prostore, ki jih najemniki 
niso mogli uporabljati. Nižje 
prihodke imajo upravljavci 
športnih objektov, saj je bilo 
uporabnikov bistveno manj, 
ter gledališče. Zaradi izvaja-
nja ukrepov NIJZ so se po-
večali tudi materialni stro-
ški. Zato bo nekaterim zavo-
dom treba zagotoviti dodatna 
sredstva, računajo na Občini 
Jesenice. Epidemija je vpliva-
la tudi na upočasnitev neka-
terih investicij, gradbišča si-
cer večinoma niso bila zapr-
ta (razen Ruardove graščine, 
kjer so v času epidemije ne-
kateri dobavitelji začasno us-
tavili svojo dejavnost), ven-
dar pa je bilo treba vseeno 
upoštevati določila NIJZ. Na 
Občini Jesenice zaradi epide-
mioloških razmer pričakuje-
jo tudi bistveno večji strošek 
subvencioniranja mestnega 
potniškega prometa. 

Epidemija covida-19 kroji 
občinske proračune
31. stran

Epidemija covida-19 je močno posegla tudi v proračun 
Občine Bled, najbolj se pozna upad prihodkov od 
turistične takse. Lanski izkupiček od turistične takse 
je znašal 2,6 milijona evrov, letos pa zgolj okrog 
osemsto tisoč evrov.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Prej-
šnji teden so v Bohinjski Bi-
strici začeli izgradnjo parki-
rišča pred tamkajšnjim po-
kopališčem. Na območju, 
kjer je bilo doslej 25 parkir-

nih mest, jih bo po novem 
več kot še enkrat toliko, 53, 
urejene bodo površine za 
pešce in zgrajen nov obodni 
zid pokopališča z vhodnim 
portalom. Uredili bodo me-
teorno kanalizacijo in novo 
javno razsvetljavo, na obmo-
čje pa bosta umeščena tudi 
ekološki otok in polnilnica 
za električne avtomobile. 

Kot pojasnjujejo na bo-
hinjski občinski upravi, je 
izgradnja parkirišča del Ce-
lostne prometne strategi-
je Občine Bohinj. »Namen 

je zagotoviti več parkirnih 
mest izven samega središ-
ča Bohinjske Bistrice, zapr-
tje območja pokopališča in 
hkrati tudi postopno zapi-
ranje središča Bohinjske Bi-
strice za promet,« je povedal 
Andrej Kovačič.

Investicija je ocenjena na 
približno 400 tisoč evrov, 
od katerih bo okoli štirideset 
odstotkov Občina Bohinj za-
gotovila iz lastnih sredstev, 
preostanek pa iz povratnih 
in nepovratnih sredstev, ki ji 
pripadajo na podlagi zakona 
o sofinanciranju občin, so še 
pojasnili.

Na obstoječem parkirišču 
bo sicer v času gradnje pri-
lagojen režim parkiranja, 
gradnja pa naj bi bila po na-
črtih zaključena v prvi polo-
vici novembra. 

Urejajo parkirišče
Dosedanje parkirišče v Bohinjski Bistrici bo po 
novem imelo še enkrat toliko parkirnih mest 
kot doslej, na območju bo tudi polnilnica za 
električne avtomobile.

Večje parkirišče z vso potrebno infrastrukturo in nov obodni 
zid z vhodnim portalom na pokopališče v Bohinjski Bistrici 
naj bi bila urejena do sredine novembra.

Marjana Ahačič

Radovljica – Člani krajevne-
ga odbora Zveze borcev za 
vrednote NOB so v petek po-
ložili venec na grobnico, v 
kateri so pokopani partiza-
ni, ki so z narodnim hero-
jem Jožetom Gregorčičem 
septembra 1942 padli na 

Lipniški planini ter ob raz-
ličnem času drugod po Je-
lovici. Tradicionalne spo-
minske slovesnosti zara-
di razmer, povezanih z epi-
demijo covida-19, letos niso 
pripravili, so pa obnovili 
spominsko ploščo na Sav-
nikovi vili ob vhodu v staro 
mestno jedro. 

Letos le venec na grobnico 
padlih borcev

Na grob narodnega heroja Jožeta Gregorčiča in soborcev 
sta v imenu krajevnega odbora zveze borcev NOB 
Radovljica položila venec Slavica Soršak in Boris Praprotnik.

info@g-glas.si
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Suzana P. Kovačič

Naklo – »V Zgornjih Dupljah 
je občina uredila komunal-
no infrastrukturo za pet sta-
novanjskih hiš, v delu Stra-
hinja pa zaključujemo ko-
munalno infrastrukturo za 
šest stanovanjskih hiš, na 
tej lokaciji je predvidena še 
dodatna gradnja. Na cesti v 
Zadrago nadaljujemo sana-
cijo vodovoda in kanalizacij-
skega voda, širimo vozišče 
in gradimo podporni zid. 
V teh dneh bomo zaključi-
li največji letošnji projekt v 
občini, in sicer novogradnjo 
fekalne kanalizacije, obno-
vo komunalnih vodov in ob-
novo cest v Podbrezjah. Ker 
del kanalizacije poteka tudi 
po regionalni cesti skozi 
Podbrezje, smo skupaj z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo 
rekonstruirali še regionalno 

cesto skozi ta del Podbrezij. 
Obnovljeni so oporni zido-
vi po obeh straneh, urejeno 
in razširjeno vozišče ter ure-
jen varnejši promet pešcev 
na tem odseku, prav tako je 
na delu državne ceste zgra-
jen pločnik za varnejšo šol-
sko pot. Na Okroglem smo 
gradnjo kompletne komu-
nalne infrastrukture in po-
stavitvijo javne razsvetlja-
ve že zaključili, izvajalec del 
je začel tudi gradnjo pločni-
ka od Dinosa do Okrogle-
ga. Prva faza sanacije Uli-
ce Toma Zupana v Naklem 
je zaključena, drugo fazo 
bomo končali še ta mesec. 
Tik pred zaključkom ob-
nove je tudi ulica v naselju 
Pivka v Naklem. Zaključi-
li smo ureditev meje obo-
da območja za komasacijo 
kmetijskih zemljišč v bli-
žini Biotehniškega centra 

Naklo in tudi projekt pa-
metne razsvetljave s posta-
vitvijo novih svetil na Stari 
cesti v Naklem in ob špor-
tnem parku Naklo. V krat-
kem bomo zaključili tudi 
obnovo ograje na pokopa-
lišču v Dupljah,« je povzel 
župan.

Predvidena je rekon-
strukcija regionalne ceste 
od semaforja na Polici do 
gostilne Marinšek v Nak-
lem. Idejna zasnova pro-
jekta je pripravljena, z re-
publiško direkcijo za infra-
strukturo občina usklajuje 
še zadnje podrobnosti za iz-
delavo izvedbenega načrta, 
morda bo vsaj en odsek že 
na vrsti prihodnje leto.

Občina je pridobila grad-
beno dovoljenje za nov 
vodohran v Dupljah in 

povezovalni vod, spomladi 
naj bi začeli dela. »To bo re-
zervni vir pitne vode, ki bo 
z navezavo na tržiški vodo-
vod omogočal, da bi ob mo-
rebitnem izpadu sedanjega 
črpališča v Dupljah lahko 
zagotovili stalno in stabil-
no oskrbo z vodo severnega 
dela občine. Povečali bomo 
akumulacijo iz zdajšnjih 80 
na 300 kubičnih metrov in 
s tem še izboljšali oskrbo 
z vodo,« je razložil župan. 
S pripravo Občinskega pro-
storskega načrta so proti 
koncu, dogovarjajo se le še 
z zavodom za varstvo kul-
turne dediščine za uredi-
tev meje krajinskega par-
ka Udin boršt in z ministr-
stvom za kmetijstvo zaradi 
posegov na kmetijska zem-
ljišča.

Varna šolska pot v Podbrezjah
Župan Občine Naklo Ivan Meglič je na nedavni seji občinskega sveta poročal o projektih, ki so bili 
izvedeni pred kratkim ali pa jih zaključujejo. Večji investiciji sta bili v Podbrezjah in na Okroglem.

Zaključujejo največji letošnji projekt v občini, in sicer 
novogradnjo fekalne kanalizacije, obnovo komunalnih 
vodov in obnovo cest v Podbrezjah.  /Foto: Gorazd Kavčič

Izvajalec del je začel tudi gradnjo pločnika od Dinosa do 
Okroglega. /Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Planina pod Golico – V so-
boto je v Planini pod Goli-
co potekala prireditev 6 ur 
Španovega vrha. Na njej 
tekmovalci v šestih urah, od 
devetih dopoldne do treh 
popoldne, skušajo vrh os-
vojiti čim večkrat. Letos se 
je tekmovanja udeležilo 36 
sodelujočih, ki so na poti 
od prireditvenega prosto-
ra v Planini pod Golico do 
vrha smučišča Španov vrh 
(1365 metrov nadmorske vi-
šine) morali premagati 380 
višinskih metrov. Največ-
krat je to uspelo Tini Klinar, 
ki je vrh osvojila kar deset-
krat, drugi je bil Amir Alilov 

z devetimi vzponi in tret-
ji Gašper Ahačič z osmimi 
vzponi. Kot je v imenu orga-
nizatorjev, Zavoda za šport 
Jesenice, povedal Gaber 
Šorn, so vsi tekmovalci sku-
paj premagali kar 61.940 vi-
šinskih metrov. 

V sklopu prireditve pa je 
poseben podvig uspel jese-
niški tekačici Dragi Žbontar, 
ki se je lotila izziva, imeno-
vanega Everesting. V njem 
morajo izzivalci brez pre-
mora za spanje premagati 
višinsko razliko v višini naj-
višje gore sveta Mt. Everest, 
ki je visok 8848 metrov. Dra-
ga je od petka opoldne do so-
bote Španov vrh osvojila kar 
24-krat zapored, podvig ji je 

uspel v 25 urah in 47 minu-
tah, nabrala pa je 8952 višin-
skih metrov. 

Španov vrh je sicer prilju-
bljena izletniška točka, že 
vrsto let poteka tudi akcija 
Osvajalec Španovega vrha, 
v sklopu katere pohodni-
ki vse leto zbirajo vzpone, 
na nočnem pohodu ob prvi 
polni luni v novem letu pa 
jim podelijo priznanja. Za 
več kot dvajset vzponov bro-
nasto priznanje, za več kot 
štirideset vzponov srebrne-
ga in za več kot šestdeset 
zlatega. Draga Žbontar je 
tako v soboto »mimogrede« 
osvojila še bronasto prizna-
nje akcije Osvajalec Špano-
vega vrha.

Španov vrh višji kot Everest
V soboto je potekala prireditev 6 ur Španovega vrha, na kateri je zmagala 
Tina Klinar z desetimi vzponi. Poseben izziv pa je uspel Dragi Žbontar, ki 
je v dobrih 25 urah vrh osvojila kar 24-krat, kar v seštevku višinskih metrov 
pomeni več kot višino Mt. Everesta.

Draga Žbontar je Španov vrh osvojila 24-krat in nabrala več 
višinskih metrov, kot je visok Mt. Everest. 

Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 
bo v petek, 18. septembra, ob 18. uri in 19.30 muzejski večer: 
Kdo vihti kladivo na legendarni fotografiji? Predaval bo Jure K. 
Čokl, novinar, radijski voditelj, kulturolog in doktorski študent 
zgodovine, gostje pa bodo Janče Gartner, France Malešič, 
Peter Mikša in Zala Žagar. Člana Turistovskega kluba Skala 
Viktor Žagar in njegov soplezalec Janez Gartner sta leta 1939 
v Hornovi smeri v Jalovcu posnela fotografijo, ki so jo zaradi 
spleta okoliščin pripisali Stanku Tominšku, legendarnemu 
slovenskemu alpinistu in gorskemu fotografu. V okviru mu-
zejskega večera bodo predstavili raziskavo, ki jo je sprožila 
Zala Žagar, vnukinja Viktorja Žagarja, in je svoj zaključek do-
bila prav tam, kjer je fotografija nastala – v steni Jalovca. Ker 
je število obiskovalcev omejeno na petdeset, zbirajo prijave 
na e-naslovu info@planinskimuzej.si in na telefonski številki 
08 38 06 730 vsak dan med 9. in 17. uro.

Muzejski večer v Slovenskem planinskem muzeju

Kamnik – Občina je že v lan-
skem letu v sklopu projekta 
Celostna prometna strategi-
ja ukrepi – kolesarska in peš 
infrastruktura začela urejati 
manjša počivališča s klop-
mi za pešce na odseku med 
Kajuhovo cesto in železni-
ško postajo na Kranjski ces-
ti in s postavitvijo še petega 
počivališča pred Knjižnico 
Franceta Balantiča Kamnik 
so te dni projekt tudi uradno 
zaključili. 

Uredili počivališča za 
pešce in kolesarje
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Kamnik – Medobčinski muzej 
Kamnik vabi na predavanje z 
naslovom O grajskih vrtnar-
jih – iz arhiva družine Rojc 
s Hudega pri Radomljah, ki 
bo v sredo, 16. septembra, ob 
18. uri v prostorih muzeja na 
gradu Zaprice. Svoje predni-
ke in svoj ljubiteljski pristop 
pri sestavi rodbinskega dre-
vesa bo predstavil Peter Rojc, 
upokojeni vrtnar s Hudega.

O grajskih vrtnarjih

Ana Šubic

Ljubljana – Zveza potrošni-
kov Slovenije (ZPS) je op-
ravila tržni pregled desetih 
naključno izbranih sladko-
vodnih ribogojnic, v katerih 
se ukvarjajo z gojenjem sal-
monidov (predvsem različ-
nih vrst postrvi). Kot so ugo-
tovili, so očiščene ribe v ri-
bogojnicah tudi za četrtino, 
fileji pa za tretjino cenejši 
kot v trgovini. Prav tako ni 
dvoma o poreklu in svežini 
rib, saj jih ribogojci pogos-
to ulovijo pred očmi strank, 
ponekod pa jim ponujajo 
tudi ribolov.

V primerjavi z nakupom 
v trgovini pa obisk ribogoj-
nice skoraj vedno zahteva 
predhodno načrtovanje. Na 
ZPS opozarjajo predvsem, 
da se je pri številnih ponu-
dnikih za obisk treba pred-
hodno naročiti, da so neka-
teri ribogojci neodzivni prek 
telefona, da imajo nekate-
re ribogojnice zelo kratek 

delavnik, da ceniki niso ved-
no dostopni na spletnih stra-
neh, da ponekod niso prejeli 
računa oz. da plačilo s karti-
co ni vedno mogoče. Za tran-
sport rib, ki veljajo za hitro 
pokvarljivo živilo, priporo-
čajo uporabo hladilne torbe, 
pri shranjevanju v hladilni-
ku pa je treba paziti, da se 
ribe ne dotikajo drugih živil. 
Ribogojci sicer svetujejo, da 
sveže ulovljene ribe vsaj ne-
kaj ur pred pripravo shrani-
te na hladnem, saj s tem pre-
prečite, da bi se med peko 
ukrivile. Nakup priporoča-
jo dan pred želeno pripravo. 
Preden jih daste v ponev ali 
pečico, naj bodo vsaj pol ure 
na sobni temperaturi.

»Ribe so pomemben vir 
esencialnih hranil, a jih v 
svoj jedilnik žal pogosto po-
zabimo vključiti. Poskusite 
povečati vnos pestrega nabo-
ra rib, predvsem kot zame-
njavo za rdeče meso in mes-
nine, vsaj enkrat do dvakrat 
na teden,« svetujejo pri ZPS.

Obisk ribogojnice 
načrtujte vnaprej
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Rdeča nit letoš-
njega občinskega prazno-
vanja na Jezerskem je bilo 
medgeneracijsko povezo-
vanje. V času, ko se drago-
ceni stiki med generacija-
mi izgubljajo, na Jezerskem 
ugotavljajo, da so jih v svoji 
majhni skupnosti ohranili, 
z odprtjem medgeneracij-
skega centra pa jih bodo lah-
ko še okrepili. Uredili so ga 
v prostorih nekdanje pošte, 
na voljo pa bo domačim dru-
štvom, skupinam, podjetni-
kom ... Uradno so ga kar na 
odru slovesno odprle pred-
stavnice treh generacij: Ani-
ca Jakopič, Eveline Smrtnik 
in Loti Babič. Trenutno je 
v medgeneracijskem cen-
tru razstava o Češki koči, ki 
letos praznuje 120 let. Ob 
koncu meseca so namera-
vali na Jezerskem proslavi-
ti ta visoki jubilej, vendar ga 
današnje razmere, poveza-
ne s koronavirusom, ne do-
puščajo.

Tudi slovesnost ob občin-
skem prazniku je poteka-
la ob omejitvah: v dvorani 
Korotan so bili sedeži raz-
maknjeni, občinstvo zašči-
teno z maskami, za ljudi, ki 
so ostali pred dvorano, pa 
so dogajanje prenašali po 
zvočniku. Kako je letošnje 

dogajanje zaradi epidemije 
zaznamovalo jezersko do-
lino, je v prazničnem na-
govoru povedal tudi žu-
pan Andrej Karničar. Kljub 

koronavirusu ali pa prav za-
radi njega je bila turistična 
sezona uspešna, Jezersko 
pa v samem vrhu med naj-
bolj zaželenimi turističnimi 

destinacijami v Sloveniji, 
tudi po deležu že unovčenih 
turističnih bonov je Jezer-
sko med najuspešnejšimi. 
Župan je spregovoril tudi 
o medgeneracijskem pove-
zovanju, o gradnji medge-
neracijskega centra, za ka-
terega so pridobili evropska 
sredstva, pa tudi o siceršnjih 
medgeneracijskih izzivih v 
občini. Za mlajšo generaci-
jo so letos poskrbeli z ure-
ditvijo novih učilnic v šol-
skem poslopju, za starejše 
in njihovo boljšo mobilnost 
pa se pridružujejo projek-
tu Prostofer, kjer bo ključ-
nega pomena mreža doma-
čih prostovoljcev. Župan je 
nanizal še nekatere letoš-
nje dosežke, od ultrafiltra-
cije vodnega vira, zaradi če-
sar Jezerjani ne bodo več pili 
klorirane vode, do obnovlje-
nega vodovoda pri Kanonir-
ju in novih avtobusnih po-
stajališč.

Ob prazniku so pode-
lili tudi občinsko prizna-
nje. Prejela ga je dolgoletna 
predsednica Društva upoko-
jencev Jezersko Helena Nag-
lič. V kulturnem programu 
so sodelovali domači glasbe-
niki Tobija in Ana Smrtnik, 
Iva Pestotnik in člani KUD 
Jezersko, ki so pripravili ša-
ljivo predstavo o medgene-
racijskem povezovanju.

Za praznik odprli 
medgeneracijski center
Ob letošnjem prazniku občine Jezersko so v prostorih nekdanje pošte odprli medgeneracijski center. 

Župan Andrej Karničar je izročil občinsko priznanje Heleni 
Naglič. / Foto: Gorazd Kavčič

Eveline Smrtnik, Anica Jakopič in Loti Babič, predstavnice 
treh generacij, so simbolično odprle Medgeneracijski center 
Jezersko. / Foto: Gorazd Kavčič

OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega  
uradniškega delovnega mesta 

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRORAČUN,  
FINANCE IN GOSPODARSTVO (m/ž)

v občinski upravi Občine Železniki,  

za nedoločen čas s polnim delovnim časom in  
poskusnim delom 6 mesecev.

Kandidat/-ka vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu za prijavo, 
kar pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – višji  
svetovalec za proračun, finance in gospodarstvo«, na na-
slov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, in sicer do  
vključno 23. 9. 2020. Za pisno obliko prijave se šteje tudi  
elektronska oblika, to je skenirani obrazec za prijavo z izjavo  
o izpolnjevanju pogojev s podpisom kandidata, poslano na 
elektronski naslov: uprava@obcina.zelezniki.si.

Celotni javni natečaj je objavljen na spletni strani občine 
Železniki https://www.zelezniki.si/razpis/286791.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kot v vseh šolah v 
Sloveniji so tudi v Šenčur-
ju pouk v novem šolskem 
letu začeli po modelu B – vsi 
učenci obiskujejo pouk v šoli 
ob poostrenih higienskih in 
varnostnih ukrepih. »Tako v 
vrtcu kot v šoli poskušamo 
kar v največji meri upošte-
vati priporočila NIJZ, kar pa 
glede na polno zasedene od-
delke v vrtcu in veliko števi-
lo učencev v razredu ni ved-
no mogoče. Učencem smo 
priporočili nošenje mask na 
hodnikih in v skupnih pro-
storih, učitelji poskrbijo za 
redno razkuževanje miz in 
zračenje prostorov, vsi sku-
paj pa skrbimo za pogosto 
in natančno umivanje rok in 
higieno kašlja,« pravi ravna-
teljica Majda Vehovec. Pred 

začetkom šolskega leta so 
analizirali delo na daljavo 
v preteklem šolskem letu. 
»Kot odlično se je izkazalo 
naše sodelovanje v različnih 
projektih, ki so opolnomoči-
li učitelje za rabo IKT pri po-
uku in spodbudili formativ-

no spremljanje učenčevega 
napredka. Kljub številnim 
seminarjem s področja IKT, 
ki smo jih izvajali na šoli ali 
pa so se jih sodelavci udele-
ževali zunaj nje, se je izkaza-
lo, da znanje brez praktične 
uporabe ni zadostno,« pravi 
ravnateljica. »Pri delu na da-
ljavo se po začetnih težavah 

in zavedanju, da šole ne 
bodo zaprte samo dva tedna, 
nismo odločili za poenoten 
pristop. Presodili smo, da so 
učitelji izbrali način dela, ki 
jim je najbolj ustrezal, tako 
starši kot učenci pa so se v 
tem času navadili na način 

prejemanja sporočil in gra-
diva. Prav zato bomo učen-
cem v septembru predstavili 
poenoten model dela na da-
ljavo in učencem od 4. do 9. 
razreda uredili identitete za 
dostopanje do spletnih učil-
nic. Pripravljamo vse pot-
rebno za nemoteno in ka-
kovostno delo na daljavo, s 

poudarkom na samostojni 
komunikaciji učenca z učite-
ljem. Pri učencih prvega tri-
letja bo komunikacija pote-
kala preko staršev, saj učen-
ci samostojnega dela na da-
ljavo še ne zmorejo. Staršem 
bomo način dela predstavili 
na roditeljskih sestankih.«

Učitelji so delo na dalja-
vo večinoma ocenili kot us-
pešno, s pridržkom, da pri-
dobljeno znanje ni primer-
ljivo z znanjem, ki bi ga 
učenci pridobili v razredu. 
Pomanjkljivo je predvsem 
preverjanje in utrjevanje 
znanja, ki je v socialni inte-
rakciji z učiteljem in sošol-
ci uspešnejše in trajnejše. V 
času dela na daljavo so de-
javnosti, načrtovane z let-
nim delovnim načrtom, po-
tekale, razen v primeru ko-
lesarskih izpitov (praktične 
vožnje) in plavalnega teča-
ja za en oddelek tretjega ra-
zreda. Šola je sodelovala na 
nagradnem natečaju »Naj 
športna šola – šport in šola 
na daljavo pomladi 2020« 
in prejela zlato priznanje in 
finančno nagrado.

Ocenili so delo na daljavo
Pred začetkom šolskega leta so v Osnovni šoli Šenčur ocenili, kako je 
potekalo delo na daljavo v delu lanskega šolskega leta. 

Osnovno šolo Šenčur letos obiskuje 850 učencev, 
v vrtec pa je vključenih 327 otrok. V matični šoli v 
Šenčurju je 629 učencev, na podružničnih šolah je na 
Olševku 108, v Voklem 63 in v Trbojah 50 učencev.

Maša Likosar

Golnik – Pljučni rak  dose-
ga povprečno 10,1 odstot-
ka obolevnosti vseh rakov 
letno. Po zadnjem registru 
raka iz leta 2016 je za pljuč-
nim rakom zbolelo skup-
no 15.072 ljudi. »Tako po 
obolevnosti kot umrljivos-

ti pred njačijo moški, ki za 
obisk zdravnika čakajo do 
zadnjega trenutka, names-
to da bi prevzeli nadzor nad 
boleznijo in čim prej ukre-

pali. Izjemno pomembno 
je, da zdravnika obiščemo 
že ob prvih znakih, ki bi lah-
ko nakazovali na pljučnega 
raka, kot so kašelj, težko di-
hanje, krvav izpljunek,« 
je pojasnil predsednik 
društva OnkoMan Gregor 
Pirc. Prav zato letos društvo 

OnkoMan postavlja pro-
blematiko pljučnega raka v 
ospredje in opozarja na zna-
ke obolenja. Obenem spod-
buja vse moške, da odmisli-
jo svojo moško plat, ki jim 
narekuje, da o svojih pro-
blemih ne govorijo, in se že 
ob prvih znakih opogumijo 
za obisk zdravnika. 

Ustrezna skrb za telesno 
in duševno zdravje ter ak-
tiven življenjski slog lah-
ko bistveno pripomoreta 
k preprečevanju nastanka 
vsakršnih bolezni, poudarja-
jo v društvu OnkoMan. Ker 
je kolesarstvo v zadnjih letih 
skoraj postalo slovenski na-
cionalni šport, so se člani v 
družbi podpornikov ter štu-
dentov medicine in farmaci-
je prvič zavihteli na kolesa z 
namenom aktivnega ozave-
ščanja o problematiki pljuč-
nega raka. Skupina tride-
setih kolesarjev s sedmimi 
spremljevalci je na poti od 
Ljubljane do Maribora obi-
skala tudi del Gorenjske, 
med drugim so se ustavili na 
Golniku, kjer jih je sprejela 
in pozdravila pulmologinja 
Mateja Marc Malovrh. 

Ozaveščali o 
pljučnem raku
Člani društva OnkoMan so na kolesih ozaveščali o 
problematiki pljučnega raka. Kolesarji obiskali tudi 
Gorenjsko.

Člani društva OnkoMan so s podporniki in študenti 
medicine ter farmacije prekolesarili velik del Slovenije in 
s svojo prisotnostjo opozarjali na problematiko pljučnega 
raka. / Foto: Primož Pičulin

Skupina tridesetih 
kolesarjev s sedmimi 
spremljevalci je na poti 
od Ljubljane do Maribora 
obiskala tudi del 
Gorenjske.
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Kranj – Kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec je predvčerajš-
njim ob mesecu ozavešča-
nja o otroškem raku spre-
jel junake in junakinje tret-
jega nadstropja, ki živijo v 
Kranju in širši okolici. Gre 
za otroke in mladostnike, ki 
so se oziroma se še zdravijo 
na hemato-onkološkem od-
delku ljubljanske pediatrič-
ne klinike. Župan jih je ob-
daril z družabno igro Kran-
ček in moje mesto, za otro-
ke, ki se še zdravijo zaradi 
raka, pa so zaposleni na ob-
čini prispevali tudi velik kup 
knjig. Mali junaki Lili, Kati, 
Luka in Samo, stari od štiri 
do osem let, so županu (in 
ostalim prisotnim) podarili 
zlato pentljico, simbol otro-
škega raka. Ko jo bo nosil, 
zagotovo ne bo slabe volje, 
jim je obljubil. 

Rakovec je razložil, da se 
je za sprejem odločil po pre-
jetju ganljivega pisma juna-
kov tretjega nadstropja in 
njihovih staršev, ki mu je 
dalo misliti, da so nekate-
ri od njih stari le nekaj let, 
pa so že postavljeni pred 

zahtevne življenjske preiz-
kušnje ter so morali prema-
gati že veliko ovir in pretrpe-
ti mnoge padce. »Resda ste 
majhni, a po dejanjih ste vsi 
največji. In lahko rečemo, 
da ste skupaj s svojimi star-
ši naši junaki. Učite nas, kaj 
pomenijo pogum, moč in 
potrpežljivost,« je nagovo-
ril prisotne junake Lili, Kati, 
Luko in Sama, stare od štiri 
do osem let.  

Pobudnika projekta Ivo in 
Valerija Čarman iz Škofje 
Loke, ki se z junaki tretjega 
nadstropja v vlogi Miklavža 
in gospe Miklavž srečujeta 
že več kot dvajset let, sta po-
jasnila, da z obiskovanjem 
politikov na državni in lo-
kalni ravni, estradnikov in 
drugih vplivnih in znanih 
Slovencev želijo ozaveščati 
o otroškem raku. Med dru-
gim so že bili pri predsedni-
ku republike Borutu Pahor-
ju in pevki Rebeki Dremelj, 
kmalu bodo obiskali držav-
ni zbor in ostale mestne ob-
čine. »Naloga zlate pentljice 
je, da pokaže Sloveniji, koli-
ko je teh otrok. Žal bolezen 
ne izbira ne starosti, ne spo-
la, ne mesta, ne pokrajine,« 

je opozorila Valerija. Na he-
mato-onkološki oddelek lju-
bljanske pediatrične klini-
ke bi moral vsaj enkrat v živ-
ljenju stopiti vsak zdrav člo-
vek, je dodala: »Da bi vedel, 
kaj je bistvo življenja, kaj že-
limo od življenja in kaj sploh 
potrebujmo za kvaliteto živ-
ljenja.«

Predstavnik letos ustano-
vljenega Društva Junaki 3. 
nadstropja Matija Gradišar 
iz Dupelj, oče male junaki-
nje Lili, ki je prebolela raka, 
je pojasnil, da se letno za ra-
kom zdravi od sedemdeset 
do osemdeset otrok, uspeš-
nost je 80-odstotna. Dru-
štvo so ustanovili na pobu-
do zakoncev Čarman, pred-
sednice društva Urške Ko-
lenc in zdravnikov iz hema-
to-onkološkega oddelka, ki 
so želeli, da bi starši juna-
kov imeli na voljo še dodat-
no podporo. Med epidemijo 
koronavirusa so tako zbirali 
zaščitne maske za junake in 
njihove starše, za junake iz 
socialno ogroženih družin 
so zbrali šolske potrebščine 
in učbenike, kupili so tudi 
kinetek, medicinski pri-
pomoček za razgibavanje 

kolenskih mišic, ki ga pot-
rebujejo junaki, zboleli za 
kostnimi sarkomi. »V sep-
tembru smo začeli svoj naj-
večji projekt sofinanciranja 
bivanja staršev ob otroku v 

bolnišnici, saj morajo po 
trenutni zakonodaji starši 
junaka, starejšega od pet let, 
sami plačevati stroške biva-
nja v bolnišnici. Nam se zdi 
to nesprejemljivo oziroma 

neživljenjsko, to je bil tudi 
eden od razlogov za ustano-
vitev društva. Na dolgi rok 
upamo na pomoč države, 
da se bo ta problematika sis-
temsko uredila,« je povedal. 

Mali junaki in junakinje so vzor poguma
September je mesec ozaveščanja o otroškem raku, ki ga simbolizira zlata pentlja. To so junaki tretjega nadstropja pediatrične klinike podarili tudi kranjskemu 
županu Matjažu Rakovcu. 

Mali junaki tretjega nadstropja so v sredo zlato pentljo podarili kranjskemu županu 
Matjažu Rakovcu. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Komenda – Z dobrodelnim 
pohodom in prireditvijo 
Korak zase – korak za slad-
korčke, ki ju je ČZS pripra-
vil v sodelovanju s Pediatrič-
no kliniko, Kliničnim od-
delkom za endokrinologijo, 

diabetes in bolezni presnove 
ter Društvom za pomoč otro-
kom s presnovnimi motnja-
mi, so želeli opozoriti na pro-
blematiko, s katero se sooča-
jo t. i. sladkorčki. V soboto so 
se pohodniki proti Čebelar-
skemu centru Slovenije na 
Brdu pri Lukovici podali po 

štirih poteh. Ena izmed poti 
je vodila s Sela pri Žirovni-
ci, od koder se je s svojo eki-
po odpravil na 58 kilometrov 
dolgo pot Boštjan Noč, pred-
sednik ČZS. Na startu se mu 
je pridružilo šestdeset po-
hodnikov in domače čebe-
larsko društvo s praporom. 

Pohodnike je pospremil žu-
pan Občine Žirovnica Leo-
pold Pogačar,  na posame-
znih delih poti pa so se jim 
pridružili še župani občin 
Naklo Ivan Meglič, Kranj 
Matjaž Rakovec, Šenčur Ci-
ril Kozjek, Komenda Stani-
slav Poglajen in Kamnik Ma-
tej Slapar. Del poti do centra 
je prehodila tudi ministri-
ca za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Aleksandra Pi-
vec, ki se je pohodnikom pri-
družila v Homcu.

Boštjana Noča smo s sku-
pino pohodnikov srečali ne-
kaj kilometrov pred Komen-
do, kjer so si privoščili kraj-
ši postanek. »Nisem poho-
dnik, pred letom dni mi ni 
uspelo prehoditi niti pet ki-
lometrov, a obljubil sem si, 
da bom nekoč premagal pot 
do Lukovice. Pot je naporna, 
k čemur pripomore tudi vro-
čina. Zaužijemo veliko gela 
z medom, ki nam da energi-
jo in moč za vsak nadaljnji 
korak,« je dejal Noč, na cilju 
pa je še poudaril, da je pre-
magal meje lastne kondicije 

in dodal, da vsak korak šte-
je in vsa bolečina izgine, ko 
veš, da delaš nekaj dobrega. 
Med pohodniki, ki so spre-
mljali Noča, je bila tudi Ines 
Zajc Žunič iz Zgornjega Tu-
hinja. »Pohod je zame velik 
izziv. Malo nas bolijo noge, a 
smo veseli, da smo lahko do-
brodelni, in nedvomno si že-
limo, da bi bilo tovrstnih ak-
cij v Sloveniji še več,« je de-
jala pohodnica. 

Glavni namen dobrodel-
ne akcije Korak zase – korak 
za sladkorčke je sicer pripra-
va smernic za uporabo čebe-
ljih pridelkov v prehrani di-
abetikov in ozaveščanje jav-
nost o pomenu zdravega 

načina prehranjevanja in gi-
banja. Obenem želijo opo-
zoriti pristojne, da vsem 
ljudem s sladkorno bolez-
nijo omogočijo tehnološko 
najnaprednejše pripomoč-
ke za nadzorovanje bolez-
ni. ČZS z akcijo zbira tudi 
finančna sredstva za otro-
ke s sladkorno boleznijo, da 
bi jim omogočili nakup dra-
ge ultrazvočne aparature za 
oceno stanja ožilja, ki se re-
dno uporablja pri pregledih 
sladkornih bolnikov. Zbrati 
morajo več kot trideset tisoč 
evrov, doslej pa jim je uspe-
lo pridobiti že polovico tega 
zneska. Sredstva bodo zbira-
li še vsaj teden dni.

Ko delaš dobro, šteje vsak korak
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je v soboto izpeljala prvi vseslovenski dobrodelni pohod in 
prireditev Korak zase – korak za sladkorčke, s čimer so pomagali otrokom s sladkorno boleznijo, ki jih 
imenujejo sladkorčki.

Predsednik ČZS Boštjan Noč, tudi pobudnik dobrodelnega 
pohoda, je premagal meje lastne kondicije in uspešno 
prehodil pot s Sela pri Žirovnici do Čebelarskega centra 
Slovenije. / Foto: Primož Pičulin

Pohodnike, ki so spremljali Boštjana Noča, je 58 kilometrov dolga pot vodila mimo 
Naklega, Kranja, Šenčurja, Cerkelj, Komende, Mengša, Kamnika in Radomelj do končne 
postaje na Brdu pri Lukovici. / Foto: Primož Pičulin
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Na novo so uredili še izliv 
Ločivnice v Poljansko Soro. 
Dela na vseh protipoplavnih 
ukrepih so tako v teku ali za-
ključevanju, je pojasnil žu-
pan in dodal, da je zgrajenih 
ali v gradnji šest od sedmih 
mostov, tri od štirih prome-
tnic, vse struge Sore in prito-
kov, zaključena je tudi uredi-
tev ravnice za razliv visokih 
voda. Čakajo pa jih še dela na 
sotočju Ločivnice in Poljan-
ske Sore, ki se bodo začela po 
dokončni odstranitvi opaž-
ne in podporne konstrukcije 
novega mostu čez Soro, saj 
bo na ta način omogočen ne-
moten dostop z mehanizaci-
jo do lokacije sotočja.

Naložba v povečanje 
poplavne varnosti na obmo-
čju Poljan bo vredna slabe 
tri milijone evrov, od tega bo 
2,2 milijona evrov prispevala 

republiška direkcija za vode, 
je pojasnil Čadež. Ob tem je 
minister Vizjak poudaril, da 
je najtežji del pri projektu, 
to je pridobivanje vseh pot-
rebnih dovoljenj in sogla-
sij lastnikov zemljišč, izpe-
ljala občina. »To težko izpe-
lje kdo od drugod, to najlaž-
je naredi lokalna skupnost,« 
je poudaril in zato projekt v 
Poljanah izpostavil kot pri-
mer dobre prakse, ki ga bi 
bilo treba posnemati tudi pri 
drugih podobnih projektih. 
Pojasnil je še, da bo v nasled-
nji finančni perspektivi za 
vodnogospodarski sektor na 
voljo več sredstev. Tako bo 
večje projekte, kot je recimo 
protipoplavna ureditev Žele-
znikov v sosednji dolini, mo-
goče financirati iz evropskih 
skladov, posledično pa bodo 
državna sredstva lažje na-
menjali za manjše projekte, 
kakršen je ta v Poljanah.

Čez dobro leto 
poplavno varnejši
31. stran

Gorenja vas – V okviru rednih vsakoletnih asfaltiranj, ki jih 
opravijo po krajevnih skupnostih, so v občini Gorenja vas - 
Poljane že končali asfaltiranje v krajevni skupnosti Lučine, kjer 
so asfaltirali dva odseka, in sicer pri odcepu Podložar in na 
Golem Vrhu v dolžini 250 metrov. V krajevni skupnosti Poljane 
so na Malenskem Vrhu asfaltirali križišče in 500-metrski odsek 
ceste proti Ajnžuc, na relaciji Srednja vas–Brda pa so obnovili 
dva krajša odseka, so razložili na občini. V krajevni skupnosti 
Sovodenj so asfaltirali 350-metrski odsek ceste Laniše–Lisjak, 
v Podjelovem Brdu pa 70-metrski odsek ceste Grapa–Kalar–
Jeram. Dela nadaljujejo v krajevnih skupnostih Gorenja vas 
in Trebija, končali pa jih bodo predvidoma do konca oktobra, 
so še dodali na občini.

Nadaljujejo asfaltiranja po krajevnih skupnostih

Ana Šubic

Železniki – V Prostovoljnem 
gasilskem društvu Železniki 
so se pred kratkim razveseli-
li novega gasilskega vozila s 
cisterno, za katero so si pri-
zadevali vrsto let. Lani so ku-
pili podvozje, letos pa je sle-
dila še nadgradnja v avtocis-
terno AC-25/70 z maksimal-
nim pretokom vode 2500 li-
trov na minuto in kapacite-
to rezervoarja za sedem ti-
soč litrov vode. »Ker je naš 
požarni okoliš velik, hidran-
tnega omrežja pa ni povsod, 
smo se odločili za večjo koli-
čino vode, ki jo lahko pripe-
ljemo s seboj. S to pridobi-
tvijo smo poskrbeli za bolj-
šo opremljenost društva in 
večjo varnost občanov. Vse-
kakor je treba stalno spre-
mljati napredek v tehniki ter 
tudi posodabljati tako vozi-
la in opremo za posredova-
nje kot tudi osebno zaščitno 
opremo,« je poudaril povelj-
nik Jože Kamenšek.

Investicija v novo gasil-
sko vozilo je vključno s pod-
vozjem stala skoraj 230 ti-
soč evrov. »Kot je bilo 

dogovorjeno med občin-
skim gasilskim poveljstvom 
in Občino Železniki, vozi-
la kupujemo tako, da 70 od-
stotkov prispeva občina, 30 
pa društva z lastnimi sred-
stvi. Naš vložek v novo vozi-
lo tako znaša okoli 58 tisoč 
evrov in poleg tega še stro-
ške opreme, ki smo jo ali jo 
še bomo kupili,« je razložil 
Kamenšek. Ostalo oz. nekaj 

več kot 170 tisoč evrov bo pri-
spevala občina. »Ob tej pri-
ložnosti bi se zahvalil obči-
ni in občanom, ki s svojimi 
prispevki omogočajo takšne 
nakupe. Gre za našo in nji-
hovo varnost,« je poudaril.

Kljub novi pridobitvi bodo 
dosedanjo 32 let staro ga-
silsko vozilo s cisterno AC-
16/50 obdržali. »Še ved-
no jo bomo uporabljali na 

intervencijah za prevoz po-
žarne vode in pri ostalih ak-
tivnostih društva,« je napo-
vedal Kamenšek.

V PGD Železniki si že-
lijo pripraviti tudi uradni 
prevzem nove gasilske av-
tocisterne. Na kakšen način 
se bodo lotili tega, je odvis-
no predvsem od razmer in 
ukrepov, povezanih s koro-
navirusom.  

Gasilci veseli nove avtocisterne
Prostovoljno gasilsko društvo Železniki je bogatejše za novo gasilsko vozilo s cisterno za prevoz sedem 
tisoč litrov vode. Investicija je vredna okoli 230 tisoč evrov.

Za novo avtocisterno so si v PGD Železniki dolgo prizadevali. Sedanja je stara 32 let. 

Aleš Senožetnik

Komenda – Glavna tema vče-
rajšnjega jutranjega obiska 
ministra za infrastrukturo 
Jerneja Vrtovca pri županu 
Komende Stanislavu Poglaj-
nu je bilo nadaljevanje grad-
nje povezovalne ceste Vodi-
ce–Želodnik tudi v delu med 
komendsko poslovno cono 
in Mengšem. 

Kot je po srečanju pove-
dal minister Vrtovec, bodo 
na ministrstvu v kratkem 
podali odgovore, kdo bo vo-
dil postopke pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za 
komendski del obvoznice 
in tudi samo gradnjo. »Gle-
de na to, da projekt v Vodi-
cah vodi Dars, se nagibamo 
k temu tudi za Komendo. Pri 
tem je treba razumeti, da se 

bo cesta cestninila, čeprav 
so dogovori, da samo za to-
vorni promet,« je dejal mi-
nister, ki sicer meni, da bo 
gradbeno dovoljenje za vo-
diško obvoznico izdano v za-
četku prihodnjega leta, takoj 
nato pa bodo začeli gradnjo. 

V komendi, tako Vrtovec, 
»začenjamo z ničle«. Še ta te-
den bodo z Darsom in DRSI 
začeli pogovore, na kakšen 
način se bodo lotili pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja 
za komendsko obvoznico. 
»Občina je naredila vse, na 
potezi je država. Za takšne 
projekte denar ni vprašljiv, 
saj gre za razvoj podeželja 
in teh krajev, zlasti za pove-
čanje kakovosti bivanja in ne 
nazadnje tudi razbremeni-
tev severne ljubljanske obvo-
znice,« je še dejal Vrtovec, ki 
pravi, da so pogovori o tem, 
ali bo obvoznico financi-
ral Dars ali DRSI, brezpred-
metni: »Z vidika lokalnega 
prebivalstva je to vseeno. In 
ne nazadnje tudi z vidika dr-
žave, saj je Dars v stoodsto-
tni državni lasti. Glede na to, 
da je Dars zgradil mengeško 

in vodi postopke za vodiško, 
je popolnoma logično, da bo 
delal tudi komendsko obvo-
znico.«

Če ne bo pritožb, meni Vr-
tovec, lahko »relativno hit-
ro« pridobijo dovoljenja tudi 
za obvoznico v Komendi.

Župan Poglajen je po se-
stanku izrazil predvsem za-
dovoljstvo, da želi minister 
razrešiti dilemo, kdo bo ob-
voznico financiral: »Zado-
voljen sem, da je minister 
podal svoje stališče, da je to 
investicija Darsa, dejstvo je, 
da je nam kot občanom vse-
eno, kaj bo pisalo na grad-
benem dovoljenju, za nas 
je to investicija države. Po-
membno pa je, da vemo, da 
bo to Dars, saj tako vemo 
tudi, na katera vrata mora-
mo potrkati.« 

Glede okvirne časovnice 
pa je Poglajen povedal: »Do-
govarjamo se, da bi pripra-
vo postopkov za izdajo grad-
benega dovoljenja začeli pri-
hodnje leto, v enem letu bi 
tako lahko prišli do projek-
tov, potem pa bi leta 2023 ali 
2024 začeli samo gradnjo.«

Po vodiški še komendska obvoznica
Ministrstvo za infrastrukturo začenja aktivnosti za pridobivanje potrebne dokumentacije za gradnjo 
komendskega dela povezovalne ceste Vodice–Želodnik, je po srečanju s komendskim županom 
povedal minister Jernej Vrtovec. Po optimističnem scenariju bi gradnja lahko stekla leta 2023, meni 
komendski župan Poglajen.

Komendski župan Stanislav Poglajen je včeraj gostil 
ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.
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Škofja Loka – Občinski svet v Škofji Loki je sprejel sklep o 
izstopu iz Konzorcija CERO, ki so ga gorenjske občine usta-
novile leta 1996 zaradi celovite skupne ureditve ravnanja in 
odlaganja odpadkov. Zgodba se je izpela in leta 2017 so župani 
sklenili, da iz projekta izstopijo. V Škofji Loki so zdaj to storili 
uradno in dokončno, s sklepom občinskega sveta, da izstopi 
iz Konzorcija CERO Gorenjska in pooblašča župana, da o tem 
sklepu obvesti poslovni odbor konzorcija, opravi vse potrebne 
ukrepe za izstop  in uredi vsa razmerja z ostalimi članicami 
Konzorcija CERO.

Izstopili iz konzorcija CERO

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Poročilo o pol-
letnem izvrševanju proraču-
na, četrto poročilo o pripra-
vah na zagon javnega komu-
nalnega podjetja, razdelitev 
denarja političnim stran-
kam, izstop iz konzorcija 
Cero in dva odloka v drugi 
obravnavi so bile točke dnev-
nega reda na seji občinske-
ga sveta v Škofji Loki. Zaradi 
covida-19 je že drugič zapo-
red potekala v Kristalni dvo-
rani Sokolskega doma.

V drugem branju so potr-
dili odlok o spremembi meje 
med naseljema Šutna in Cr-
ngrob, v drugi obravnavi pa je 

bil tudi odlok o uprizoritvah 
Škofjeloškega pasijona – 
Processio Locopolitana. Ob-
činska uprava je upoštevala 
več pripomb iz prve obravna-
ve, na seji pa je Tomaž Pau-
lus predložil tudi dve dopol-
nili. Eno je bilo tudi sprejeto, 
in sicer amandma, ki oprede-
ljuje, da o morebitni prestavi-
tvi uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona odloči občinski svet. 
Naslednja uprizoritev je na-
mreč predvidena za pomlad 
2021, takrat bo tudi tristole-
tnica nastanka pasijona. Žu-
pan Tine Radinja je ob tem 
dejal, naj bodo zunanje oko-
liščine uprizoritvi čim bolj 
naklonjene.

Sprejeli odlok o pasijonu
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Neža Markelj

Pokljuka: na svež zrak in kislo mleko
Destinacija je bila v času, 

ko smo se dogovorili, da se 
na prihajajoči sončni petek 
za nekaj uric odpeljemo ne-
kam na svež zrak, še popol-
na neznanka. In tako sva ve-
čer prej z Nejcem staknila 
glavi in se strinjala, da bomo 
s Tejo in Juretom tokrat raz-
iskovali pokljuške planine 
– čudovit spomin iz mojih 
otroških dni, ko smo dru-
žinsko vsake zimske poči-
tnice v visokem snegu gazi-
li do koče na Uskovnici na 
vroč čaj in »štrudelj«. 

In res smo se na jasno 
petkovo jutro odpeljali pro-
ti Bledu, do Pokljuke, mimo 
Rudnega polja, vojašnice 
in biatlonskega centra, na-
daljevali v smeri koče na 
Uskovnici in po nekaj kilo-
metrih makadamske poti 
parkirali na manjšem par-
kirišču tik ob križišču poti 

proti Uskovnici, Rudnemu 
polju in planini Praprotnica.

Na križišču so smeroka-
zi, ki smo jim sledili v sme-
ri planine Praprotnica. Ma-
kadamska pot nas je vodila 
čez zelene pašnike in kma-
lu prešla v smrekov gozd in 
po slabih 15 minutah vzpona 
pripeljala do planine Prap-
rotnica. Kolovozu smo sle-
dili skozi strnjen gozd, kjer 
je že takrat dišalo po prvih 
gobah in so nam pot ne ma-
lokrat presekali zgodnji na-
biralci z lesenimi košarami, 
iz katerih so kukale oran-
žne lisičke. Rahli vzponi in 
spusti in že smo stali v osre-
dnjem delu planine Zaja-
mniki, kjer majhni leseni 
pastirski stani in počitniške 
hiše tvorijo značilno razpo-
tegnjeno ulico. 

Najlepši razgled na plani-
no in okoliške hribe se odpre 

z bližnjega griča, kjer smo za 
nekaj minut razgrnili svo-
jo rdečo odejo, priredili kra-
tek piknik, pomalicali, ove-
kovečili trenutke in razglede 
na fotografije in se nato po-
časi odpravili med pastirske 
stanove, nazaj proti Uskov-
nici. Koča, ki stoji na skraj-
nem robu planine, je nase že 
od daleč opozarjala z omam-
nim vonjem po domačih 
dobrotah, ki so jih ponuja-
li na dnevnem meniju. Po-
leg ajdovih žgancev, štruk-
ljev in kislega mleka, za ka-
tero sva se »zagrebla« midva 
z Nejcem, so iz kuhinje no-
sili tudi joto in ričet, ob kate-
rem sta se zadovoljno smeja-
la Jure in Teja. Pa je še en iz-
let dobil idiličen konec. 

Izlet med pokljuške pla-
nine Uskovnica, Zajamni-
ki, Konjščica, Praprotni-
ca in Šeh je idealna izbira, 

če si morate po dolgem ted-
nu »napolniti baterije« in se 
naužiti svežega zraka. Hojo 
lahko zamenjate s kolesarje-
njem, izlet pa je odličen tudi 

pozimi, ko lahko od ene do 
druge planine gazite po ro-
mantično zasneženi pokra-
jini in se v koči na Uskovni-
ci pogrejete z vročim čajem. 

Piknik z razgledom na planino Zajamniki

Aleš Senožetnik

Vodice – Ob upoštevanju var-
nostnih ukrepov za prepre-
čevanje širjenja koronaviru-
sa, zaradi česar je bilo tok-
rat v dvorani na voljo precej 
manj sedežev, kot smo vaje-
ni ob takšnih dogodkih, so v 
sredo v Vodicah uspeli izpe-
ljati slovesnost ob 25. oble-
tnici ustanovitve občine.

Kot je v navadi, je osrednje 
mesto na slovesnosti, ki je 
potekala v vodiškem kultur-
nem domu, pripadlo občin-
skim nagrajencem. Podelili 
so plakete občine in prizna-
nja župana. Plaketo so pre-
jeli člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Bukovica - 
Utik ob 80-letnici uspešne-
ga dela na področju zaščite 
in reševanja ter razvoj gasil-
stva v občini. Plaketa je šla v 
roke tudi Pekarni prest Ja-

godic za sto let ohranjanja 
tradicije prestarske obrti in 
promocijo občine, Štabu Ci-
vilne zaščite in prostovolj-
nim članom štaba za uspeš-
no delovanje v času epide-
mije covida-19. Prav tako so 
plaketo podelili tudi skupini 
občanov in donatorjev, ki so 
se v času izbruha epidemije 

samoiniciativno lotili izde-
lave pralnih mask za vsako 
gospodinjstvo v občini. Pla-
keto so tako prejeli: Drago 
Šimon, Mojca Vrhovec Ši-
mon, Jean Luka Trampuš, 
Majda Pirc, Alojzija Burgar, 
Anton Burgar, Rozalija Šarc, 
Natalija Rus, Mojca Kohek, 
Urban Koglar, Joži Nastran 
Brank, Karmen Jeraj, Vero-
nika Jeraj, Martin Levec, Ja-
nez Podgoršek, Anica Gori-
čanec, Kongregacija šolskih 
sester sv. Frančiška Kristusa 
kralja, Mojca, Simon, Tone 
in Tilen Jeraj, Jože Rahne ter 
podjetja Elim, Kubelj, ProE-
mba in Trgovina z mešanim 
blagom Bergant Marjetica. 

Priznanje župana je pre-
jel Andraž Aljaž za vrhun-
ske plavalne dosežke na dr-
žavni ravni, Maja Hočevar 

pa za izvrstne plesne dosež-
ke na državni, evropski in 
svetovni ravni. Miran Čeba-
šek je priznanje župana pre-
jel za dolgoletno in strokov-
no delo v zeliščarski sekci-
ji Društva upokojencev Vo-
dice ter promocijo občine, 
Roman Veras pa za predano 
meddruštveno in medob-
činsko sodelovanje na kul-
turnem področju in spodbu-
janje mladih k umetniške-
mu izražanju.

Zbrane je nagovoril tudi 
vodiški župan Aco Franc Šu-
štar, ki je v luči letošnjega slo-
gana »Predano do ljudi« po-
udaril pomen povezanosti 
lokalne skupnosti, ki se je še 
posebej izkazala prav v letoš-
njem letu, ko so se tudi v Vo-
dicah spopadli z epidemijo 
covida-19. Ob tem je izrazil 

zadovoljstvo, da kljub ote-
ženim razmeram pomemb-
ni projekti tečejo dalje. Tako 
je občini uspelo zgraditi več 
kot kilometer vodovoda in 
dva kilometra javne razsvet-
ljave, zgrajen je ves fekalni 
kanal C0, sočasno pa poteka 
tudi gradnja kanalizacije in 
ostale infrastrukture v vaseh 
Utik, Bukovica in Polje. Med 
pomembnimi mejniki letoš-
njega leta je tudi pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za Kopi-
tarjev center, družba Dars pa 
je oddala vlogo za gradbeno 
dovoljenje, ki bo omogočilo 
gradnjo obvoznice mimo Vo-
dic. Ponosni so tudi na izid 
prvega občinskega zbornika, 
ki nosi naslov Dediščina lju-
di in krajev in so ga podrob-
neje predstavili na petkovih 
Kopitarjevih dnevih.

Predano do ljudi
Letošnji praznik Občine Vodice je potekal pod sloganom Predano do ljudi. Na sredini slovesnosti  
so podelili tudi priznanja župana in plakete.

Letošnji občinski nagrajenci v Vodicah 

Župan Aco Franc Šuštar 
je izrazil zadovoljstvo, 
da kljub oteženim 
razmeram zaradi 
epidemije pomembni 
projekti tečejo dalje.

Maja Bertoncelj

Smlednik – V soboto je na 
Starem gradu v Smledniku 
potekala tradicionalna pri-
reditev Grajski lonec. 

»Veseli smo, da nam je tudi 
letos uspelo organizirati tek-
movanje v kuhanju grajske-
ga lonca. Sodeluje pet ekip, 
in sicer iz turističnih društev 
iz Smlednika, Katarine, Pir-
nič, Dragočajne in Hraš. Ku-
hajo grajski lonec, v našem 
društvu pa so za obiskovalce 
pripravili tudi cesarski pra-
ženec. Danes zagotovo ne 
bodo šli domov lačni. So ve-
seli, da se nekaj dogaja. Graj-
ski lonci so tudi letos okusni. 
Sestavine, od mesa do zele-
njave, so enake za vse eki-
pe. Vsaka dobi zjutraj ena-
ko količino, potem pa ... Saj 
veste, kako je: če daste petim 
gospodinjam po kilogram 

mesa za golaž, ga bo vsaka 
skuhala nekoliko drugače. 
Tukaj so bistvo začimbe in 
podrobnosti. Grajske lonce 
bo ocenila strokovna komi-
sija, ki jo sestavljajo poklicni 
kuharji: Janez Kosec, ki je že 
od samega začetka pri prire-
ditvi in je naš mentor, Hele-
na Rismondo in Vesna Košir 
pa tudi obiskovalci. Skupne 
točke dajo zmagovalca. Na-
men pa je v prvi vrsti seveda 
druženje,« je povedal Mar-
jan Mali, predsednik Turi-
stičnega društva Smlednik, 
ki je bilo organizator dogod-
ka. 

Zmaga je ostala doma. 
Najboljši grajski lonec je 
skuhala ekipa Turističnega 
društva Smlednik, ki letos 
praznuje šestdeset let, jubi-
lej pa z večjo prireditvijo na-
meravajo obeležiti prihod-
nje leto.

Dišalo je iz grajskih 
loncev
Pet ekip petih turističnih društev iz medvoške 
občine se je pomerilo v kuhanju grajskega lonca.

Ekipe so skuhale vsaka svoj grajski lonec, ki so jih nato 
ocenili strokovna komisija in obiskovalci.
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Suzana P. Kovačič

Gozd – »Na Planinski zve-
zi Slovenije (PZS) si želimo, 
da je doživetje obiskovalcev 
planinskih koč kar se da pri-
jetno. Ključno pri tem pa je, 
da ima koča prijazne, na-
smejane in ustrežljive oskr-
bnike, da sta koča in nje-
na okolica urejeni in da se 
nekaj dobrega poje. Vse to 
ima Koča na Kriški gori,« je 
v soboto pred Kočo na Kri-
ški gori na uradni predaji 
priznanja naj visokogorska 
planinska koča 2020 pou-
daril Dušan Prašnikar, stro-
kovni sodelavec PZS. Že 
šesto akcijo Naj planinska 

koča je organiziral Siol.net 
v sodelovanju s PZS. 

»Veseli smo te nagrade. 
Seveda je to zasluga izjemne 
oskrbniške ekipe. Največja 
zahvala pa gre planincem, 
prijateljem Kriške gore, ki so 
glasovali za to kočo,« je dejal 
Stanislav Ficko, predsednik 
Planinskega društva Križe, 
lastnika koče. Koča leži na 
višini 1471 metrov na zahod-
nem delu podolgovatega sle-
mena Kriške gore.

Oskrbniška ekipa dela pod 
vodstvom Kranjčana Denisa 
Berre. Dve leti bo, kar je De-
nis oskrbnik te koče, že prej 
je tu malo pomagal. Po izo-
brazbi je gostinec, dva lokala 

je vodil v Kranju. »Izkušnje 
so. Delo oskrbnika niso po-
čitnice, treba je zavihati ro-
kave in delati na polno, kar 
planinci opazijo. Za psi-
ho pa ni boljšega delovnega 
mesta. Vse se da z dobro vo-
ljo in pozitivno energijo,« je 
povedal Denis Berra. V kuhi-
nji vse razen štrukljev prip-
ravljajo sami, a tudi štruk-
lji iz doline so domače pro-
izvodnje. Jedilnik je razno-
vrsten. Joto, po kateri je veli-
ko povpraševanja, skuhajo z 
repo, če pa si zaželite kriške 
enolončnice, boste na kro-
žniku dobili bogato obaro ...

Koča je do konca sep-
tembra odprta vse dni, od 

prvega oktobra dalje pa bo za-
prta ob ponedeljkih. Na voljo 
je tudi 35 ležišč, oskrbnik je 
povedal, da veliko Slovencev 
pri njih letos uporabi turistič-
ne bone. Tod mimo gre Slo-
venska transverzala. Neka-
teri pohodniki se povzpnejo 
še na Tolsti vrh, ki je s svo-
jimi 1715 metri najvišji vrh 
slemena Kriške gore. Zani-
miva razgledna točka je vrh 
Vrata (1591 metrov nadmor-
ske višine), približno dvajset 
minut je hoje od koče. »Ura-
dno je bil vrh Vrata registri-
ran že v preteklosti, potem se 
je zarasel. Zdaj je ponovno 
urejena pot, na vrhu so klop-
ce,« je dejal Stanislav Ficko, 
glede koče pa še pojasnil, da 
vse, kar ustvarijo čistega pri-
hodka, v društvu investirajo 
nazaj. V zadnjem obdobju 
so popolnoma obnovili kuhi-
njo, redno vzdržujejo tovor-
no žičnico, lani so na novo 
vkopali dva vodna rezervoar-
ja, uredili so čistilno napravo, 
letos so okrog koče dokonča-
li tudi ograjo, da je lepše sobi-
vanje s pašno živino, ter ure-
dili zunanje sanitarije. 

Do koče vodi več ozna-
čenih planinskih poti raz-
ličnih zahtevnosti. »Klasi-
ka, kot mi pravimo planin-
ski poti iz Gozda, je najbolj 
enostavna. Pravijo sicer, da 
je prav tako strma, a gor je 
že treba priti,« povabi Ficko. 
Nedaleč od koče je tudi vzle-
tišče za jadralno padalstvo. 

Zavihali rokave in osvojili priznanje
»Vse se da z dobro voljo in pozitivno energijo,« z najlepšega gorenjskega balkona, kot nekateri 
označujejo Kriško goro, sporočajo prejemniki priznanja za naj visokogorsko kočo 2020. To si je po 
glasovih obiskovalcev gora zaslužila Koča na Kriški gori.

Zaradi covida-19 bodo družabno srečanje izvedli kasneje, ko bodo razmere to dopuščale. 
Protokol izročitve priznanja je potekal v ožji skupini; od leve: Dušan Prašnikar, novinarka 
spletnega portala Siol Alenka Teran Košir, Stanislav Ficko in Denis Berra. 

Oskrbniška ekipa Koče na Kriški gori

Koča je do konca septembra odprta vse dni, od prvega 
oktobra dalje pa bo zaprta ob ponedeljkih. 

Na Kriški gori so planinci nagrajeni z razgledi.

Jasna Paladin

Kamnik – Letos mineva sto 
let od koroškega plebiscita, 
na katerem so se Slovenci na 
Koroškem 10. oktobra 1920 
odločali, kje bodo še naprej 
živeli: v Kraljevini SHS ali v 
Republiki Avstriji. Rezultat 
je bil za Slovence usoden, 
saj je za kraljevino glasova-
lo 40,9 odstotka volivcev in 
koroški Slovenci vse od tedaj 
živijo v državi Avstriji.

Pri vsem kulturnem in po-
litičnem dogajanju pred ple-
biscitom je dejavno sodelo-
val tudi Rudolf Maister, v 
Kamniku rojeni general, saj 
je bil predsednik Narodnega 
sveta za Koroško, zato so se 
te prelomne dogodke odloči-
li obeležiti tudi v Kamniku, 

in to na prav poseben na-
čin. V kampanjo pred plebi-
scitom se je pred stotimi leti 
aktivno vključil dr. Izidor 
Cankar, ki je – medtem ko 
je bil na počitnicah ob Vrb-
skem jezeru – napisal ljud-
sko igro, enodejanko Plebi-
scit, ki so jo 8. septembra 
1920 premierno uprizori-
li amaterski igralci. »Zgod-
ba se odvija tik pred plebisci-
tom in dva dni po njem. V 
njej nastopajo 'nemčurji', ki 
skušajo s podkupovanjem, 
grožnjami in goljufijo prep-
ričati Slovence, da bi se na 
plebiscitu odločili za Avstri-
jo, ter mladi, zavedni Slove-
nec Peter, ki se odločno bori 
za združitev Korošcev z ma-
tičnim narodom ter za svo-
je dekle Meto. Zelo poveden 

je epilog igre. Uprizoritev je 
doživela velik uspeh, Koro-
šci so jo nameravali ponovi-
ti še marsikje drugje, vendar 
se po neugodnem izidu ple-
biscita za slovensko stran to 
ni zgodilo; vsaj nikjer ni za-
pisano, da bi se. Tako lahko 
rečemo, da je tokratna upri-
zoritev Plebiscita v Kamni-
ku prva po sto letih in prva 
v Sloveniji,« je povedala po-
budnica projekta Alenka Ju-
van, ki je k sodelovanju po-
vabila amaterske igralce iz 
dramske skupine Športnega 
in kulturnega društva Sela. 
Ti so igro pod vodstvom rež-
iserke Andreje Humar Gru-
den na vrtu Župnije Ka-
mnik odlično odigrali. Do-
godku je prisostvoval žu-
pan Matej Slapar skupaj s 

predsednikom Državne-
ga sveta Republike Sloveni-
je Alojzem Kovšco.

Alenka Juvan, sicer vod-
ja Rojstne hiše Rudolfa Ma-
istra na Šutni, pa je ob tem 
pripravila tudi razstavo z 
naslovom Tam pri Celovcu 
... Koroški plebiscit 1920 v 
literaturi in glasbi. Izbrala 
je šest protagonistov, različ-
nih po političnem prepriča-
nju, svetovnem nazoru, ven-
dar tako zelo enakih v odno-
su do svojega naroda, jezika 
in kulture. Predstavila je: Pa-
vleta Kernjaka, Lovra Hor-
vata, Prežihovega Voranca, 
Franca Ksaverja Meška, dr. 
Angelo Piskernik in dr. Izi-
dorja Cankarja. Razstava bo 
v Rojstni hiši Rudolfa Ma-
istra na ogled leto dni.

Plebiscit sto let kasneje
V Kamniku so v torek, 8. septembra, natanko sto let po prvi uprizoritvi, znova zaigrali enodejanko 
Izidorja Cankarja z naslovom Plebiscit in v Rojstni hiši Rudolfa Maistra odprli razstavo o koroškem 
plebiscitu v literaturi in glasbi.

Prvo ponovitev Cankarjeve igre Plebiscit so uprizorili igralci 
iz Športnega in kulturnega društva Sela. / Foto: Gorazd Kavčič

Avtorica razstave in pobudnica projekta Alenka Juvan 
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Igor Kavčič

Kropa – Dnevi glasbe in gle-
dališča, ki so v Kropi običaj-
no potekali v juniju, bodo le-
tos zaradi znanih razmer z 
nekajmesečno zamudo na 
sporedu jeseni. Kot je de-
jal umetniški vodja Rok An-
dres, ki skupaj z vodjo Anže-
tom Habjanom od vsega za-
četka skrbi za program in iz-
vedbo festivala, bodo gleda-
lišče in glasbo letos v Kropo 
pripeljali v dveh terminih, in 
sicer med 20. in 30. septem-
brom ter med 23. in 31. okt-
obrom.

Pri sklop bosta v dvora-
ni Kulturnega doma v Kro-
pi v nedeljo, 20. septembra, 
ob 19.30 s kabarejskim veče-
rom šansonov odprla Lara 
Jankovič in pianist Blaž 
Jurjevčič. V petek, 25. sep-
tembra, bo sledil glasbeni 
večer ob zvokih harfe Anje 
Gaberc in flavte Irene Rov-
tar. Igrali bosta skladbe Cla-
uda Debussyja, Zvonimir-
ja Cigliča, Johanna Sebas-
tiana Bacha, Josepha Lau-
berja in Gabriela Fauréja. V 
nedeljo, 27. septembra, pa 

bo na sporedu Svet' večer, 
predstava v žanru kriminal-
ke v produkciji Narodne-
ga doma Maribor, v kateri 
igrata odlična Nataša Barba-
ra Gračner in Vlado Novak. 
Kot zadnja v prvem sklopu 
bo v sredo, 30. septembra, 
ob 17.30 na sporedu otro-
ška lutkovna predstava Rde-
ča kapica s priljubljeno Tino 
Oman. 

»Vztrajali smo tudi iz 
prepričanja, da bi bilo zelo 
slabo odpovedati festival z 
večletno tradicijo, ki so se ga 
ljudje že navadili in ga vsa-
ko leto pričakujejo,« dodaja 
Rok Andres. 

Drugi del festivala bo 23. 
oktobra odprla predsta-
va Gledališča Julke Dolžan 
Breznica z naslovom Čebe-
lji roj. Predstava na zanimiv 
način spregovori o prvem 
učitelju čebelarstva na ce-
sarskem dvoru Antonu Jan-
ši. V sredo, 28. oktobra, v 
Kropo ob skorajšnjem pra-
znovanju stoletnice gleda-
lišča prihaja ansambel Šen-
tjakobskega gledališča iz 
Ljubljane s komedijo Sen 
italijanskega avtorja Enrica 

Luttmanna. Festival bodo 
zadnji dan oktobra tradi-
cionalno zaključili doma-
či gledališčniki KD Kropa 
– Dramska skupina Čofta 
s predstavo Pravljica o car-
ju Saltanu. Vse predstave 
bodo v dvorani Kulturne-
ga doma v Kropi, ki ob spo-
štovanju vseh aktualnih 
ukrepov za preprečevanje 

širjenja koronavirusa sprej-
me sto obiskovalcev. Kljub 
nekoliko okrnjenemu pro-
gramu Občina Radovlji-
ca festival financira v nez-
manjšanem obsegu, ena-
ko velja tudi za KS Kropa in 
vse, ki po sovjih močeh po-
magajo pri njegovi izvedbi. 
Vse prireditve so za obisko-
valce brezplačne.

Bogati gledališki dnevi
Letošnji sedmi Festival gledališča v Kropi bo v nedeljo z večerom šansonov odprla Lara Jankovič.

Svet' večer bo tokrat rezerviran za Natašo Barbaro Gračner 
in Vlada Novaka. / Foto: Dejan Bulut

Igor Kavčič

Kranj – V četrtek smo si v 
Prešernovem gledališču 
– gre za koprodukcijo z 
Mestnim gledališčem Ptuj 
– premierno ogledali dol-
go pričakovani Škofjeloški 
pasijon, uprizoritveno raz-
ličico besedila patra Romu-
alda, rojenega kot Lovrenc 
Marušič, ki je v režiji Jerne-
ja Lorencija nastala z ekipo 
ustvarjalcev med procesom 
vaj. Dolgo pričakovan, ker 
je bila premiera sicer pred-
videna že v marcu za odpr-
tje 50. Tedna slovenske dra-
me, a je bil ta zaradi zna-
nih razlogov odpovedan, in 
zato, ker gre za najstarejše 
dramsko delo v slovenšči-
ni, ki je v zadnjih dvajsetih 
letih svojo popularizacijo 
v obliki procesije ponovno 
doživelo z uprizarjanjem 
na ulicah Škofje Loke.

Besedilo Škofjeloškega 
pasijona v 13 slikah – od raja 
do odrešenja – sestavlja 
869 rimanih verzov, zapi-
sanih v starološkem nare-
čju. Ali oziroma kako lah-
ko pasijon beremo, vidimo 
in ne nazadnje razumemo 

danes, tristo let zatem, ko 
je bil ta leta 1715 napisan, 
1721 prvič uprizorjen in 
šest let kasneje dopolnjen? 
Ali človeštvo živi pasijon? 

Že sam pristop k upri-
zoritvi je popolnoma dru-
gačen od tistega, ki ga vsa-
kih šest let prikažejo v Ško-
fji Loki. V primerjavi s tam-
kajšnjim uličnim spektak-
lom in več sto sodelujoči-
mi je Lorencijeva uprizori-
tev s šestimi igralci komor-
na, umeščena na majhnem 
prostoru in kot taka poleg 
same vsebine zelo inti-
mna, osebna. K temu pri-
pomorejo tudi zdravstveni 
ukrepi, ko predstavo v dvo-
rani lahko spremlja le ok-
rog petdeset gledalcev, kar 
daje občutek, da igralci na-
govarjajo vsakega posame-
znika posebej. 

Uprizoritev je večplastna. 
V širšem okviru sicer sledi 
prvotnemu besedilu, lahko 
bi rekli scenariju, od Ada-
movega izvirnega greha 
v raju preko Kristusovega 
trpljenja do božjega groba, 
a hkrati ne poskuša razla-
gati ali celo upravičiti, da je 
le brezpogojna vera v Boga 

pot k odrešitvi, nasprotno 
se predvsem prevprašu-
je, kako je mogoče prepri-
čati človeka, da je kriv, da 
se pusti bičati in sprejme 
trpljenje kot nekaj, kar mu 
je dano. Naloženo zato, ker 
je človek. Kristus je človek 
in kranjska različica govo-
ri o človeku, sleherniku in 
njegovem pasijonu. Skozi 
posamezne slike tako gle-
damo različne oblike trplje-
nja, začenši z zalepljenimi 
usti – molči in trpi – torej 
vzeto besedo. Dihanje obeh 
trpečih je posebej ozvoče-
no, v moški podobi Blaža 
Setnikarja in ženski Doro-
teje Nadrah, kar v dvorano 
pošilja in dodatno poudar-
ja težo njunega bivanja. V 
rokah držita žebelj kot sim-
bol trpljenja na križu, vsa-
kokratno pršenje njunih iz-
mučenih teles, torej trplje-
nja v potu lastnega obra-
za, se zdi prispodoba gobe 
z vodo. 

Četverica igralcev – Darja 
Reichman, Miha Rodman, 
Miranda Trnjanin in Gre-
gor Zorc – povezuje posa-
mezne slike, hkrati pa jim 
je, enkrat enemu drugič 

drugemu, namenjena vlo-
ga sla, ki prinaša tolažbo 
zaradi človeškega trpljenja 
in ob tem tudi spodbudo k 
upanju prihodnjega dne. 
Metanje konfetov, risanje 
nasmeha na prelepljena 
usta, pripovedovanje o ze-
meljskih užitkih pomagajo 
k lažjemu prenašanju člo-
veku določenega trpljenja. 
V sliki, ki predstavlja smrt, 
jima na telo lepijo izrezke 
časopisnih osmrtnic – ljud-
je umiramo zato, ker nam 
je potomcem prvega člove-
ka vzeto večno življenje.

Ko jima na hrbet nalepi-
jo krila, sestavljena iz do-
larskih bankovcev (lah-
ko bi šlo za prispodobo 

kapitalističnega ustroja sve-
ta), jih učijo vzleteti. In prav 
mučno je gledati, kako se, 
potem ko se vsi umaknejo, 
sama trudita vzleteti, a jima 
nikakor ne uspe. Prizor traja 
dovolj dolgo, da nam posta-
ne neprijetno. Z osvetlitvijo 
dvorane se režiser obrača na 
gledalce, nam nastavlja ogle-
dalo. Pade iluzija gledališča, 
zavemo se, da smo gledalci 
in dobimo možnost avtore-
fleksije. Smo prepričani, da 
bomo vzleteli, ali zgolj spre-
jemamo svojo vlogo – delaj 
in trpi? Neprijetne občutke 
nam vzbuja zelo izčrpna in 
natančna razlaga o mukah, 
ki jih prinaša križanje, kako 
se na križu čim dlje preživi 

in kaj je tisto, kar križanemu 
konča življenje.

Igralski ansambel je odli-
čen. Celotno predstavo izka-
zuje izjemno homogenost 
v izvedbi pasijona. Vsak, ki 
je vstopil v ekipo, je njen še-
sti del do popolnosti. Kranj-
ska uprizoritev Škofjeloške-
ga pasijona odpira mnoge 
plasti, ne le besedila same-
ga, ampak človeškega ze-
meljskega bivanja nasploh. 
Da bi še bolje spoznali, kje 
smo in kam kot civilizacija 
gremo, bi si veljalo Škofje-
loški pasijon Jerneja Loren-
cija, šestih igralcev in preos-
tale gledališke ekipe večkrat 
ogledati. Najbrž bi ga vedno 
znova gledali drugače.

Trpi in uživaj
Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija ne vodi k odrešitvi, ampak k 
razodetju. Prav pot k slednjemu uprizoritev o človeku sleherniku povezuje s 
časom, v katerem živimo.

V vlogi človeka slehernika je kot en človek izjemen igralski ansambel. / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Ljubljana – Letos mineva 
trideset let od smrti in de-
vetdeset let od rojstva pisa-
telja, dramatika in esejista 
Marjana Rožanca, po kate-
rem se imenuje nagrada za 
najboljšo esejistično zbir-
ko v zadnjem letu. Nagrado 
so prvič podelili leta 1993, 
od leta 2009 pa jo podelju-
je Društvo Marjana Rožan-
ca. V četrtek so tako razgla-
sili letošnje nominirance. 
Žirijo v sestavi Manca Ko-
šir, Vlado Motnikar, Ifige-
nija Simonović (predsedni-
ca), Nada Šumi in Jonatan 
Vinkler so s svojimi zbirka-
mi prepričali: Kozma Ahačič 

z zbirko Kozmologija, Esad 
Babačić z delom Veš, maši-
na, svoj dolg, Mojca Pišek, 
ki je zbirko besedil naslovi-
la Knjiga, ki smo jo vendar 
vsi prebrali, Tadej Meserko 
z zbirko Najprej kultura, po-
tem zdravje, Uroš Zupan pa 
s knjigo z naslovom Arheo-
logija sedanjosti.

Letošnjega nagrajenca 
oziroma nagrajenko bodo 
razglasili v četrtek, 17. sep-
tembra, v Cankarjevem 
domu v Ljubljani, pred tem 
pa bo od 18. ure naprej pogo-
vor z nominiranci vodil dr. 
Edvard Kovač. Svečana pode-
litev nagrade bo v soboto, 19. 
septembra, ob 15. uri na Tru-
barjevi domačiji na Rašici.

Pet nominacij za 
Rožančevo nagrado

Kranj – Danes, v torek, 15. septembra, ob 19. uri bodo v Mes
tni knjižnici Kranj odprli razstavo z naslovom Tri žlahtne 
Gorenjke: Helena Stupan, Helena Puhar in Neža Maurer. 
Leto okroglih številk prinaša tudi okrogle obletnice rojstva 
imenitnih žensk (120. obletnica rojstva Stupanove, stota 
obletnica rojstva Puharjeve in devetdeseta obletnica rojstva 
Maurerjeve), ki so delovale na različnih področjih, vsem trem 
pa so skupni zavzetost, humanizem, omika ter prizadevanje 
za izobrazbo, napredek in kulturni razvoj slovenske družbe. 
Dogodek bodo zaznamovali s pogovorom s potomci: Mojco 
in Gregorjem Tomcem, Evo Škofič Maurer in Nino Stupan.

Tri žlahtne Gorenjke
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Maja Bertoncelj

Soriška planina – V Železni-
kih jim je uspelo pod streho 
spraviti reli v sedmi izvedbi. 
Rally Železniki v organiza-
ciji ŠD Omikron Plus je bil 
drugi v letošnji sezoni dr-
žavnega prvenstva. V soboto 
se je skoraj sedemdeset po-
sadk pomerilo v šestih hitro-
stnih preizkušnjah (trikrat 
Dražgoše in trikrat Davča). 

Uvrstitve na prvih dveh 
mestih so bile od začetka do 
konca enake. Rok Turk s so-
voznico Blanko Kacin (Hyun-
dai i20 R5) je dobil prav vse 
hitrostne preizkušnje, na 
koncu s prednostjo 31 sekund 
pred Gorenjcem Aljošo Nova-
kom s sovoznikom Jako Cev-
cem (Škoda Fabia R5 EVO). 
Aleš Zrinski s sovoznikom 

Rokom Vidmarjem (Ford Fi-
esta R5) je na tretjem mes-
tu zaostal že več kot dve mi-
nuti. »Kljub kratki sezoni in 
s tem večjemu pritisku sva 
se z Blanko na start podala 

sproščena. V prvem delu reli-
ja nama je sicer nekoliko po-
nagajala tehnika, saj sva ime-
la težave z enim od amorti-
zerjev, a kljub temu nama je 
tudi to hitrostno preizkušnjo 

uspelo dobiti. Ekipa je uspeš-
no odpravila napako. Veseli-
va se nove, tretje zaporedne 
zmage v Železnikih,« je po-
vedal Rok Turk. »Drugo mes-
to je na koncu super rezultat. 
Nekaj manjših napak tu in 
tam se je sicer pojavilo, am-
pak nič, kar bi na koncu spre-
menilo izid. Napredek tudi 
na asfaltu gre v pravo smer, 
časi se izboljšujejo in to je tis-
to, kar je pomembno za na-
daljevanje sezone,« pa pravi 
Aljoša Novak, reli voznik iz 
Hraš pri Lescah. 

Turk in Kacinova sta še 
povečala prednost v točkov-
anju državnega prvenstva, 
kjer naskakujeta svoj četrti 
zaporedni naslov. Usoda na-
daljevanja sezone še ni zna-
na. Zagotovljena je le izved-
ba relija v Idriji.

Reli v Železnikih favoritoma
Reli v Železnikih je bil šele drugi v letošnji sezoni državnega prvenstva, na vrhu pa tretjič zapored 
posadka Rok Turk-Blanka Kacin. Gorenjski voznik Aljoša Novak na drugem mestu.

Najhitrejši Gorenjec za volanom na reliju v Železnikih je bil 
Aljoša Novak s sovoznikom Jako Cevcem. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenska kolesarja 
Primož Roglič (Jumbo Vis-
ma) in Tadej Pogačar (UAE 
Team Emirates) nadaljuje-
ta izjemne vožnje na Dir-
ki po Franciji. V nedeljo sta 
dosegla že tretjo slovensko 
dvojno zmago na letošnjem 
Touru. 

Pogačar je bil v 15., gorski 
etapi znova pred Rogličem. 

V sprintu je dobil zahtev-
ni vzpon na Grand Colom-
bier. S tem se je še utrdil v 
vodstvu v skupnem seštevku 
med mladimi kolesarji. Je v 
beli majici, zelo blizu pa je bil 
tudi pikčasti. Vodilni na dirki 
je še naprej Roglič, Pogačar 
na drugem mestu za rume-
no majico zaostaja štirideset 
sekund, tretji Kolumbijec Ri-
goberto Uran pa že minuto 
in 34 sekund. »Danes je bila 

težka etapa. Na koncu sem 
čakal sprint in zelo sem vesel, 
da mi je znova uspelo zmaga-
ti. Ekipa Jumbo Visme je bila 
dobro pripravljena na dana-
šnjo etapo in po mojem mne-
nju prej ni bilo možnosti za 
napad. Načrt je sedaj vmeša-
ti se za zmago. Nikoli ne veš, 
kaj se zgodi. Vsak ima lahko 
kdaj črn dan. So možnosti, 
čeprav trenutno Primož de-
luje nepremagljiv,« je bila 

prva izjava Tadeja Pogačarja 
po drugi etapni zmagi na Dir-
ki po Franciji, na kateri letos 
nastopa prvič. V soboto je bil 
v 14. etapi blizu zmagi Luka 
Mezgec (Mitchelton Scott). 
Osvojil je drugo mesto.

Po včerajšnjem dnevu po-
čitka so pred kolesarji tri 
gorske etape, v petek sledi 
ravninska, v soboto krono-
meter in v nedeljo zadnja 
etapa s ciljem v Parizu.

Roglič in Pogačar za zmago na Touru

Jože Marinček

Kranj – Od četrtka do sobo-
te je bil Bled prizorišče 17. 
Mednarodne poletne lige 
Bled 2020, na kateri so bili 
najuspešnejši hokejisti mo-
štva SIJ Acroni Jesenice. 

Na turnirju so sodelova-
le štiri ekipe: poleg Jeseni-
čanov še HK SŽ Olimpija, 
izbrana vrsta Slovenije in 
VSV Villach. Uvodni tekmi 
sta bili v četrtek. Olimpija je 
s 4 : 1 (3 : 1, 0 : 0, 1 : 0) pre-
magala selekcijo Slovenije, 

Jeseničani pa so izgubili 
z Beljačani. Slednji so bili 
boljši s 3 : 1 (0 : 1, 1 : 0, 2 : 0). 
To je bila tudi edina tekma, 
ki so jo severni sosedje odi-
grali na turnirju. Jeseničani 
so nato v petek premagali se-
lekcijo Slovenije s 4 : 3 (1 : 2, 

2 : 0, 1 : 1), sobotni prvi veliki 
slovenski derbi v novi sezoni 
pa so proti Olimpiji dobili z 
2 : 1 (0 : 0, 1 : 1, 1 : 0). Oba za-
detka za HDD SIJ Acroni Je-
senice je dosegel Mirko Dju-
mić. V vratih se je z izjemni-
mi obrambami izkazal Žan 
Us. Jeseničani so tako na po-
letni ligi osvojili prvo mesto. 

Jutri se bo začel članski 
pokal Slovenije. Vse tekme 
bodo v Tivoliju v Ljublja-
ni. Četrtfinalne tekme bodo 
jutri v skupini A igrali HK 
True Celje in HKMK Bled 
(ob 16. uri) ter HK Triglav 
in HK Slavija Junior (19.30). 
V skupini B se bodo v četr-
tek pomerili HDK Maribor 
in HDD SIJ Acroni Jesenice 
(ob 16. uri) ter HK SŽ Olim-
pija in HD Hidria Jeseni-
ce (19.30). Polfinalni tekmi 
bosta v petek, finale pa v so-
boto. Naslov branijo hokeji-
sti Olimpije.

Prvi hokejski derbi Jeseničanom
Na Bledu je potekala mednarodna poletna hokejska liga. Jutri začetek boja za pokalno lovoriko.

Prvi slovenski hokejski derbi v novi sezoni so dobili Jeseničani. Olimpijo so na Bledu 
premagali z 2 : 1. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telekom Slovenije so od-
igrali tekme tretjega kroga. 
Domžalčani so gostovali pri 
prvakih v Celju in zmagali z 
1 : 2. Zadela sta Matej Pod-
logar in Dario Kolobarić. Na 
lestvici so na šestem mestu.

Za drugoligaši so tekme 
šestega kroga. Gorenjski 
derbi je bil v soboto v Kra-
nju, kjer je Triglav gostil 
Roltek Dob, ki je zmagal z 
1 : 2. Med strelce sta se vpi-
sala Matic Kopač za Triglav 
in dvakrat Kristjan Šipek za 
Roltek Dob. Novo zmago so 
vknjižili nogometaši Kalcer-
ja Radomlje. V gosteh so z 2 
: 5 premagali Krško in ostaja-
jo vodilni na lestvici. Roltek 
Dob je četrti, Triglav pa dva-
najsti. Tekme sedmega kro-
ga bodo že jutri. Roltek Dob 
gosti Brda (ob 16. uri), Kalcer 
Radomlje Rudar Velenje (ob 
16. uri), triglavani pa bodo 
gostovali pri ekipi Jadran 
Dekani. V tretji ligi – zahod 
so odigrali tekme petega kro-
ga. Rezultati: Adria – Tinex 
Šenčur 0 : 3, Šobec Lesce – 
Arol Škofja Loka 1 : 0, Brinje 
Grosuplje – Žiri 6 : 0 in Sava 
Kranj – Svoboda Ljublja-
na 2 : 3. Šenčurjani so med 

gorenjskimi ekipami najviš-
je – na tretjem mestu. V go-
renjski ligi so odigrali tek-
me tretjega kroga. Rezultati: 
SIJ Acroni Jesenice – Visoko 
2 : 2, Bled Hirter – Kranjska 
Gora 0 : 3, Polet – Preddvor 
2 : 1, Velesovo Cerklje – Nak-
lo 3 : 0, Britof – Bohinj 8 : 
0 in Zarica Kranj – Bitnje 

dobrozasenci.si. 2 : 1 Prosti 
so bili nogometaši Nika Že-
lezniki. Na lestvici vodi Bri-
tof. Jutri ob 17. uri se bodo 
začele tekme drugega kro-
ga Pokala Medobčinske no-
gometne zveze Gorenjske. 
Pari so SIJ Acroni Jesenice – 
Triglav, Žiri – Tinex Šenčur, 
Naklo – Arol Škofja Loka, Vi-
soko – Sava Kranj, Bohinj – 
Velesovo Cerklje, Niko Že-
lezniki – Bled Hirter, Zarica 
Kranj – Bitnje dobrozasenci.
si in Preddvor – Šobec Lesce.

Tekmo prvega kroga Po-
kala Pivovarne Union bodo 
jutri odigrali nogometaši 
Domžal. Odhajajo na gosto-
vanje k Iliriji 1911.

Domžalčani premagali 
državne prvake
Gorenjski derbi v drugi nogometni ligi v Kranju je 
dobil Roltek Dob.

Nogometaši kranjskega Triglava (v bordo-belih dresih) so 
na domačem igrišču vknjižili nov poraz. Na prvi tekmi pod 
reflektorji jih je premagal Roltek Dob. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Rokometaši v Ligi NLB so konec tedna odigrali 
tekme drugega kroga. RD Urbanscape Loka je gostil Krko in 
visoko zmagal (28 : 22), potem ko je po polčasu zaostajal z 
11 : 12. Na lestvici so na šestem mestu, v ligi tekmuje 14 ekip.

Loški rokometaši doma premagali Krko

Kranj – Športna dvorana Planina v Kranju bo na praznik sloven-
ske košarke v četrtek, 17. septembra, gostila uvodno dejanje 
nove košarkarske sezone. Na tekmi Superpokala, ki ga skupaj 
s Košarkarsko zvezo Slovenije organizira novi prvoligaš ECE 
Triglav, se bosta pomerili Cedevita Olimpija in Krka. Tekma 
se bo začela ob 20. uri. Zaradi omejitve števila oseb na jav-
nih prireditvah in prostorskih zmožnostih dvorane v Kranju 
vstopnice za tekmo Superpokala ne bodo v prodaji. Uvodno 
dejanje nove košarkarske sezone si bo v živo lahko ogledalo 
le nekaj s strani organizatorjev povabljenih gostov, vsi drugi 
ljubitelji košarke pa v televizijskem prenosu.

V Kranju boj za košarkarsko superpokalno lovoriko

Na kranjskem stadionu 
je bila v soboto prva 
nogometna tekma v 
večernem terminu in z 
umetno razsvetljavo.
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Grega Flajnik

Po kozjanskih gričih
Rogaška Slatina, ki smo 

jo spoznali prejšnji teden, 
je samo dvanajst kilometrov 
oddaljena od Podčetrtka, 
znanega po Termah Olimia. 
Kraja sta povezana z dvo-
smerno kolesarsko stezo, ki 
jo domačini ponosno ime-
nujejo Vonarska kolesarska 
pot. Vonarje so namreč vas, 
ki leži na sredi poti, bližnje 
jezero pa kar kliče po po-
stanku. Podčetrtek je najbolj 
znano izhodišče za kolesar-
jenje po Kozjanskem, pre-
težno gričevnati pokrajini v 
vzhodnem delu Posavske-
ga hribovja. Na Kozjanskem 
lahko obiščete Kozjanski re-
gijski park ali pa gradova 
Podsreda in Planina, Samo-
stan Olimje, nekaj mlinov, 
prangerjev in kozjansko do-
mačijo. Prebivalci Kozjan-
skega, ki so najbolj znani 
kot sadjarji in vinogradniki, 

vsako leto drugi teden v ok-
tobru organizirajo Praznik 
kozjanskega jabolka. 

Ker je v Podčetrtku v tem 
času težko dobiti prenočiš-
če, predlagam, da tokrat zač-
nete kolesarjenje v središču 
Kozjanskega v naselju Koz-
je, ki tudi nudi nekaj mož-
nosti za prenočitev. V kra-
ju si lahko ogledate enega 
redkih delujočih mlinov na 
vodo v Sloveniji, za katere-
ga skrbi družina Kukovič, ki 
na ekološki kmetiji uspešno 
povezujejo tradicionalne na-
čine predelave s sodobnimi. 
Iz Kozjega se skozi vas Buče 
spustite k reki Sotli. V kraju 
Prelasko zavijte levo na glav-
no cesto in potem kolesarite 
po precej prometni cesti do 
Podčetrtka. Tu si lahko ogle-
date muzej kmečkih oro-
dij, v planetariju pa vas po-
peljejo skozi čas od začetka 

nastanka vesolja pa vse do 
konca vidnega vesolja. Lah-
ko pa se odpravite v Terme 
Olimia. Od tu naprej pa v 
nekaj kilometrih dosežete 
vas Olimje, ki leži v zavetju 
gore Rudnica. Vasi daje veli-
čino prelep dvorec, ki je da-
nes spremenjen v prepozna-
ven samostan, kjer prebiva-
jo minoriti. Sladokusci bos-
te lahko obiskali čokoladni-
co ali se ustavili ob igrišču za 
golf Amon, kjer so tudi pre-
nočišča in restavracija. Od 
tu naprej se lahko med vi-
nogradi odpeljete v Virštanj, 
ki je danes znan predvsem 
po vinogradništvu. Središče 
kraja predstavlja nekdanja 
viteška in vinska klet Bano-
vina, ob kateri raste 120 let 
stara vinska trta, iz kraja iz-
haja tudi uveljavljena in pri-
znana znamka vina viršta-
njčan. Od tu se dvignite v vas 

Dobležiče in spustite v Le-
sično. Lahko naredite deset-
kilometrski krog na Gabrje, 
se spustite v Zagorje in obr-
nete nazaj v Lesično. Od tu 
se ob potoku Bistrica spus-
tite v Pilštanj in naprej do 

izhodišča v Kozjem. Ome-
njena trasa je dolga 44 kilo-
metrov. Če vam to ni dovolj, 
se lahko iz Kozjega odpelje-
te do Podsrede in si ogleda-
te grad z bogatimi stalnimi 
zbirkami.

Vonarsko jezero ob kolesarski poti med Rogaško Slatino in 
Podčetrtkom 

Jelena Justin

Pred leti, ko sem stala na 
vrhu Žingarice, sem ga sicer 
opazovala, potem pa za leta 
dolgo nanj pozabila. A ko 
je čas pravi, vsak vrh pride 
na vrsto. Tudi tokrat je bilo 
tako. Danes bomo obiskali 
Psinski vrh (Sinacher Gupf). 
Vrh je kljub legi pod gozdno 
mejo zanimivo razglediš-
če na severna ostenja Kara-
vank, na Vrtačo, Stol in Vaj-
než. Gore, ki na slovenski 
strani kažejo svojo milo, po-
večini travnato podobo, so z 
avstrijske strani divje, skal-
nate in prepadne.

Peljemo se čez mejni pre-
hod Ljubelj proti Celovcu. 

Na koncu znamenite S-
serpentine zavijemo levo 
na lokalno asfaltirano cesto 
proti Žabnici (Bodental). Po 
treh kilometrih pripeljemo v 
Slovenj Plajberk. Cesti sledi-
mo naprej, na levem ovinku, 
ki se nadaljuje proti Žabnici, 
pa zavijemo desno in kmalu 
opazimo oznake za Psinski 
vrh (Sinacher Gupf). 

S parkirišča nadaljujemo 
desno po asfaltirani cesti, 
ki višje postane makadam-
ska. Vstopimo znotraj ogra-
de, ki označuje prepoved na-
daljnje vožnje. Hitro dose-
žemo zasebno hišo. Nada-
ljujemo po makadamu, do-
sežemo kapelico in lovsko 
kočo, ko se približujemo 

sedlu Vranjica (Orienza-
sattel). S sedla nadaljuje-
mo po levi cesti, desna ces-
ta bi nas peljala proti Žinga-
rici. Levo cesto po nekaj ko-
rakih zapustimo, saj se levo 
strmo navzgor v gozd odce-
pi označena planinska pot. 
Pot se prečno vzpenja po 
gozdnem pobočju, doseže 
precej veliko gozdno pose-
ko. Vzpon poteka v okljukih, 
a je ponekod precej strm. Na 
vrhu poseke se nam odpre 
pogled proti Dravski dolini. 
Sledi manj strm del poti, ki 
poteka ob gozdnem grebe-
nu. Ko planinska pot gre-
ben zapusti, preide v strma 
pobočja. Strmina je pone-
kod precejšnja in pot pote-
ka tudi med skalami, kjer si 
moramo nekajkrat pomaga-
ti z rokami. Pod vrhom pot 
še nekajkrat zavijuga v ok-
ljukih. Tik pod vrhom stopi-
mo iz gozda in se po travna-
tem slemenu sprehodimo 
do vrha Psinskega vrha – ki 
ga označuje velik križ – z vpi-
sno skrinjico in lično klopjo, 
ki ponudi udoben počitek. 

Vrh nam postreže z malce 
drugačnim pogledom na ve-
rigi Karavank, saj se nam po-
kažejo severna ostenja Stola, 
Vajneža in Struške. Levo od 
njih so seveda Vrtača, pa Ze-
lenjak in Palec.

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona, a predlagam, da pod 
strmim delom, tam na tistem 
gozdnem pomolu, ko bi mo-
rali zaviti levo navzdol, nada-
ljujemo po neoznačeni stezi-
ci, ki se ponekod precej strmo 
v okljukih spušča skozi gozd. 

Pot je lepo sledljiva in nobe-
nih težav ni, da bi zašli.

Neoznačena stezica na 
makadamsko cesto pride 
pri lovski koči, mimo katere 
smo šli pri vzponu. Pri koči 
zavijemo desno in se mimo 
zasebne hiše spustimo do 

izhodišča v Slovenj Plajber-
ku, kjer nas čaka jekleni ko-
njiček. 

Nadmorska višina: 1577 m
Višinska razlika: 577 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet:  Psinski vrh/Sinacher Gupf (1577 m n. m.)

Zazrti v severno  
obličje Karavank
Severno od Stola in Vrtače leži lahko dostopen vrh, ki pa se lahko pohvali s 
precejšnjo strmino. Drugačno videnje severnega obraza Karavank.

Strmina v gozd narašča. Po dežju zna biti tale vzpon malce 
neprijeten. / Foto: Jelena Justin

Na vrhu je ogromen križ, razgled pa postreže z divjino severnega obličja Karavank. 

Psinski vrh, kot ga vidimo z asfaltirane ceste / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Gorenjskem, kjer 
je govedoreja najpomemb-
nejša kmetijska dejavnost, je 
pridelovanju krme za gove-
da prilagojeno tudi poljedel-
stvo. Po podatkih iz zbirnih 
vlog za kmetijska plačila za-
seda koruza na Gorenjskem 
3500 hektarjev ali približno 
polovico vseh njiv. Površine, 
namenjene koruzi, so se v 
zadnjih petindvajsetih letih 
povečale približno za petino, 
kar je bila predvsem posle-
dica krepitve govedoreje na 
območjih, kjer so nekdaj pri-
delovali krompir. V zadnjih 
letih se obseg pridelovanja 
koruze ne spreminja, večino 
površin, okrog 3400 hektar-
jev, zaseda koruza za silira-
nje, le približno sto hektar-
jev je koruze za zrnje.

Dovolj padavin, ugodne 
temperature

Letos so bili za pridelova-
nje koruze dobri pogoji, v 
času rasti je bilo dovolj pada-
vin, temperature so bile do-
kaj optimalne, ni bilo nobe-
nega dolgotrajnega sušne-
ga stresa. Izmerjeni podat-
ki kažejo, da bo letošnje leto 
glede padavin in temperatur 
dokaj blizu povprečju za ob-
dobje 1971–2000. Letos tudi 
ni bilo večjih težav z bolez-
nimi in škodljivci, nekaj pro-
blemov je bilo le spomladi. 
V obdobju med 2. in 10. ma-
jem so temperature ponoči 

padle pod pet stopinj Celzija 
in takrat je že vznikla koru-
za postala rdeča, ker koreni-
ne niso mogle črpati iz zem-
lje dovolj fosforja za rast; z 
otoplitvijo pa je motnja mi-
nila. »To je bilo opaziti pred-
vsem pri koruzi na zbitih 
tleh, v takih primerih koruzi 
zelo pomaga okopavanje,« 
pojasnjuje Kalanova in do-
daja, da je koruzni hrošč si-
cer navzoč, vendar večje ško-
de za zdaj še ne povzroča. 

Koruzni hrošč še ne 
povzroča večje škode

»Na njivah, kjer upošteva-
jo kolobar, s hroščem niti ni 
problemov, a tam, kjer ne ko-
lobarijo, se spomladi, ko ko-
ruza začne intenzivno rasti, 
pojavi gosji vrat, ki je posle-
dica slabih korenin, s kateri-
mi se prehranjuje hrošč. Na 
takih njivah razvije koruza 
manjše storže kot na njivah, 

kjer upoštevajo kolobar. Pri 
koruzi za siliranje se to manj 
opazi oziroma je to bolj opa-
zno v sušnih letih,« ugotavlja 
Kalanova in navaja, da so le-
tos ob koncu julija na eni od 
opazovanih lokacij našteli v 
enem tednu več kot šeststo 
ujetih hroščev. To pomeni, 
da je hrošč na tej lokaciji zelo 
navzoč in da je prizadel že 
tudi korenine na koruzi.  

Z žetvijo ni treba hiteti

Kot ugotavlja Marija Ka-
lan, se je na Gorenjskem že 
začelo spravilo oziroma si-
liranje koruze nižjih zrelo-
stnih razredov, ki so jo na 
kmetijah, usmerjenih v pri-
rejo mleka, posejali zato, da 
bi si ob pomanjkanju sta-
re zaloge silaže zagotovi-
li stabilnost krmnega obro-
ka. »Sicer pa z žetvijo ni tre-
ba hiteti. Vsak pridelovalec 
naj na podlagi mlečne črte 
v zrnju ugotovi, kdaj je ko-
ruza primerno zrela; letos, 
ko je koruznica še zelo zele-
na, je tak način določanja pri-
merne zrelosti nujen. Mleč-
no črto je možno ugotavljati 
na prelomljenem storžu, pri 
tem pa je pomembno, da je 
storž odvzet v koruzi, ki ras-
te najmanj v sedmi vrsti od 
roba njive. Svetovalci za pre-
hrano krav molznic priporo-
čajo, da naj bo mlečna črta 
na zrnju ob žetvi vsaj na po-
lovici zrnja,« pravi Kalanova 

in dodaja: »Dozorevanje ko-
ruze je odvisno tudi od tal in 
gnojenja, pri tem pa je na tež-
jih, bolj globokih tleh in na 
njivah, ki so bile dobro pog-
nojene z dušikovimi gnoji-
li, dozorevanje bolj počasno. 
Dozorevanje je odvisno tudi 
od zrelostnega razreda hibri-
da, ki pridelovalcem pove, 
kolikšna mora biti v času ras-
ti do tehnološke zrelosti za 

žetev zrnja vsota efektivnih 
temperatur nad temperatu-
ro deset stopinj Celzija. Za 
zrelostni razred FAO 300 je 
vsota 1200 stopinj, za razred 
400 je 1305 stopinj in za ra-
zred 500 1415 stopinj, pri si-
lažni koruzi, ki jo je treba po-
žeti v času voščene zrelosti, 
pa se vsota zmanjša približ-
no za četrtino. V sredo, 9. 
septembra, je glede na vre-
me in podatke agencije za 
okolje temperaturna vsota za 
postajo Brnik znašala 1088 
stopinj. To pomeni, da bi bili 
hibridi zrelostnega razreda 
300 glede na zahtevano tem-
peraturno vsoto primerni za 
žetev v drugi polovici tega te-
dna, hibridi, ki so bili sejani 
konec maja, v zadnjih dese-
tih dneh septembra, hibridi 
višjih zrelostnih razredov pa 
še kasneje.«

Splača se potruditi

Pridelek koruze bo letos 
dober, morda celo najbolj-
ši v zadnjih desetih letih. Na 
marsikateri kmetiji ne bodo 
mogli vse silaže spraviti v si-
lose in bodo na njivi ali ob 
silosu naredili silažni kup, a 
kot pravi Kalanova: »Splača 
se potruditi in pospraviti pri-
delek čim bolj kakovostno. 
Že prihodnje leto je lah-
ko suša, slaba letina, dobro 
konzervirana silaža pa je po 
izkušnjah živinorejcev upo-
rabna tudi do dve leti.« In na 
kaj je treba biti pozoren pri 
siliranju? »Pomembno je, 
da je koruza ob žetvi primer-
no zrela in da pri siliranju si-
lažo dobro potlačijo in silaž-
ni kup čim prej pokrijejo,« 
opozarja Kalanova. 

Dober pridelek koruze
»Letos so bili za rast koruze ugodni pogoji, zato bo tudi pridelek dober, morda celo najboljši v zadnjih 
desetih letih,« ugotavlja Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu (KGZ) Kranj, in dodaja, da letos tudi ni bilo večjih problemov z boleznimi in škodljivci.

Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v KGZ 
Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Žetev se je sicer že začela, a večina koruze še stoji.

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, kmetija Šifrer 
iz Žabnice ter semenarske hiše, ki oskrbujejo 
kmetije s semenom koruze, prirejajo jutri, v sredo, 
z začetkom ob 10. uri na Šifrerjevi njivi v Bitnjah 
strokovno srečanje pridelovalcev koruze. Marija 
Kalan bo predstavila letošnje pogoje pridelave koruze, 
Ana Demšar - Benedičič ekonomiko pridelovanja, 
predstavniki semenarskih hiš pa hibride koruze. 
Udeleženci si bodo ogledali tudi poskusni nasad, v 
katerem je 28 hibridov koruze zrelostnih razredov 
FAO 330 do FAO 550.

Po kalkulaciji 
Kmetijskega inštituta 
Slovenije so letos stroški 
pridelave koruze, brez 
stroškov žetve, znašali 
1040 evrov za hektar in 
so bili na lanski ravni. 
Kolikšna bo dejanska 
cena pri prometu s 
koruzo, bo odvisno od 
povpraševanja; ponudba 
pa bo glede na letino 
verjetno kar dobra.  

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je v petek na 
dopisni seji na predlog mi-
nistrice za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Ale-
ksandre Pivec izdala od-
ločbo o razrešitvi Damjana 
Oražma s položaja direktor-
ja Zavoda za gozdove Slove-
nije, na isti seji pa tudi odloč-

bo o imenovanju Janeza Lo-
garja za vršilca dolžnosti di-
rektorja zavoda. Logar bo vo-
denje zavoda prevzel danes, 
v torek, in ga bo kot vršilec 
dolžnosti vodil do imenova-
nja novega direktorja, ki ga 
bodo izbrali z razpisom, ozi-
roma najdlje eno leto, to je 
do 14. septembra prihodnje 
leto. Po izobrazbi je univer-
zitetni diplomirani inženir 
gozdarstva in magister zna-
nosti s področja krajinske 
arhitekture, v zavodu je za-
poslen že več kot šestindvaj-
set let, zdaj kot vodja kranj-
ske območne enote zavoda. 
Po oceni ministrice za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je zelo primeren za vode-
nje zavoda.

Vlada brez konkretnih 
pojasnil 

Vlada se je z razlogi za raz-
rešitev Damjana Oražma, 
ki je vodil zavod za gozdove 
od konca leta 2013, seznani-
la že na eni od prejšnjih sej, 
a jih javnosti ni konkretno 
pojasnila. Po petkovi dopi-
sni seji je navedla le to, da je 
pristojni organ dolžan raz-
rešiti direktorja pred pote-
kom mandata, če direktor 
pri svojem delu ne ravna po 
predpisih in splošnih aktih 
zavoda, ne izpolnjuje skle-
pov organov zavoda ali rav-
na v nasprotju z njimi, z ne-
vestnim ali nepravilnim de-
lom povzroči zavodu večjo 
škodo, zanemarja ali malo-
marno opravlja svoje dolž-
nosti, tako da nastanejo ali 

bi lahko nastale hujše mo-
tnje pri delovanju zavoda.

Oražem vse očitke zavrnil

V javnosti je bilo slišati več 
očitkov na račun Oražmove-
ga dela – o mobingu nad za-
poslenimi, zlorabi položa-
ja, nezakonitem izplačeva-
nju povečanega obsega dela 
in nadurnega dela, spornem 

zaposlovanju, neodzivnosti 
pri zagotavljanju denarja 
za delovanje javne službe s 
področja divjadi in lovstva 
ter pri zagotavljanju pogojev 
za delo intervencijske skupi-
ne za primere težav z veliki-
mi zvermi, o spornih poslih 
med zavodom za gozdove in 
Slovenskimi državnimi goz-
dovi, kraji lesa v državnih 
gozdovih ... Oražem je na 

srečanju z novinarji vse očit-
ke zavrnil, med drugim je 
dejal, da je izguba v loviščih 
s posebnim namenom pos-
ledica zmanjšanja števila go-
stov, ki ga je povzročila ko-
ronakriza. Kar zadeva kraje 
lesa v državnih gozdovih, za-
vod izdaja le odločbe o pose-
ku, ni pa pristojen za nadzor 
nad posekanim lesom. Na 
očitek o spornem delovanju 
njegovega zasebnega pod-
jetja je odgovoril, da nikdar 
ni opravljalo dejavnosti, ki 
so enake ali podobne dejav-
nostim zavoda. Pri zaposli-
tvi družinske članice na za-
vodu za gozdove si je prislu-
žil opomin protikorupcijske 
komisije, a – kot pravi Ora-
žem – le zato, ker pred pod-
pisom pogodbe o zaposli-
tvi ni o tem pisno seznanil 
predsednika sveta zavoda.

Zavod za gozdove 
bo vodil Janez Logar
Vlada je za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda 
za gozdove Slovenije imenovala Janeza Logarja, 
vodjo kranjske območne enote zavoda.

Janez Logar, novi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za 
gozdove Slovenije

Novega vodjo območne 
enote Kranj bodo izbrali 
z javnim razpisom, dotlej 
pa bo enoto vodil Janez 
Logar.
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Simon Šubic

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju se je nadalje-
vala pravda, s katero druži-
na Eržen od države oziro-
ma Družbe za avtoceste v 
RS (Dars) zahteva plačilo 
114.380 evrov odškodnine 
za zmanjšano vrednost nji-
hove nepremičnine, ki jo je 
povzročila rekonstrukcija 
viadukta Peračica pred deve-
timi leti. Potem ko je prvo-
stopenjsko sodišče oktobra 
lani z vmesno sodbo odlo-
čilo, da Erženovim pripada 
odškodnina, in se je držav-
no odvetništvo nanjo prito-
žilo, med drugim tudi zara-
di zastaranja, je zdaj še Viš-
je sodišče v Ljubljani odloči-
lo, da Erženovim odškodni-
na pripada. Pri tem je del-
no pritrdilo državnemu od-
vetništvu, da je zastarala 
škoda kot posledica negativ-
nih emisij zaradi izgradnje 
prvotnega viadukta iz leta 
1967, ne pa tudi zaradi re-
konstrukcije viadukta, ki je 
bil leta 2011 zgrajen povsem 
na novo in povečan, s čimer 
se je za vozni pas približal 
nepremičnini Erženovih. 

Država: Ni dokazov,  
da sneg pada na hišo

Tožnikom torej po mne-
nju višjega sodišča pripa-
da odškodnina zaradi pre-
komernih emisij, ki so pos-
ledica izgradnje novega vi-
adukta. Gre zlasti za več-
je kepe snega in plundre, ki 
ob zimskem pluženju z via-
dukta padajo na parcelo Er-
ženovih, tudi na streho nji-
hove hiše. Državni odvetnik 

Marko Čadež je na zadnjem 
naroku na kranjskem so-
dišču poudaril, da je sodba 
višjega sodišča govori zgolj 
o možnosti padanja snega 
na streho, ne pa tudi, da de-
jansko pada. »Sodni izvede-
nec je v tej zadevi že pojas-
nil, da bi do padanja lahko 
prišlo le ob uporabi snežne 
freze, ki bi odmetavala sneg 
z viadukta. Tožeča stranka 
pa ni trdila oziroma doka-
zala, da upravljavec viaduk-
ta dejansko odstranjuje sneg 
z vozišča na ta način, kar bi 
lahko povzročilo padec sne-
ga na objekt. Upoštevati je 
treba tudi količino snežnih 
padavin od leta 2011 naprej, 
saj je z njo povezan način 
odstranjevanja snega z vo-
zišča. Glede na majhne ko-
ličine snega v tem obdobju 
upravljavec freze ni upora-
bljal, ampak le pluženje, ki 
ne povzroča padanja snega z 
viadukta,« je navedel Čadež. 

Pooblaščenec tožnikov Ma-
tej Gašperšič pa je navedel, da 
so Erženovi že dokazali po-
škodbe, ki so na strehi nasta-
le zaradi snega, zato po nje-
govem ni pomembno, koliko 
snega je bilo v zadnjih devetih 
letih, saj očitno tudi pri manj-
ših količinah ob pluženju pri-
haja do poškodb na objektu. 
To po njegovem pomeni, da 
bi osebo, ki bi stala na parce-
li Erženovih med pluženjem 
viadukta, sneg najmanj poš-
kodoval. 

Odvetnik: Le kdo bi dobil 
gradbeno dovoljenje

»Objekt pod viaduktom je 
povsem neprimeren za bi-
vanje, celotna parcela pa je 
uporabna le, ko ni snega. Le 
kdo bi danes dobil gradbe-
no dovoljenje na tej parceli, 
saj bi mu Dars zagotovo na-
sprotoval,« je poudaril. Od-
vetnik je vnovič opozoril tudi 

na neenakopravno obravna-
vo Erženovih v primerjavi s 
podobnim primerom ob vi-
aduktu Dobruša v Mošnjah, 
kjer so hišo pod viaduktom 
odkupili in porušil.

S slednjim se očitno stri-
nja tudi sodnica Maja Zor-
man Krč, saj je dejala, da 
bi bilo tudi zaradi primera 
pri viaduktu Dobruša edi-
no pravično, da Erženovi 
prejmejo primerno odško-
dnino. Državnega odvetni-
ka Marka Čadeža je zato po-
barala, ali res ni na strani dr-
žave pripravljenosti za skle-
nitev poravnave s tožniki. 
Odgovoril je, da v tej zade-
vi zastopa Dars, od katere-
ga pa do zdaj ni prejel no-
benih takšnih navodil, se je 
pa zavezal, da jih bo o tem 
še enkrat povprašal. Sodnica 
je nazadnje sprejela sklep o 
postavitvi izvedenca, da oce-
ni manjvrednost nepremič-
nine zaradi padanja snega. 

Skačejo tudi samomorilci

Erženovi hiše ob viaduk-
tu Peračica ne uporabljajo že 
več let. Kot so navedli v tožbi, 
ki jo je vložil že pokojni La-
dislav Eržen, pravdo pa zdaj 
nadaljujeta žena Slavica in 
sin Vili, v njej bivanje ni več 
mogoče, saj jim je po rekon-
strukciji viadukta usahnil 
edini vir vode na parceli, na 
parcelo in hišo pa z viadukta 
ne pada le sneg, ampak tudi 
avtomobilski deli in registr-
ske tablice, steklenice in dru-
gi trdi predmeti. Za name-
ček je s 70-metrskega viaduk-
ta skočilo že več samomoril-
cev, eden je celo pristal le de-
set metrov pred pragom hiše. 

Sodišče bo ovrednotilo vpliv 
snega, ki pada z viadukta
V nadaljevanju odškodninske pravde družine Eržen zoper državo bo sodišče ovrednotilo, za koliko se je 
zmanjšala vrednost njene nepremičnine zaradi padanja snega ob pluženju viadukta Peračica.  

Tožnika Vili in Slavica Eržen vztrajata pri odškodninskem 
zahtevku zaradi zmanjšane vrednosti nepremičnine pod 
viaduktom Peračica. / Foto: arhiv GG

Bled – Blejski policisti so v soboto popoldan obravnavali vozni-
ka, ki je zaradi kombinacije neprilagojene hitrosti in vinjenosti 
(0,82 mg/l) zapeljal izven vozišča in se še s tremi potniki 
prevrnil. V nesreči je nastala samo materialna škoda, policisti 
pa jo obravnavajo kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega 
prometa. Povzročitelju so odredili še strokovni pregled. Go-
renjski prometni policisti pa so v nedeljo dopoldan na podlagi 
prijave na avtocesti obravnavali voznika z 1,16 mg/l alkohola. 
Po postopku ga je s kraja odpeljal taksi.

Domov se je odpeljal s taksijem

Simon Šubic

Kranj – Na Slovenskem trgu 
v Kranju bo jutri med 10. in 
14. uro potekal Dan brez al-
kohola. Dogodek bo potekal 
v okviru projekta SOPA – 
Skupaj za odgovoren odnos 
do pitja alkohola, ki ga izva-
jajo tudi na Območni eno-
ti Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) Kranj. 
Namenjen je ozaveščanju 
javnosti o projektu SOPA in 
o škodljivih posledicah čez-
mernega pitja alkohola. Ob 
tem vse obiskovalce in obi-
skovalke prosijo za upošte-
vanje zaščitnih ukrepov.

»Začeti želimo pogovor 
o opuščanju nezdravih ži-
vljenjskih navad ter nuditi 
oporo pri zdravih življenj-
skih izbirah v našem vsak-
danu. Na naših stojnicah 

bodo obiskovalci lahko do-
bili informacije o naših ak-
tivnostih, o problemati-
ki pitja alkohola v sloven-
ski družbi, predstavili bomo 
zdrave alternative in načine 
ter kako vzpostaviti odgovo-
ren odnos do pitja alkoho-
la,« napovedujejo v NIJZ, ki 
je v Kranj povabil tudi pred-
stavnike različnih nevlad-
nih organizacij, kot so Dru-
štvo za zdravje srca in oži-
lja Slovenije – Podružnica 
za Gorenjsko, Šent – Slo-
vensko združenje za dušev-
no zdravje – Dnevni center 
Radovljica, Društvo prija-
teljev mladine Škofja Loka, 
Župnijska karitas Radovlji-
ca, Zavod RS za zaposlova-
nje iz Urada za delo Rado-
vljica. Na voljo za izjave bo 
Petra Može (041 805 440) z 
OE NIJZ Kranj.

Jutri Dan brez alkohola

Simon Šubic

Kranj – Še malo manjka, pa 
se bo število opravljenih in-
tervencij gorskih reševal-
cev v letu 2020 povzpelo na 
400, večina njih je bila reše-
valnih akcij. Tudi zadnji ko-
nec tedna, ko so bile gore za-
radi lepega vremena polne 
obiskovalcev, gorski reševal-
ci niso počivali.

V nedeljo so že kmalu po 
8. uri posredovali pri Koči 

pri Sedmerih jezerih, kjer si 
je planinka poškodovala gle-
ženj in ni mogla sestopiti. 
Pomagali so ji bohinjski gor-
ski reševalci in dežurna eki-
pa GRS z Brnika. Planinko 
so oskrbeli in s policijskim 
helikopterjem prepeljali v je-
seniško bolnišnico. Nekaj ur 
kasneje so tja s helikopter-
jem prepeljali tudi planinko, 
ki je v Koči na Golici dožive-
la epileptični napad. V nede-
ljo zvečer so bohinjski gorski 

reševalci pomagali še petim 
planincem, ki so omagali na 
planini Uskovnica. Prepelja-
li so jih v dolino. 

V soboto je na Tominško-
vi poti na Triglav omagala 
planinka, ki so jo s helikop-
terjem prepeljali v jeseniško 
bolnišnico.

V petek nekaj pred 8. uro 
si je pohodnica pri Trigla-
vskem domu na Kredari-
ci poškodovala koleno, zato 
ni mogla nadaljevati poti. V 

jeseniško bolnišnico so jo 
prepeljali s policijskim heli-
kopterjem. Enako velja tudi 
za pohodnika, ki si je opol-
dne pod vrhom Ratitovca 
poškodoval gleženj, in za 
planinko, ki so jo v gozdu pri 
Begunjah hudo opikale ose. 

V petek zvečer pa so s 
helikopterjem v ljubljan-
ski klinični center odpelja-
li planinko, ki si je v bližini 
Doma Planika poškodovala 
gleženj. 

V dolino jih je odpeljal helikopter
Dežurna ekipa gorskih reševalcev na Brniku je s policijskim helikopterjem minuli konec tedna odletela 
po več poškodovanih planincev.

Stara Fužina – V petek opoldan je na težko dostopnem kraju 
v Stari Fužini moški pri izvajanju del na strehi padel s senika. 
Posredovali so gorski reševalci iz Bohinja, ki so poškodova-
nega moškega oskrbeli in s terenskim vozilom prepeljali v 
dolino, kjer so ga prevzeli blejski reševalci. V Podreči pa se 
je v petek popoldan pri izvajanju del na visokem daljnovo-
du poškodoval delavec. Z vrha je padel na enega od krakov 
daljnovoda in obvisel na višini. Po ugotovitvah policije je šlo 
za neprevidnost pri uporabi varovalne opreme. Na tla so ga 
spravili kranjski poklicni gasilci, nato so ga kranjski reševalci 
odpeljali v bolnišnico. 

Med delom padla z višine

Kranj – V petek okoli 22.30 se je zaradi pozabljene hrane na 
štedilniku začelo močno kaditi iz stanovanja na Šempetrski 
ulici v Stražišču pri Kranju. Posredovali so gasilci, ki so odprli 
vrata stanovanja in na kavču našli spečo osebo. Odnesli so 
jo na prosto in jo oskrbeli do prihoda kranjskih reševalcev. 
Nazadnje so še prezračili stanovanje. 

Med kuhanjem zaspal na kavču

Jesenice – V soboto popoldan je na Cesti 1. maja na Jesenicah 
delavec z gradbenim strojem na zasebnem zemljišču poško-
doval plinsko napeljavo. Jeseniški poklicni gasilci so zavarovali 
območje, skupaj s policisti iz bližnjih objektov evakuirali devet 
oseb, zaprli varnostne ventile in v sodelovanju z upravljavcem 
plinske napeljave onemogočili nadaljnje uhajanje plina. Ne-
gativne posledice za okolje niso nastale, pravijo na policiji.

Zaradi plina evakuirali devet oseb

Kamnik – Pomoč policistov je v soboto potrebovala natakarica 
v enem izmed gostinskih lokalov v Kamniku, ki je imela težave 
z gostom. V lokal je namreč prišel pijan občan in zahteval alko-
holno pijačo, ki pa mu je ni hotela postreči. Moški je zato začel 
vpiti in razmetavati po lokalu, pomiril pa se ni niti ob prihodu 
policistov, saj so ti v zapisniku navedli, da se je še naprej vedel 
izrazito agresivno, vpil in krilil z rokami ter se kljub pozivu 
policista ni umiril. Moški se je moral strezniti v policijskih 
prostorih, poročajo kamniški policisti, ki so mu napisali še 
plačilni nalog zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.

Jezen, ker mu niso postregli alkohola

KRATKE NOVICE



Alenka Brun

Čebelarska pesem 
je nastala pred 
približno 15 leti. 
Po besedah Boš-
tjana Noča, pred-

sednika Čebelarske zveze 
Slovenije (ČZS), sodelovan-
je ČZS z Avseniki sega že v 
leto 2003, ko je Franc Šivic 
napisal besedilo za Čebelar-
sko pesem, Slavko Avsenik 
in Slavko Avsenik mlajši pa 
sta skladbo glasbeno uredi-
la in pesem je postala urad-
na himna slovenskih čebe-
larjev. Čebelarska zveza Slo-
venije je tako postala edina 
čebelarska zveza na svetu, ki 
ima svojo himno. 

Ker je bila skladba doslej 
posneta le v godbeni oziroma 
zborovski različici, se je Sašo 
Avsenik s svojim ansam-
blom odločil, da ji nadene 
tudi narodno-zabavni zven. 
K projektu so povabili Čebe-
larsko zvezo Slovenije, Boš-
tjan Noč pa je ob tej prilož-
nosti povedal: »Veseli nas, da 
sodelovanje nadaljujemo in 

nadgrajujemo z Ansamblom 
Saša Avsenika. Združujemo 
skupne zgodbe, saj se zaveda-
mo, da smo Slovenci v marsi-
čem edinstveni in s tem pre-
poznavni doma in v svetu – 
in to sta zagotovo Avseniko-
va glasba in kranjska čebela.«

Pesem je že dobila tudi 
videospot, posnetki pa so nas-
tali v okolici Čebelarskega 

centra na Brdu pri Lukovici, 
kjer ima Čebelarska zveza 
Slovenije sedež, in na Jurči-
čevi domačiji na Muljavi. Pri 
videospotu pa so sodelovali 
še člani Kulturnega društva 
Josip Juričič z Muljave, otro-
ška folklorna skupina Iskra-
emeco Kranj, Zavod Prijet-
no domače iz Ivančne Gori-
ce ter konjar Rajko Sinjur z 

Rogačeve kmetije.
»Veliko mojih spominov 

na otroštvo sega na doma-
či vrt, kjer je imel stari ata 
Slavko postavljen čebelnjak 
in v njem kar nekaj panjev. 
Na ta način sem spoznal svet 
čebel, čebelarstva, hkrati pa 
občutil tudi prvi pik čebele. 
(smeh) Z aktualno skladbo 
želimo med drugim na neki 
način ozaveščati Slovence o 
pomenu čebel za naše živ-
ljenje, o tradiciji slovenske-
ga čebelarstva, hkrati pa bi 
radi s pomočjo pesmi pouči-
li o vsem tem tudi naše naj-
mlajše poslušalce,« so bile 
besede Saša Avsenika ob izi-
du nove skladbe. V času sne-
manja kadrov za novi vide-
ospot je Čebelarska zveza 
namreč poskrbela še, da so 
tudi člani skupine spozna-
li del učne poti o čebelars-
tvu, ki jo imajo pripravljeno 
na svojem sedežu, se sreča-
li s čebelarjem in okusili tra-
dicionalni slovenski mede-
ni zajtrk.

ČEBELARSKA PESEM
Ob koncu poletnih dni Sašo Avsenik s svojimi glasbeniki predstavlja skladbo z naslovom Čebelarska 
pesem. Upa, da bo navdušila tudi najmlajše med poslušalci.

Svet čebel so člani Ansambla Saša Avsenika spoznali tudi od blizu. / Foto: Rok Mlinar (arhiv ansambla)

Srečali so se tudi s čebelarjem. / Foto: Rok Mlinar (arhiv ansambla)

Janez Kuhar

P
ri Lombarjevih, do 
domače Pr’ Knet, v 
Cerkljah je bilo leto-
šnjega 20. avgusta, 
na pred večer praz-

novanja rojstnega dne, vese-
lo. Slavljenec je bil Matej 
Lombar, dopolnil pa je štiri-
deset let. Največje preseneče-
nje za Mateja je bila zagoto-
vo povorka štiridesetih trak-
torjev Deutz in Zetor, v kate-
ri so sodelovali kmetje iz cer-
kljanske občine. Po povor-

ki so mu pred hišo sosed-
je in prijatelji postavili dvaj-
set metrov visok mlaj. K mla-
ju pa so pripeljali tudi pose-
bno napravo, tako imenova-
ni  knetomat. Delovanje  te 
posebne naprave sta Mate-
ju predstavila Miha Zorman 
in Robi Rebernik. Če si vanjo 
vstavil na primer krompir, si 
dobil ven čips, za vstavljeno 
koruzo pa si dobil ven pokov-
ko. Če pa si dal v »knetomat« 
mleko, pa si iz avtomata dobil 
čokoladno mleko ...

V Lombarjevi družini so se 
rodili staršema, mami Jožici 

in očetu Andreju, trije otroci: 
Andrej, Damjana in Matej. 
Matej  je ostal na kmetiji, kjer 
se ukvarjajo z živinorejo in s 
poljedelstvom. Vendar ved-
no najde čas tudi za pomoč 
sočloveku. Osnovno šolo je 
obiskoval v Cerkljah, poklic-
no šolo za mizarja pa v Škof-
ji Loki. Poročil se je leta 2011. 
Z ženo Špelo, sicer Kranjčan-
ko, imata štiri otroke: Polo-
no, Ajdo, Manco in Meto. V 
željah je skromen, ob jubi-
leju si je zaželel samo zdra-
vja. »Drugo bomo že ''pošti-
mali'',« je dodal slavljenec in 

ugotovil, da po dopolnjenem 
štiridesetem ni prav nič dru-
gače, kot je bilo še nekaj dni 
prej. 

Glavno praznovan-
je  domačih, prijateljev in 
sosedov pa je bilo v nedeljo 
v prijetni senci pod doma-
čim kozolcem, za  uspešno 
izvedeno povorko, postavi-
tev mlaja in izdelavo »kneto-
mata« pa so poskrbeli Miha 
Zorman z Jasmino, Blaž in 
Žan Bobnar, Robi Rebernik, 
Sandi Hafnar, Marjan Mazi, 
Alan Delia, Simon Ribnikar, 
Nejc Zrim in Andrej Bohinc.

ROJSTNODNEVNI 
»KNETOMAT«
Matej Lombar iz Cerkelj je konec avgusta dopolnil 
štirideset let. Na predvečer rojstnega dne so mu  
pred domačo hišo postavili mlaj, praznovanje 
pa je popestrila povorka štiridesetih traktorjev. K 
mlaju pa so pripeljali še novi »knetomat«.

Slavljenec Matej z ženo Špelo in otroki / Foto: Janez Kuhar

»Knetomat«, ki spreminja mleko v čokoladno mleko ... 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

D
avid Kumer in 
Namphueng, ki 
prihaja iz Ban-
gkoka, živita v 
Soteski, malce 

zunaj iz Kamnika. Zakon-
ca in njuno kulinarično 
ekipo smo srečali najprej 
na Kul petku v Kamniku, 
potem pa še na Kranski kuh-
ni v Kranju. Znameniti pad 
thai, piščanec ali zelenjava z 
indijskimi oreščki ali bam-
busom in rižem, domači 

spomladanski zavitki, za 
najmlajše palačinke z bana-
no, za žejne osvežilni tajski 
ledeni čaj iz ribeza in limo-
nine trave so bili na meni-
ju njune stojnice. Namp-
hueng razloži, da je pri njih 
sicer tradicija kombiniranja 
limonine trave z nekaj mete 
za hladni ledeni čaj; pozna-
jo pa tudi toplega, kjer zdru-
žijo limonino travo z ingver-
jem. »Njihov čaj je precej 
bolj sladek, kot smo vajeni 
pri nas. Sladkajo pa ga s slad-
kornim sirupom,« jo dopol-
ni David, ki se je s tajskimi 

okusi spoznal pred leti, ko je 
šel v Bangkok na tritedensko 
izobraževanje. Tam je srečal 
Namphueng, ki je kuhala in 
stregla v hotelu, kjer se je on 
učil. Preskočila je iskrica in 
danes skušata tajsko hrano 
približati Gorenjcem in tudi 
širše.

David pravi, da mu je taj-
ska hrana všeč ravno zato, 
ker ne dopušča odstopan-
ja. »Ne moreš med kuho 
menjati sestavin, ker ti ene 
zmanjka ali si nanjo poza-
bil. Tajska kuhinja spada 
tudi med najhitrejše kuhi-
nje. Nobena kuhinja ne 
more toliko ljudi postre-
či hkrati tako hitro,« pojas-
ni David. »Zahteva pa viso-
ke temperature pri kuhi in 
tudi gibi so bolj komplici-
rani. Mi na primer nismo 
navajeni mešanja z zaje-
malko. Pa nikoli na kon-
cu ne dobiš enakega okusa 
pri eni jedi. Recept je lahko 
zelo dober, a ker so surovi-
ne sveže in ker enkrat dobiš 
sadje za jed bolj zrelo, dru-
gič manj, ni končni rezultat 
nikoli enak.« In Tajci prak-
tično ne solijo, uporabljajo 

pa veliko sladkorja, še doda 
David.

Zakonca nam zaupata 
recept za bananine palačin-
ke za štiri osebe.

Sestavine: 160 g moke, žli-
čka pecilnega praška, 0,5 žli-
čke soli, dve žlici kokosovega 
sladkorja, 150 ml mleka, jaj-
ce, dve žlici kokosovega olja, 
ena banana. 

Postopek: banano olupi-
mo in zmeljemo v mešal-
niku. Stresemo jo v posodo, 
dodamo mleko, moko zme-
šamo s pecilnim praškom, 
jajcem in dodamo še preo-
stale sestavine. Vse dobro 
premešamo z mešalnikom. 
Maso pustimo stati v hladil-
niku približno deset minut. 
Nato z majhno zajemalko 

zajamemo maso in jo zlije-
mo na ponev, da se razlije v 
premer okoli sedem centi-
metrov. Pečemo, dokler se 
na masi ne pojavijo mehur-
čki. Nato palačinko obrne-
mo in pečemo do zlato rja-
ve barve. Pripravljene pala-
činke prelijemo s čokolado, 
javorjevim sirupom ali goz-
dnimi sadeži.

BANANINE PALAČINKE

David Kumer in Namphueng med peko bananinih palačink

Slovenci radi posežemo po tajskih okusih. Pad thai na 
Tajskem postrežejo kot glavno jed.

Mateja Rant

S
redi avgusta je 
na Homu zaživel 
Začaran gozd, ki 
so ga v sodelovan-
ju z lastniki zem-

ljišč, tamkajšnjo agrarno 
skupnostjo in Turističnim 
društvom Zasip »začarali« v 
Kulturno umetniškem druš-
tvu (KUD) Kamot Zasip. Na 
približno dva kilometra dolgi 
krožni poti družine čaka raz-
burljiva pustolovščina, ki jih 
na koncu pripelje do domo-
vanja glavnega ravbarja. 

Ideja za pravljični potep 
po gozdičku na Homu se je 
v času karantene porodila 
Meti Vodnjov in Luciji Vidic 
iz KUD Kamot. »Delam v vrt-
cu in v času karantene sem 
razmišljala, kako bi se prib-
ližala otrokom in njihovim 
družinam, ki jih takrat nisem 
mogla videti. Tako je najprej 
nastala Škratja pot, ki je vodi-
la iz vasi do vrha Homa,« je 
razložila Meta Vodnjov. S 
tem sta z Lucijo Vidic nad-
gradili interaktivne predsta-
ve, ki sta jih na temo zača-
ranega gozda že pripravlja-
li na Homu. Poleti pa sta vse 

skupaj »začarali« še v pravlji-
čno pot, ki vijuga po travni-
kih, kamnitih potkah in goz-
du homskega hriba. Nasta-
la je tudi posebna knjižica, 
ki hojo po homskem hribu 
spremeni v pravo pustolov-
ščino. S knjižico in pripo-
močki iz nahrbtnika se je po 
volčjih sledeh mogoče poda-
ti na lov na glavnega ravbar-
ja, ki ga išče vsa vas. Preko 
zgodb, namigov in nalog v 
knjižici jim pomagajo odkri-
ti njegovo ime. Za uspešen 
lov in varno pot po gozdu pa 
je pomembno, da se starši 

in otroci spremenijo v volčjo 
družino, saj jim v knjižici 
razkrijejo skrivnost – čeprav 
je treba biti z ravbarji previ-
den, pa se strašno bojijo vol-
kov in volčje tuljenje preže-
ne tudi najbolj groznega rav-
barja. 

Ravbarje je uspelo pregna-
ti tudi družini Justin Oman 
iz Zasipa, ki večkrat pride 
na Hom, a v Začaran gozd 
so se podali prvič. »Vsi smo 
uživali – otroka v reševanju 
ugank, midva pa v čudovitih 
razgledih,« so nam zaupali 
na koncu poti.

PO VOLČJIH SLEDEH
V Začaranem gozdu na Homu otroke čaka prava pustolovščina pri iskanju glavnega lika – ravbarja, ki se 
je skupaj s svojo roparsko druščino naselil v tamkajšnjem gozdu.  

V Začaranem gozdu živijo tudi vile, ki se rade družijo z 
volkovi, saj jih ščitijo pred ravbarji. / Foto: arhiv KUD Kamot

V vilinski kuhinji lahko vilam pomagate pripraviti volčjo 
juho.

Lov na gozdnega ravbarja je uspešno opravila tudi družina 
Justin Oman iz Zasipa.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ne vprašaj me,
zakaj molčim.
Molčim,
ker vse sem že izrekla.

Ne vprašaj me,
zakaj jočem.
Jočem,
ker solze brišejo bolečino.

Ne vprašaj me,
zakaj stojim.
Stojim,
ker sem obstala.

Ne vprašaj me,
zakaj ne grem naprej.
Zato, 
ker nimam smerokaza.

Ne vprašaj me,
zakaj te ljubim.
Ljubim
zato, ker drugače ne znam.

Ne vprašaj me,
kako sem.
Brez tebe
ne obstajam sploh.

Ne vprašaj

PESMI MLADIH

Mercedes

»Ne vprašaj me, zakaj ne grem naprej. Zato, ker nimam 
smerokaza.« Na vsaki cesti nas pričaka prometni znak, 
ki nas vodi po vseh predpisih. V ljubezni in čustvih pa 
tega ni. Znajti se moramo čisto sami. Meta
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Rešitev:
»Ribica in tehtnica«  

Pozdravljeni, spoštovana gos-
pa Tanja! Ponovno vas lepo 
prosim za odgovor. Zanima 
me, ali se bodo uredili odno-
si in kdaj. Ne morem dovolj 
povedati, kako si tega želim. 
Kdaj in ali bodo ustvarili dru-
žine, imeli otroke, bili srečni? 
Vem, da si želijo, a nekako ne 
gre. Ali je v moji moči, da kaj 
ukrenem? Prisrčna hvala za 
odgovor.

Kot vsaka mama si za svojo 
družino želite najboljše in 
povsem razumljivo je, da 
vam je hudo, ker odnosi niso 
najboljši. Do sprememb vse-
kakor pride, če ne prej, zane-
sljivo drugo leto na pomlad, 
ko se vsem sestavi mozaik 
v ljubezni. Kajti če tega ni, 
potem ni ničesar. Vse se bo 
kar čez noč sestavilo v celo-
to, tako kot se mora. Rada bi 
vam dala kakšen nasvet ozi-
roma vam povedala, kaj lah-

ko vi sami naredite, da pride 
do sprememb. A žal je tako, 
da ne morete prav nič, lahko 
le počakate in opazujete ter 
se ne obremenjujete preveč. 
Imeli bodo družine in otroke 
in srečni bodo. Imejte se radi 
in nikar ne obupajte.

»Stanovanje«

Pozdravljeni, Tanja. Zahva-
ljujem se vam za vašo voljo 
in trud odgovarjati na vpra-
šanja. Sprašujem vas, ali mi 
bo uspelo kupiti stanovanje. 
Zanima me zdravje za sina. 
Bo končal študij in ali bo ostal 
v tujini ali se vrne? Kako bo 
z njegovo službo? Ostanite 
zdravi.

Hvala za prijazne besede. 
Stanovanje vam bo uspelo 
kupiti, najboljše obdobje za 
nakup imate v decembru, 
januarju in marcu. Sinovo 
zdravje je stabilno in straho-
vi so odveč. Študij bo končal 

v roku, za zdaj ne vidim, da 
se vrne. V tujini bo dobil zelo 
dobro priložnost za službo 
in mislim, da se temu ne 
bo odpovedal. O prihodu 
domov seveda razmišlja, 
vendar za stalno zdaj še ne. 
Tudi vi ostanite zdravi.

»Marjetica«

Sem močno presenečena 
nad vašim odgovorom, sem 
pričakovala popolnoma dru-
gačen razplet. Sedaj pa me 
še zanima, kdaj pride do bliž-
njih srečanj s tem moškim ter 
ali pride tudi do intime. Je 
možna resna zveza ali samo 
avanture? Hvala iz srca ter 
vse dobro še naprej.

Verjamem, včasih napove-
di niso takšne, kot jih sicer 
pričakujemo, res pa je, da 
je vsak dan sproti novo pre-
senečenje. Bližnja srečanja 
vidim še v tem letu. Nika-
kor ne bo samo avantura, 

ampak bo prava zveza, ki 
si jo že dolgo želite. Seveda 
tudi intima in vse, kar sodi 
zraven. Lepo vas pozdrav-
ljam in vam želim vse lepo.

»Kriza«

Doživljam osebno krizo in niti 
malo ne vidim poti naprej. 
Vse je brez pomena, nimam 
prave volje, po drugi strani pa 
si želim sprememb in da bi se 
počutila srečno. Obkroža me 
veliko ljudi, a sem vedno bolj 
v vlogi poslušalca in svojih 
težav ne povem naglas.

Draga moja, življenje nam 
ponuja različne priložnosti. 
Včasih plujemo po mirnem 
in spet drugič po razbur-
kanem morju. V resnici ste 
srečni, le zavedate se tega 
ne. Vidim lepo prihodnost 
in verjemite mi, da se bo vse 
uredilo. Zaupajte. Jesen vam 
prinaša resnično nekaj lepe-
ga. Imejte se radi.

Danica Zavrl Žlebir

P
a sem le »prikrev-
sala« do šestdeset, 
je na praznovanju 
med prijatelji v gos-
tilni Starman deja-

la Jana Tavčar, ki je okrogla 
leta dopolnila že 29. julija in 
se ji je zaradi letošnje ope-
racije kolena in rehabilita-
cije v toplicah praznik pre-
maknil na začetek septem-
bra. S torto za rojstni dan so 
jo razveselili v bivalni skup-
nosti VDC Kranj, enota Ško-
fja Loka, kjer prebiva zad-
njih pet let, zatem na počit-
nikovanju ob Kolpi, na okre-
vanju v toplicah pa so jo pre-
senetili s čestitko na radiu. 
Glavno pa je bilo praznova-
nje s prijatelji in nekdanji-
mi sosedi iz Groharjevega 
naselja. Ducat se jih je zbra-
lo na vrtu gostilne Starman, 
kjer so postregli s kosilom, 
njena skrbnica Marija Jezer-
šek pa ji je spekla torto v obli-
ki mucka. Jana ima namreč 
zelo rada mucke, ko je še s 
starši živela v Groharjevem 
naselju, je bila vselej obdana 

z njimi, se spomni Mari-
ja Jezeršek, prav tako nje-
na nekdanja soseda. Pri tor-
ti se jim je pridružila Janina 
mama, ki živi v Centru sle-
pih, slabovidnih in starejših. 
Tako sta si mama in hči tudi 
zdaj blizu, saj njuni bivališči 
v Stari Loki loči samo park.

Jana je ostala edinka in 
njeni starši so že kmalu 
doumeli, da zaradi motnje 
v duševnem razvoju v živ-
ljenju ne bo samostojna, ne 
bo imela poklica in ne otrok. 
Svojo življenjsko zgodbo mi 
pripoveduje s tresočim gla-
som, a se kmalu razvedri, 
ko pripoveduje o svoji seda-
njosti. Potem ko je hodila v 
Osnovno šolo Jela Janežiča 
in delala v delavnicah VDC, 
se je pred leti, ko starša nis-
ta več mogla skrbeti zan-
jo, preselila v bivalno sku-
pnost. »Tu sem spoznala 
svojega fanta Janeza, ki mi 
vedno stoji ob strani,« pove 
Jana, ki je v skupnosti prav 
zaživela, se dobro vključi-
la in osamosvojila. To potr-
di tudi njena skrbnica, ki še 
doda, da Jana piše zelo lepe 
pesmi. 

JANA DOSPELA DO 
ŠESTDESET
Jana Tavčar, prebivalka bivalne skupnosti Varstveno delovnega centra v Škofji Loki, je v krogu nekdanjih 
sosedov in prijateljev praznovala šestdeseti rojstni dan. 

Jana Tavčar s fantom Janezom Kuraltom

V kranjski porodnišnici so minuli teden zabeležili 28 poro-
dov, od tega se je rodilo 16 dečkov in 12 deklic. Najtežja 
je bila deklica s 4240 grami, najlažji pa deček, ki je teh-
tal 2765 gramov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 10 
otrok, od tega 6 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček, 
ki je tehtal 4430 gramov, najnižja teža pa je tokrat pripadla 
dečku in deklici – obema je tehtnica ob rojstvu pokazala 
3030 gramov.

Novorojenčki

Na Bledu sta se 2. septembra 2020 poročila Alejandro Mar-
tin Rant in Alja Črv, 4. septembra 2020 Dany Kotz in Brina 
Stare, 5. septembra 2020 pa Žiga Boh in Tamara Mirkac ter 
Boštjan Žigon in Hilda Tomažin. Dne 5. septembra 2020 
sta se v Ribnem poročila Marko Koblar in Kristina Strmec, 
v Radovljici Rok Kobilica Ramšak in Nina Ramšak, na Jese-
nicah pa Andrej Robič in Silva Gregorc Robič. V sredo, 9. 
septembra 2020, sta se v Škofji Loki poročila Žiga Selak 
in Manca Kozinc, v petek, 11. septembra 2020, pa na Sv. 
Andreju Tomaž Čarman in Andreja Osredkar.

Mladoporočenci

Z jesenjo so na Pop TV prišle nove vsebine, nekatere 
so dobile nadaljevanje, druge oddaje pa so se s 
septembrom začele tam, kjer so se spomladi zaključile. 
Je pa v teh dneh minilo dvajset let, odkar Alenka Arko 
(na fotografiji) in njena ekipa ustvarjajo in soustvarjajo 
oddajo Preverjeno! Tako precej priljubljena oddaja letos 
pravzaprav praznuje dvajseti rojstni dan. 
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_15. 09. 2020

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 
15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 28. 
septembra 2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Najboljša je sveža zelenjava
Testenine in kuhana go-

vedina, dve povsem klasični 
jedi. Z nekaj domače zele-
njave in malih dodatkov lah-
ko dobimo povsem uravno-
težen in okusen obrok. 

Za pripravo testenin s 
puranom, zelenjavo in jaj-
cem potrebujemo: 400 g 
testenin, 1 bučko, polovi-
co pora, 1 manjšo rdečo pa-
priko, 2 stroka česna, 4 jaj-
ca, 400 g puranjega mesa, 
sol in poper, 2 žlici olivne-
ga olja.

Puranji file narežemo na 
tanjše trakove ter jih soli-
mo in popramo. Zelenjavo 
očistimo ter jo narežemo na 
manjše rezine, česen olupi-
mo in sesekljamo. Testeni-
ne skuhamo po navodilih 

proizvajalca in jih odcedimo. 
Pol decilitra vode od kuhanja 
testenin prihranimo za po-
zneje. Segrejemo ponev, pri-
lijemo žlico olja ter na njem z 
obeh strani popečemo pura-
nje trakove. Pečeno meso po-
beremo iz posode in pokrije-
mo, da ostane toplo. V po-
nev prilijemo preostalo žlico 
olja in na njem na hitro po-
pečemo narezano zelenjavo 
in česen. Dodamo odcejene 
kuhane testenine in pečeno 
meso. V ponev ubijemo jajca 
in prilijemo vodo, ki je osta-
la od kuhanja testenin. Takoj  
začnemo z mešanjem in na-
daljujemo toliko časa, da jaj-
ca zakrknejo; približno mi-
nuto. Po okusu dodatno soli-
mo in popramo.

Za pripravo govedine v 
kumarični omaki potrebu-
jemo: kuhano govedino iz 
juhe, 1 čebulo, 2 večji kuma-
ri, 1 paradižnik, sol in po-
per, 1 žličko moke, pol žlič-
ke mlete rdeče paprike, 1 žli-
co olivnega olja.

Kumare olupimo, nari-
bamo ter jih solimo. Pus-
timo jih stati nekaj minut, 

da spustijo vodo, ter jih od-
cedimo. Na ponvi prepra-
žimo sesekljano čebulo in 
nato primešamo odcejene 
kumare. Dodamo na kocke 
narezan paradižnik, popra-
mo in potresemo z mleto 
rdečo papriko ter vse skupaj 
do bro premešamo. Kuhamo 
15 minut, da se vsa zelenja-
va zmehča. Nato primešamo 

žličko moke. Nazadnje v 
omako vmešamo še nareza-
no govedino in kuhamo še 15 
minut.

Nasvet: V omako lahko na-
zadnje vmešamo še nekaj ki-
sle smetane ali smetane za 
kuhanje, a v tem primeru bo 
jed bolj kalorična. Kot manj 
kalorični nadomestek se od-
lično izkaže grški jogurt.

Sveže fige so slastne, sočne, sladke, za obrok povsem zadoš-
čajo in najbolje jih je pojesti čim prej. Suhe ali sveže, zelo so 
zdrave. Odlične so za malico, da dvignejo koncentracijo in 
razpoloženje, brez moke in sladkorja pomagajo pri hujšanju. 

Slasten figov zavitek

Potrebujemo 0,5 kg pripravljenega vlečenega testa, 1,5 kg fig, 
10 dag olupljenih in zrezanih mandljev, 6 velikih žlic drobtin, 
nekaj žlic masla, sladkor, olje in cimet.
Ne prezrele fige olupimo in zrežemo na koščke, zrele zrežemo 
cele. Dodamo mandlje, drobtine, sladkor in cimet, lahko tudi 
žlico ruma, in dobro premešamo. Testo namažemo z razto-
pljenim maslom, po njem porazdelimo figov nadev, zvijemo 
in damo v pekač. Zavitke po vrhu namažemo z raztopljenim 
maslom, večkrat po vrhu prebodemo z zobotrebcem in pe-
čemo slabo uro na 180 °C. Če uporabimo kupljeno vlečeno 
testo, pečemo po navodilih.

Sadna solata s figami in grozdjem

Potrebujemo 0,5 kg fig, belo in črno grozdje, 2 breskvi, rjavi 
sladkor, 1 dl sadnega soka, 2 žlici mandljevega likerja (amaretto) 
in 2 dl sladke smetane.
Fige zrežemo na četrtine, grozdje osmukamo, breskve na-
režemo na koščke in vse skupaj zalijemo s sadnim sokom. 
Sladkamo po okusu, dodamo liker in malo sadnega soka, če je 
sadna solata presuha. Ponudimo s stepeno sladko smetano, 
vendar prej nekaj ur hladimo v hladilniku. Kadar svežih bre-
skev ni, lahko uporabimo manjšo konzervo vloženih breskev.

Hitra figova sladica s čokolado in orehi

Potrebujemo zelo zrele fige, mleto čokolado in mlete orehe.
Fige zmečkamo z vilicami, da dobimo nekakšno pasto, prime-
šamo zmleto čokolado in zmlete orehe. Dobro premešamo, 
gosto maso damo v skodelice in obložimo s stepeno smetano.

Za črevesje blagodejna figova sladica

Potrebujemo 200 g fig, 0,5 l vode, 3 žlice medu, žlico limoninega 
soka in sladko smetano.
Vodo dobro zmešamo z medom in limoninim sokom. Fige 
na drobno zrežemo in jih 15 minut rahlo dušimo v mešani-
ci. Naložimo jih v majhne skodelice in okrasimo z majhnimi 
kupčki trdo stepene smetane.

Fige na vrtu

K sreči določene vrste fig uspevajo tudi na Gorenjskem. Če si 
posadimo dvakrat rodno figo, jih bomo septembra zagotovo 
obrali. Uspevajo tudi enkrat rodne, vendar je tedaj pridelek 
odvisen od vremena. Lokalno vreme in sajenje v prepustno 
zemljo v zavetni legi lahko zelo poveča odpornost zoper mraz 
in poveča prezimno trdnost, na spomladanske pozebe mladih 
poganjkov pa težko vplivamo.

Mojca Logar

Letošnji vrt in rože so bili 
deležni več nege, pozornosti in 
časa kot prejšnja leta. Če rastli-
nam in živalim namenjamo 
več časa in pozornosti, nam te 
običajno obilno povrnejo. Pri 
ljudeh včasih ni tako. 

Morda sem za vrt našla 
formulo uspeha glede vložene 
energije in napora. Čez polo-
vico vrta smo zasadili krompir 
in čebulo, ki potrebujeta zelo 
malo nege. Dobro sta obro-
dila. Na drugo polovico vrta 
smo zasadili in posejali tisto, 
kar pač uporabljamo – zeli-
šča, por, paradižnik, kumare, 
bučke, korenje, peteršilj in so-
lato. Letos sem prvič vzgojila 
sadike paprike in pora. Bolj 
šibke in pozne so bile in temu 
ustrezni so bili potem tudi 
plodovi. Ta hip je v vrtu le še 
por. Čez ves preostali vrt sem 
posejala motovilec in radič. 
Prekrila sem s kopreno in že 
iz zemlje ven poganjajo listki 
teh zimskih solat. Lani smo ga 
imeli celo zimo vse do pomla-
di. Če ta formula uspe, potem 
imam »nizkoenergetski vrt«, 
kar pomeni, da z minimalnim 
vložkom dela iztržim vse, kar 
potrebujem. Sadike radiča zelo 
radi napadejo ptiči. Vrtičkar-
ji jih pokrivajo s plastičnimi 
lončki. Starejša gospa pravi: 
»Nič ne pomaga, sedim na 
vrtu in preganjam ptice. Nika-
mor ne grem. Vsake toliko časa 
plosknem in jih preganjam, 
sicer bi vse požrle …« Zame 
je koprena formula uspeha. 
Zadržuje vlago, zmanjšuje iz-
suševanje, pa še ptiči ne morejo 
zraven. Potem pa bo, kar bo. 

Za balkonske rože sem že 
večkrat dejala, da imam vsako 
leto manj volje zanje. Na kon-

cu jih še vsako leto imam. Letos 
sem nasadila pelargonije, vmes 
sem dodala grobelnik in sanvi-
talije. Te majhne rumene cvetli-
ce so se prejšnja leta že sredi juli-
ja posušile, letos pa še vztrajajo. 
Janez pravi, da so pelargonije 
rože njegove stare mame. So 
zelo nezahtevne, imajo velike 
cvetove, pa še prezimijo dobro, 
če imamo prostor zanje. Pre-
zimovanje rož prevzame moja 
mama, za zdaj pa je cvetenje še 
zelo bujno. Če bo vse prav, bomo 
rože pospravili konec oktobra. 

Letos smo začeli zbirati de-
ževnico, s katero zalivam vrt in 
rože, niti gnojila nisem veliko 
porabila. Na južno stran hiše, 
kjer sonce najbolj pripeka, sem 
zasadila zelišča. Tam imamo 
koš in ne ljubi se mi več krega-
ti otrok, zakaj ne pazijo bolj, 
da žoga polomi vse cvetove in 
vršičke. Zelišča pa so mnogo 
manj zahtevna. Sedaj cveti 
meta raznih sort, tudi rožma-
rin je pognal nežno modre cve-
tove. Celo porezala sem jih in 
namočila za sirup. Ko odprem 
okno in jih malo pobožam in 
pretresem, cela soba diši, in 
tako to počnem večkrat. Bal-
kon pa že nekaj časa sameva 
brez rož. Ker so pelargonije 
nekoliko višje rože, jih gledam 
tudi z notranje strani pro-
storov. To sem mi zdi nadvse 
praktično. Enako sedaj storim 
s šopki rezanega cvetja. Pos-
tavim jih na zunanjo okensko 
polico na najbolj senčno stran. 
Lani je več šopkov preko celega 
leta ob rednem menjavanju 
vode in prirezovanju stebel 
zdržalo več kot mesec dni. 

Pa recite, ali ni to trajnostni 
pristop do rož in vrta …

Letošnji vrt in rože

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Tako počasi, pravijo, po pet-
desetem letu začne v naše živ-
ljenje vstopati nova realnost. 
Morda je še bolje, če zapišemo, 
da se dogodki, odnosi, stvari 
začnejo drugače sestavljati. 
Pravimo, da smo na začet-
ku novega, zadnjega obdobja 
bivanja. Smo že precej preko 
polovice. Rečemo lahko tudi, 
da prihaja modrost. Kdaj nas 
obišče, niti ne vemo točno. Po 
navadi prihaja zelo potiho. 
Bolj je pomembno, da jo mi 
slišimo in ji izrečemo dobro-
došlico. Več kot je je, bolj nam 
je žal, da ni prej prišla. Saj je 
pravzaprav bila ob nas, le mi je 
nismo slišali in videli. Po pet-
desetem letu imamo spet več 
časa – otroci odraščajo in od-
hajajo na svoje, če je vse prav, 
imamo rešen stanovanjski 
problem, finance so približno 
stabilne, želja po oblasti, časti 
in velikem bogastvu pa malo 
usahne. Pred desetletji so bili 
že mnogi malo čez petdeset v 
pokoju ali pa so bili zelo blizu. 
Danes je odhod v pokoj vsaj pet 
let kasneje. 

Kar težko je opisati, kaj vse 
postaja z leti drugače. Ni samo 
to, kar vidimo navzven. Otroci, 
služba, čas. Spremembe priha-
jajo še bolj navznoter. Pogosto 
postajamo bolj strpni drug do 
drugega, še posebej v bližnjih 
odnosih. Začnemo ceniti svoje 
dosežke, več nam pomeni, da 
so z nami ljudje, ki jih imamo 
radi, in zavedamo se blaginje, 
da v starosti nekomu pripada-
mo. Hkrati imamo modrost 
odločanja, da se umaknemo iz 
odnosov, kjer nam ni prijetno. 
Zakaj bi nekomu posojal svoja 
ušesa za nepomembne, žaljive, 
brezpredmetne, brezplodne in 

neumne pogovore? Če že nje-
mu ni škoda jezika, je škoda 
mojih ušes in posledično slabe 
volje. 

Včasih sem več potoval po 
bogatih delih že tako bogatih 
zahodnih velemest. Prostega 
časa, kar ga je bilo, nisem izko-
riščal za popivanje in dolgoča-
senje po gostilnah. Sem pa rad 
navezoval stike z domačini po 
parkih, knjižnicah, v njihovih 
soseskah. Delovno aktivni seve-
da niso imeli časa, starejši pa 
so preganjali svoje pse in mačke 
skoraj brezčasno. Ko so prema-
gali strah pred tujcem, so bili 
skoraj vedno pripravljeni na 
klepet. Starost pač prinese veli-
ko časa. Res pa je, da čas teče 
počasneje. Kljub temu precej 
starejših potarna, da je njiho-
va velika nadloga osamljenost. 
Verjetno so precejšnje razlike v 
preživljanju časa na vasi ali v 
mestih. Po vaseh je vendarle še 
več socialnih, pristnih in vsak-
danjih stikov. Je tudi res, da 
imamo v starosti svojo pamet 
in svojo modrost, da nam ni 
treba biti osamljen. Na razpo-
lago imamo zelo veliko aktiv-
nosti, ki nam jih brezplačno 
omogoča današnja družba. 
Samota človeka ubija. Tudi če 
se nam ne ljubi iti med ljudi, se 
moramo včasih malo prisiliti, 
da smo v stiku z drugimi. Spet 
drugim paše biti več v naravi, 
skuhati kaj za ta mlade, po-
gosteje se predajajo različnim 
duhovnostim … Saj vsak sam 
ve, kaj mu dobro dene. Bližina 
drug drugega je pomembna. 
Dokler je imamo vsaj nekaj, 
vemo, da smo živi.

Tako počasi

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Delavec v galvanski obdelavi, m/ž (Homec pri Radomljah)
 Iščemo sodelavca za začasno dvoizmensko delo (z možnostjo podaljšanja) v 
galvanskem podjetju z dolgo tradicijo. Delo je razgibano, plačilo redno in kon-
ci tedna prosti. Galma, d. o. o., Homec, VIII. ulica 8, 1235 Radomlje. Prijave zbira-
mo do 2. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik kuharja, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: pripravljanje enostavnih jedi iz penzionske ponudbe in pomoč pri prip-
ravi jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje bele 
in črne kuhinjske posode in jedilnega pribora, vzdrževanje reda in čistoče v ku-
hinji in skladiščnih prostorih ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranj-
ska Gora. Prijave zbiramo do 26. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog planer na oddelku gume, m/ž (Tržič) 
Pričakovanja delodajalca: V., VI., VII. stopnja izobrazbe ali več, vrsta izobrazbe: ke-
mijska ali druga ustrezna naravoslovna smer izobrazbe, 2 ali več leti delovnih iz-
kušenj na takšnem delovnem mestu, aktivno znanje angleškega, zaželeno znanje 
nemškega jezika, izkušnje na področju planiranja potreb, izkušnje iz gumarske in-
dustrije, obvladovanje sistema KAN-BAN ... PGP Inde, d. o. o., Ste Marie aux Mines 
5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 11. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odgovorni projektant – pooblaščeni inženir, m/ž (Kranj)
Želene kompetence: VI. ali VII. raven izobrazbe tehnične smeri, vsaj 3 leta do-
kazljivih delovnih izkušenj, strokovna znanja s področja dela, aktivni status po-
oblaščenega inženirja pri IZS. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 11. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostni tehnik, m/ž (Kamnik)
 Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnike ali mehatronike, natančnost, 
samoiniciativnost, samostojnost pri delu, komunikativnost, sposobnost za delo 
na višini, znanje angleškega jezika, nekaznovanost, NPK varnostni tehnik. Zarja 
elektronika, d. o. o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 26. 9. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar/klepar, m/ž (Šenčur)
 Od novega sodelavca pričakujemo: II.–V. stopnjo izobrazbe, 1 leto delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 10. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (Lesce)
 Naloge: razrez materiala, oprema materiala, končno sestavljanje izdelkov, pa-
kiranje, ustrezno razvrščanje izdelkov. Veriga, k. f., d. o. o., Alpska cesta 43, 1248 
Lesce. Prijave zbiramo do 3. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v proizvodnji – nastavljalec, m/ž (Lipnica)
 Opis del in nalog: menjave in nastavitve orodij, nastavitve strojev, priprava in 
menjava vhodnega materiala. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. 
Prijave zbiramo do 30. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstruktor tehnolog, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: 3D-konstruiranje pohištva in spojnih členov v programu Av-
tocad ali Solidworks, izdelava tehnične dokumentacije. Alples, industrija pohi-
štva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 9. 10. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater za delo s strojem za brizganje plastike, m/ž (Mengeš) 
Zaradi širitve podjetja Ahil Plastika, d. o. o., v zadnjem obdobju in začetku več 
novih projektov iščemo nove, zanesljive in kompetentne sodelavce. Možen za-
četek dela je že v septembru. Lokacija dela: Jama 10, 1234 Mengeš. Dolgoroč-
no sodelovanje. Ahil Plastika, d. o. o., Dolsko 100b, 1262 Dol pri Ljubljani. Prijave 
zbiramo do 20. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist na terenu, m/ž (Ljubljana, Gorenjska) 
Pospeševanje in prodaja svežega mesa in mesnih izdelkov v zasebnem sektor-
ju (Horeca). Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 
30. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v trgovini Sensilab, m/ž (Kranj) 
Ste pravi prodajni svetovalec po srcu, radi delate z ljudmi, jim svetujete in pomaga-
te pri izbiri izdelkov? Prijavite se! Če ste se pripravljeni veliko učiti in samoiniciativno 
poprijeti za delo – še toliko bolje. Sensilab, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 23. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo osebe, ki jih veselijo delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na 
prodajne police, urejanje videza trgovine, delo s strankami. TEDi Betriebs, Ptujska 
cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 30. 9. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

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

MojeDelo.com

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
15. 9.

14/28 °C

Nedelja 
20. 9.

9/21 °C

Sreda 
16. 9.

Četrtek
17. 9.

Petek
18. 9.

Sobota
19. 9.

14/27 °C 13/24 °C 10/21 °C 8/21 °C

Ponedeljek 
21. 9.

Torek
22. 9.

Sreda
23. 9.

Četrtek
24. 9.

10/22 °C 10/21 °C 9/21 °C 8/20 °C

15. 9. tor. Nikodem 6.40 19.13

16. 9. sre. Ljudmila 6.42 19.11 

17. 9. čet. Frančiška 6.43 19.09  

18. 9. pet. Irena 6.44 19.07

19. 9. sob. Suzana 6.45 19.05

20. 9. ned. Svetlana 6.47 19.03

21. 9. pon. Matej 6.48 19.01

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Ura pravljic
Tržič – V četrtek, 17. septembra, bo ob 17. uri v Knjižnici To-
neta Pretnarja zopet na vrsti ura pravljic. Tokrat bo govora 
o mobilnosti.

IZLETI

Kolesarski izlet na Brezje
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, 
da kolesarskega izleta 8. septembra žal ni bilo mogoče izpe-
ljati. Ponovno se boste zbrali v četrtek, 17. septembra, ob 9. 
uri pred AMD in se odpeljali na Brezje in nazaj.

Ogled jame pod Babjim zobom
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v sredo, 16. sep-
tembra, na pohod in ogled jame pod Babjim zobom. Zbor 
bo ob 8. uri pri Domu upokojencev v Naklem.

Planinsko društvo Iskra odpoveduje izlete z 
avtobusi
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da planinski 
izlet na Gr. Gurpitscheck v Radstättskih Turah 16. septembra 
glede na poslabšano situacijo s koronavirusom ne bo izve-
den. V skladu s priporočili predsednice društva planinskih 
izletov, na katere se je treba peljati z avtobusi, dokler se si-
tuacija s covidom-19 ponovno ne uredi in stabilizira, ne bo. 
Namen tega je zaščita zdravja članstva in posebej ranljivih 
skupin planincev ter njihovih svojcev.

S kolesom do Vodic
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 17. 
septembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Britof–
Cerklje–Lahovče–Vodice–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Do-
mom upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Moč misli in moč besed
Tržič – Danes, v torek, 15. septembra, se bo ob 9. uri na Ljud-
ski univerzi Tržič začela delavnica z naslovom Moč misli in 
moč besed. 

Delavnica izdelave copat iz filca
Radovljica – Septembra so se začeli Dnevi evropske kulturne 
dediščine, letošnji naslov je Spoznaj? Varuj! Ohrani. V Mu-
zejih radovljiške občine so pripravili pester program različ-
nih dogodkov za vse generacije. Začeli jih bodo z delavnico 
Zmoči in gneti, ki jo bo vodila Tanja Legat. Dne 28. in 29. 
septembra se boste od 9. do 12. ure lahko posvetili izdelavi 
copat iz filca. Delavnica je brezplačna, število mest je ome-
jeno, obvezne so prijave na mro@mro.si.

PREDAVANJA

Predavanje medicinske sestre
Begunje – Društvo upokojencev Begunje obvešča svoje čla-
ne, da bo predavanje medicinske sestre jutri, v sredo, 16. 
septembra, ob 9. uri v prostorih društva. Sledi brezplačno 
merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.

RAZSTAVE

Umetniki v času koronavirusa
Šenčur – Kulturno društvo Hiša čez cesto vabi na ogled 
razstave v Muzeju Občine Šenčur. Dela so ustvarjali sli-
karji Društva likovnikov Cerklje, ustvarjalci upodabljajočih 
umetnosti KUD-a Kliničnega centra in Medicinske fakultete 

Maša Likosar

Vrba – Prešerno noč z Ale-
ksandrom Mežkom in prija-
telji je v Vrbi že petič organi-
ziral Zavod za turizem in kul-
turo (ZTK) Žirovnica. »Vese-
li smo, da v Žirovnici kultu-
ra živi. Ta je nedvomno naš 

ponos in Aleksander Mežek 
je eden tistih, ki tradicijo kul-
ture pisanja pesmi in poezi-
jo pri nas ohranja in jo živi,« 
je dejal Matjaž Koman, direk-
tor ZTK Žirovnica, in dodal: 
»Dogodek je postal zelo pri-
ljubljen, obiskujejo ga ljudje 
od blizu in daleč. Letos je bil 
sicer nekoliko omejen zaradi 
koronavirusa, a kljub temu 
smo dokazali, da smo ponos-
ni na svojega sovaščana.«

Priljubljeni slovenski glas-
benik nam je pred koncertom 
zaupal, da je navdih za svoje 
največje glasbene uspešnice 
črpal ravno iz žirovniške pok-
rajine, in zato je njegov kon-
cert na Prešerni noči pred 
Prešernovo rojstno hišo res 
posebno darilo za vse prebi-
valce vasi pod Stolom. »Tu so 
živeli ljudje, ki so odšli v svet, 
od Prešerna, Finžgarja in 
Čopa. Tudi sam sem se v se-
demdesetih letih prejšnjega 

stoletja odpravil v London in 
zdelo se mi je, da grem zelo 
daleč. Ko sem se po petin-
štiridesetih letih vrnil, sem 
se vrnil domov. Dom je na-
mreč tam, kjer se počutiš var-
no, kjer poznaš ljudi in okoli-
co,« je dejal Aleksander Me-
žek in dodal: »Pesmi, ki po-
pisujejo občutke, povezane z 
domom, izhajajo ravno iz teh 

krajev in tisti, ki smo odšli in 
prišli nazaj, jih še bolj ceni-
mo in opazimo njihovo lepo-
to, ki ji ni primerljive.« Me-
žku se je tokrat na odru pri-
družila slovenska rokovska 
zasedba San Di Ego, ki jo ses-
tavljajo štirje izkušeni glas-
beniki: Sergej Škofljanec, 
Matic Ajdič, Martin Rozman 
in Jure Doles.

Prešerno z Mežkom
Siva pot, Julija, Krila, Podarjeno srcu, Vremenska napoved je le strnjen izbor uspešnic, s katerimi je 
nedavno na Prešerni noči postregel žirovniški domačin Aleksander Mežek. 

Aleksander Mežek je navdih 
za svoje največje glasbene 
uspešnice črpal ravno iz 
žirovniške pokrajine. 

Letos se je na Prešerni noči Aleksandru Mežku pridružila 
zasedba San Di Ego. / Foto: Gorazd Kavčič

 F
ot

o:
 G

or
az

d 
K

av
či

č



23Gorenjski glas
torek, 15. septembra 2020 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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

14,99246 strani, trda vezava

EUR

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

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

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

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

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

EUR
8

Čas, v katerem 
novorojenček 
postane živahen 
otrok, je poln 
presenečenj, 
prvih preizkušenj 
in navdušenja. 
Vse te trenutke 
lahko ohranimo 
tako, da jih 
zapišemo v 
album, ki bo 
trajen spomin na 
začetek življenja. 
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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

14,99Trda vezava

EUR

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.

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE suhe plohe, cena 140 
EUR/m3, večja količina, 130 EUR/m3, 
tel.: 041/756-007 20001870

ZRAČNO suhe hrastove plohe, tel.: 
041/756-007 20001871

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596 20001911

KURIVO
PRODAM

BUKOVA in hrastova drva, možna do-
stava, tel.: 031/343-161 20001968

JESENOVA drva, možna dostava 
– imam še nekaj bukovih drv, tel.: 
031/866-426 20002024

MEŠANA drva, nežagana, tel.: 
041/516-687 20002013

SUHA, pokrita bukova in gabrova 
drva ter jabolka za žganjekuho, tel.: 
041/608-765 20002019

SUHA bukova drva, metrska ali razža-
gana, možnost dostave na dom, tel.: 
041/356-128, Matic 20002025

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

6 kuhinjskih stolov in posteljo z jogi-
jem, dolžina 2 m, širina 1,2 m, tel.: 
04/53-10-241, 031/359-687 20002018

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ŠIVALNI stroj za blago Singer in šivalni 
stroj za usnje Patent elastic. Zanimivo 
tudi za zbiratelje starin, tel.: 041/647-
573 20002012

ŠIVALNI stroj Bagat, višnja, v omarici, 
neuporabljeno darilo, ugodno, tel.: 
041/706-046 20002023

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ za centralno na olje z gorilni-
kom, stara 11 let, cena 300 EUR, tel.: 
040/567-980 20001947

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20002032

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI skuter Orion, ohranjen, 
star 4 leta, tel.: 040/209-152 20002020

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

3 črne, mlade mucke, tel.: 04/25-71-
696 20002014

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BCS 127, tel.: 041/544-
164 20002026

KOSILNICO za travo, ugodno, tel.: 
04/25-72-055, 040/918-070 20002031

PALETNI viličar 2,5 T, in razcepljalnik 
za grozdje, tel.: 031/248-639 20002017

ROTACIJSKO kosilnico BCS 250 
roteks, rabljena 20 ur, obračalnik 
Sip 250, mulčar 250 Tehnos, tel.: 
041/547-994 20002016

PRIDELKI
PRODAM

KORUZO za silažo ali zrnje, na njivi 
0,70 ha, okolica Kranja, cena za celo 
njivo je 700 EUR, tel.: 040/383-733  
 20001954

NEŠKROPLJENA jabolka (voščenka, 
kosmač, ontario, bobovec) in bukova 
drva, tel.: 040/266-311 20002027

SILAŽNO koruzo, 0,6 ha – Praprotna 
Polica, tel.: 041/968-900 20002011

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, gra-
haste, črne in bele pred nesnostjo in 
kg piščance za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20001862

NA ZALOGI imamo rjave nesnice in 
1-kg piščance za dopitanje in po naro-
čilu: grahaste in črne jarkice. Trgovina 
Domačija, Janez Peternel, s.p., Globo-
ko 2a, Radovljica, tel.: 04/53-09-494, 
051/604-524 20001928

TELIČKO simentalko, mlečno, mesne 
pasme, staro 14 dni, tel.: 040/235-
738 20002015

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 20001983

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – z živo glasbo vam pri-
čaramo prijetno vzdušje na vaši zabavi, 
praznovanju, poroki, tel.: 031/325-
654 20002021

KOVINOSTRUGAR z večletno prakso 
na različnih strojih iščem honorarno 
delo, tel.: 031/463-923 20001981

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20001866

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20001867

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 20001863

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 20001791

RAZNO
PRODAM

2 ustrojeni ovčji koži, tel.: 04/25-72-
055, 040/918-070 20002030

OKENSKE ograjice, kroparsko že-
lezo, 5 kom., tel.: 04/25-72-055, 
040/918-070 20002029

VEČ 120-litrskih plastičnih sodov s 
kipelno veho za žganjekuho in ostalo, 
tel.: 068/646-293 20002028

VRATA in otroški traktor, po simbolični 
ceni, tel.: 040/552-824 20002022

Rezultati 74. kroga – 13. septembra 2020
5, 6, 14, 22, 26, 31, 32 in 3

Loto PLUS: 4, 9, 21, 23, 31, 34, 38 in 36
Lotko: 8 9 9 5 9 3

Sklad 75. kroga za Sedmico: 3.780.000 EUR
Sklad 75. kroga za PLUS: 940.000 EUR
Sklad 75. kroga za Lotka: 180.000 EUR

LOTO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 15. septembra
19.30 Oče Romuald/Lovrenc Marušič: ŠKOFJELOŠKI PASIJON (v dvorani PGK)

Četrtek, 17. septembra
18.00 50. TSD – Razstava: Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! 50 let festivala v Kranju 
(na Gradu Khislstein)
19.30 Oče Romuald/Lovrenc Marušič: ŠKOFJELOŠKI PASIJON (v dvorani PGK)
20.00 Rok Vilčnik - rokgre: VEČJA OD VSEH (gostovanje v Cankarjevem domu v Ljubljani)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 15. 9.
18.00, 20.20 MULAN
17.20, 19.40 MULAN, 3D
17.00, 17.45, 20.00 TENET
17.00, 20.40 BESEN

21.00 RADIOAKTIVNA
18.50 10 DNI BREZ MAME

Četrtek, 17. 9.
20.00 PRVIČ NARAZEN

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Andrej Eržen
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

dr. Lojzeta Kraigherja, slikarska sekcija pri Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje Lipa Domžale, Likovno društvo Naklo 
in Osnovna šola Šenčur. Razstava je na ogled do 27. sep-
tembra ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 
10. do 12. ure.

Vonj kože
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja bo jutri, v sredo, 16. 
septembra, ob 18. uri odprtje razstave Aleša Gregoriča Vonj 
kože. Aleš Gregorič je eden vidnejših slovenskih fotografov, 
ki združuje različne fotografske načine in pristope, jih spaja 
ter aktualizira v kontekstu sodobne umetnosti. 

PREDSTAVE

Ljubezenski oglas
Tržič – Ob zaključku bralne značke za odrasle Knjižnica dr. 
Toneta Pretnarja vabi na monokomedijo z naslovom Ljube-
zenski oglas, ki se bo danes, v torek, 15. septembra, ob 19. 
uri začela v veliki dvorani.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

13/26 oC

11/23 oC

18/30 oC

18/30oC

15/28 oC

13/26 oC

15/26 oC

20/30 oC

14/27 oC

15/28 oC

14/28 oC

13/26 oC

16/27 oC

15/27 oC

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

13/27 °C 13/24 °C12/27 °C

info@g-glas.si

Danes in jutri bo večinoma sončno, jutri popoldne je pred-
vsem v gorah možna kakšna ploha ali nevihta. V četrtek do-
poldne se bo postopno pooblačilo, popoldne bo spremenljivo 
oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami.

Maša Likosar

Rateče – Gibalno ovirani 
gore osvajajo (GOGI) je ak-
cija, ki nagovarja k telesni 
dejavnosti vse gibalno ovi-
rane. Njen namen je krepi-
tev aktivne vloge invalidov in 
oseb s posebnimi potrebami 
za preprečevanje osamlje-
nosti, izključenosti, apatič-
nosti in telesne nedejavno-
sti. Na Gorenjskem je akci-
ja potekala v dolini Tamar, 
kjer se je s parkirišča v Plani-
ci proti planinskemu domu 
odpravilo več kot osemde-
set gibalno oviranih oseb s 
spremljevalci vred, med nji-
mi tudi šestnajst oseb na in-
validskem vozičku. »Odziv 
udeležencev je zelo poziti-
ven. Veseli so, da so lahko 
začutili neokrnjeno naravo, 
svobodo in osvojili za mar-
sikoga do sedaj nepredsta-
vljive izzive,« je dejal Jurček 
Novak, vodja odbora Planin-
stva za invalide in osebe s po-
sebnimi potrebami v okviru 
Planinske zveze Slovenije in 
pobudnik akcije GOGI.

V Tamarju so jih postreg-
li štirje prostovoljci akci-
je Gluhi strežejo v planin-
skih kočah: Olga Ahačič, Di-
ana Tomić, Brane Kulovic 
in Blaž Urh kot vodja ekipe. 

Tolmačka znakovnega jezika 
Marjeta Bizant je v njihovem 
imenu pojasnila: »Gluhi na-
takarji obiskovalcem poka-
žemo jedilni list, kjer so pri-
kazane kretnje. Obiskoval-
ce najbolj zanima, kako se 
pokaže pivo. Mi jih razume-
mo z branjem z ustnic, zgo-
vorna je tudi njihova mimi-
ka obraza. Za lažje naroča-
nje na mizo prinesemo ko-
munikacijski valček. Če ga 

obiskovalec obrne tako, da je 
zgoraj modra barva, pomeni, 
da želi naročiti; če pa je zgoraj 
rumena barva, pa pomeni, da 
želi plačati. Akcija je prilož-
nost, da pokažemo, da smo 
enako delovno opravilni kot 
osebe, ki slišijo.« Oskrbnik 
planinske koče Tamar Mar-
ko Bernik je pohvalil njiho-
vo delo. »Gluhi in naglušni 
se resnično vživijo v delo na-
takarjev. Opažam, da nimajo 

težav s sporazumevanjem in 
tudi obiskovalci se nanje pri-
jazno odzovejo ter podpira-
jo njihovo družbeno vključe-
vanje,« je dejal Bernik in še 
dodal: »S pomočjo Občine 
Kranjska Gora in Komunale 
Kranjska Gora nam je uspe-
lo urediti pot do doma, ki jo 
je nedavno uničilo neurje, in 
tako smo poskrbeli, da so nas 
tokrat prvič lahko obiskale gi-
balno ovirane osebe.«

Gibalno ovirani v gore 
Pred kratkim se je skupina gibalno oviranih s spremljevalci prvič v okviru akcije Gibalno ovirani gore 
osvajajo odpravila proti Planinskemu domu Tamar, kjer je že tretje leto potekala tudi akcija Gluhi 
strežejo v planinskih kočah.

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah tokrat poteka že 
tretje leto v desetih planinskih kočah. Gluhi prostovoljci so 
stregli tudi v Planinskem domu Tamar. / Foto: Primož Pičulin 

Več kot sedemdeset gibalno oviranih oseb s spremljevalci 
vred se je v okviru akcije GOGI odpravilo iz Planice v 
Tamar. / Foto: Primož Pičulin 

Oskrbnik Planinskega doma Tamar Marko Bernik je odprtih rok sprejel gluhe osebe in jih 
seznanil z delom v strežbi. / Foto: Primož Pičulin 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Neža Vovk se je s svo-
jim Korakom po tržiško uvr-
stila med vodenja, ki jih so-
financira Slovenska turistič-
na organizacija. Brezplač-
nih vodenj po Tržiču se bos-
te lahko udeležili od 15. sep-
tembra dalje vsak torek in 
sredo ob 10.30. Za zaključe-
ne skupine je ogled možen 
tudi ob drugih vnaprej do-
govorjenih terminih. Neža 
Vovk je vodnica z državno li-
cenco za turistično vodenje, 
certificirana čebelarsko-tu-
ristična vodnica, lokalna vo-
dnica za Tržič in za regijo Ju-
lijske Alpe. Kot vodnica de-
luje tudi na poletnem avto-
busu Hop-on z Bleda do Tr-
žiča. Je diplomirana preva-
jalka za angleški in franco-
ski jezik in lahko obiskoval-
cem v več jezikih predsta-
vi Gorenjsko in svoj rojstni 

kraj. V Nežini družbi bos-
te spoznali marsikatero za-
nimivo zgodbo iz nekda-
njega tržiškega življenja. 
Sprehodili se boste lahko 
po starem mestnem jedru, 
v eni od stranskih ulic obi-
skali usnjarsko delavnico, 
šli mimo starega industrij-
skega območja, zaradi kate-
rega je bil Tržič nekdaj po-
membno gospodarsko sre-
dišče. Pred Sokolnico, več 
kot sto let staro rekreacijsko 
dvorano, boste izvedeli zani-
mivosti o športu, rudarstvu 
in povezavi Tržiča s Franci-
jo. V nekdanji tovarni Peko 
boste za zaključek obiskali 
čevljarsko podjetje, ki delu-
je v teh prostorih, in dožive-
li predstavitev čevljarstva iz 
prve roke. Obvezne so prija-
ve vsaj dva dni pred načrto-
vanim ogledom na neza@
aroundbled.com ali na 031 
892 185.

Korak po tržiško

Izhodišče dvournega potepa z Nežo Vovk (na sliki) je pri 
tržiškem zmaju. / Foto: osebni arhiv

Škofja Loka – Projekt Odprta ulica, ki ga v Škofji Loki sep-
tembra ob sobotah izvajajo na Šolski ulici, bodo razširili tudi 
na prihodnjih nekaj dni med tednom. Od srede, 16. septembra, 
do torka, 22. septembra bo v času jutranje konice med 7.15 
in 8.15 Šolska ulica zaprta za promet in bo namenjena otro-
kom. Za tiste, ki živijo bolj daleč in jih starši pripeljejo v šolo, 
bosta na voljo izstopni točki, imenovani Poljubi in odpelji, na 
parkiriščih v vojašnici in na Štemarjih. Dne 16. septembra bo 
začel »voziti« tudi Pešbus, ki je na OŠ Škofja Loka-Mesto že 
stalnica, in sicer na dveh linijah, Tavčarjeva ulica–Nad Plev-
no–Partizanska cesta–šola in Pod Plevno.

Med tednom Odprta Šolska ulica
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