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Halo, sem  
dobil zdravnika?
V koronakrizi so poti do družin-
skih ambulant različne, več je sve-
tovanja po telefonu, elektronski 
pošti. Ponekod iščejo nove družin-
ske zdravnike, a tudi ko jih bodo 
dobili, zaradi prostorske stiske ne 
vedo, kam jih bodo dali. 
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GORENJSKA

Vrtec bo  
v obliki domačije
Občina Bohinj že nekaj časa načr-
tuje gradnjo novega vrtca. Konec 
poletja je predstavila idejno reši-
tev za novi vrtec, ki naj bi ga sredi 
prihodnjega leta začela graditi na 
prostoru za osnovno šolo v Bo-
hinjski Bistrici.
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GORENJSKA

Ženske izdelale slovar
Skupina žensk iz drugih kulturnih 
okolij, ki živijo na Jesenicah, je 
oblikovala šestjezični slovar za 
najosnovnejše sporazumevanje v 
zdravstvenih ustanovah. Name-
njen je tako bolnikom, ki ne znajo 
slovensko, kot zdravstvenemu 
osebju.
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ZADNJA

Okužba v  
kranjski bolnišnici 

V soboto so okužbo ugotovili pri 
zaposleni v porodnem bloku Bol-
nišnice za ginekologijo in porodni-
štvo Kranj. Vsem, ki so bili v stiku 
z okuženo, so vzeli brise, vsi izvidi 
so bili negativni.
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VREME

Danes se bo od zahoda 
postopno zjasnilo. Jutri in 
v četrtek bo večinoma 
sončno, popoldne bo  
nastalo nekaj ploh.

10/21 °C
jutri: večinoma sončno 
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Urša Peternel

Hrušica – Medtem ko so na 
avstrijski strani predora Ka-
ravanke izvrtali že skoraj 
tri kilometre druge cevi, so 
se dela na naši strani zače-
la prejšnjo sredo. Do petka je 
turški izvajalec Cengiz Insa-
at izvrtal prvih šest od skupaj 
3546 metrov, kolikor bo dolg 
slovenski odsek (avstrijski 
del bo nekoliko daljši, 4402 
metra). A kljub zamudi, do 
katere je prišlo najprej zara-
di pritožb na izbiro izvajalca 
in kasneje še zaradi pande-
mije, je član uprave turškega 
podjetja Asim Cengiz v pe-
tek na Karavankah zatrdil, 

da bodo Avstrijce »ujeli« in 
da bodo gradnjo zaključili še 
pred majem 2025. 

Začetek del si je ogledal 
tudi infrastrukturni mini-
ster Jernej Vrtovec, ki je pou-
daril, da si želi, da bodo opra-
vljena učinkovito, hitro, zla-
sti pa varno, in da bo poskr-
bljeno za varnost delavcev, 
ki prihajajo od daleč. Teh je 
za zdaj na gradbišču 43, po 
napovedih pa naj bi jih prišlo 
največ 150. Zanje je že sko-
raj postavljeno naselje z ve-
likimi bivalnimi zabojniki v 
bližini krožišča na Hrušici, 
kjer bodo bivali v času gra-
dnje. Delali bodo 24 ur na 
dan, pri čemer je predsednik 

uprave Darsa Valentin Haj-
dinjak dejal, da je izvaja-
lec zagotovil, da bo spošto-
val slovensko delovnoprav-
no zakonodajo. Hajdinjak si 
tudi želi, da bo Cengiz dela 
opravil znotraj pogodbene 
vrednosti, ki znaša 98,5 mi-
lijona evrov, in da ne bodo 
potrebni aneksi. 

Jeseniški župan Blaž Ra-
čič je ob začetku gradnje de-
jal, da so osnovali delovno 
skupino, ki bo spremljala 
gradbena dela, skrbela za 
pretok informacij in odpra-
vljanje morebitnih težav, ki 
bi jih imeli v lokalni sku-
pnosti. 

Vrtali bodo štiriindvajset ur na dan
Turški izvajalec Cengiz Insaat je začel vrtati drugo cev predora Karavanke, 
rok za zaključek gradbenih del je maj 2025. 

Turški izvajalec Cengiz je do petka izvrtal prvih šest metrov druge predorske cevi.42. stran

Mateja Rant

Kranj – V šolske klopi so se 
danes vrnili vsi učenci in 
dijaki, a z nekaterimi ome-
jitvami za preprečevanje 
okužb z novim koronavi-
rusom. Šolski prag je prvič 
prestopilo 21.366 učencev, 
od tega 2161 v osnovnih šo-
lah v gorenjski regiji. V pr-
vih letnikih srednjih šol bo 
približno 21 tisoč dijakov, v 
srednje šole v gorenjski re-
giji je bilo po podatkih mi-
nistrstva za izobraževanje, 
znanost in šport iz sredine 

julija vpisanih 2182 novin-
cev. V šolah bo treba dosle-
dno upoštevati vsa priporo-
čila za preprečevanje okužb, 
pri čemer na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ) vsaj v prvem tednu 
pouka priporočajo uporabo 
zaščitnih mask vsem učen-
cem, tudi v nižjih razredih. 

Na ministrstvu za izobra-
ževanje so sicer v sodelova-
nju z Zavodom RS za šol-
stvo in NIJZ pripravili šti-
ri modele izvajanja pouka v 
novem šolskem letu.

Učenci in dijaki 
spet v učilnicah
Za predvidoma 190.990 učencev in okrog 
73.900 dijakov se danes začenja novo šolsko 
leto. Šole v gorenjski regiji bo obiskovalo 19.951 
osnovnošolcev in približno sedem tisoč dijakov.

44. stran

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – Največ 
preglavic s podrtim drev-
jem, z odkrivanjem streh,  
s poplavljanjem meteorne 
vode in z nanosi kamenja, 
ki so jih v nedeljo dopoldan 
povzročala krajevna neurja, 
so imeli v občini Bohinj, šte-
vilne gasilske enote in ko-
munalna podjetja pa so bila 
na delu tudi v občinah Gor-
je, Bled, Kranjska Gora, Je-
senice, Radovljica, Tržič, Je-
zersko in Železniki. Podrta 
drevesa so tudi ovirala pro-
met, predvsem na višje leže-
čih cestah. Na Pokljuki je na 
primer med podrtim drev-
jem obstal avtobus. 

Zaradi neurja največ težav v Bohinju
Prehod fronte je v nedeljo dopoldne prinesel neurja z močnim vetrom tudi na širšem območju 
Gorenjske. Največ preglavic so imeli v Bohinju, kjer so gasilci posredovali na enaindvajsetih lokacijah.

V Bohinju so imeli gasilci največ dela s podrtim drevjem. / Foto: PGD Bohinjska Bistrica416. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANA UŠENIČNIK iz Žirov.

Poletna noč 2020

Tradicionalna Poletna noč bo tokrat posvečena osrednjemu 
nosilcu nastanka in razvoja slovenske zabavne in džezovske 
glasbe – nekoč Plesnemu orkestru Radia Ljubljana, danes Big 
Bandu RTV Slovenija, ki letos praznuje 75 let. Trdne ume-
tniške temelje je zasedbi postavil prvi dirigent in profilirani 
skladatelj filmske glasbe Bojan Adamič. Glasbeno zgodbo o 
uspehu je od šestdesetih let prejšnjega stoletja orkester pisal 
z izjemnim dirigentom Jožetom Privškom, ki je zanj napisal 
več kot štiri tisoč priredb in skladb. Umetniško zorenje or-
kestra se je nadaljevalo od leta 1992, ko je vodenje prevzel 
aktualni dirigent Lojze Krajnčan. V zadnjih dveh desetletjih 
vrste orkestra sestavljajo mladi profilirani glasbeniki, ki so 
študij opravljali na znanih džezovskih akademijah v tujini in 
so virtuozi na svojih glasbilih. Poletna noč bo na Kongresnem 
trgu v Ljubljani v četrtek, 3. septembra 2020, ob 20.30. Vodila 
jo bo Bernarda Žarn. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
pametno »flaško« Aqua iz nerjavečega jekla. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo 
bo vodil letošnjo Poletno noč? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 9. septembra 2020, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mateja Rant

Bled – Na letošnjem forumu, 
ki se ga je udeležilo osem 
predsednikov vlad in sedem 
zunanjih ministrov, so osre-
dnjo pozornost nameni-
li izzivom in priložnostim 
v Evropi po brexitu in pan-
demiji covida-19 ter priho-
dnosti Evropske unije. Po-
tekale so tudi razprave o ki-
bernetski varnosti, pomenu 
digitalizacije za gospodar-
sko okrevanje Evropske uni-
je in prihodnosti evropske 
varnosti. Blejski strateški fo-
rum je tokrat zaradi razmer 
v povezavi z epidemijo covi-
da-19 potekal v kombinaciji 
neposredne udeležbe in vi-
deo nastopov. 

Za razliko od prejšnjih 
let, ko se je dogajanje v okvi-
ru foruma odvijalo dva dni, 
je letos potekal le en dan 
in z zelo omejeno udelež-
bo. Dopoldanski del se je 
odvijal v Festivalni dvora-
ni Bled, kjer je sicer na vo-
ljo več kot petsto sedežev, a 
so lahko sprejeli le okrog de-
vetdeset gostov, zato je bilo 
razpravo v živo možno spre-
mljati preko spleta. Predse-
dnik vlade Janez Janša je s 
svojim prispevkom sodelo-
val v uvodni razpravi evrop-
skih voditeljev na temo Evro-
pa po brexitu in pandemiji 

covida-19, v omenjeni raz-
pravi pa so se mu pridruži-
li še češki predsednik vlade 
Andrej Babiš, poljski pred-
sednik vlade Mateusz Mo-
rawiecki, madžarski predse-
dnik vlade Viktor Orban, hr-
vaški predsednik vlade An-
drej Plenković, srbski pred-
sednik republike Aleksan-
dar Vučić, bolgarski predse-
dnik vlade Boyko Borisov in 
italijanski ministrski pred-
sednik Giuseppe Conte. 
Predsednik vlade Janez Jan-
ša je ob robu blejskega stra-
teškega foruma opravil tudi 

vrsto bilateralnih pogovo-
rov, in sicer z vsemi predse-
dniki vlad, ki so bili prisotni 
na Bledu. Ločeno se je ses-
tal tudi s predsednikom Re-
publike Srbije Aleksandrom 
Vučićem, posebnim pred-
stavnikom EU za dialog Be-
ograd - Priština in druga re-
gionalna vprašanja Zahod-
nega Balkana Miroslavom 
Lajčakom ter visokim pred-
stavnikom EU za skupno zu-
nanjo in varnostno politiko 
Josepom Borrellom. 

Na Bledu se je včeraj zve-
čer odvil tudi dogodek, v 

okviru katerega je veleposla-
ništvo Republike Poljske na 
poseben način obeležilo 40. 
obletnico ustanovitve polj-
skega sindikalnega gibanja 
Solidarnost. »Za dobro uro 
so z osvetlitvijo skale pod 
Blejskim gradom ustvarili 
unikatno priložnost za vse, 
ki so se želeli s svojo fotogra-
fijo, ki so jo delili na družbe-
nih omrežjih, pridružiti spo-
minu na gibanje, ki je spre-
menilo življenje vseh dr-
žavljanov držav Srednje in 
Vzhodne Evrope,« so pojas-
nili na Turizmu Bled.

Na forumu v ospredju 
posledice pandemije
Na Bledu so včeraj gostili 15. mednarodno konferenco Blejski strateški forum pod naslovom Izzivi in 
priložnosti v svetu po covidu-19; sosedje – regije – globalni svet: partnerji ali tekmeci?

Na Bledu so v okviru Blejskega strateškega foruma včeraj gostili sedem tujih voditeljev 
držav in številne druge pomembne goste. / Foto: Primož Pičulin

Po besedah župana Blaža 
Račiča je bilo doslej sodelo-
vanje z investitorjem in iz-
vajalcem dobro, prav tako je 
dober pretok informacij. Kot 
je dodal, pa si v občini ne že-
lijo, da bi se ponovila izku-
šnja gradnje prve predorske 
cevi, od takrat je minilo že 
trideset let, ko so občini po 
zaključenem projektu osta-
le uničene ceste. 

Tako so tokrat naredili 
posnetek stanja cest, ki se 
bodo uporabljale za grad-
biščne transporte, na pod-
lagi česar bo možno po kon-
čani investiciji ugotoviti nji-
hovo obremenjenost. A Ra-
čič ne pričakuje bistvenih 
obremenitev glavnih cest v 
občini, izvajalec naj bi pre-
težno uporabljal cesto, ki 
se uporablja za dostop do 
Darsove baze oziroma po-
licije. Župan prav tako ne 

pričakuje, da bi bile teža-
ve z deponijami izkopane-
ga materiala, dve, vsaka po 
90 tisoč kubičnih metrov, 
sta v neposredni bližini 
gradbišča, ena večja pa bo v 
kranjskogorski občini, pred 
Mojstrano. 

Po županovih besedah 
bodo kot multikulturna ob-
čina prijazno sprejeli tudi 
turške delavce, ki bodo nas-
lednjih pet let bivali v njiho-
vi občini. 

»Glede na to, da prihaja-
jo iz drugega okolja, kulture, 

da govorijo drugačen jezik, 
upam, da bomo našli prilož-
nost za srečevanja. Obenem 
pa si želim, da bi naši obča-
ni imeli priložnost, da bi si v 
dogovoru z izvajalcem lahko 
občasno prišli ogledat grad-
bišče,« je še dejal župan Račič.

Vrtali bodo štiriindvajset ur na dan
31. stran

Začetek del si je ogledal tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Ljubljana – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
v petek v Vili Podrožnik v Ljubljani izročil priznanje jabolko 
navdiha zdravnicam in zdravnikom, v njihovem imenu ga je 
prevzela doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana. 
Zdravnice in zdravniki so nenadomestljivi del skupnosti, saj 
z največjo odgovornostjo rešujejo življenja ljudi. Še posebej 
v času epidemije smo se lahko zanesli na njihova znanje in 
strokovnost, s katerima so bili odločilni pri zdravljenju obo-
lelih s covidom-19 in tudi pri preprečevanju širjenja okužb. 
»Zaposleni v zdravstvu, zdravniki in medicinske sestre in vse 
zdravstveno osebje povsod po državi pomagate obolelim, 
razdajate svoje znanje in vsem dajete upanje,« je zapisano 
v utemeljitvi jabolka navdiha, ki ga je predsednik že marca 
virualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so 
v času spopadanja z epidemijo požrtvovalno in nesebično 
skrbeli, da je življenje teklo kar se da normalno. 

Jabolko navdiha tudi zdravnicam in zdravnikom

Bled – Svetniki javnega zavoda Triglavski narodni park so 
se minuli četrtek sestali na konstitutivni seji. Svet sestavlja 
dvajset svetnikov, od tega štirje predstavniki ustanovitelja, 
devet predstavnikov lokalnih skupnosti ter dva predstavnika 
lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč, svojega predstav-
nika v svetu pa imajo še Planinska zveza Slovenije, Lovska 
zveza Slovenije, zainteresirane strokovne organizacije, zain-
teresirane nevladne organizacije in javni zavod Triglavski na-
rodni park. Za predsednika sveta so znova imenovali Bojana 
Dejaka, predstavnika ministrstva za okolje in prostor, ki je 
svet vodil že v preteklem štiriletnem mandatu, za njegove-
ga namestnika pa so izvolili Tomaža Štenklerja, ki v svetu 
zastopa Občino Tolmin.

Svet bo še naprej vodil Bojan Dejak
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Po dobrih dveh mesecih 
poletnih počitnic se 
otroci znova vračajo 
v šolo. Letošnje leto 

je zaznamovano z epidemi-
jo novega koronavirusa, zato 
se ob začetku šolskega leta 
največ pozornosti namenja 
preprečevanju širjenja okužb 
med šolarji. Šole morajo v novi 
koronarealnosti poskrbeti za 
čim bolj dosledno izvajanje 
posebnih ukrepov, kot so upo-
raba mask na šolskih hodnikih 
za vse učence, vzdrževanje 
socialne distance in ostaja-
nje v učilnicah med odmori, 
zato na šolskih hodnikih ne 
bo običajnega vrveža. Pogledi 
na priporočila NIJZ so različ-
ni, a namen ukrepov je jasen: 
zagotoviti varnost otrok (in 
učiteljev), njihovih staršev ter 
predvsem babic in dedkov. 

V prvih šolskih dneh pa se 
velik del pozornosti in aktivno-
sti že tradicionalno namenja 
tudi zagotavljanju prometne 
varnosti otrok. Danes bodo na 
primer v največjih slovenskih 
mestih, tudi v Kranju, med 
jutranjo prometno konico pro-
stovoljci agencije za varnost 
cestnega prometa voznike še 
dodatno opozarjali na čim 
večjo pozornost na otroke. Šte-
vilni prostovoljci bodo ta teden 
na terenu skrbeli tudi za varno 
pot otrok v šolo. Ti se namreč 
po dveh mesecih brezskrbnosti 
in razigranosti spet vračajo 
na ceste, kjer brezskrbnost in 
razigranost nista zaželeni. Ot-
roci, zlasti najmlajši, že sicer 

težko predvidijo nevarne situ-
acije, vozila kasneje opazijo 
in ne znajo dobro presoditi nji-
hove oddaljenosti ter hitrosti, 
prav tako težje določijo smer, 
iz katere prihaja zvok. Njihovo 
ravnanje usmerjajo predvsem 
radovednost, čustva in dogaja-
nje okoli njih, manj pa razum, 
zato morajo biti vozniki nanje 
vselej pozorni in jim vedno pre-
pustiti prednost na prehodih 
za pešce, opozarjajo v agenciji.

Za varnost otrok v prome-
tu lahko največ storimo od-
rasli. Vozniki lahko otrokom 
varno pot v šolo omogočimo 
predvsem s previdno in strpno 
vožnjo, z upoštevanjem pro-
metnih pravil in omejitev hi-
trosti, pa tudi s skrbjo za teh-
nično brezhibno vozilo. Starši 
pa otrokom največ pomagamo 
z zgledom, z odgovornim ob-
našanjem v prometu. Eden 
glavnih napotkov agencije 
za varnost prometa staršem 
je, da naj pred začetkom šole 
z otroki obnovijo prometna 
pravila na poti do šole in naj 
poskrbijo, da prvo- in drugo-
šolčki vedno nosijo rumene 
rutke, za še boljšo vidnost pa 
naj uporabljajo svetlejša obla-
čila in odsevna telesa. Agen-
cija opozarja tudi na nujnost 
pravilnega in doslednega pri-
penjanja otrok v otroške var-
nostne sedeže ter na obvezno 
uporabo varnostne zaščitne 
čelade na kolesu, poganjalcu, 
skiroju ali rolkah. Vse našteto 
naj velja za vse dni v letu, ne 
samo ta teden. 

Varno v šolo in v šoli

KOMENTAR
Simon Šubic

Suzana P. Kovačič

Tržič, Kranj, Jesenice, Ško-
fja Loka – Direktor ZD Tržič 
prim. dr. Iztok Tomazin, dr. 
med., je povedal, da so spo-
mladi zaposlili še eno dru-
žinsko zdravnico, domačin-
ko. »Trenutno je v zdravstve-
nem domu šest timov dru-
žinskih ambulant, ki pa so 
preobremenjeni z delom, saj 
so posebej v tem času še na-
domeščanja zaradi dopustov 
in tudi kaka bolniška od-
sotnost pride vmes,« je pojas-
nil Tomazin. Kot dodaja, je 
pritožb pacientov zelo malo. 
Manjkata pa jim dva zdravni-
ka za delo v ambulanti za nuj-
no medicinsko pomoč, zato 
morajo to delo opravljati dru-
gi vzporedno z delom v dru-
žinski ambulanti, kar jih do-
datno obremenjuje. 

Že večkrat omenjeno sla-
bo dosegljivost slovenskih 
osebnih zdravnikov so v 
ZD Tržič rešili z daljšim ča-
som telefonske dosegljivosti 
družinskih ambulant, kot 
to zahtevata Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije (ZZZS) in ministrstvo 
za zdravje, poleg tega po-
skusno uvajajo dodatno tele-
fonsko številko za naročanje 
e-receptov 030 482 665, do-
segljiva je vsak dan od pone-
deljka do petka med 8. in 12. 
uro. »Naši zaposleni imajo 
zares veliko volje in motiva-
cije, da vse zmorejo,« je ko-
mentiral Tomazin in pojas-
nil, da je epidemija pokaza-
la, da pacienti lahko marsi-
kaj opravijo po telefonu, kot 
je naročanje e-receptov, sve-
tovanje v primeru manjših 
težav in podobno, kar pa zah-
teva veliko pozornost zdrav-
nikov, da česa pomembnega 
ne spregledajo.

Problem postaja prostor

Vodja družinske medici-
ne v ZD Kranj doc. dr. Luka 
Kristanc, dr. med., meni, 
da kljub vsesplošnemu po-
manjkanju specialistov dru-
žinske medicine v Sloveni-
ji v Kranju še vedno solidno 
obvladujejo situacijo in da so 
v primerjavi z marsikatero 
drugo občino uspešnejši pri 
pridobivanju novih zdrav-
nikov. »Večina ima svojega 
izbranega osebnega zdrav-
nika v Kranju, poleg tega je 
pri nas opredeljen še mar-
sikdo od drugod. To dosega-
mo tako, da v povprečju pre-
segamo normativ opredelje-
nih pacientov na zdravnika 
za skoraj štirideset odstot-
kov. Z direktorico ZD Lilija-
no Gantar Žura, dr. med., se 

trudiva pridobiti nove zdrav-
nike, pri čemer sva soraz-
merno uspešna (nekaj jih 
bomo pridobili tudi iz tuji-
ne). V prihodnje bo seveda 
treba v želji po zagotavljanju 
čim kakovostnejših obrav-
nav pacientov privabiti še 

dodatne družinske zdravni-
ke, kar pa bo najbrž možno 
le ob določenih sistemskih 
spremembah na ravni drža-
ve,« je pojasnil Kristanc. Di-
rektorica Žurova je dodala, 
da se obeta odprtje še dveh 
ambulant, problem pa po-
staja prostor, ker se nimajo 
kam širiti. 

Kar se tiče obravnav na da-
ljavo (po telefonu, elektron-
ski pošti) pa Kristanc pravi, da 
stvari potekajo dobro. »Zdrav-
niki smo dostopni večji del or-
dinacijskega časa, poleg tega 
se tudi frekvenca fizičnih obi-
skov v ambulanti približuje 
tisti pred epidemijo.«

Težave bodo že drugo 
leto zaradi upokojitev

»Na Jesenicah, v Kranj-
ski Gori in Žirovnici je v 
tem trenutku dovolj družin-
skih zdravnikov, tako da z 
opredeljevanjem bolnikov v 
tem trenutku nimamo pro-
blemov. Ti bodo nastopili 
že drugo leto, saj se bo za-
čelo upokojevanje starejših 

zdravnikov, ki pa imajo 
praktično vsi bistveno več-
jo glavarino, kot je predvi-
dena po uredbi ZZZS. Sre-
čali se bomo z dejstvom, da 
zdravnika, ki se bo upoko-
jil, ne bo mogoče nadome-
stiti z enim samim zdravni-

kom, ampak bo za to po ve-
ljavnih kriterijih potrebnega 
vsaj 1,5 zdravnika,« je dejal 
direktor ZD Jesenice prim. 
Saša Letonja, dr. med., in do-
dal, da je bila med epidemi-
jo in še vedno glavnina kon-
taktov z bolniki po telefonu 
klicev in elektronski pošti. 
»Tukaj se je pokazalo, da 
telefonski sistem tega eno-
stavno ne prenese, praktič-
no vsi ZD v Sloveniji imamo 
enak problem, bolniki se pri-
tožujejo, da sestre ali zdrav-
nika po telefonu ne more-
jo dobiti, pri nas pa je klicev 
neobvladljivo veliko. Situa-
cija bi se vsaj deloma rešila, 
če bi bolniki bolj uporablja-
li elektronsko pošto, hkrati 
pa prosim bolnike, da v pri-
meru, da je telefonska lini-
ja zasedena, ne kličejo ne-
prestano. Ob pregledu kli-
cev se je namreč izkazalo, da 
sedanja tehnologija dovolju-
je, da posameznik kliče šte-
vilko tudi večkrat znotraj mi-
nute. Dejstvo je, da se je tra-
janje telefonskih klicev tudi 

podaljšalo, saj se je treba z 
bolnikom natančneje pogo-
voriti kot pred epidemijo.«

Gradnja se odmika

V ZD Škofja Loka so leta 
2018 odprli dve novi ambu-
lanti družinske medicine, 
nekaj širitev je bilo pri kon-
cesionarjih, kar bi moralo za-
dostovati za več let, saj prirast 
prebivalstva ni tako silovit, je 
povedal direktor dr. Aleksan-
der Stepanović, dr. med., a 
obenem opozoril: »V razme-
rah, ko je celo v Ljubljani sko-
raj nemogoče dobiti izbrane-
ga zdravnika, je odprtje nove 
ambulante podobno črpanju 
morja, saj se ambulanta takoj 
napolni z ljudmi iz sosednjih 
regij, kjer je stanje še slabše.« 
Stepanović upa, da se bo sta-
nje vsaj deloma popravilo, ko 
bodo njihove tri specializant-
ke družinske medicine opra-
vile specialistični izpit. »Pe-
sti nas tudi prostorska stiska, 
gradnja novega zdravstve-
nega doma, za katero naj bi 
poskrbela lokalna skupnost, 
se vse bolj odmika v priho-
dnost. Načrtujemo pridobi-
tev evropskih sredstev, ki so 
bila namenjena za investici-
je v zdravstveno infrastruktu-
ro v okviru obvladovanja pan-
demije.« Marsikatero sta-
nje je sicer možno kvalitetno 
obravnavati po telefonu ali vi-
deo klicu in večina pacientov 
je s takšno storitvijo zadovolj-
na, je prepričan Stepanović. 
»Stanja, ki zahtevajo fizičen 
pregled, obravnavamo v am-
bulantah, ki pa so prepolne, 
glavarinski količniki je daleč 
nad strokovnimi priporočili. 
Po drugi strani je zdaj klicev 
in e-sporočil ogromno, tako 
da to postaja že težko obvla-
dljivo. Pozval bi ljudi, naj 
dobro premislijo svoja naro-
čila in naročijo npr. vsa stal-
na zdravila hkrati.« 

Halo, sem dobil zdravnika?
V koronakrizi so poti do družinskih ambulant različne, več je svetovanja po telefonu, elektronski pošti. 
A tudi telefoni so preobremenjeni, v tržiškem zdravstvenem domu (ZD) so poskusno uvedli dodatno 
številko za naročanje e-receptov. Iščejo nove družinske zdravnike, a tudi ko jih bodo dobili, vsaj v Kranju 
in Škofji Loki zaradi prostorske stiske ne vedo, kam jih bodo dali. Razmere so povzeli v nekaj gorenjskih 
zdravstvenih domovih (ZD).

V ZD Tržič poskusno uvajajo dodatno telefonsko številko za naročanje e-receptov: 030 482 
665. Dosegljiva je vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro. / Foto: Tina Dokl

»Dostopnost bi se lahko izboljšala, če bi se 
družinski zdravniki lahko usmerili v izvajanje tistih 
storitev, ki resnično zahtevajo zdravnika. Nujna je 
razbremenitev administrativnih storitev, ki jih lahko 
opravljajo drugi profili, zlasti nemedicinski kader. 
Koronavirus je samo razgalil nekatere probleme, na 
katere opozarjamo že ves ta čas. Tudi v tej krizi se je 
pokazalo, da je uspešno reševanje odvisno od osnovne 
zdravstvene dejavnosti, ki je kot že tolikokrat doslej 
uspešno opravila svoje delo in pri tem ostala prezrta,« 
pravi dr. Aleksander Stepanović.
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Bohinjska Bistrica – V Bo-
hinju so konec avgusta 
predstavili izbrano idejno 
rešitev za novi vrtec, ki ga 
bodo, če bo šlo vse po načr-
tih, na prostoru za Osnovno 
šolo Janeza Mencingerja za-
čeli graditi sredi prihodnje-
ga leta. Trenutno je namreč 
okoli dvesto predšolskih ot-
rok iz Bohinja vključenih v 
vrtec, ki deluje na treh loka-
cijah: v središču Bohinjske 
Bistrice, v Srednji vasi, dva 
oddelka pa sta tudi v stavbi 
osnovne šole Janeza Men-
cingerja.

Občina je idejno rešitev 
za novi vrtec iskala z javnim 
natečajem, ki so ga pripravili 
skupaj z zbornico za arhitek-
turo in prostor Slovenije. Na 
razpis je prispelo kar 36 pro-
jektov, med katerimi je ko-
misija izbrala elaborat, pod 
katerega so se podpisali arhi-
tekti Ana Jerman, Janja Šuš-
njar, Sofia Romero Guerra – 
Nozaleda, Miguel Sotos Fer-
nandez – Zuniga in Maruša 
Zorec ter Luka Javornik kot 
avtor krajinske arhitekture.

Za vrtec so si zamisli-
li objekt, sestavljen iz treh 
poslopij, združenih v obli-
ko tradicionalne gorenjske 
domačije. Predvidenih je 
enajst igralnic, arhitekturna 
zasnova omogoča kasnej-
šo dograditev še dveh. Otro-
ci iz prve triade bodo imeli 
učilnice v pritličju, pet igral-
nic za drugo triado bo v dru-
gem nadstropju, v poseb-
nem objektu bosta telovad-
nica in večnamenski skup-
ni prostor. Igralnice prvega 

starostnega obdobja bodo 
imele izhod na zunanje te-
rase, pred katerimi bodo za-
sajena sadna drevesa, igral-
nice drugega starostnega 
obdobja v nadstropju pa na 
pokriti 'gank'.

Vrtec bo imel svojo kuhi-
njo, v nove prostore se bos-
ta selila tudi računovodstvo 
in zobna ambulanta, ki sta 
zdaj v osnovni šoli. Skupna 
notranja površina je dva ti-
soč kvadratnih metrov. 

Občina je že podpisala po-
godbo z izbranim arhitek-
tom. Po optimističnih na-
črtih, pravijo na občinski 

upravi, naj bi do konca leta 
na upravno enoto že dali vlo-
go za gradbeno dovoljenje, 
gradnja pa naj bi se zače-
la poleti oziroma jeseni pri-
hodnje leto. Če bi šlo vse po 
načrtih, naj bi otroci iz Bohi-

nja novi vrtec začeli obisko-
vati v šolskem letu 2022/23.

Vrednost investicije je 
ocenjena na okoli štiri mi-
lijone evrov, pri čemer obči-
na računa na sofinanciranje 
s strani Eko sklada, nekaj bo 
verjetno zadolžitve, računa-
jo pa tudi na razpise države, 
s katerimi bi si zagotovili do-
datna sredstva za projekt. 

Bohinjski vrtec je orga-
niziran sicer kot enota OŠ 
Janeza Mencingerja v Bo-
hinjski Bistrici. V vseh treh 
enotah ga je v preteklem 
šolskem letu obiskovalo 
skupaj 192 otrok, ki so bili 
razporejeni v enajst oddel-
kov na treh lokacijah. Šte-
vilo ostaja podobno tudi v 
tem šolskem letu, prostora 
bo za vse otroke dovolj. Ob-
činski svet je na eni od spo-
mladanskih sej potrdil tudi 
13-odstotno povečanje za-
poslitve svetovalne delavke, 
ki bo tako v bohinjskem vrt-
cu lahko zaposlena za polo-
vični delovni čas, čeprav po 
trenutni zakonodaji vrtcem 
pripada eno delovno mesto 
svetovalnega delavca na 30 
oddelkov. 

V vseh enotah bo potekal 
dnevni program v obsegu 
od šest do devet ur: v Bohinj-
ski Bistrici bo vrtec v tem šol-
skem letu odprt od 5.30 do 
16.15, v Srednji vasi pa od 6. 
ure do 15.15.

Vrtec bo v obliki domačije
Vrtec v Bohinju deluje na treh lokacijah, občina pa že nekaj časa načrtuje gradnjo novega. Konec poletja 
so predstavili izbrano idejno rešitev za novi vrtec, ki naj bi ga sredi prihodnjega leta začeli graditi na 
prostoru za osnovno šolo v Bohinjski Bistrici.

Avtorji izbranega idejnega projekta so si novi vrtec zamislili v sodobni verziji tradicionalne 
gorenjske domačije, sestavljene iz treh med seboj povezanih stavb.

Pouk se je danes začel 
po modelu B, ki predvideva 
omejitve takšne narave, da 
je zaradi prostorskih in ka-
drovskih omejitev še ved-
no mogoče izvajati vzgojno-
-izobraževalni proces v šoli. 
Omejitve se nanašajo na 
vzdrževanje higienskega re-
žima in izvajanje preventiv-
nih ukrepov. V primeru pos-
labšanja epidemiološke sli-
ke naj bi v šolah prešli na mo-
del C, po katerem se učenci v 
nižjih razredih izobražujejo 
v šoli, učenci od 5. do 9. ra-
zreda pa na daljavo. Predvi-
dena je tudi kombinacija po-
uka na daljavo in v šoli, samo 
na daljavo pa naj bi pouk iz-
vajali le v skrajnem primeru, 
so poudarili na ministrstvu 
za izobraževanje. Aktivira-
nje posameznega modela s 
sklepom določi vlada oziro-
ma ministrica, pristojna za 
izobraževanje.

V preteklem šolskem letu 
so bili sprejeti novi učni 

načrti za začetni pouk slo-
venščine za učence prise-
ljence, ki se bodo uporablja-
li v tem šolskem letu, poso-
dobljen je bil tudi učni načrt 
za izbirni predmet Retori-
ka. Brezplačna učna gra-
diva bodo v letošnjem šol-
skem letu prejeli tudi tretje-
šolci, kar pomeni, da bodo 
brezplačnih gradiv delež-
ni učenci celotne prve tri-
ade. Na področju srednje-
ga šolstva so bili prenovlje-
ni vsi izobraževalni progra-
mi srednjega poklicnega 
(82 programov), srednje-
ga strokovnega (57 progra-
mov) in gimnazijskega izo-
braževanja (11 programov), 
ki se bodo začeli izvajati s 
prihodnjim šolskim letom, 
so pojasnili na ministrstvu. 
Z novim šolskim letom se 
bodo na nekaterih srednjih 
šolah začeli izvajati nekate-
ri novi programi, med dru-
gim na Biotehniškem cen-
tru Naklo program Meha-
nik kmetijskih in delovnih 
strojev. 

Učenci in dijaki 
spet v učilnicah
31. stran

Za vrtec so si zamislili objekt, sestavljen iz treh 
poslopij, združenih v obliko tradicionalne gorenjske 
domačije. Otroci iz prve triade bodo imeli učilnice 
v pritličju, pet igralnic za drugo triado bo v drugem 
nadstropju. Igralnice za najmlajše bodo imele izhod 
na zunanje terase, pred katerimi bodo zasajena sadna 
drevesa, igralnice drugega starostnega obdobja pa na 
pokriti balkon.

Otoče – Prejšnji teden so v Otočah pripravili priložnostno 
slovesnost ob namestitvi nove nadstrešnice na tamkajšnjem 
avtobusnem postajališču za šolarje. Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, je postajališče urejeno na zemljišču 
podjetij Iskra in Steel plast, ki sta soglašali s postavitvijo, iz-
vedbo pa je z nekaj manj kot deset tisoč evri financirala Kra-
jevna skupnost Lesce. V radovljiški občini so že lani v Mošnjah 
uredili novo postajališča za otroke, ki se v šolo vozijo z avto-
busom, prihodnje leto pa ga načrtujejo še v Podnartu, kjer naj 
bi stalo pri gasilskem domu, je povedal župan Ciril Globočnik.

Uredili postajališče za šolarje

Učenci, ki se k pouku vozijo s šolskim avtobusom, bodo na 
prevoz čakali na varnem in suhem prostoru, sta zadovoljna 
tako radovljiški župan Ciril Globočnik kot predsednik sveta 
KS Ljubno Boštjan Soklič. / Foto: Tina Dokl

Radovljica – Radovljiški župan Ciril Globočnik je v sredo z 
izbranim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo podpisal po-
godbo o gradnji kanalizacije in obnovi vodovoda na Spodnjem 
Lancovem. Kot so sporočili z radovljiške občinske uprave, 
pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot tri milijone 
evrov, od tega bo približno dve tretjini sredstev za naložbo 
prispeval Kohezijski sklad. Že za prihodnji teden načrtujejo 
uvedbo izvajalca v delo, zaključek projekta pa do jeseni 2022. 
Ta 5,7-kilometrski odsek kanalizacije na Spodnjem Lancovem 
je sicer zadnji večji odsek v aglomeraciji Radovljica, še poja-
snjujejo. Na javno kanalizacijo bo po izgradnji priključenih 
tristo prebivalcev. V sklopu del bodo deloma obnovili tudi 
vodovodno omrežje in uredili javne površine.

Začenja se gradnja kanalizacije na Lancovem

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svetniki so 
na nedavni seji potrdili dru-
gi rebalans proračuna. Na 
srečo, kot je poudaril župan 
Janez Hrovat, sta poletna 
meseca imela precej boljšo 
turistično sliko, kot so juni-
ja smeli upati. Dodaten de-
nar bodo zagotovili za sana-
cijo zemeljskega plazu nad 
vodnim zajetjem Jurež, za 
vrtino v Kranjski Gori po-
leg Best Western Hotela in 
za obnovo vodovoda Nase-
lje pod hribom v Spodnjih 
Rutah. Sanirali bodo še dva 
kraka v Naselju Slavka Čer-
neta v Kranjski Gori, kjer že 
obnavljajo meteorno kana-
lizacijo, del vodovoda, dog-
rajujejo javno razsvetljavo 

in rekonstruirajo vozišče. V 
Ratečah bodo obnovili cesto 
v Žalje. Nekaj več sredstev 
bo šlo za vzdrževanje zele-
nic, pa tudi za visečo brv v 
Jasni in za popravilo strehe 
na Slovenskem planinskem 
muzeju. Manjkajoči del 
pločnika v Kranjski Gori ob 
Vršiški cesti bo občina zgra-
dila skupaj z državo, ki bo sa-
nirala cesto na relaciji TGC–
Jasna. Skupni znesek doda-
tnih odhodkov je z rebalan-
som nekaj več kot 460 tisoč 
evrov, ki so jih prerazpore-
dili iz dveh projektov; letos 
še ne bo gradnje pločnika v 
Gozdu - Martuljku (se pa že 
pripravlja projektna doku-
mentacija), za parkirišča v 
projektu umirjanja prome-
ta v dolino Vrata pa je zago-
tovljenega še dovolj denarja.

Drugi rebalans proračuna
Kamna Gorica – Ta konec tedna so se v Kamni Gorici z razsta-
vo, ki ponuja vpogled v preteklih devetnajst prireditev, začeli 
dvajseti Langusovi dnevi. Program prireditev je zaradi okoli-
ščin, povezanih s koronavirusom, nekoliko okrnjen, a glavnino 
dogajanja bodo organizatorji le izpeljali. V soboto, 5. sep-
tembra, bodo na več lokacijah v vasi ustvarjalne delavnice. Na 
ta dan bo ob 11. uri tudi voden ogled Kamne Gorice, ogledati 
pa si bo mogoče tudi Muzejsko hišo Mežnarija. Popoldan ob 
15. uri bo Otroški Langusov tek, v Domu Krajanov pa bo na 
ogled razstava del 20. Slikarske kolonije. Zaključni dogodek 
bo pod vaško lipo v soboto, 12. septembra, ko bosta ob 17. uri 
podelitev krajevnih priznanj ter koncert MePZ Lipnica.

Jubilejni Langusovi dnevi

Tržič – Občina Tržič bo na območju nekdanje Bombažne 
predilnice in tkalnice (BPT) začela obnavljati cesto. Dvoletni 
projekt rekonstrukcije vozišča skozi območje BPT bo sofi-
nanciralo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Vrednost pogodbenih del je ocenjena na dobrega pol milijona 
evrov, kot najugodnejši ponudnik pa je bila izbrana Gorenjska 
gradbena družba. Občina bo zagotovila 36 tisoč evrov. Pred-
viden datum začetka gradbenih del je 8. september. Projekt 
zajema rekonstrukcijo vozišča v dolžini slabih tristo metrov, 
gradnjo pločnika, ureditev komunalne infrastrukture in ure-
ditev parkovnih površin.

Obnovili bodo cesto skozi BPT



5Gorenjski glas
torek, 1. septembra 2020 info@g-glas.si

Strokovnjak za strehe je odprl 
servisno točko in dobro založeno
skladišče za lesni program v Kranju: 
• 1800 m2 skladiščnih površin
• prodajna pisarna: od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro
• servis Halo streha, dostava od našega do vašega skladišča
• opečna kritina: Creaton in Tondach 
• kovinske in alu kritine: Gerard/ Prefa 
• bitumenski trakovi, PVC in FPO folije: Bauder  
• les in lesni izdelki: Hasslacher, Egger in Gutex
• dodatki za strehe in lesno gradnjo: Unibausysteme/ Riwega

Oben-Auf (Servisna točka)
Ulica Mirka Vadnova 9, 4000 Kranj
t 041 275 181 (Franci Sajevic)
 031 582 297 (Rok Gašperlin)

OBEN-AUF d.o.o., Šlandrova ulica 4c, Ljubljana-Črnuče, T: 01/561 32 39, M: 031/891 321
PE Maribor: Tržaška cesta 21a, T: 02/613 01 00, M: 041/388 320;

Servisna točka Novo Mesto: M: 041/734 249; Servisna točka Kranj: M: 031/582 297
www.obenauf.si, E: komerciala@obenauf.si 
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Suzana P. Kovačič

Dovje – Predsednik KUD 
Jaka Rabič Dovje - Mojstra-
na Marsel Gomboc je pove-
dal, da je bil rdeča nit letoš-
njih dni Jakob Aljaž kot glas-
benik in tudi skladatelj in da 
je bila zato večina štiridnev-
nega programa prepletena z 
glasbo. Nekaj novih priredi-
tev, kot je bil Mali trizvok, so 
namenili otrokom in mla-
dim družinam. »Držimo se 
tudi ideje, da vsako leto po-
nudimo priložnost nekomu 
od domačih izvajalcev, ki na 
kakršenkoli način pooseb-
lja naše kraje in je zanimiv 
tudi širši javnosti,« je dejal 
Gomboc. V petek so na dov-
škem odru gostili domačin-
ko iz Mojstrane, harfistko 
Leto Križanič Žorž, ki je že 
na začetku šolanja v Glas-
beni šoli Jesenice nanizala 
uspehe. Zmagala je na treh 
državnih tekmovanjih in na 
mnogih mednarodnih tek-
movanjih, kjer je osvojila 
številne nagrade, prva mes-
ta in zlate plakete. Na malih 
ekranih smo Leto lahko vi-
deli na izboru Evrovizijski 
mladi glasbenik 2018, ko 
je nastopila s simfoničnim 
orkestrom RTV Sloveni-
ja, ter na slavnostnem kon-
certu ob 200-letnici javne-
ga glasbenega šolstva, kjer 
je igrala v simfoničnem or-
kestru slovenskih glasbe-
nih šol. Eden od opaznejših 
je bil tudi nastop na lansko-
letnem Miklavževem do-
brodelnem koncertu. »Naj-
pomembnejša pa so držav-
na tekmovanja, kjer na vsa-
ka tri leta dokažeš, ali si še 
v vrhu, in tudi tekmovanja 
v Srbiji in na Madžarskem. 

Vsi ti moji uspehi so moja 
želja in so dokaz, da zmo-
rem,« je povedala Leto v po-
govoru z Gombocem. Letos 
je Leto maturirala na Kon-
servatoriju za glasbo in ba-
let v Mariboru, jeseni bo 

obiskovala tretji letnik viso-
košolskega študija harfe na 
Državnem konservatoriju v 
italijanskem Vidmu. 

Zaradi slabega vremena 
so nekaj dogodkov s proste-
ga preselili v dvorano Alja-
ževega prosvetnega doma 
na Dovje, nekaj pa v cerkev 
sv. Klemena v Mojstrani 
(vključno z mašo). Obisko-
valci različnih generacij so 
uživali v otroški predstavi 
Stara dedkova harmonika, 

na Malem trizvoku in na 
koncertu klasične glasbe 
Trizvok. V Slovenskem pla-
ninskem muzeju je bilo pre-
davanje Aljaževci. Le Gustl-
nov pohod so prestavili na 
19. september. 

Aljaževe dneve je uradno 
odprl kranjskogorski po-
džupan Bogdan Janša, ki je 
poudaril tudi letošnji jubi-
lej, 125. obletnico postavi-
tve Aljaževega stolpa na vrh 
Triglava. Pohvalil je vse so-
organizatorje Aljaževih dni, 
ki na najboljši možen način 
povežejo krajane in obisko-
valce, obenem so Aljaževi 
dnevi tudi priložnost, da se 
predstavijo domači glasbe-
niki, igralci, pisatelji ... 

Srčni Aljaževi dnevi
Letošnji, že 28. Aljaževi dnevi konec minulega tedna v Mojstrani in na 
Dovjem so bili nekoliko drugačni, pa ne samo zaradi novega koronavirusa, 
ampak tudi zaradi nekaterih novosti, ki so jih prizadevni organizatorji uvedli 
v program.

Marsel Gomboc v pogovoru s harfistko Leto Križanič Žorž 

Urša Peternel

Jesenice – Tako priseljenci 
kot zaposleni v zdravstvenih 
ustanovah se pogosto sreču-
jejo s težavami pri sporazu-
mevanju. Mnogi priseljenci 
namreč ne znajo dovolj dob-

ro slovensko, da bi lahko raz-
ložili, kakšne zdravstvene te-
žave imajo, zdravstveno ose-
bje pa pogosto ne obvlada tu-
jega jezika, ki ga govori pa-
cient. Na Jesenicah, kjer živi 
posebej veliko priseljencev, 
so že pred leti v ta namen za-
poslili prevajalko, ki pomaga 
pri komunikaciji s tujci v raz-
ličnih ustanovah. Pred krat-
kim pa je nastal tudi šestje-
zični slovar s področja zdra-
vstva, ki so ga, zanimivo, iz-
delale kar ženske iz drugih 
kulturnih okolij, ki živijo na 
Jesenicah. Gre za skupino 
žensk različnih narodnosti, 
ki so vključene v projekt So-
cialna aktivacija Gorenjske, 
ki poteka pod okriljem Ljud-
ske univerze Jesenice. 

Slovar nosi naslov Prva po-
moč pri sporazumevanju in 
je namenjen najosnovnej-
šemu sporazumevanju na 
temo zdravstva. V slovarju 
so prevedene besede, ki jih 
najpogosteje uporabljamo 
pri pregledih v zdravstvenih 

ustanovah, in sicer v alban-
ščino, španščino, bosanšči-
no, arabščino in makedon-
ščino. Kot so zapisale sno-
valke, vsebuje besede, ki so 

lahko v pomoč zdravstve-
nemu osebju in tudi paci-
entom, ki ne znajo sloven-
sko. Brez znanja jezika na-
mreč lahko pride do različ-
nih nesporazumov, kar je v 
primeru zdravstvenih težav 
lahko tudi usodno. Slovar 
je za zdaj na voljo le v elek-
tronski obliki, v prihodnje 

morda dobi tudi tiskano raz-
ličico.

Izdelava slovarja pa je le 
eden od rezultatov projekta, 
ki od lani poteka tudi na Je-
senicah in je namenjen so-
cialni aktivaciji žensk iz dru-
gih kulturnih okolij, ki so 

brezposelne in slabo poz-
najo slovenski jezik. V več 
mesecev trajajočem progra-
mu jih spodbujajo, da pri-
dobijo nova znanja in vešči-
ne, tudi samozavest, da se 
lažje vključujejo v okolje in 
morda najdejo tudi zaposli-
tev. V nasprotju s stereoti-
pi, da so priseljenke »lene in 
samo doma«, Polona Knific 
z Ljudske univerze Jesenice 
pravi: »Te ženske so res mo-
tivirane, zelo rade bi se nau-
čile govoriti slovensko, želi-
jo si delovnih izkušenj in res 
jim ni všeč, da se zadržujejo 
samo v družinskem krogu; 
želijo si iti med ljudi, ime-
ti službo, se osamosvojiti in 
storiti nekaj ne le zase, am-
pak tudi za širše okolje.«

Ženske izdelale slovar
Skupina žensk iz drugih kulturnih okolij, ki živijo na Jesenicah, je oblikovala 
šestjezični slovar za najosnovnejše sporazumevanje v zdravstvenih 
ustanovah. Namenjen je tako bolnikom, ki ne znajo slovensko, kot 
zdravstvenemu osebju.

Del žensk, ki so sodelovale pri pripravi slovarja / Foto: Matej Mišič

Slovar je za zdaj na voljo 
le v elektronski obliki, 
v prihodnje morda dobi 
tudi tiskano različico.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjčani, ki imajo 
grobove svojcev na Mestnem 
pokopališču Kranj, opažajo, 
da se po njem pogosto spre-
hajajo nepridipravi, ki uni-
čujejo grobove. Sprašujejo 
se, kako je to moč prepreči-
ti in kaj pri tem lahko storijo 
pristojne službe.

»Mestna občina Kranj je 
seznanjena z občasnimi pri-
meri vandalizma, zato bodo 

s ciljem, da bi bilo tovrstnih 
neprijetnih dogodkov čim 
manj, medobčinski redar-
ji opravljali še pogostejše 
obhode po mestnem poko-
pališču,« pravijo na kranjski 
občini, na Komunali Kranj 
pa pojasnjujejo: »Spome-
niki in obeležja na pokopa-
lišču so last najemnikov, ki 
jih naročijo in plačajo njiho-
vo izvedbo, tako da lastni-
ne najemnikov Komunala 
Kranj ni dolžna zavarovati.« 

Na Policijski upravi Kranj 
dodajajo, da mora v primeru 
tatvin ali vandalizma na gro-
bovih vsak najemnik osebno 
podati prijavo na policijo, saj 
je nagrobno obeležje njego-
va last in zato prijave v njego-
vem imenu ne more podati 
Komunala Kranj. Na Komu-
nali Kranj tudi pojasnjujejo, 
da se bodo ob 1. novembru 
poskušali povezati s policijo, 
da bi uvedla kakšen obhod 
tudi v nočnih urah.

Uničujejo jim grobove

»Držimo se tudi ideje, da vsako leto ponudimo 
priložnost nekomu od domačih izvajalcev, ki na 
kakršenkoli način pooseblja naše kraje in je zanimiv 
tudi širši javnosti.«
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BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o.  
Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj, Slovenija

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM  
IN PRODAJO NEPREMIČNIN

Najem  poslovnih prostorov  

•   Urejeni poslovni prostori v stanovanjsko poslovni stavbi na 
naslovu Nazorjeva 3 v Kranju,  na zelo frekventni lokaciji, v 
moderni stavbi, z izložbenim oknom in vhodom z glavne 
ulice, velikost prostorov je 76 m2. 

Prostori se nahajajo v pritličju stavbe in so primerni za razne 
poslovno-storitvene dejavnosti.
Ponudnik ponudi ceno najema.

Prodaja nepremičnin – stanovanj

•   Stanovanje v stanovanjski stolpnici na naslovu Cankarjeva 
cesta 1 v Tržiču, stanovanje v skupni izmeri 31 m2, pričak-
ovana prodajna cena 45.000,00 EUR. Na stavbi je bila v letu 
2019 obnovljena in izolirana fasada ter streha.

•   Stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Koroška 36 
v Tržiču, v izmeri 42 m2, ponudnik ponudi kupoprodajno 
ceno.

Ponudniki za nakup stanovanj in interesenti za najem 
poslovnih prostorov lahko dobijo dodatna pojasnila in 
si ogledajo nepremičnine po predhodnem telefonskem 
dogovoru. (tel. 04/20 20 180, ga. Habjan)

Mateja Rant

Bled – Skozi stare fotografi-
je in razglednice so prikaza-
li utrip Bleda od druge po-
lovice 19. stoletja do 80. let 
prejšnjega stoletja, pri če-
mer so glavni poudarek na-
menili turizmu na Bledu, je 
pojasnil župan Janez Faj-
far. »Želeli smo, da bi ljud-
je videli, da je vse, kar ima-
mo danes, zraslo na dob-
rih temeljih.« V vseh teh 
letih se je na Bledu marsi-
kaj spremenilo, a romantič-
na podoba kraja z jezerom, 
otokom in gradom je ena-
ka kot danes, zato nosi ime 
Imago paradisi – Podoba 
raja, so ob tem poudarili na 
Turizmu Bled. Za besedila 
pod fotografijami v sloven-
skem in angleškem jeziku 
sta poskrbela Janez Fajfar 
in Romana Purkart. 

Na petih dvojnih pano-
jih so razstavili več kot sto 
fotografij, ki prikazujejo 
del blejske stavbne dedišči-
ne, kamor sodijo stari ho-
tel Park, stara Mežakla, Mir-
ni dol in znamenje na Mli-
nem. »Včasih je bil odnos do 
dediščine slab, tako se je za 

vedno izgubila ena izmed iz-
jemnih podob Bleda, ki jo je 
predstavljala stavbna dediš-
čina,« z obžalovanjem ugo-
tavlja Romana Purkart in do-
daja, da so zanimive tudi fo-
tografije, ki prikazujejo obr-
ti, s katerimi so se ukvarja-
li Blejci. Na ogled pa so med 
drugim tudi fotografije, ki 
so nastale ob obisku cesarja 

Franca Jožefa na Bledu 16. 
julija 1883. »Bled je bil od 
nekdaj atraktiven, na Bledu 
je med drugim deloval tudi 
eden najboljših fotografov 
svojega časa Benedikt Ler-
getporer,« je pojasnil Faj-
far in dodal, da je Lergetpo-
rer sredi osemdesetih let 19. 
stoletja odprl prvi stalni foto-
grafski atelje na Bledu.

Veliko fotografij za razsta-
vo je iz svojega arhiva prispe-
val Niko Mučič, veliko jih je 
tudi iz zasebne zbirke Le-
opolda Kolmana in drugih 
zasebnih zbirk, je pojasnil 
Fajfar, ki se mu je vsako sre-
do ob 10. uri mogoče pridru-
žiti na vodenem ogledu raz-
stave. Prijave sprejemajo na 
info@visitbled.si.

Utrip nekdanjega Bleda
Na Jezerski promenadi si je mogoče do sredine septembra ogledati razstavo Bled nekoč avtorja Nika 
Mučiča iz podjetja Cut Bled, ki je nastala v sodelovanju s Turizmom Bled.

Na Jezerski promenadi si je mogoče ogledati razstavo Bled nekoč. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Radovljica – Letošnjo poho-
dniško akcijo Večno mla-
dih fantov na Stol je poleg 
znanih razmer, s katerimi 
se srečujemo že vsaj zad-
nje pol leta, nekoliko ukro-
jilo tudi slabo vreme. Kljub 
temu se je pohoda udeležilo 

42 pohodnikov, od tega po-
lovica do Valvasorjevega 
doma, druga polovica pa se 
je pod budnim očesom vod-
je pohoda Mira Pogačarja in 
ob varovanju šestih članov 
GRS povzpela do Prešerno-
ve koče – nekaj jih je odšlo 
tudi na vrh Stola. Po uveljav-
ljeni poti do 'prižnice' je bilo 

še moč videti v dolino, v na-
daljevanju pa je pohodnike 
objela megla in v zadnjem 
delu vzpona tudi veter. Ta je 
najbrž odpihnil dež, s kate-
rim je nebo večno mladost 
planincev 'požegnalo' šele 
ob spustu v dolino.

Osrednji vsakoletni do-
godek, krst novih članov, 

ki so prejeli zakrament več-
ne mladosti, je tako potekal 
v koči ob letošnjem simbo-
lu – veliki kanglici za mle-
ko, katere izdelavo so orga-
nizatorji – podobno kot že 
nekaj zadnjih let – zaupali 
mojstrici graverki in cize-
lerki Aji Bohinjc. Do koče 
ga je prinesel Branko Ba-
jić z ekipo. Letos je zakra-
ment prejelo pet novincev: 
Matic, Anže, Dare, Tevž in 
najmlajši junak, devetletni 
Anže. 

Pohod je bil tokrat name-
njen le članom kluba, brez 
povabljenih gostov, že na 
zbornem mestu v Radovlji-
ci pa so pisne prijave dopol-
njevali z elektronskimi na-
slovi in telefonskimi števil-
kami, ki so služile za izde-
lavo seznama udeležencev. 
Zaradi aktualnih razmer so 
bili organizatorji primorani 
odpovedati koncert pihalnih 
orkestrov in večerni koncert, 
povorko ter druženje na Lin-
hartovem trgu. Pohodniki 
upajo, da bo prihodnje leto 
pohod potekal v starem si-
jaju, kot doslej že skoraj pol 
stoletja.

Meglen in vetroven Stol
Kljub slabemu vremenu, ki je spremljalo letošnji 46. tradicionalni Pohod Večno mladih fantov na Stol, 
se je minulo soboto na goro povzpelo enaindvajset pohodnikov.

Krst peterice novih večno mladih je tokrat potekal v koči. / Foto: Igor Kavčič

Samo Lesjak

Preddvor – Mednarodni fe-
stival Free Forms uteleša 
svobodne oblike različnih 
glasbenih in umetniških 
praks s poudarkom na im-
provizirani glasbi in ekspe-
rimentalni zvočnosti. S spe-
cifično programsko zasnovo 
predstavlja posebnost med 
slovenskimi glasbenimi fe-
stivali. Ta se skriva v dej-
stvu, da programa ne tvori-
jo že izoblikovane skupine, 
temveč se zasedbe tvorijo na 
prizorišču samem. Že v četr-
tek, 3. septembra, bo manj-
ša zasedba glasbenikov do-
gajanje v Preddvoru napo-
vedala z nastopom v Tru-
barjevi hiši literature v Lju-
bljani. Akustični atrij gra-
du Hrib pa bo že naslednji 
dan ponovno naselil ume-
tniški dialog med glasbeni-
ki, ki z virtuoznostjo in od-
prtim duhom gradijo večdi-
menzionalno stvarnost, am-
bienti Preddvora z njegovo 
okolico pa bodo predstavlja-
li čudovito naravno zvočno 

kuliso tudi za spremljajoče 
dogodke.

Pod okrilje festivala bo na-
mreč z 10. Mednarodnim 
Ex Temporem Preddvor 
2020 vstopilo likovno dru-
štvo Preddvorski samora-
stniki. Z njim se butični fe-
stival v svoji tretji ediciji iz 
glasbenega in zvočnega sve-
ta širi tudi v likovno umet-
nost. Zvočne podobe glas-
benikov iz Slovenije, Av-
strije in Češke bo na slikar-
sko platno v živo preslikoval 
priznani preddvorski slikar 
Franc Guček Guči. Na svoj 
račun bodo prišli tudi lov-
ci na zvoke narave, ki bodo 
v soboto, 5. septembra, so-
ustvarilii Zvočno razgledni-
co Preddvora. Izviren in uni-
katen produkt v sodelova-
nju z Zavodom za turizem 
Preddvor izvaja programski 
vodja festivala, glasbenik in 
skladatelj Boštjan Perovšek. 
Zvočnemu sprehodu sledi 
kulinarično popotovanje – 
za Okuse Gorenjske bodo 
poskrbeli kuharski mojstri 
Gostilne Pr' Bizjak.

Butični festival 
pod Storžičem
Preddvor bo od 3. do 6. septembra ponovno 
prizorišče glasbenega festivala Free Forms, ki bo 
letos obogaten z mednarodnim ekstemporem ter 
kulinarično ponudbo.

Ljubljana – Ministrstvo za zdravje je na Twitterju sporočilo, da 
je objavljen letni Program cepljenja in zaščite z zdravili, ki bo 
v sezoni 2020/2021 omogočal brezplačno cepljenje proti gripi 
tudi za majhne otroke v starosti od šest do 23 mesecev. Stro-
ške bo v celoti kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Brezplačno cepljenje majhnih otrok proti gripi
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MEBOR d.o.o., Češnjica 48 B, 4228 Železniki, Slovenija / T: 04 510 32 00 / E: mebor@mebor.eu

MEBOR načrtuje, razvija in izdeluje 
stroje za razrez lesa že od leta 1982. 
Zagotavlja celovite rešitve za žagalne 
obrate - vse potrebne stroje za primarni 
razrez lesa, združene v žagalne linije, 
ki so popolnoma prilagojene potrebam 
posamezne stranke.
Mebor je eno najhitreje rastočih podjetij 
v Sloveniji. V svetovnem merilu spada 
med podjetja z najbolj intenzivno 
stopnjo inovacije in nenehno predstavlja 
nove izdelke na področju žagarstva.

CELOVITE REŠITVE ZA RAZREZ LESA www.mebor.eu

Vesele praznike 
in uspešno 2020 
vam želi 

ekipa podjetja MEBOR!
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Zagotavlja celovite rešitve za žagalne 
obrate - vse potrebne stroje za primarni 
razrez lesa, združene v žagalne linije, 
ki so popolnoma prilagojene potrebam 
posamezne stranke.
Mebor je eno najhitreje rastočih podjetij 
v Sloveniji. V svetovnem merilu spada 
med podjetja z najbolj intenzivno 
stopnjo inovacije in nenehno predstavlja 
nove izdelke na področju žagarstva.
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IŠČEMO SODELAVCA/-KO V LOGISTIKI
OBSEG DELA:
l	 	fakturiranje in priprava računovodskih, komercialnih in  

izvoznih dokumentov (izvoz), 
l	 	izdelovanje, kontrola in arhiviranje komercialne in izvozne 

dokumentacije, 
l	 	organiziranje prevozov (cestni, kontejnerski in letalski  

prevoz, hitre pošte ter zbirniki), 
l	 	komuniciranje s tujimi in domačimi strankami, 
l	 	preverjanje stanja odprtih terjatev in kontaktiranje strank, 
l	 	zbiranje in analiza delovnih nalogov, ur delavcev iz  

proizvodnje, 
l	 	priprava besedila za prevajanje (navodila za delo ipd.), 
l	 opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega.

PRIČAKUJEMO:
l	 V. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, 
l	 	5 let izkušenj na področju logistike in izvoza, 
l	 aktivno znanje angleškega jezika, 
l	 	dobrodošlo pasivno znanje drugih tujih jezikov, 
l	 	napredno znanje Microsoftovih orodij (Word, Excel …), 
l	 	samoiniciativnost, komunikativnost in analitična sposobnost, 
l	 	visoka stopnja sposobnosti planiranja in organiziranja.

POGOJI: 
l	 	Delo za določen čas – nadomeščanje porodniške odsotnosti. 
l	 Rok za prijavo: 10. 9. 2020.
l	 	Prijave sprejemamo po pošti na naslov Mebor, d. o. o., Češnjica 

48b, 4228 Železniki ali po e-pošti na naslov mebor@mebor.eu.

 
IŠČEMO VARILCA
OPIS DELOVNEGA MESTA:
– varjenje po postopku MIG / MAG,
– sestava, montaža in varjenje jeklenih konstrukcij in varjencev,
–  poznavanje in razumevanje konstrukcijsko tehnične  

dokumentacije.

PRIČAKUJEMO:
– srednja poklicna izobrazba, smer strojništvo,
– 10 let izkušenj z varjenjem po postopku MIG / MAG,
– znanje branja risb,
– samostojnost pri delu,
– samoiniciativnost,
– inovativnost,
– natančnost,
– vestnost.

PONUJAMO:
Zanimivo delovno okolje z nadpovprečnim plačilom. Stroje  
izdelujemo po naročilu, zato je delo raznoliko in ponuja  
možnosti učenja oz. napredovanja na več področjih. Delovno 
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 6-mesečnim poskus-
nim obdobjem.

Prijave sprejemamo po e-pošti na naslov uros@mebor.eu
Več informacij: Uroš Mesec, tel.: 051 309 257 
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V Šenčurju pravkar 
obnavljajo Kranjsko cesto, za-
radi česar je zaprt tudi odsek 
te ceste s prvega krožišča iz 
smeri Kranja. Kot navaja žu-
pan Ciril Kozjek, bo gradnja 
končana do konca septembra. 
Uredili bodo tudi dostop do 
Partizanske ulice, ta pa se na-
vezuje na Weingerlovo, kjer je 
predvideno zemljišče za grad-
njo prihodnjega doma upoko-
jencev. Z urejeno cestno po-
vezavo nameravajo zagoto-
viti večjo varnost in tudi pre-
točnost prometa skozi Šen-
čur, pa tudi nemoten dostop 
do doma upokojencev. Zanj 
je bila pred kratkim razpisa-
na državna koncesija, izbran 
je investitor, pripravljajo idej-
no zasnovo za gradnjo doma, 
ki naj bi leta 2022 začel izva-
jati svojo dejavnost, nato bo 
občina pripravila občinski 
podrobni prostorski načrt. Še 

letos nameravajo od sedmih 
lastnikov odkupiti zemljišča.

Ob regionalni cesti sko-
zi Šenčur lahko vidimo še 
eno obsežno gradbišče. Na 
zemljišču ob Delavski cesti 
nasproti gostilne Ančka po-
spešeno gradijo komunal-
no infrastrukturo. Na zače-
tek gradnje so kar dolgo ča-
kali, zdaj pa so z gradnjo celo 

prehiteli terminski plan. 
»Pričakujemo, da bo komu-
nalna infrastruktura kma-
lu končana in bodo lahko 
lastniki začeli bodisi gradi-
ti stanovanjske hiše bodisi 
svoje nepremičnine ponudi-
li na trgu,« ob tem pravi žu-
pan Ciril Kozjek. 

Nadaljujejo tudi gradnjo 
kanalizacije na južnem delu 

občine, v Prebačevem in Vo-
klem, za večmilijonsko inve-
sticijo so julija z izvajalcem 
podpisali pogodbo. Z gradnjo 
nekoliko zamujajo, a upajo, 
da bodo zamudo kmalu na-
doknadili. Ob tem načrtujejo 
tudi novo cesto v Voklem. Ob 
naložbi na južnem delu raz-
mišljajo tudi o možnosti grad-
nje mostu čez Savo, ki bo po-
vezal Prebačevo na levem bre-
gu z Jamo na desnem bregu 
reke, na šenčurski strani pa 
že urejajo dostop do prihod-
njega mostu. Gradnja mostu 
je sicer v največji meri odvisna 
od tega, ali bodo dobili denar 
Eko sklada, za katerega kandi-
dirajo skupaj z Mestno obči-
no Kranj.

Ob gradnjah v občini nas 
je tudi zanimalo, kako kaže 
dograditvi kolesarske steze 
ob regionalni cesti Kranj–
Brnik. Med Brnikom in Šen-
čurjem namreč del kolesar-
ske steze ni bil zgrajen, ker 
lastniki niso želeli prodati 
zemljišč. Zdaj je to urejeno, 
župan Ciril Kozjek je spo-
mladi osebno zbral soglasja 
in se dogovoril za odkup ze-
mljišč, kar naj bi steklo takoj 
po geodetski odmeri. Za sle-
dnjo se je obvezal investitor, 
Direkcija RS za infrastruk-
turo, vendar je vse do danes 
še ni opravila.

Gradnje v polnem teku
V občini Šenčur je ta čas aktivnih več gradbišč: obnavljajo Kranjsko cesto, 
gradijo komunalno infrastrukturo ŠE-32, kjer bo naselje stanovanjskih hiš, 
na jugu občine se nadaljuje gradnja kanalizacije in ostalega komunalnega 
urejanja naselij Prebačevo in Voklo.

Obnavljajo Kranjsko cesto. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Betonska 
konstrukcija, ki je v minu-
lih mesecih zrasla ob leta-
liški ploščadi, že nakazuje, 
kakšna bo podoba brniškega 
letališča, ko bo zgrajen novi 
potniški terminal. 

Kot sporočajo iz Fraporta 
Slovenija, je konstrukcija že 
dokončana, prav tako strešni 
plošči med obema etažama. 
Trenutno nameščajo stekle-
ne in panelne fasade, ureja-
jo elektro in strojne inštala-
cije ter odvodnjavanje objek-
ta. Fazno so začeli izdelova-
ti tudi betonske zaključne tla-
ke v notranjosti objekta, teče-
jo pa tudi pripravljalna dela 
za ureditev dodatnega izhoda 
iz čakalnic na ploščad ter dela 
za ureditev komercialnih po-
vršin. Septembra bodo na-
mestili opremo sortirnice pr-
tljage, medtem ko sta monta-
ža notranje opreme in name-
stitev preostale tehnološke 
opreme predvideni v prvi po-
lovici prihodnjega leta.

Nov potniški terminal, ki 
so ga začeli graditi julija lani, 
bo tako v skladu s termin-
skim planom dokončan do 
poletja 2021 oziroma do za-
četka predsedovanja Slove-
nije Svetu EU. Nov terminal 
predstavlja strateško največjo 

investicijo, pomembno za 
nadaljnji razvoj brniškega le-
tališča, za katero bodo v Fra-
portu Slovenija namenili več 
kot dvajset milijonov evrov. 
Z novim terminalom bodo 
obstoječim dodali deset tisoč 
kvadratnih metrov novih po-
vršin, vključno z novo odhod-
no halo, dodatnimi 14 prijav-
nimi okenci, petimi linijami 
za varnostne preglede, dve-
ma trakovoma za prevzem 
prtljage ter novo sortirnico 
prtljage, veliko brezcarinsko 

trgovino in novim poslovnim 
salonom ter drugimi komer-
cialnimi površinami. Zmo-
gljivost brniškega letališča 
bo tako narasla s petsto na 
1250 odpremljenih potnikov 
na uro, s čimer bodo odpra-
vili ozka grla obstoječe infra-
strukture. 

Po lanskem stečaju Adrie 
Airways, ki je ponujala prib-
ližno polovico letov, so po-
nudbo letov z brniškega leta-
lišča dodatno oklestile še za-
ostrene razmere, povezane z 

epidemijo covida-19, zaradi 
česar so pri upravitelju leta-
lišča Fraportu Slovenija ne-
davno precej prahu dvignili 
zaradi odpuščanj presežnih 
delavcev. Promet se na br-
niško letališče sicer počasi 
vrača. Trenutno devet pre-
voznikov ponuja lete v Beo-
grad, Podgorico, Frankfurt, 
Bruselj, Amsterdam, Pariz, 
Carigrad, Berlin in Varšavo, 
septembra pa bo vzpostav-
ljena tudi priljubljena linija 
Easyjeta z Londonom.

Gradnja terminala po načrtu
Kljub težavam, povezanim z epidemijo covida-19, gradnja novega terminala na brniškem letališču 
poteka skladno s terminskim planom.

Novi potniški terminal počasi že dobiva končno podobo.

Aleš Senožetnik

Vodice – Letos v Vodicah na-
daljujejo obnovo azbest-ce-
mentnih vodovodnih cevi. 
Tako menjava dotrajanih 
cevi poteka na območju Uti-
ka, Bukovice in Polja, kjer 
vodovod obnavljajo sočasno 
z gradnjo kanalizacijskega 
sistema, v teh dneh pa zače-
njajo tudi obnovo vodovod-
nih cevi na 450-metrskem 
odseku med Poljem in Ska-
ručno. Odsek predstavlja 
eno najpomembnejših vod-
nih vej v občini, saj se preko 
nje napaja njen celotni jugo-
zahodni del, nanj pa je mož-
no priključiti tudi vodo iz vi-
trine nad Skaručno.

Obnovo odseka so v Po-
lju začeli že lani, letos pa 

se bodo približali regional-
ni cesti pred Skaručno. Kot 
pravijo na občinski upravi, 
bo nov vodovod iz polieti-
lenskih visokoodpornih tlač-
nih cevi umeščen v obrobje 
makadamske ceste, kar za-
gotavlja enostavno vzdrže-
vanje ter ugodno cenovno 
optimiranje investicije. 

Makadamska cesta med 
Poljem in Skaručno je za-
radi del od 24. avgusta do 
predvidoma 23. septembra 
zaprta, a na vodiški občin-
ski upravi zagotavljajo, da 
bo dostopanje do kmetijskih 
površin mogoče. 

Investicijo v višini 38 ti-
soč evrov bodo skoraj v celo-
ti financirali z nepovratnimi 
sredstvi ministrstva za go-
spodarstvo.

Menjajo vodovodne cevi
V Vodicah na odseku Polje–Skaručna nadaljujejo 
menjavo azbest-cementnih vodovodnih cevi.
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Aleš Senožetnik

Spodnji Brnik – Regionalna 
razvojna agencija Gorenj-
ske – BSC Kranj je v okviru 
projekta Gorenjske ribe na 
Dvoru Jezeršek v sredo orga-
nizirala prvi posvet z delav-
nico. Na posvetu so projek-
tni partnerji poudarili izzive 
ter priložnosti ribje prehra-
ne, predvsem z vidika uvaja-

nja zdravih ribjih jedi v javne 
kuhinje šol, vrtcev, domov 
za ostarele in bolnišnic. Na 
kulinarični delavnici je ku-
harski mojster Luka Jezer-
šek predstavil sestavine in 
postopke priprave 12 ribjih 
jedi, med katerimi so ude-
leženci izbrali osem jedi, ki 
bodo odslej rdeča nit nadalj-
njih kulinaričnih delavnic z 
različnimi deležniki. V sklo-
pu Akademije Jezeršek pa 
bodo tudi v prihodnje izved-
li več brezplačnih kulinarič-
nih delavnic s poudarkom 
na promociji ribje prehrane.

Z operacijo Gorenjske 
ribe želijo partnerji projek-
ta (poleg BSC Kranj še Je-
zeršek gostinstvo, Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slo-
venije – Kmetijsko gozdar-
ski zavod Kranj in Vodomec 
proizvodnja, storitve in trgo-
vina) izboljšati raven zdra-
vih prehranjevalnih navad 
ter pospešiti lokalno verigo 
od ribogojca do krožnika. 
Kljub dolgoletni tradiciji ri-
bogojstva, vzreji več kot pet-
deset ton sladkovodni rib le-
tno na Gorenjskem in oza-
veščanju o zdravih prehra-
njevalnih navadah partnerji 

projekta namreč opaža-
jo, da je poraba rib in rib-
jih prehrambnih izdelkov 
iz gorenjskih rib še vedno 
majhna.

»Poraba rib v Sloveniji in 
tudi na Gorenjskem je moč-
no pod evropskim povpreč-
jem. Razlogi so tako kultur-
ni kot zgodovinski, v mno-
go primerih pa tudi zači-
njeni z različnimi miti o te-
žavnosti priprave rib. Z iz-
vedbo različnih kulinarič-
nih delavnic na Akademi-
ji Jezeršek in praktičnih de-
lavnic v gorenjskih ribogoj-
nicah bomo prebivalstvu 

poizkušali razbiti mite o 
zahtevni pripravi rib in jih 
tudi seznaniti z rejci rib in 
njihovimi prizadevanji po 
proizvodnji zdrave hrane,« 
je med drugim povedal Mi-
tja Kadoič iz KGZ – Kme-
tijsko gozdarskega zavoda 
Kranj.

Operacija Gorenjske ribe 
je bila odobrena na drugem 
javnem pozivu LAS Gorenj-
ska košarica. Ta je v višini 
85 odstotkov sofinanciran 
iz sredstev Evropskega skla-
da za pomorstvo in ribištvo. 
Skupna vrednost operacije 
znaša dobrih 277 tisoč evrov.

Poraba rib pod povprečjem
Z operacijo Gorenjske ribe želijo partnerji projekta spodbuditi zdravo prehranjevanje in večjo porabo 
rib in izdelkov iz gorenjskih rib.

Udeleženci delavnice na Dvoru Jezeršek / Foto: BSC Kranj

Maša Likosar

Šenčur – Ena od aktivnosti, s 
katerimi želijo doseči, da bi 
bilo čim manj otrok udeleže-
nih v prometnih nesrečah, 

je akcija Še 365 dni, s kate-
ro poudarjajo, da je treba 
za varnost otrok v prometu 
skrbeti vse dni v letu, ne le 
na prvi dan ali prvih nekaj 
šolskih dni. Skrb za otroke 

v cestnem prometu je, skla-
dno z resolucijo o nacional-
nem programu varnosti ce-
stnega prometa za obdob-
je od 2013 do 2022, tudi ena 
od prioritet varnosti cest na 

svetovnem, evropskem in 
slovenskem ozemlju.

Na Gorenjskem so akcijo 
že četrtič izvedli v Šenčurju, 
kjer so otroci v spremstvu 
odraslih članov AMD Šen-
čur in maskot mimoidoče 
ter voznike s tablami opo-
zarjali, čez koliko dni se zač-
ne pouk. »Otroci so najbolj 
ranljivi udeleženci v prome-
tu, zato je skrb zanje še to-
liko bolj pomembna. Res pa 
je, da je ne le voznike, tem-
več tudi najmlajše treba na-
učiti pravilnega gibanja ob 
cesti in varnega prehoda 
čeznjo,« je povedala Slav-
ka Weisseisen, predsednica 
AMD Šenčur, in še dodala: 
»Veliko otrok v šolo prihaja s 
kolesom, skirojem ali peš in 
ena izmed najbolj kritičnih 
točk v Šenčurju je center, 
ki je zelo prometen, a hkra-
ti zelo nepregleden, prehod 
čez cesto pa najbolj nevaren, 
zato smo akcijo izvedli ravno 
na tej lokaciji.«

Otroci na cesti vse dni v letu
Avto moto društvo (AMD) Šenčur je v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije tri dni pred začetkom 
novega šolskega leta izvedlo preventivno akcijo Še 365 dni. 

Z akcijo Še 365 dni poudarjajo, da je treba za varnost otrok v prometu skrbeti vse dni v letu, 
ne le na prvi dan ali prvih nekaj šolskih dni. / Foto: Tina Dokl

Kljub dolgoletni 
tradiciji ribogojstva na 
Gorenjskem in vzreji 
več kot petdeset ton 
sladkovodnih rib na 
leto je njihova poraba še 
vedno majhna.

Ana Šubic

Železniki – Potem ko je 
upravno sodišče lani jese-
ni zaradi tožbe domačinke 
odpravilo okoljevarstveno 
soglasje (OVS) za izgradnjo 
obvoznice in prvo fazo proti-
poplavnih ukrepov v Železni-
kih, ga je Agencija RS za oko-
lje (Arso) konec julija ponov-
no izdala, a je že kmalu za 
tem prišlo do spremembe dr-
žavne uredbe, po kateri OVS 
sploh ni več potreben.

Na Arsu so sicer zoper po-
novno izdan OVS 17. avgu-
sta prejeli dve pritožbi. Eno 
so sprejeli, druge pa ne, ker 
so pritožnici že februarja za-
vrgli zahtevo za priznanje 
položaja stranskega udele-
ženca v upravnem postopku 
izdaje OVS. Glede te zade-
ve zdaj poteka upravni spor. 
Že pred prejemom pritožb 
pa so 13. avgusta na Arsu 
prejeli dopis okoljskega 

ministrstva za umik zahte-
ve za izdajo OVS. Na Direk-
ciji RS za vode so pojasnili, 
da se je spremenila uredba 
o posegih v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vpli-
vov na okolje, in da za prvo 
fazo protipoplavnih ureditev 
v Železnikih OVS ni več po-
treben.

Župan Železnikov Anton 
Luzar pravi, da so s takšnim 
razpletom zadovoljni, saj so 
se bali, da bi OVS zopet pa-
del.  

Na direkciji za vode so še 
razložili, da odkup zemljišč 
za prvo fazo ureditev poteka 
po terminskem planu pro-
jekta in da jih imajo prido-
bljenih že več kot 80 odstot-
kov. »V kratkem bomo za-
čeli vlagati vloge za izdajo 
gradbenih dovoljenj. Zače-
tek gradnje predvidevamo 
spomladi prihodnje leto, če 
ne bo večjih zapletov,« so še 
napovedali.

Soglasja ne 
potrebujejo več
Zaradi spremembe uredbe o posegih  
v okolje okoljevarstveno soglasje za prvo fazo 
protipoplavnih ureditev in izgradnjo obvoznice  
v Železnikih ni več potrebno.

Železniki – Potem ko je ob lanski sanaciji dveh brežin ob regi-
onalni cesti Podrošt–Češnjica: pri davškem mostu in dober ki-
lometer naprej od Zalega Loga (blizu odcepa za Ravne) zaradi 
nepredvidenih dodatnih del direkciji za infrastrukturo zmanj-
kalo denarja za dokončanje 682 tisoč evrov vredne investicije 
in sta cestna odseka v območju gradnje ostala neurejena, pa 
ne bo več dolgo tako. Gorenjska gradbena družba se je pred 
kratkim v okviru 130 tisoč evrov vrednega aneksa, sklenjenega 
k obstoječi pogodbi, lotila ureditve ceste ob brežini nad Zalim 
Logom. Odsek naj bi asfaltirali konec tega tedna. Za dokonča-
nje del na lokaciji pri davškem mostu je direkcija morala izvesti 
nov javni razpis za izvajalca. Ta je že izbran, pogodba, vredna 
slabih 87 tisoč evrov, pa v podpisu. Izvajalec bo dela začel 
te dni in jih končal v mesecu dni, so napovedali na direkciji.

Cesti ob saniranih brežinah kmalu urejeni

Najprej bodo dokončali cesto ob brežini nad Zalim Logom 
(na sliki), kmalu pa se bodo lotili še odseka pri davškem 
mostu.

Radovljica – Društvo Vzgon tudi letos organizira brezplačne 
delavnice, namenjene staršem, ki se soočajo z vedenjskimi in 
čustvenimi težavami svojih otrok in mladostnikov. Za jesen na-
črtujejo izvedbo sklopa dvanajstih delavnic, ki jih bosta vodili 
Nina Pohar in Verona Šuštar. Obe sta izvajalki z dolgoletnimi 
izkušnjami pri delu z otroki in mladimi z vedenjskimi in ču-
stvenimi težavami ter pri svetovanju staršem. Kot sta povedali, 
so delavnice zasnovane izkustveno, tako da ima na srečanjih 
vsak starš možnost izpostaviti svoje težave in dileme, poiskati 
rešitve ter vnesti v družino konkretne spremembe.

Tudi letos delavnice za starše
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Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni 
list RS štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05, 40/16 in 
38/19) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime‑
novanja, sprejetega na 12. redni seji, dne 24. 8. 2020, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA  PODELITEV PRIZNANJ   

OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2020

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim ob‑
čanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, dru‑
štvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam.  
Priznanja občine Žirovnica so:
1. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu 
Republike Slovenije ali tujemu državljanu, ki ima posebne  
zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za  
druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno  
prispeval k ugledu in razvoju občine Žirovnica s svojim delova‑
njem doma ali v tujini.
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje  občinsko priznanje, 
ki se podeli posamezniku, skupini občanov, podjetjem, zavo‑
dom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za 
večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih 
dejav nosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu  
občine Žirovnica.
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Ži‑
rov‑nica, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter dru‑
gim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica  
za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje stro‑
kovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja v 
zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, pod‑
jetja, zavodi, skupnosti, društva, liste ali politične stranke v ob‑
čini Žirovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: 
‑  naziv in ime in priimek predlagatelja, 
‑   v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandi‑

data za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, drža‑
vljanstvo in naslov,

‑   v primeru pravne osebe pa naziv in sedež predlaganega  
kandidata za prejemnika priznanja,

‑   vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat,
‑  obrazložitev predloga.
V vsakem posameznem predlogu istega predlagatelja se  
za vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko poda 
predlog le za eno vrsto priznanja.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti 
najkasneje do vključno 16. 9. 2020 do 17. ure na naslov: OB‑
ČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA 
OBČINSKA PRIZNANJA 2020« ‑ NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po pre‑
jemu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z 
razpisnimi kriteriji, pripravila dokončen predlog za odločanje 
na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo 
obravnavala.

Številka: 030‑0001/2020
Datum: 1. 9. 2020 
 Anton Koselj, inž. el., l.r.
 Predsednik Komisije za mandatna 
 vprašanja, volitve in imenovanja

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – »Na škofjelo-
škem območju smo letos be-
ležili seveda predvsem upad 
tujih gostov. Pri nas so v pre-
teklih letih tekom poletne 
sezone prednjačili Italijani, 
Španci in Francozi, ki jih je 
bilo letos le za vzorec. Naj-
več tujih gostov smo pri nas 
v TIC-ih zabeležili iz Nem-
čije, Madžarske in Avstrije. 
Prevladovali so Slovenci, ki 
so ali koristili turistične bone 
na škofjeloškem območju ali 
pa so prišli na enodnevne iz-
lete,« izkušnjo s škofjeloške-
ga območja povzema Andre-
ja Križnar, vodja poslovne 
enote Turizem v Škofji Loki.

»Ponudniki turističnih 
namestitev pravijo, da so z 
zasedenostjo v juliju in av-
gustu kar zadovoljni, oce-
njujejo, da je bila ta okoli 
70-odstotna. Opažajo, da se 
ljudje za rezervacije odloča-
jo bolj v zadnjem hipu, da ni-
majo več rezervacij za mesec 
dni vnaprej ter da se morajo 
za goste v letošnji sezoni bi-
stveno bolj potruditi in prip-
ravljati različne pakete, kot 
je bilo to treba v preteklih 
letih. Ocenjujejo, de je bilo 
prenočitev tujih gostov okoli 
60 odstotkov (Nemčija, Av-
strija, Madžarska, Slovaška, 
manj Francija in Italija), do-
mačih pa 40 odstotkov.«

Tudi s slovenskimi gosti, 
ki so večinoma prihajali s tu-
rističnimi boni, so zadovolj-
ni. Pravijo, da so bili v glav-
nem z Obale, Bele krajine 
in Prekmurja. Med njimi je 
bilo največ družin. In kaj jih 
je v Škofji Loki in okolici naj-
bolj pritegnilo? »Na škofje-
loškem območju so obiska-
li staro mestno jedro Ško-
fje Loke, Rokodelski center 
DUO, Loški muzej, nekate-
ri tudi kopališče, tematske 

poti, Družinski park Stari 
vrh, Loško kolesarsko pot, 
pohodne poti na Škofjelo-
škem, Soriško planino (za-
dovoljni so bili s sedežnico, 
ki je vozila), tudi kamp na 
Soriški planini je bil v juliju 

in avgustu dobro zaseden, 
veliko so imeli tudi avtodo-
mov iz prenatrpanega Bohi-
nja,« odgovarja Križnarjeva.

Tudi v Združenju zgodo-
vinskih mest Slovenije, kjer 
so letos obisk spodbujali z 
dvema digitalnima kampa-
njama, imajo podobne vti-
se. »V splošnem je obisk do-
ber, kar je posledica uvedbe 
bonov, kajti ob začetku sezo-
ne (junija), ko boni še niso 
zaživeli, stanje turističnih 
namestitev v mestih ni bilo 
spodbudno, mnoge so bile 

tudi zaprte. Ob uvedbi bo-
nov se je stanje bistveno iz-
boljšalo in govorimo o za-
sedenosti med 50 in 70 od-
stotki. Domačih gostov je 
več kot lansko leto, tujih pa 
je manj, ocenjujemo, da ok-

rog 30 odstotkov. Obisk tu-
jih gostov se je povečal pred-
vsem v avgustu,« ocenjuje 
Mateja Hafner Dolenc, ge-
neralna sekretarka Združe-
nja zgodovinskih mest Slo-
venije, med katerimi so bila 
najbolje obiskana obmo-
rska Piran in Koper, Ptuj 
in Kamnik s termami, Met-
lika ob Kolpi ter Radovljica 
tudi na račun novega kam-
pa. »Po začetnem pretresu, 
ki ga je povzročila epidemija 
koronavirusa v turizmu, se 
je stanje umirilo in smo vsi 

sprejeli novo realnost. Tudi 
ponudniki nastanitev v mes-
tih, kar v enaki meri velja za 
ponudnike na Jesenicah, v 
Kamniku, Kranju, Radovlji-
ci, Škofji Loki in Tržiču. Po 
pogovoru s ponudniki nasta-
nitev v zgodovinskih mestih 
Gorenjske ugotavljam, da so 
s sezono po uvedbi turistič-
nih bonov zadovoljni, pou-
darjajo pa, da so se morali za 
isti učinek mnogo bolj pot-
ruditi, gostu ponuditi več in 
boljše storitve, več narediti 
na digitalnem oglaševanju 
in prisotnosti na družbe-
nih omrežjih,« dodaja Haf-
ner Dolenčeva. V združe-
nju sicer računajo tudi na je-
sen: »Jesenski čas je najpri-
mernejše obdobje za obisk 
zgodovinskih mest in verja-
mem, da se bodo starejši, ki 
v veliki meri še niso izkoris-
tili turističnih bonov, odloči-
li, da lepe jesenske dni preži-
vijo v zgodovinskih mestih, 
raziskujejo bogato kulturno 
ponudbo in okusijo dobro-
te izvrstnih kuharskih moj-
strov.«

Za goste se morajo  
bolj potruditi
V letošnji turistični sezoni so bila mesta manj obiskana kot v preteklih, zlasti tujih gostov je bilo 
občutno manj. V Škofji Loki so kljub temu razmeroma zadovoljni.  

Tudi zgodovinsko Škofjo Loko je v letošnji sezoni obiskalo manj tujih turistov. / Foto: Primož Pičulin

Uradni podatki Statističnega urada Slovenije za 
škofjeloško območje beležijo 1847 nočitev v juniju 
in 8366 v juliju. V primerjavi z lani je obisk več kot 
razpolovljen: junija lani je bilo nočitev 5945, julija 
13.718.

Mateja Rant

Poljane – V Poljanah je ta čas 
odprto najobsežnejše grad-
bišče v občini, saj pospeše-
no izvajajo ukrepe za pove-
čanje poplavne varnosti Po-
ljanske Sore na tem obmo-
čju. »Dela tečejo po načrtih 
oziroma še nekoliko hitreje, 

kot je predvideno v sklopu 
projekta,« so zadovoljni na 
Občini Gorenja vas - Polja-
ne.

Na območju Predmosta 
so že pred časom izvedli 
menjavo dotrajanega vaške-
ga vodovoda, v sklepni fazi 
je tudi ureditev prometnice 
proti cerkvi, ki bo asfaltirana 

jeseni, most čez novourejeni 
Brentežev graben pa je že v 
uporabi, so pojasnili na obči-
ni in dodali, da hitro napredu-
jejo tudi dela na novem mostu 
čez Poljansko Soro. Zgrajena 
sta oba mostna opornika, po-
spešeno se izvaja gradnja mo-
stne konstrukcije, betonira-
nje pa je predvideno v drugi 

polovici avgusta. V nadaljeva-
nju jih čaka še gradnja ploč-
nikov čez most. »Sora mimo 
Hotovlje že teče po novi stru-
gi, v kateri so v skladu s projek-
tom vgrajene tudi odbojne ka-
šte in jezbice.« Zaključuje se 
ureditev sotočja Sore in Ho-
toveljščice, kjer bo po novem 
tudi letno kopališče. Nadalju-
je se še urejanje brežine nove-
ga sotočja Ločivnice in Sore, 
v teku je gradnja novih opor-
nih kamnitobetonskih zidov 
na desni strani, nato pa sledi 
izgradnja opornih zidov na 
levi strani Ločivnice.

Dela potekajo po načrtih
Poljane pa naj bi bile poplavno varne konec prihodnjega leta.

Velika planina – Podjetji T Atelje in Korca skupaj z gorskim 
reševalcem in licenciranim vodnikom turnega in gorskega 
kolesarjenja Matjažem Šerkezijem vabijo na dogodek z nas-
lovom Na kolo z masterchefovkami za dobrodelnost za GRS 
Kamnik, ki bo v soboto, 5. septembra, na Veliki planini. Odhod 
na planino bo ob 9. uri z nihalko, ob 10. uri bo na Gradišču 
malica z masterchefovkami Tanjo Pirc, Kristino Jakopič in Izo 
Logar ter zbiranje dobrodelnih sredstev za Gorsko reševalno 
službo Kamnik, ob 13. uri sledi spust s kolesi po označenih 
poteh v pastirsko vas, ob 15.30 pa odhod z vodnikom v dolino. 
Ves dobiček od prodanih prijavnin gorskih kolesarjev (cena je 
65 evrov na osebo) bo namenjen GRS Kamnik za izboljšanje 
njihovih pogojev dela. Prijave zbirajo do četrtka, 3. septembra, 
na info@ifeelvelikaplanina.com ali 051 312 902.

Kolesarili bodo za pomoč gorskim reševalcem
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Neža Markelj

Odkrivanje lepot slovenske Istre
V nedeljo sem se prebudi-

la v precej sveže jutro in po 
hitrem preletu vremenske 
napovedi sem bila v hipu od-
ločena, da se bova z Nejcem 
tokrat na lov za sončnimi 
žarki odpeljala na Primor-
sko. Vendar ne tisto klasič-
no, venomer preveč obljude-
no in natrpano portoroško 
obalo, ki ji je letos prevelika 
gneča ljudi odnesla še zadnji 
del morskega čara. Odpravi-
la sva se na raziskovanje za-
ledja slovenske Istre, med 
samotne istrske vasice, kjer 
razen nekaj domačinov nis-
va srečala nikogar in sem se 
zato v lastni državici počutila 
kot najbolj zagreta turistka.

Izlet sva začela v Kopru, 
natančneje na vrtu kavar-
ne Triglav, kjer sem Nejcu 
ob jutranji kavi predstavila 
načrt za najin izlet. Najprej 

sva sledila vijugasti cesti, 
speljani med terasastimi na-
sadi oljk in figovih dreves, 
ki naju je pripeljala do vasi-
ce Padna. Ta je znana pred-
vsem po pridelavi olivne-
ga olja in je tudi vključena v 
Oljčno pot po slovenski Istri. 
V središču vasi sva si ogleda-
la majhno cerkev sv. Blaža 
in se sprehodila mimo gale-
rije Božidarja Jakca, v kate-
ri je razstavljena zbirka nje-
govih slik. 

Izlet sva nadaljevala proti 
Krkavčam, ki so najbolj zna-
ne po krkavškem kamnu iz 
prvega stoletja pred Kristu-
som, v katerega je na vsa-
ki strani izklesana človeška 
podoba. V vasi sva si ogleda-
la še Hišo Vrešje – čudovi-
to obnovljeno tradicionalno 
istrsko hišo, ki služi kot živi 
muzej, in eno najbogatejših 

cerkva v slovenski Istri, cer-
kev sv. Mihaela. 

Naslednji postanek sva 
naredila v vasi Koštabona. 
Še ena značilna, majhna 
in samotna istrska vasi-
ca, dvignjena nad dolino 
reke Dragonje. Koštabona 
je dobro izhodišče za kole-
sarje in sprehajalce, ki lah-
ko odkrivajo Istro po števil-
nih pešpoteh, ki povezuje-
jo okoliške vasi, sprehajal-
ci pa si lahko ob sprehodu 
med vinogradi in nasadi 
oljk ogledajo mnoge narav-
ne zanimivosti reke Drago-
nje (slap Supot) in njenih 
pritokov.

Imela sem dva razloga, da 
sem si tako zelo želela v Is-
tro. Prvi, najbolj očiten, je 
bilo toplo in sončno vreme, 
ki ga je tisti dan primanjko-
valo na Gorenjskem. Drugi, 

skoraj še pomembnejši, pa 
je bila želja, da spoznam ti-
pično istrsko kulinariko. 
In res sva z Nejcem zadela 
žebljico na glavico in dobila 

zadnjo prosto mizo v gostil-
ni Oljka, kjer sem jaz uživa-
la v domačih fužih s tartufi, 
Nejc pa si je privoščil veliko 
porcijo ombole v testu.

Hiša Vrešje – živi muzej v Krkavčah

Maja Bertoncelj

Kranj – Nekdanji skakalni as 
Kranjčan Robert Kranjec je 
smučarskim skokom v tek-
movalnem smislu v slovo 
pomahal marca lani na pole-
tih v Planici – pri 37 letih. Kaj 
kmalu je bilo znano, da osta-
ja v skokih. V reprezentanci 
je dobil vlogo tehnologa, iz-
delovalca dresov, ki jo opra-
vlja drugo sezono.

Obiskali smo ga na njego-
vem delovnem mestu v pro-
storih pod skakalnico v Kra-
nju. Na industrijskem šival-
nem stroju je izdeloval dre-
se za testiranja, ki jih skakal-
ci opravljajo v poletnem času. 
»V Nemčijo sem šel po ma-
teriale, da ugotovimo, kate-
ri material in katere barve 
skakalcem najbolj ustrezajo, 
da se potem vse pripravi za 
zimo,« je pojasnil Kranjec in 
dodal, da sta v Evropi dve pod-
jetji, ki izdelujeta materiale za 
skakalne drese: eno je v Nem-
čiji, drugo pa v Švici. »Izbe-
rem glede na ponudbo in po 
občutku. Če so kakšne novo-
sti, vzamem material v manj-
ših količinah za nekaj dresov, 
potem pa, če je v redu, se gre 
nazaj iskat,« še pove.

Vsak skakalec ima že svoj 
kroj, nekaterim bolj ustre-
za v trupu bolj ozko, drugim 
široko ... Kranjec se nato z 
glavnim trenerjem moške 
A-reprezentance Gorazdom 
Bertoncljem in trenerjem 
Robijem Hrgoto dogovo-
ri, kaj bo kateri skakalec te-
stiral, nato izdela dres, ki ga 
skakalec testira med samim 

skokom. Velik vpliv ima že 
sama barva dresa. »Vsaka 
barva ima svoje značilnos-
ti, drugačno funkcijo. Po-
tem je pa še tako, da je lahko 
že pri naslednji proizvodnji 
pri isti barvi funkcionalnost 
drugačna. Barva ima največ-
ji vpliv na hitrost. Nekate-
re so bolj gladke, druge bolj 
hrapave. Nekateri skakalci 
imajo raje počasnejše dre-
se, drugi imajo boljše občut-
ke, če gredo skozi zrak hit-
reje. Nekateri izberejo spre-
daj hitro in zadaj počasnej-
šo barvo ali pa obratno. Vse 
je odvisno od posamezni-
ka, od njegove tehnike ska-
kanja. Lažje je, ko veš, kaj ti 

ustreza. Barvo izberejo ska-
kalci. Trenutno za najhitrej-
šo velja bela,« je pojasnil. 

Za izdelavo enega dresa 
potrebuje okrog dve uri. Dela 
je veliko, saj skrbi za vse ska-
kalce in skakalke, ki trenira-
jo v okviru reprezentanc. Po-
maga mu Irma Štamcar. In 
ko se začne sezona, je dela še 
več. »Tukaj smo tudi po dvaj-
set ur na dan. Zima je obdob-
je, ko se izdelujejo dresi, se-
daj so v izdelavi testni. Tek-
movalci so lani načeloma na 
vsaki drugi tekmi imeli nove 
drese,« je dejal. Pri delu mu 
še kako prav pridejo tudi zna-
nje in izkušnje skakalca. Ši-
vanja se je učil tudi v srednji 

šoli. Ni le frizer, obiskoval je 
tudi tekstilno šolo. 

V svoji novi vlogi uživa. 
»Trenutno pomagam repre-
zentantom – in to delo mi je 
všeč,« je povedal Kranjec, ki 
je po skakalni karieri ostal 
športno aktiven. Njegov prvi 
šport je sedaj cestno kolesar-
stvo. V nogah ima letos ok-
rog osem tisoč kilometrov, 
kar je več kot lani. Je član KD 
LPP in se udeležuje tudi tek-
movanj. Letos smo ga tako 
videli na dirki na Stari vrh, 
za kaj več pa mu zaradi dru-
žinskih obveznosti ni uspe-
lo. Poletje je izkoristil tudi za 
nekaj dopusta, ki ga je z dru-
žino preživel v Sloveniji.

S skakalnice za šivalni stroj
Robert Kranjec je v skakalni reprezentanci drugo sezono v vlogi tehnologa, izdelovalca dresov. Če je 
prej nešteto ur preživel tudi na kranjski skakalnici, jih sedaj v prostorih pod njo – za šivalnim strojem. 

Robert Kranjec v vlogi izdelovalca skakalnih dresov / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški zbornik, 
ki ga občina zadnja leta izda-
ja na vsaki dve leti, je med 
Kamničani (pa tudi bralci in 
raziskovalci od drugod) zelo 
priljubljena publikacija, na-
njo pa so morali letos čaka-
ti dlje kot običajno. Nava-
dno jo predstavijo ob občin-
skem prazniku konec mar-

ca ali v začetku aprila, zara-
di epidemije koronavirusa 
pa so predstavitev v muzeju 
na gradu Zaprice tako prip-
ravili šele ob koncu avgusta.

Zbornik je izšel v se-
demsto izvodih, na sko-
raj štiristo straneh pa je v 
njem mogoče prebrati član-
ke z najrazličnejših področij 
– kakorkoli povezane s Ka-
mnikom in Kamničani –, 
ki jih je napisalo kar 43 av-
torjev. Prispevke je zbranim 

predstavila dolgoletna ure-
dnica dr. Marjeta Humar, ki 
ji je pri pripravi zbornika po-
magal dvanajstčlanski ure-
dniški odbor. Prispevki ima-
jo tudi angleške povzetke, 
naslovnica, ki je tudi tokrat 
delo kamniškega umetnika 
Dušana Sterleta, pa je letos v 
znamenju narodnih noš, saj 
bi tradicionalna prireditev 
Dnevi narodnih noš in ob-

lačilne dediščine v Kamni-
ku letos praznovala jubilej-
no, petdeseto izvedbo.

Predstavitev sta z glasbo 
popestrila Matic Smolnikar 
in Neža Drobnič Bogataj.

Kamniški zbornik je na 
prodaj v Medobčinskem 
muzeju Kamnik oz. na gra-
du Zaprice, v Maistrovi roj-
stni hiši in v prostorih TIC-
-a na Glavnem trgu, ustvar-
jalci pa so delo za naslednjo 
številko že začeli.

Izšel je nov 
Kamniški zbornik
Občina Kamnik je letos izdala že 25. številko 
Kamniškega zbornika, ki so ga minuli četrtek 
predstavili na gradu Zaprice.

Urednica Kamniškega zbornika dr. Marjeta Humar
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Končno nazaj
v šolo.

stop-shop.com

› Parkiranje pred vhodom trgovin
› Trgovine z ločenimi vhodi
› Ugodne cene izdelkov za vsak dan
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Jasna Paladin

Snovik – Še ne tako zelo dol-
go nazaj je imela ovce vsa-
ka kmetija v Tuhinjski doli-
ni, polni ovac pa so bili tudi 
pašniki na Menini planini. 
Ovce so bile pomemben vir 
zaslužka – saj je bila nekdaj 
volna neprimerno bolj ce-
njena kot danes –, pa tudi 
nepogrešljivi del prehrane.

»Nato pa je prišlo obdob-
je, kot ovčereja ni bila več 

priljubljena, in kmetje so to 
dejavnost množično zače-
li opuščati in se preusmer-
jati le na živinorejo. Svoje 
je naredila tudi narava, saj 
je po planini pustošil med-
ved, črede so razredčile tudi 
nevihte in marsikdo je do 
ovčereje izgubil veselje. V 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja so se rejci drobni-
ce začeli povezovati znotraj 
Ovčarske pašne skupnosti 
Tuhinj. Danes pa se zgodba 

nekako ponavlja – ovčere-
ja znova postaja vedno bolj 
priljubljena. Pašne površine 
so se začele zaraščati, zato so 
kmetje prepoznali prednost 
ovac pri vzdrževanju pašni-
kov, tudi ovčetina je znana 
kot eno najbolj znanih živil, 
vedno več pa je tudi upora-
be prave volne,« nam je po-
vedala vodja etnološke sek-
cije pri Turističnem društvu 
Tuhinjska dolina Manja Že-
baljec in dodala, da je znanje 
striženja ovac in priprave ter 
uporabe volne v dolini še 
živo, zato s pripravo priredi-
tve niso imeli nobenih težav.

Kmetije v Tuhinjski do-
lini, ki bi se ukvarjala zgolj 
z ovčerejo, sicer ni, a svo-
je znanje je obiskovalcem 
kljub vsemu predajalo več 
deset domačinov, ki so sode-
lovali tako ali drugače.

V zanimivi predstavitvi so 
pokazali striženje ovac, upo-
rabo neočiščene volne pri 
urejanju gredic, pranje in 
sušenje volne, česanje ozi-
roma mikanje, predenje na 

kolovratu, barvanje in tudi 
polstenje ter številne izdel-
ke, ki jih lahko naredimo, od 
nogavic in preprog. Izvede-
li pa smo lahko tudi števil-
ne zanimivosti, kot denimo 

to, da je neobdelana volna 
odlična za zadrževanje vla-
ge v zemlji, da je za striže-
nje ene ovce potrebnih prib-
ližno pet minut, da imajo 
tuhinjske ovce, ki so sicer 

jezersko-solčavske pasme, 
zelo kakovostno volno, da je 
volno treba pobarvati šele, 
ko je že spredena, in da vol-
ne nikakor ne smemo prati 
z lugom.

Mikali, predli in pletli so volno
Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so letošnjo tradicionalno etnološko prireditev posvetili ovčereji, po kateri sta bili dolina in sploh Menina  
planina nekdaj znani daleč naokoli.

Strižci ovac morajo biti hitri, natančni pa tudi spretni, a njihovo delo danes ni več cenjeno 
tako kot nekdaj.

Na ogled so bili tudi pleteni in polsteni izdelki iz ovčje 
volne.

Jasna Paladin

Kamnik – Občine na obmo-
čju Kamniško-Savinjskih 
Alp (Kamnik, Luče, Ljubno, 
Solčava, Jezersko, Preddvor, 
Cerklje in Železna Kapla) so 
se v želji povezati vodne izvi-
re in s tem opozoriti na po-
men ohranjanja čistih voda 
povezale in pristopile k pro-
jektu Mreža vodnih poti v 
Kamniško-Savinjskih Al-
pah, katerega prijavitelji so 
Lokalne akcijske skupine s 
tega območja.

Projekt že poteka, saj je 
vodna pot zdaj dolga že oko-
li sto kilometrov, v prihod-
nje pa ga bodo še nadgradili. 
»Pot že danes povezuje oko-
li trideset vodnih izvirov – 
izvir Šum, izvir studenca na 
Ambrožu, izviri v Podlebel-
ci, izvir pod kmetijo Zavra-
tnik, izvir Mlinščice na Je-
zerskem, izvir Jezerske sla-
tine, izvir nad Ankom, izvir 
Steiner, Murijev studenec, 
Virnikov vrelec, izvir Pre-
lesnik, izvir nad Pavličem, 
izvir pri Perku, izvir Kisle 

vode, izvir Jezernice, izvir 
Črne, izvir pri Rogovilcu, 
Pečovski izvir, Presihajoči 
studenec pod Iglo, izvir pri 
orlovi glavi, izvir pri Pogo-
relcu, Kovnikova izvira, izvir 
žveplene vode, izvir Dvorni-
kovega studenca, izvir Luč-
nice …, v katerih bomo še 
naprej spremljali kvaliteto 
vode, tako da jo bodo obisko-
valci lahko brez zadržkov 
pili. Rdeča nit in povezoval-
ni element omenjene poti in 
tega medobčinskega projek-
ta so namreč prav vodni izvi-
ri,« nam je povedala Barbara 
Strajnar iz Občine Kamnik, 
tudi ena od udeleženk ne-
davnega tridnevnega poho-
da po Vodni poti okoli Kam-
niško-Savinjskih Alp, ki so 
se ga udeležili predstavniki 
vseh sodelujočih občin. Kot 
je še dodala, bodo v prihod-
njih dveh letih povezali pet-
deset izvirov, tako da bo pot 
dolga okoli 300 kilometrov. 
Pot bo vodila po uhojenih 
poteh, ki pa jih bo treba na 
nekaterih delih še nekoliko 
urediti. Po opravljenem tra-
siranju bo digitalizirana tra-
sa z opisi izvirov in poti ob-
javljena na spletni platfor-
mi, izdelan pa bo tudi ze-
mljevid.

Vodno pot bodo nadgradili
Obroč okoli Kamniško-Savinjskih Alp, ki določa t. i. vodno pot, je že trasiran, 
v prihodnjih dveh letih pa bodo povezali okoli petdeset vodnih izvirov, tako 
da bo pot dolga okoli 300 kilometrov.

Snovalci Vodne poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp si želijo 
ohraniti čiste vodne izvire in pohodnike spodbuditi, da se 
ob njih tudi odžejajo. / Foto: Barbara Strajnar (Občina Kamnik)
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Igor Kavčič

Kranj – Letošnje poletje je, 
tako v našem osebnem smis-
lu kot občegospodarskem 
pomenu, zaradi znanih raz-
mer najbrž bolj kot kdajkoli 
v znamenju odkrivanja, raz-
iskovanja in uživanja Slove-
nije. Ne dvomimo, da so si 
nekateri izmed vas tako ne-
koliko pobližje ogledali tudi 
najstarejše slovensko mesto 
Ptuj z njegovimi naravnimi, 
še posebej pa zgodovinski-
mi znamenitostmi. Vsem, 
ki vam to ni uspelo, v Go-
renjskem muzeju z gostu-
jočo razstavo Pokrajinskega 
muzeja Ptuj - Ormož z nas-
lovom Gospodarji prehodov 
predstavljajo delček iz – lah-
ko bi rekli prav posebnega 
obdobja – bogate preteklosti 
tega mesta in širše. 

Avtorja razstave, ta je bila 
prvič predstavljena na do-
mačem Ptuju leta 2016, ar-
heologa Aleksandra Nesto-
rović in Andrej Preložnik sta 
zgodbo s Ptuja, ki bo v Kra-
nju sicer na ogled do konca 
septembra, pretekli četrtek 
predstavila prvim obiskoval-
cem. Ptuj sicer slovi kot an-
tično mesto tudi zaradi og-
romno arheoloških najdb 

iz tega obdobja in so ostale 
izkopanine nekoliko v sen-
ci tistih 'bolj popularnih'. 
Najdbe na razstavi Gospo-
darji prehodov torej niso 
med najbolj eminentnimi, a 
so zelo pomembne za širše 
razumevanje časa približno 
tisoč let pred našim štetjem 

na prehodu iz bronaste v že-
lezno dobo.  

Gre za dve grobni najdbi v 
danes ozki mestni ulici Vik-
torina Ptujskega tik pod ptu-
jskim gradom, ki predsta-
vljata omenjeni prehod ne le 
kot časovno ločnico, temveč 
tudi prehod iz kulture žarnih 

grobišč v halštatsko kulturo, 
za katerega je razen spre-
memb v materialni kulturi 
značilen tudi prehod iz raz-
meroma egalitarne v močno 
razslojeno družbo. »Če so si 
bili tukajšnji prebivalci prej 
med seboj enaki, novi časi 
s pojavom železa prinesejo 

razlike – bojevniki postane-
jo pomembnejši kot običaj-
ni ljudje,« pove Aleksandra 
Nestorović in doda, da je na 
Grajskem griču bivala eli-
ta, ki je obvladovala najpo-
membnejši prehod čez reko 
Dravo ter s tem prehod iz Pa-
nonske nižine v predalpski 
in v mediteranski svet.

Dva grobova na prehodu

Ozka srednjeveška uli-
ca na Ptuju je bila doslej 
že večkrat prekopana zara-
di umeščanja kanalizacije. 
Pred dvajsetimi leti je šlo za 
srečno naključje, da so naš-
li oba groba, a kot meni An-
drej Preložnik, bi v tem delu 
mesta zagotovo našli še kaj. 
Gre za groba ženske in mo-
škega, arheologa pa sta 'glav-
na junaka' poimenovala za 
mlado varuhinjo tradicije in 
prvega kneza.  

»Ženski grob je starejši, za 
tisti čas relativno bogat, in si-
cer predvsem z dodatki iz šir-
šega okolja med Dravo, Savo 
in Donavo, drugi grob je ne-
koliko mlajši, v njem pa so 
kovinski dodatki, predvsem 
orožje, ki so bolj eksotični z 
onstran Črnega morja,« po-
jasnjuje Nestorovićeva, ki 

pove, da so na naše območje 
prišli skupaj z vpadi. V Evro-
pi so le štiri podobne najdbe 
in ena je na Ptuju.

Na razstavi so na ogled 
nekateri kovinski primerki 
orožja, sekira, sulica in bo-
dalo. »Bodalo je v toku, saj je 
v preslabem stanju, da bi ga 
vzeli ven, sulica pa je med pr-
vimi železnimi kosi, ki so bili 
najdeni na Ptuju,« še pove 
arheologinja. Oblika in po-
doba orožij in orodij je prika-
zana s pomočjo rentgenskih 
posnetkov, z računalniško 
tomografijo ali risarsko re-
konstrukcijo. Projekt razsta-
ve je namreč interdisciplina-
ren, saj so že opravljene ana-
lize nadgrajene še z novimi, 
ki so pogosto ključ za bolj-
šo interpretacijo arheolo-
ških najdb. Sem sodijo tudi 
rekonstrukcije predmetov 
in tako ženske kot moške-
ga. Ženska naj bi bila stara 
od 16 do 19 let, moški pa 40 
let. »Njena obleka ni krojena 
in šivana, ampak je le blago, 
izdelano na statve, in na te-
lesu, speto s sponami. Oble-
ka moškega je bolj komple-
ksna. Smo pa tudi rekonstru-
irali vse kovinske dele, ki jih 
nosita lutki, in so videti taki, 
kot so bili pred tisoč leti.«

Železo je spremenilo svet
V stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju je na ogled gostujoča razstava Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož Gospodarji prehodov. Skozi arheološko-
etnološko postavitev spoznavamo, kaj je med drugim pred tri tisoč leti korenito spreminjalo takratno življenje in družbo.

Andrej Preložnik in Aleksandra Nestorović ob rekonstrukcijah dveh 'Ptujčanov' izpred treh 
tisočletij / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Galerija in razsta-
višče sta v soseščini. Vsak 
s svoje strani se gledata čez 
Glavni trg. Mala galerija je 
dom, ki združuje člane Li-
kovnega društva Kranj, Ob-
močno stičišče kulturnih 
društev – ZKD Kranj je pros-
tor, v katerem se srečujejo in 
pripravljajo dogodke ljubi-
teljski kulturniki Kranja in 
okolice, tudi Makedonsko 
kulturno društvo sv. Cirila 
in Metoda, ki deluje v prvem 
mestu Gorenjske. Boge Di-
movski, po rodu Makedo-
nec, vse od študija na Aka-
demiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani in 
diplome leta 1978 živi v Kra-
nju, je član obeh omenjenih 
društev. Končal je tudi tako 
imenovane specialke v resta-
vratorstvu, konservatorstvu 
in grafiki, že več kot tri dese-
tletja pa je zaposlen v Medna-
rodnem grafičnem likovnem 
centru v Ljubljani, kjer delu-
je kot kustos in restavrator, 

ukvarja pa se tudi s kurator-
stvom in pisanjem likovnih 
recenzij. 

Na likovnem področju je 
aktiven že več kot štirideset 
let, tokrat pa se predstavlja z 
risbami malega formata. V 
vsako od razstavišč jih je raz-
stavil okrog trideset. »Risba 
je ena od najstarejših oblik 

umetnosti,« zapiše v zgiban-
ko k razstavi in dodaja, da se 
tudi sam zadnjih nekaj dese-
tletij posveča risbi, natančne-
je upodobitvam študijskih 
risb v obliki dnevniških za-
pisov, risb malega formata. 
Lahko bi rekli, da so mu ri-
sarski dnevniki postali neke 
vrste manija, saj pravi, da 

njegov risarski opus male-
ga formata zajema kakih 37 
tisoč risb. Riše s kemičnim 
svinčnikom, grafitnim ali 
barvnim svinčnikom, tudi 
ogljem, s pastelom, ne na-
zadnje riše tudi digitalno. 

Redno, vsakodnevno zapi-
sovanje, risanje sprejema kot 
izvrsten vsakdanji izziv za 
ponovni nov 'negotov' zače-
tek. Likovna dela so abstrak-
tne krajine, mogoče spomi-
njajo na gozdne in travniške 
predele, mogoče so abstrak-
tne asociacije nekih dogod-
kov, spominov. Dimovski 
riše hipno in energično, v 
maniri krokija, ne išče fi-
gure niti prepoznanega mo-
tiva, nasprotno – pri risanju 
je svoboden. »Izpovedni li-
kovni izraz nezavedno vse-
skozi ostaja abstrakten,« za-
piše, ker je to njegov svet. Kar 
ne pove rad ali noče povedati, 
tisto upodobi. Razstavljena 
dela so naključni avtorski iz-
bor med 1200 risbami, ki so 
nastale letos. Razstava bo na 
ogled do 13. septembra.

Risbe so njegov dnevnik
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj in v Območnem stičišču kulturnih društev – ZKD Kranj risbe 
razstavlja akademski slikar Boge Dimovski.

Boge Dimovski se predstavlja s svojimi risarskimi dnevniki. 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – V četrtek, 3. 
septembra, ob 19. uri se na 
dvorišču Puštalskega gra-
du, kjer domuje Glasbena 
šola Škofja Loka, obeta pra-
va glasbena poslastica, ko-
morni koncert flavtistke Ire-
ne Grafenauer, klarinetis-
ta Mateja Bekavca in doma-
čina iz Škofje Loke, pevca 
Aca Bišćevića. Trije izjem-
ni glasbeniki so koncert na-
slovili z Wiener kafič in do-
dali, da si sami lahko izbe-
rete tudi kakšno drugo ime, 
na primer Wiener Kaffeeha-
us, Bečki kafić, dunajski ka-
fić, dunajska kavarna. »Trije 

prijatelji, trije glasbeniki 
smo izbrali program, ki ga 
imamo radi in vam ga z ve-
seljem predstavljamo. Tes-
no je povezan z Dunajem, 
nekdaj mogočnim sredi-
ščem, kjer so prebivali naj-
večji glasbeniki, umetniki in 
misleci – mestom, ki da veli-
ko,« so med drugim zapisali 
v povabilo h koncertu. Zara-
di ukrepov za preprečevanje 
okužbe z novim koronaviru-
som je število sedežev znat-
no omejeno. Vstopnice pa 
so na voljo izključno v pred-
prodaji v Sokolskem domu. 
V primeru slabega vremena 
bo koncert dan kasneje, v pe-
tek, 4. septembra.

Vabljeni v Wiener kafič

Visoko nad Poljanami – Minulo nedeljo bi na prostem pred 
dvorcem Visoko morali uprizoriti Visoško kroniko v poljan-
skem narečju, ki so jo lani pripravili in v letu dni večkrat us-
pešni ponovili v KD Ivan Tavčar Poljane. Zaradi slabega vre-
mena so bili primorani predstavo odpovedati in jo zamakniti 
za teden dni. Poljanska Visoška kronika, z novo dramatizacijo 
in v režiji Andreja Šubica, bo tako na sporedu v nedeljo, 6. 
septembra, ob 19.30 na Visokem. Po predstavi bo tudi predsta-
vitev nove knjige, dramatizacije v poljanskem narečju, ki je 
izšla pri Založbi Modrijan. Spremno besedo je napisal Andrej 
Šubic, ilustrirala Maja Šubic in oblikovala Nives Lunder. Vstop 
na predstavo je prost, dogodek pa bo organiziran po strogih 
predpisih NIJZ o zbiranju do 450 ljudi in ob uporabi mask.

Slabo vreme zamaknilo Visoško kroniko
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Prtovč – Bosi v hribe. Zakaj 
pa ne? Planinsko društvo za 
Selško dolino Železniki je 
22. avgusta izpeljalo 12. po-
hod bosonogih s Prtovča na 
Ratitovec. 

»Letošnjega pohoda se je 
udeležilo 59 udeležencev, ki 
so se vsi brez težav povzpeli 

s Prtovča na Ratitovec. Pove-
čini prihajajo iz Selške doli-
ne in Škofje Loke. Mnogi iz-
med njih so stalni udeležen-
ci pohoda. Med njimi najde-
mo več družin, kjer se poho-
da udeležujejo starši in otro-
ci. Vseh dvanajstih pohodov 
se je udeležil Boštjan Drob-
nič iz Železnikov,« je pojasnil 
Alojz Lotrič, predsednik PD 

za Selško dolino Železniki. 
Zaključek pohoda je bil pred 
Krekovo kočo na Ratitovcu, 
ki je znova uvrščena v fina-
le izbora Naj planinska koča. 
Udeleženci so prejeli čaj, flan-
cat in enolončnico, naknadno 
pa še spominsko majico. Po-
hod je bil sicer letos prilago-
jen razmeram, povezanim s 
covidom-19, tako kot tudi že 

Jakobova nedelja 26. julija, ko 
je bila 66. izvedba planinske 
zabave Ratitovec raja. Nasled-
nji dogodek bo že v nedeljo, 6. 
septembra, ko bo PD za Sel-
ško dolino Železniki organi-
ziralo tradicionalni že 44. re-
kreativni pohod na Ratitovec. 
»Naloga pohodnikov je, da 
se po eni od markiranih poti 
povzpnejo na Ratitovec in se 

na vpisnem mestu registrira-
jo. Pohod traja ves dan, zato ga 
je možno izpeljati kljub ome-
jitvam zaradi koronavirusa. 
Tudi ta pohod ima že dolgo 
tradicijo, zato pohodniki pri-
hajajo iz vseh koncev Sloveni-
je,« je povedal Lotrič. 

Obisk Ratitovca in Kreko-
ve koče je tudi v letošnji pole-
tni sezoni zelo dober. »Po treh 
mesecih lahko rečemo, da je 
celo največji do sedaj. Mize 
okrog Krekove koče na Rati-
tovcu so razporejene na veliki 
površini z velikim razmikom. 
To omogoča tudi varno raz-
daljo za obiskovalce,« še pove 
Lotrič, ki je skupaj z ženo Ani-
co srce in duša koče. Krekova 
koča bo odprta vsak dan do 
4. oktobra, v posezoni pa vse 
sobote, nedelje in praznike. 
Kočo so v zadnjih letih preno-
vili, lani pa v njeni neposredni 
bližini dotrajan zimski bivak 
nadomestili z novim. »Letos 
smo postorili še nekaj stvari, 
sedaj pa imamo vloženo vlo-
go za pridobitev uporabne-
ga dovoljenja. Po njegovi pri-
dobitvi bo bivak na voljo obi-
skovalcem. Prednji, manjši 
del bivaka bo stalno odprt, za 
drugi, spalni del pa bo potreb-
na predhodna najava. Ta del 
bivaka bo namenjen planin-
cem. Bivaka pa ne bo možno 
najeti za razna praznovanja,« 
je še zaključil Lotrič.

Bosi so se povzpeli na Ratitovec
Na dvanajstem pohodu bosonogih s Prtovča na Ratitovec je bilo skoraj šestdeset udeležencev. Konec 
tedna bo na Ratitovec potekal rekreativni pohod. Z obiskom tega priljubljenega pohodniškega cilja in 
Krekove koče so letošnje poletje zelo zadovoljni. Je celo največji do sedaj.

Udeleženci pohoda bosonogih na Ratitovec večinoma prihajajo iz Selške doline in Škofje Loke, med njimi je tudi veliko 
družin. / Foto: Rok Bertoncelj 

Maja Bertoncelj

Dvorje pri Cerkljah – Vzpon 
za kolesarskega kralja in kra-
ljico Krvavca je letos potekal v 
petnajsti izvedbi. Na startu je 
bilo v soboto 156 kolesarjev. 

Med moškimi je bil prvi v 
cilju Italijan Andrea Calza 
(Bike shop racing), ki je letos 
na tekmah v Sloveniji zabe-
ležil že kar nekaj zmag. Nje-
gov čas je 36 minut in 55 se-
kund. Ker podelitev za kra-
lja in kraljico Krvavca šteje 
le za kolesarje s slovensko li-
cenco, so okronali sicer če-
trtouvrščenega Mateja Mer-
cina (JB Team Novo mesto, 
39:28). Pred njim sta bila v ci-
lju še Kristian Grünfeld (ŠD 
Rudnik Ljubljana, 37:58), ki 
nima licence, in Italijan Elia 
Carta (ASD Cottur, 38:18). 
Krona kraljice pa je ostala 
na Gorenjskem. Najhitrej-
ša je bila Laura Šimenc (BK 
Umag), v cilj na Jezercih na 
Krvavcu je prišla v času 45 
minut in 26 sekund. Drugo 
mesto je osvojila Eva Zorman 
(Ganesha team, 46:21), tretje 
pa Katarina Novak (Bikere-
public, 47:08). Brez krone je 
letos ostala Špela Škrajnar, ki 
je bila kraljica Krvavca že de-
setkrat. »Vzpon na Krvavec 

mi v resnici ni preveč všeč, 
zato ga skoraj nikoli ne izbe-
rem za trening. Letos sem v 
kar dobri formi in sem si ga 
zato želela odpeljati. Še niko-
li nisem bila kraljica Krvav-
ca. Za nastop sem se odloči-
la pred enim tednom. Lani, 
ko je ta vzpon štel tudi za na-
slov državnih prvakov v vzpo-
nu, sem imela malo pod Am-
brožem okvaro na pnevmati-
ki. Letos sem vzpon odpelja-
la zelo kontrolirano. Vedela 
sem, kako hitro lahko grem, 
brez da bi preveč tvegala, in 

tudi na začetku si nisem zas-
tavila prehitrega tempa. S ča-
som sem zadovoljna, saj je 
daleč najboljši čas vzpona 
žensk na dirkah in tudi na 
Stravi. Ni mi bilo pretirano 
težko,« je z doseženim zado-
voljna Laura Šimenc, ki je v 
letošnji sezoni v zares odlič-
ni formi. »Letošnjo sezo-
no sem se prvič po petih le-
tih od povsem svojih kole-
sarskih začetkov odločila iz-
peljati brez trenerja. V bistvu 
sploh nisem želela prav dos-
ti dirkati. S kolesom se vozim 

za čisti užitek. Ne delam in-
tervalov oziroma si zastavim 
cilj, da sama sebe preverim 
na kakšnem odseku na Stra-
vi. Zelo pa uživam v kolesar-
jenju po hribih in v tem, da je 
vse bolj sproščeno. Sproti se 
odločam glede ciljev, saj je v 
tem koronaletu res težko na-
črtovati dosti vnaprej,« je še 
povedala Šimenčeva.

Kolesarski vzpon za kra-
lja in kraljico Krvavca je or-
ganiziralo ŠD Bam.Bi iz Tr-
boj, štel pa je za Pokal Slove-
nije za amaterske kategorije.

Laura prvič kraljica Krvavca
Kolesarji so se pomerili na vzponu na Krvavec. Letos krona za Gorenjko Lauro Šimenc, ki je postavila 
nov ženski mejnik, in Dolenjca Mateja Mercina.

Na startu je bilo več kot 150 kolesarjev. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Domžale, Kranj – Nogome-
taši v prvi slovenski nogo-
metni ligi Telekom so ko-
nec tedna odigrali tekme 2. 
kroga. Nogometaši Domžal 
so gostili Maribor. Tekma se 
je končala neodločeno 1 : 1. 
Domžalčani so na lestvici na 
7. mestu, v vodstvu je Mura.

Drugoligaši so odigrali 
tekme 4. kroga. Triglav, ki 
je sredi tedna ostal še brez 
Žana Roglja, ki bo kariero na-
daljeval v Avstriji, in Kristja-
na Arha Česna, ki odhaja v 
Nemčijo, je na svoji prvi do-
mači tekmi vknjižil prve tri 
točke. S 3 : 0 so premagali 
Šmartno 1928. V Radomljah 
so domači nogometaši s 3 
: 1 premagali sosede, ekipo 
Roltek Dob. Na lestvici vodi-
jo nogometaši Krke, tretji je 

Kalcer Radomlje, Roltek Dob 
je šesti, Triglav pa osmi. Ko-
nec tedna so nogometaši v 
tretji slovenski nogometni 
ligi zahod odigrali tekme 3. 
kroga. Rezultati gorenjskih 
ekip: Ilrija 1911 : Tinex Šen-
čur 1 : 0, Adria : Žiri 1 : 1, Šo-
bec Lesce : Sava Kranj 2 : 3 
in Fama Vipava : Arol Ško-
fja Loka 1 : 0. Na lestvici vodi 
Ilirija 1911, Tinex Šenčur je 
peti. Konec tedna pa so tek-
movanje začeli tudi nogome-
taši v članski gorenjski nogo-
metni ligi. V 1. krogu so bili 
doseženi naslednji rezulta-
ti: Niko Železniki : Kranjska 
Gora 2 : 4, Bled Hirter : Nak-
lo 3 : 2, Polet : Bohinj 0 : 3, Ve-
lesovo Cerklje : Bitnje dobro-
zasenci.si 0 : 1, SIJ Acroni Je-
senice : Preddvor 5 : 0 in Bri-
tof : Zarica Kranj 2 : 0. Prosti 
so bili nogometaši Visokega.

Derbi Radomljam
Triglavani so bili uspešni na prvi domači tekmi.

Kranj – Pred hokejisti kranj-
skega Triglava je prva doma-
ča pripravljalna tekma. Odi-
grali jo bodo jutri v Kranju z 
začetkom ob 19.30. Njihov 
nasprotnik bo ekipa Slavija 
Junior, s katero se bodo po-
merili tudi v četrtfinalu ho-
kejskega Pokala Slovenije, 
ki ga bo gostila prenovljena 
dvorana z ledom Tivoli od 
16. do 19. septembra. Trigla-
vane, razen Roka Mubija, ki je 
prenehal hokejsko kariero, ni 
zapustil nihče, so se pa vrnili 
Jaša Jenko, Žan Markič in Se-
bastjan Grošelj.

Pripravljalna tekma 
Triglava s Slavijo Junior

Kranj – Nogometaši bodo jutri odigrali večino tekem 1. kroga 
Pokal Pivovarne Union. Gorenjsko zastopa pet ekip (Domžale, 
Triglav, Kalcer Radomlje, Tinex Šenčur in Bohinj). Nogometaši 
Bohinja bodo jutrišnjo tekmo na nogometnem igrišču Danica 
v Bohinjski Bistrici začeli ob 16. uri, nasprotnik pa je Koper. 
Kalcer Radomlje odhajajo v goste v Rogatec k ekipi Mons 
Claudius. Nogometaši Tinex Šenčur bodo gostili lendavsko 
Nafto 1903 (začetek tekme ob 16. uri). Triglavani gostujejo v 
Odrancih. Domžale bodo tekmo 1. kroga igrale 16. septembra 
proti Iliriji 1911. Jutri bodo tudi tri tekme 1. kroga Pokala Me-
dobčinske nogometne zveze Gorenjske. Vse tri se bodo začele 
ob 17. uri. Pomerili se bodo: Kranjska Gora in Preddvor, Britof 
in Bitnje dobrozasenci.si ter Polet in Bled Hirter.

Jutri prvi krog nogometnega pokala

Kranj – V Debrecenu je pote-
kal svetovni mladinski festival 
košarke 3x3. Predstavilo se je 
po osem ekip v dekliški in 
fantovski kategoriji. Slovenski 
reprezentanci deklet in fantov 
do 18 let sta se uvrstili v pol-
finale, kjer so dekleta morala 
priznati premoč Estonkam, 
fantje pa srbski reprezentan-
ci do 20 let. V boju za tretje 
mesto so Slovenke nato s 15 
: 10 ugnale Čehinje, Slovenci 
pa so s 16 : 21 izgubili z Izra-
elom. Člana fantovske zased-
be sta bila tudi Nace Frelih in 
Tilen Jugovic iz LTH Castings 
Škofja Loka.

V ekipi tudi dva Ločana
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Grega Flajnik 

Z Iga na Krim in Kurešček
Zadnjič smo kolesari-

li po ravnem Barju, danes 
pa predstavljam poti za lju-
bitelje vzponov. Občina Ig, 
ki je od Ljubljane oddalje-
na le deset kilometrov in se 
do nje pripeljemo prav čez 
Barje, je najbolj znana po 
kulturi koliščarjev oziroma 
mostiščarjev, ki so tam žive-
li pred 7000 leti. Poleti se 
lahko zapeljete v slikovito 
in hladno sotesko Iški Vint-
gar, po kateri teče reka Iška. 
Soteska se zajeda v apnen-
často dolomitno planoto do 
sotočja glavnih vodotokov 
Zale in Iške. Ig leži ob sever-
nem vznožju hribov Krim 
in Kurešček. Predlagam, da 
za naslednji kolesarski pod-
vig izberete enega od njiju.

Na Kurešček se z Iga 
vzpnete po cesti mimo 
Škrilj in Golega. Lepa in ši-
roka asfaltna cesta ima le to 

napako, da je precej prome-
tna. Vzpon je različno strm, 
še najhuje je takoj na Igu in 
blizu trgovine na Golem. 
Na Golem nadaljujete pot 
proti Zapotoku in nato za-
vijete levo proti Kureščku. 

Cesta je asfaltirana prav do 
doma na Kureščku, možen 
pa je vzpon vse do cerkvice. 
Zadnji metri so zelo strmi. 
Vrnitev je možna po isti poti 
ali pa po vzporednih po-
teh. Kolesarji največkrat v 

Golem zavijejo desno in se 
spustijo proti Želimljam, 
od tam pa mimo Kremeni-
ce nazaj do Iga. 

Na 1107 metrov visoki 
Krim je vzpon precej težji, 
predlagam pa, da se z Iga pe-
ljete skozi Iško vas proti Iš-
kemu Vintgarju in nekje na 
sredi med Iško vasjo in Iško 
v križišču zavijete desno. Ne-
kaj kilometrov makadam-
ske, dokaj dobro vzdrževane 
ceste vas pelje proti Gornje-
mu Igu. Že na tretjini poti 
se začne asfaltna cesta in po 
prijetni senci kmalu pride-
te v vas. Nadaljujete vzpon 
po cesti, ki vodi proti Ra-
kitni. Na nadmorski višini 
920 metrov zavijete desno 
proti Krimu. Prvi del poti je 
bolj strm, nato se nadaljuje 
bolj položno, tik pred ciljem 
pa se strmina veča in doseže 
največji vzpon zadnje metre 

pred vrhom. Nagrajeni boste 
z lepim pogledom na del Ju-
lijskih Alp, Karavanke, Kam-
niško-Savinjske Alpe in Lju-
bljansko barje. Vračate se 
lahko skozi Rakitno, zato se 
najprej po isti cesti spustite 
do križišča in potem zavije-
te desno proti asfaltirani ces-
ti Podpeč–Rakitna, kjer zavi-
jete levo in se spustite v Ra-
kitno, ki je znana po svojem 
blagodejnem podnebju, ki 
ga ustvarja mešanje sredo-
zemskih in alpskih zračnih 
tokov. V Rakitni je tudi jeze-
ro, v katerem se je poleti mo-
goče kopati. Nazaj se iz Ra-
kitne spustite po asfaltirani 
cesti proti Preserju in Podpe-
či. Pot je precej prometna in 
jo zaradi nekaj ovinkov obo-
žujejo motoristi, zato doda-
tna previdnost ni odveč. Od 
Podpeči do Iga je še osem ki-
lometrov povsem ravne poti. 

Jezero v Rakitni ponuja možnosti za različne vodne 
aktivnosti. 

Jelena Justin

Naborjetskim goram, kot 
jim rečemo Slovenci, je ime 
dalo mestece Naborjet oz. 
italijansko Malborghetto v 
Kanalski dolini in so najse-
vernejši rob Zahodnih Ju-
lijskih Alp. Gore, kjer v nas 
nemo – ali pa zgovorno, če 
jih znamo slišati – zrejo os-
taline prve svetovne vojne. 
Tokrat bomo obiskali Gosa-
don in Dve špici, ki ju sestav-
ljata Cima Alta (2046 m n. 
m.) in Cima Vildiver (2008 
m n. m.). Na goro se bomo 
povzpeli iz čudovite doline 

Dunja. Zapeljemo se skozi 
Trbiž, mimo Tablje (Ponteb-
ba) do vasi Dunja (Dogna), 
kjer zavijemo desno, preč-
kamo most in že se pelje-
mo, ponekod precej strmo, 
po dolini Dunja. Po približ-
no 15 kilometrih zagledamo 
na levi strani planino Spado-
vai s planšarsko kočo (lokal), 
na desni strani pa je tudi par-
kirišče. Tukaj parkiramo in 
začnemo vzpon po širokem 
kolovozu čez planino. Kolo-
voz višje postane strmejši in 
se tudi priključi markirani 
poti št. 605, ki se sicer zač-
ne malce nižje pod planino. 

Strm kolovoz kmalu prei-
de v strmo planinsko pot, 
ki se vzpenja proti škrbini 
Forchia di Cjanalot. Še pod 
gozdno mejo opazimo dro-
ben smerokaz, ki nas usme-
ri proti Gosadonu. Pot do ne-
davnega ni bila markirana. 
Sledi še krajši vzpon skozi 
gozd, nato pa pridemo do ob-
sežnega melišča, ki ga preči-
mo v levo. Na koncu melišča 
dosežemo udobno mulatje-
ro, ki pa se strmo začne dvi-
govati v okljukih. Okljuki so 
resnično lepo speljani in ni 
občutka strmine. Vrh Gosa-
dona vidimo pred seboj, ko 

dosežemo razgledni pomol. 
Leva pot gre v dolino, desna, 
ki ji sledimo, pa okoli roba. 
Na malce 'sitni' polički je 
nameščena jeklenica, mi pa 
sledimo stezici, ki nas str-
mo pripelje do že prej vide-
nih ostalin vojaških objek-
tov. Nad objektom je rjasta 
jeklenica, ki pa odigra od-
ločilno vlogo pri vzponu do 
vrha. Detajl je malce nepri-
jeten, predvsem pa izpostav-
ljen. Skozi gosto ruševje se 
prebijemo do vrha Gosado-
na. Tako kot sosednji Dve 
špici tudi Gosadon nagra-
di z razgledom v severno os-
tenje mogočnega Montaža, 
ki se proti zahodu nadalju-
je v greben Klavnih nožev, 
Zabuša in Strme peči. Raz-
gled postreže tudi z osrčjem 
Karnijskih Alp; Zuc dal Bor, 
Monte Chiavals, Monte Gra-
uzaria, Monte Sernio …

Z vrha Gosadona strmo 
sestopimo do sedla, od ko-
der nas markacije strmo 
navzgor peljejo proti Cima 
Alti. Z vrha sestopimo nazaj 
na pot št. 604. Pred nami 
je prečenje po izjemno iz-
postavljeni polički, ki je bila 
v času vojne vihre prve sve-
tovne vojne na silo izkle-
sana v divjo steno. Predla-
gam, da si tukaj na glavo 
nataknemo čelado. Zavaro-
vana, izpostavljena pot nas 
pelje skozi naravno okno. 
Ko smo skozenj, se strmo 

povzpnemo in dosežemo 
predor, izklesan v goro. Iz-
hod iz predora je precej ni-
zek, obvezna je uporaba čel-
ne lučke, saj je tema. Na dru-
gi strani predora se povzpne-
mo še na Cima Vildiver in 
sestopimo do bivaka Ber-
nardis, od tam pa do škrbi-
ne Cjanalot, od koder strmo 
sestopimo po poti 605 do iz-
hodišča na planini Spadovai. 

Redko bomo tukaj srečali 
trume pohodnikov, čas prve 

svetovne vojne pa je bil v teh 
gorah drugačen, saj so bile 
močno utrjene, večina od 
njih v rokah Italijanov, del 
grebena vzhodno od Polda-
šnje špice pa so nadzorovali 
avstro-ogrski vojaki.

Nadmorska višina:
maks. 2008 m
Višinska razlika: 
okoli 1300 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Gosadon (1968 m n. m.)–Cima Alta (2046 m n. m.)–Cima Vildiver (2008 m n. m.).

Neme ostaline preteklosti
Del grebena Naborjetskih gora, z razgledom na orjaškega zmaja, kot je Montažu rekel Julius Kugy. 
Gosadon in Dve špici oz. Cima Alta (2046 m n. m.) in Cima Vildiver (2008 m n. m.). Predor skozi goro 
in v goro vklesana izpostavljena prečka.

Ruševine vojaškega objekta pod vrhom Gosadona 

Pogled na Dve špici z vrha Gosadona. Lepo se vidi mulatjera do vrha Cima Alte in prečka. 

Izklesana prečka je ponekod izredno izpostavljena. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Rejci goved in njiho-
ve stanovske organizacije – 
govedorejska društva – že 
dlje časa opozarjajo na nev-
zdržno stanje v prireji mesa, 
predvsem na nizke odkup-
ne cene in na zastoj pri od-
kupu pitanega goveda. Ker 
jim prihodek od prireje ne 
omogoča, da bi nabavljali 
nova teleta in jih redili, gro-
zijo, da bodo prenehali pita-
nje goved. O tej problemati-
ki je pred nedavnim razpra-
vljal tudi strokovni odbor za 
govedorejo pri Kmetijsko 
gozdarski zbornici Sloveni-
je, na te probleme in še na 
nekatere druge pa so na če-
trtkovi novinarski konferen-
ci opozorili tudi v Sindikatu 
kmetov Slovenije.

Zbornični strokovni od-
bor za govedorejo je soglas-
no pozval Zbornico kme-
tijskih in živilskih podjetij 
in Gospodarsko interesno 
združenje mestne industri-
je Slovenije, da takoj začne-
ta pogajanja s kupci za zago-
tovitev ustreznega razmer-
ja cen in za plačevanje v viši-
ni lastne cene goved. Od mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano pričaku-
je, da bo za obdobje od začet-
ka razglasitve epidemije no-
vega koronavirusa do kon-
ca letošnjega leta pripravilo 
shemo pomoči za odkuplje-
no govedo, ki bo pokrila raz-
liko med stroški prireje in 
odkupno ceno. Zahteva tudi 
analizo strukture cene v le-
tošnjem letu ali vsaj v zad-
njih sedmih mesecih in ana-
lizo masnih tokov, s katero 
bi ugotovili količino in ka-
kovost v Slovenijo pripelja-
nega govejega mesa. »Mini-
strstvo naj takoj začne izva-
jati promocijo Izbrana kako-
vost za goveje meso in med 

pogoje za pridobitev pomo-
či pri ukrepih kmetijske po-
litike vključi merilo spošto-
vanja poštenih cenovnih 
razmerij v verigi preskrbe s 
hrano,« pravijo v zbornici, 

kjer se tudi zavzemajo za to, 
da država zagotovi denar za 
obnovo manjših klavniških 
obratov in tudi za obnovo 
hlevov. Agencijo za varstvo 
konkurence so pozvali, da 
preveri morebitno kartelno 

dogovarjanje klavno-prede-
lovalnih obratov glede viši-
ne odkupne cene, upravo za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin pa k temu, 
da izvede nadzor nad ozna-
čevanjem mesa. Varuhu od-
nosov v verigi preskrbe s 
hrano so predlagali, da v ve-
rigi preveri morebitne nepo-
štene prakse.

Sindikat: ne kritično, 
ampak alarmantno

Sindikat kmetov opozar-
ja na nizke odkupne cene, 
ki večinoma ne pokriva-
jo stroškov pridelave ozi-
roma prireje. »Stanje ni le 
kritično, ampak alarman-
tno. Kmet, ki poleg pride-
lave hrane skrbi tudi za 
videz pokrajine, si s svo-
jim delom ne more pokri-
ti stroškov, kaj šele omo-
gočiti razvoja in zagotovi-
ti sebi primernega dohod-
ka,« opozarjajo v sindika-
tu in dodajajo, da potro-
šniki kljub temu kupujejo 

hrano po visokih cenah. 
Kmetje bodo v takšnih raz-
merah, ko je delo na kmetiji 
vse manj vredno in je po iz-
računu sindikata »v štruci 
kruha večji delež davka na 
dodano vrednost (DDV), 
kot je vreden kmetov del v 
obliki pšenice, začeli opu-
ščati kmetovanje. Mladi v 
takšnih razmerah ne vidijo 
prihodnosti na kmetijah, 
saj ugotavljajo, da vse večji 
del standardnega dohodka 
predstavljajo plačila za uk-
repe skupne kmetijske po-
litike. 

V sindikatu kmetov zah-
tevajo od države, da uvede 
masne bilance pri dobavah 
vseh prehranskih izdelkov, 
ponovno začne spremlja-
ti maloprodajne cene živil 
in vzpostavi poštena cenov-
na razmerja v verigi od kme-
ta do kupca, od trgovcev pa 
zahteva, da živila, ki si ne 
zaslužijo oznake »domače« 
in »slovensko«, prenehajo 
označevati s to oznako.

Nevzdržno pri prireji mesa
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo državo na nevzdržne razmere v prireji govejega 
mesa. V Sindikatu kmetov Slovenije zahtevajo od države, da ponovno začne spremljati maloprodajne 
cene živil in vzpostavi poštena razmerja v verigi od kmeta do kupca.

Rejci goved in njihove stanovske organizacije opozarjajo na nizke odkupne cene goved.

Cveto Zaplotnik

Spodnja Besnica – Približu-
je se jesen in s tem tudi čas 
pobiranja pridelkov. Nara-
va vsako leto poskrbi tudi za 
izjemno težke ali velike pri-
delke, za pridelke nenava-
dnih oblik ... Tudi letos ni 
nič drugače. Pred dnevi se 
je v uredništvu oglasila Ana 
Brišnik iz Spodnje Besni-
ce s paradižnikom, ki je teh-
tal kar 64 dekagramov. Kot 
je povedala, ji je letos para-
dižnik zelo dobro obrodil, 
še dva plodova sta bila težka 

pol kilograma, eden štiride-
set dekagramov. »Še nikoli 
nisem pridelala tako debele-
ga,« pravi Ana, ki je še pose-
bej ponosna na to, da je tudi 
sama vzgojila sadike. In za 
kaj bo porabila paradižnik? 
Naredila bo mezgo, rada pa 
je tudi povsem naravnega, 
neokisanega.

Ana je upokojena, že pet 
let tudi vdova. Delo na vrtu 
ji je v veliko veselje, letos so 
ji to veselje nekoliko skalili 
vrtni škodljivci – polž je na-
padel kolerabo, strune pa so-
lato. 

Od semena do debelega 
paradižnika

Ana Brišnik s 64 dekagramov težkim paradižnikom 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Pomurskem sej-
mu v Gornji Radgoni so le-
tos zaradi nevarnosti okuž-
be s koronavirusom odpo-
vedali vse sejme, tudi najve-
čjega med njimi, mednaro-
dni kmetijsko-živilski sejem 
Agra, ki naj bi sicer potekal 
zadnji teden v avgustu. Na-
mesto sejma v klasični obli-
ki bodo pripravili Spletno 
Agro, ki bo potekala pol leta, 
od 7. septembra do 7. mar-
ca. Na spletu bodo predsta-
vili ponudbo razstavljavcev s 
področja kmetijstva in živil-
stva, možnosti sodelovanja s 
strokovnimi in stanovskimi 

organizacijami, nove projek-
te za izboljšanje samooskrbe 
s hrano in za razvoj trajno-
stnega turizma ter izdelke, 
nagrajene na ocenjevanjih. 
Kot je pojasnil Janez Erjavec, 
predsednik uprave Pomur-
skega sejma, se kot pravi sej-
marji niso mogli odreči ne-
katerim dogodkom »v živo«. 
Tako bo na sejmišču od 25. 
do 27. septembra Festival 
dogodivščin, 25. septembra 
bodo odprli 3D art muzej in 
gostili srečanje ob dnevu av-
strijske Štajerske. »V živo« 
bodo podelili tudi priznanja 
izdelovalcem nagrajenih iz-
delkov ter tridnevno razsta-
vo in vrtec malih živali.

Na spletu in tudi »v živo«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Prireditelji bodo na-
mesto razstave najbolje oce-
njenih izdelkov pripravili le 
tržnico, ki bo v soboto, 5. sep-
tembra, v Dominikanskem 
samostanu na Ptuju. Na tr-
žnici se bodo obiskovalcem 
predstavile kmetije iz vse 
Slovenije. Razglasili bodo 
tudi rezultate ocenjevanja 
dobrot in kmetijam podelili 

priznanja – znake kakovosti 
ter zlata, srebrna in brona-
sta priznanja. Znak kakovo-
sti, ki je najvišje priznanje za 
kmečke prehranske izdelke, 
bodo prejele kmetije, ki so za 
enak izdelek trikrat zapored 
dobile zlato priznanje; skup-
no jih bodo podelili 91.

Kmetije iz Slovenije in iz 
zamejstva so dale na ocenje-
vanje 946 izdelkov. Ocenje-
vanje je potekalo v petnajstih 

skupinah izdelkov, letos so 
ga zaradi epidemije koro-
navirusa prekinili in ga nato 
nadaljevali maja in junija. 
Izdelke in rezultate ocenje-
vanja bodo predstavili v ele-
ktronskem katalogu, v njem 
bodo tudi kontaktni podatki 
kmetij, ki svoje izdelke tudi 
tržijo. 

Že v petek bo v samosta-
nu strokovni posvet z nas-
lovom Sheme kakovosti in 

pomen povezovanja ponu-
dnikov lokalne hrane v okvi-
ru naziva Slovenija – Evrop-
ska regija gastronomije v 
letu 2021. V okviru dogod-
ka Dobrote slovenskih kme-
tij je potekal tudi likovni na-
tečaj na temo Bom šel na pla-
nine, si mleka nalil. Osnov-
nošolci so ustvarili štirinajst 
likovnih del, ki jih bodo or-
ganizatorji predstavili v ele-
ktronski obliki.

»Dobrote« tokrat v drugačni izvedbi 
Največja razstava prehranskih kmečkih izdelkov v državi Dobrote slovenskih kmetij bo letos prilagojena 
razmeram, ki jih je povzročil novi koronavirus. 

Po podatkih agencije za 
kmetijske trge in razvoj 
podeželja je bila v 34. 
letošnjem tednu (med 
17. in 23. avgustom) 
povprečna odkupna cena 
za klavni trup od enega 
do dve leti starega goveda 
razreda R3 295,20 evra 
za sto kilogramov, lani v 
enakem tednu 340,9 evra 
in predlani 352,12 evra.  

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
je prejšnji teden upravičen-
cem izdala odločbe o izpla-
čilu nadomestila, s katerim 
bodo ublažili izpad dohod-
ka, ki ga je v prireji drobni-
ce in v gozdarstvu povzroči-
la epidemija novega korona-
virusa. Nadomestilo so pre-
jeli včeraj, v ponedeljek.

Agencija je 1685 rejcem 
drobnice izplačala skupno 
576 tisoč evrov nadomesti-
la. Nadomestilo so prejeli 
rejci, ki so zaradi manjšega 

odkupa ovčjega in kozje-
ga mesa ter prekinjenih do-
bavnih poti, še zlasti v go-
stinstvu, utrpeli v času epi-
demije novega koronaviru-
sa več kot 20-odstotni izpad 
dohodka.

Odločbe za izplačilo nado-
mestila v gozdarstvu v skup-
ni vrednosti 71.070 evrov je 
prejelo 34 lastnikov gozdov. 
Do finančnega nadomestila 
so upravičeni lastniki goz-
dov, ki so v času epidemi-
je zaradi manjše možnos-
ti prodaje ali predelave lesa 
utrpeli najmanj 20 odstot-
kov izpada dohodka.

Izplačilo nadomestila 
zaradi izpada dohodka 
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Že v zgodnjem dopoldne-
vu so v nedeljo močni sunki 
vetra pustošili predvsem po 
Bohinju. Kot je povedal po-
veljnik Prostovoljnega ga-
silskega društva Bohinjska 
Bistrica Silvo Režek, je res 
hudo pihalo približno dvaj-
set minut, posledice pa so 
bile predvsem podrto drev-
je, ki je oviralo promet po ce-
lotnem območju občine, in 
odkriti deli streh, zlasti na 
območju Bohinjske Bistri-
ce. V Bohinjski Češnjici je 
veter podrl kozolec.

»Aktivirana so bila gasil-
ska društva iz Bohinjske Bi-
strice, Stare Fužine, Češnji-
ce, Koprivnika in z Gorjuš, 
skupaj okoli petdeset gasil-
cev, ki so posredovali na 21 
lokacijah, od tega na dva-
najstih v Bohinjski Bistri-
ci. Do enih popoldan smo 
večino zadev že sanirali,« 
je povedal Režek, in dodal, 
da tokratno neurje v Bohi-
nju k sreči ni povzročilo to-
liko škode kot neurja v pre-
teklih letih. 

Prav zato, ker je tovrstnih 
naravnih ujm v zadnjem ob-
dobju več in tehnična posre-
dovanja prihajajo vedno bolj 

v ospredje, pravi Režek, so 
gasilci nanja tudi vedno bolje 
pripravljeni, prav tako pa tudi 
prebivalci Bohinja, ki večino-
ma v takšnih situacijah reagi-
rajo mirno in prisebno. 

Prostovoljni gasilci iz 
Kranjske Gore so od 10. ure 
naprej posredovali šestkrat, 
je razložil predsednik tam-
kajšnjega gasilskega društva 
Peter Hojnik. »Dvakrat 
smo posredovali zaradi od-
kritja strehe, enkrat zaradi 

podrtega dimnika, na treh 
lokacijah pa smo bili zara-
di odstranitve podrtega drev-
ja,« je povedal Hojnik. Kot je 
dodal, takih sunkov vetra v 
Zgornjesavski dolini niso va-
jeni. »Zaradi močnega vetra 
smo morali večkrat prekini-
ti tudi intervencije, v katerih 
smo uporabljali gasilsko av-
tolestev,« je še razložil.

Na Jezerskem pa so bili ga-
silci na delu večino dneva. 
»Zaradi podrtega drevja je 

bila cesta na Jezerski vrh za-
prta pol ure. Zabeležili smo 
še dve poškodovanji avtomo-
bilov in štiri intervencije na 
strehah, s katerih je padlo po 
nekaj strešnikov, pri eni hiši 
pa je poškodovalo tudi žleb in 
delno še streho,« je povedal 
poveljnik PGD Jezersko Robi 
Kaštrun. »Na Jezerskem smo 
navajeni močnejšega vetra, 
zato v nedeljo za naše gasil-
ce ni bilo nič posebnega,« je 
še dejal. 

Zaradi neurja največ težav v Bohinju
31. stran

Pokrivanje strehe hotela Kotnik v Kranjski Gori / Foto: PGD Kranjska Gora

Simon Šubic

Ljubljana – V slovenski po-
liciji so si po besedah Vladi-
mirja Iliča iz Sektorja za po-
licijska pooblastila in pre-
ventivo za uvedbo električ-
nega paralizatorja prizade-
vali vse od leta 2002, ko so 
prepoznali potrebo po upo-
rabi prisilnega sredstva, 
ki omogoča policistu, da z 
razdalje varno obvlada ak-
tivno upiranje ali resen na-
pad oborožene osebe. Od 
leta 2006 do 2008 sta po-
tekali tudi dve testni obdob-
ji uporabe električnega pa-
ralizatorja v okviru special-
ne enote policije, vendar pri-
silnega sredstva tedaj v pra-
ksi niso uporabili. Leta 2017 
sprejeta novela zakona o na-
logah in pooblastilih policije 
je vendarle uzakonila upora-
bo električnega paralizator-
ja kot prisilnega sredstva in 
predpisala natančne pogo-
je za njegovo uporabo. Od 
danes naprej pa ga policisti 
lahko uporabijo tudi pri re-
dnem delu. Vsi postopki se 
bodo snemali, osebam pa bo 
po morebitni uporabi vedno 
zagotovljen tudi zdravstveni 
pregled.

Večina ljudi paralizator-
ja nikoli ne bo izkusila, saj 
je njegova uporaba usmer-
jena zgolj na najhujše kršite-
lje, ki svojih nasilnih dejanj 
in groženj po življenju tudi 
po večkratnih opozorilih po-
licistov ne bodo želeli prene-
hati. »Policist sme uporabiti 
električni paralizator, če ne 
more drugače obvladati ak-
tivnega upiranja ali napada 
z orožjem ali drugim nevar-
nim predmetom, s katerim 
oseba ogroža življenje poli-
cista ali koga drugega. In dru-
gič, če ne more drugače pre-
prečiti samopoškodovanja, 
ko obstaja neposredna ne-
varnost za hudo telesno po-
škodbo ali hujšo posledico 
pri osebi. Poleg tega zakon 
predpisuje še najstrožje po-
goje za uporabo električne-
ga paralizatorja proti t. i. pri-
vilegiranim skupinam, torej 
za uporabo proti otrokom, vi-
dno bolnim, onemoglim ose-
bam, starim osebam, vidno 
težkim invalidom in vidno 
nosečim ženskam. V tem 
primeru sme policist elek-
trični paralizator uporabiti 
samo, če so izpolnjeni tudi 
pogoji za uporabo strelnega 
orožja,« je razložil Ilič. 

»Izkušnje iz tujine kaže-
jo, da pravilen taktični pri-
stop, opozarjanje, poziva-
nje in priprava električnega 
paralizatorja zelo veliko pri-
spevajo k temu, da zadeva 
ne eskalira tako daleč, da bi 
bil policist prisiljen poseči po 
prisilnem sredstvu. Na poli-
ciji veliko stavimo tudi na ta 

preventivni učinek električ-
nega paralizatorja,« je še po-
jasnil Ilič. Slovenski policisti 
so sicer lani uporabili prisil-
na sredstva v 7660 primerih, 
v veliki večini je šlo za upo-
rabo najmilejših prisilnih 
sredstev, torej fizične sile in 
sredstev za vklepanje, je na-
vedel. Po podatkih iz Velike 

Britanije so tamkajšnji poli-
cisti v letih 2017 in 2018 ele-
ktrični paralizator uporabili 
v šestih odstotkih primerov 
uporabe prisilnih sredstev, a 
le v 0,6 odstotka teh prime-
rov so tudi izstrelili elektrodi.   

Poleg električnega para-
lizatorja bodo policisti ob-
vezno nosili tudi kamero za 
snemanje postopka, ki jo je 
mogoče vklopiti ročno ali sa-
modejno z vklopom električ-
nega paralizatorja, pri če-
mer posname tudi pol mi-
nute dogajanja pred samim 
vklopom, je poudaril Matjaž 
Čuček iz Sektorja za policij-
ska pooblastila in preventi-
vo. Ker si ne želijo, da bi poli-
cisti paralizator uporabili ta-
koj, ko bi bili izpolnjeni za-
konski pogoji, obstaja vrsta 
ukrepov in tehnik za zmanj-
ševanje napetosti pri osebi v 
postopku in prenehanje nje-
nega upiranja. Če ne zaleže-
jo nobena ustna opozorila, 
lahko policist po vklopu elek-
tričnega paralizatorja najprej 
uporabi opozorilno iskrenje, 
kar lahko že ustavi obravna-
vano osebo pred nadaljeva-
njem nevarnega dejanja. »Iz 
izkušenj v tujini tudi vemo, 
da že samo snemanje oziro-
ma opozorilo na snemanje 
zelo zmanjšuje uporabo pri-
silnih sredstev in tudi neho-
tene ali izmišljene pritožbe 
zoper policijske postopke. Po 
drugi strani pa zvišujejo stro-
kovnost policistov in s tem še 
bolj zagotavljajo spoštovanje 
človekovih pravic in svobo-
ščin v postopkih,« je razložil 

Čuček. Policisti bodo opre-
mljeni tudi s torbico prve 
pomoči, s katero bodo nudi-
li pomoč in oskrbo ran osebi 
v postopku, ki bo imela naj-
verjetneje vbodni rani zaradi 
elektrod, je še dodal. 

Renata Rajapakse z mini-
strstva za zdravje je razloži-
la, da so pripravili protokol 
zdravstvene oskrbe oseb, na 
katerih je bil uporabljen ele-
ktrični paralizator. »V okvir 
obravnave pacienta spada na-
bor postopkov – od običajne-
ga pregleda, posnetka EKG 
do končne presoje zdravni-
ka, ali pacient potrebuje na-
daljnjo oskrbo,« je poudarila. 
Po njenih besedah bo predvi-
doma pri vsaki osebi nastala 
manjša rana na mestu vboda 
elektrod ter manjša poškod-
ba pri padcu, ki bo potrebo-
vala zdravstveno oskrbo. V li-
teraturi je zaslediti tudi huj-
še poškodbe, vključno z za-
stojem srca, čeprav v izred-
no majhnem deležu. Teles-
ne poškodbe se pokažejo ta-
koj po uporabi paralizatorja, 
kasneje pa se lahko pojavijo 
tudi kakšne psihološke po-
sledice stresnega dogodka, je 
še dejala. 

Policija ima trenutno na 
razpolago dvajset komple-
tov električnih paralizator-
jev Taser X2, za delo z nji-
mi pa je usposobljenih 237 
policistov. Razdelili so jih 
po vseh policijskih upravah, 
Policijska uprava Kranj je 
tako prejela en električni pa-
ralizator in sedem osebnih 
kamer.

Policija uvaja paralizator
Slovenski policisti lahko od danes v izjemnih varnostnih primerih za obvladovanje nevarnih oseb 
uporabljajo tudi električne paralizatorje, seveda če bodo ob tem izpolnjeni strogi zakonski pogoji. 

Poleg električnega paralizatorja bodo policisti obvezno 
nosili tudi kamero, opremljeni pa bodo še s torbico za prvo 
pomoč, je razložil Matjaž Čuček iz Sektorja za policijska 
pooblastila in preventivo. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Na varnost otrok v 
prvih šolskih dneh bodo kot 
navadno skrbele številne in-
stitucije in organizacije, od 
agencije za varnost cestne-
ga prometa ter občinskih 
svetov za preventivo in vzgo-
jo v prometu do Avto-moto 
zveze Slovenije in policije. 
Vsi našteti letos še posebej 
opozarjajo na nevarnosti, ki 
jih predstavlja uporaba mo-
bilnega telefona, tudi med 
pešci in kolesarji. Tako voz-
nike kot pešce tudi opozarja-
jo, da raba mobilnega telefo-
na nevarno preusmerja po-
zornost stran od ceste in do-
gajanja v prometu.

Gorenjski policisti so na-
povedali, da bodo v okolici 

šol in vrtcev prisotni preko 
celega šolskega leta, še ne-
koliko pogosteje pa seveda 
v prvih septembrskih dneh. 
Pozorni bodo predvsem na 
hojo otrok in uporabo pro-
metnih površin, spremstvo 
prvošolčkov do šole in do-
mov s strani odraslih, preč-
kanje cest, uporabo rutk in 
kresničk, pripetost z varno-
stnimi pasovi v vozilih, pre-
voze otrok v in iz šole, hitrost 
vožnje in odstopanje pred-
nosti pešcem, na kolesarje 
in uporabo kolesarskih če-
lad ter na uporabo posebnih 
prevoznih sredstev. Policisti 
med drugim voznike poziva-
jo, naj na šolskih poteh vo-
zijo posebej previdno, poča-
sneje in na zadostni varno-
stni razdalji. 

Telefon ogroža tudi pešce 

Mobilni telefon preusmerja pozornost od dogajanja v 
prometu. / Foto: AMZS (Uroš Modlic)



Alenka Brun

V 
petek zvečer so 
nastopili ansam
bel Roberta Zu
pana, Oberkraj
nerji z Marijano 

Mlinar in Slovenski muzi
kantje, v soboto pa Štajerskih 
7, Ansambel Dori ter Jure 
Valjavec in prijatelji. Gostite
lji Veseli Begunjčani so se na 
odru predstavili obakrat. 

Prireditev so izpeljali prila
gojeno razmeram, ki jih povz
roča covid19, ob upo števanju 
vseh pravil in priporočil NIJZ. 
Soorganizatorji letošnjega 

glasbenega narodnozabav
nega konca tedna so bili še 
TD Begunje in Javni zavod 
Turizem in kultura Radovlji
ca. Za lačne in žejne so skrbe
le stojnice s kulinariko Oku
sov Radol'ce. 

Narodnozabavnemu vz
d ušju je prizaneslo tudi vre
me. V petek se je sicer vre
menska slika že začela kazi
ti, v soboto se je skazila, 
vendar se ljudje enostavno 
niso dali. Stoli so ostali pol
ni, kar nekaj je prišlo ljubi
teljev naših narodnozaba
vnih napevov tudi iz tuji
ne: tradicionalno so se ogla
sili Avstrijci, Bavarci, celo iz 

Švice so se pripeljali. Seve
da je bilo letos v primerja
vi s preteklimi leti teh precej 
manj – sploh vseh obiskoval
cev je bilo manj. Je pa res, da 
smo kar nekaj petkovih obra
zov tujih poslušalcev srečali 
že dan poprej, na četrtkovem 
večernem akustičnem kon
certu Ansambla Saša Avse
nika z naslovom Intimno – 
koncertu pod zvezdami v idi
ličnem okolju vrta Gostilne 
pod Krvavcem. Sašo nam je 
zaupal, da je koronasituacija 
prizadela tudi njihovo udejs
tvovanje na domačih in tujih 
odrih, vendar so se hitro pri
lagodili in zamisel o akusti
čnih koncertih za tiste, ki si 

želijo drugačnih doživetij 
in so o njih v preteklosti že 
razmišljali, so tako izpelja
li letos. Odločitev se je izka
zala za pravilno, najavljeni 
koncerti so bili dobro obi
skani. Tudi v Gostilni pod 
Krvavcem ni bilo nič dru
gače: zanimanje za koncert 
je bilo veliko. Dokler se bo 
dalo nastopati na prostem, 
bodo to počeli, kaj bo prine
sla jesen, ne vedo, je še pove
dal Sašo Avsenik. 

Niki Legat, vodja Veselih 
Begunjčanov, ki so tokrat na 
Open Air Narodnozabav
nem vikendu 2020 nastopi
li kar z dvema pevkama, Anjo 
in Sandro – tako da jih je na 

NARODNO-ZABAVNI VIKEND
V Krpinu pri Begunjah na Gorenjskem so minuli petek in soboto izpeljali Open Air Narodno-zabavni 
vikend 2020. Sicer tradicionalni Narodno-zabavni vikend, ki ga organizirajo Veseli Begunjčani v 
Begunjah s prijatelji vsake dve leti, se je letos zgodil v prilagojeni obliki in na prostem.

Niki Legat

Ansambel Veseli Begunjčani

Ansambel Zupan

Matic Plevel in Sašo Avsenik iz Ansambla Saša Avsenika ter 
Benjamin Rezar (Gostilna pod Krvavcem)

Ansambel Saša Avsenika

odru stalo osem –, pa je spo
mnil, da je bil običajno Naro
dnizabavni vikend pod šoto
rom in je trajal kar tri dni 
skupaj. Petkov oder je pri
padal njim, sobotni je gos
til štiri ansamble, nedeljski 
kar osem, zaigrala sta celo 
dva pihalna orkestra. Doga
janje je bilo izjemno živa
hno. Letos pa so se spom
ladi – tako kot vsi slovenski 
glasbeniki in organizatorji 

prireditev – zbudili v novo 
realnost. Namreč zadnji nas
top v živo so imeli Veseli 
Begunjčani februarja na SP 
v biatlonu v Antholzu, potem 
se je vse ustavilo. Pa načr
ti za naprej? Ja, načrtujejo 
novo pesem, pogovarjajo se 
z Jožetom Burnikom, je bil 
dokaj skrivnosten Niki, dru
gače pa čakajo na boljše čase 
oziroma najprej na to, kaj bo 
prinesla letošnja jesen. 

PETEK, 4. 9. 2020
MARKO VOZELJ & MOJSTRI
SOBOTA, 5. 9. 2020
35 LET POP DESIGNA
prvi akustični koncert v razširjeni izvedbi   

NEDELJA, 6. 9. 2020
PRIFARSKI MUZIKANTI

 
 vsak dan, ob 19. uri

Predoslje 2020

prodaja vstopnic:
prodajna mesta Eventim, 
Kava bar Tišler in
T: 031 332 800

INTIMNI KONCERTI Z RAZGLEDOM
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA       VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Plaz besed
izrečenih od oseb,
ki jih imaš rad
do lune in nazaj.

Oblečeni v maske,
ki se nosijo
vsak dan.
Ne pomisli nihče,
da so umazane
in groteskne.

Plaz očitkov,
ki bolijo
in ni pomembno
so pravi ali lažni.

Ko daš vse,
pa je vedno premalo.
Premalo,
za ljubezen,
premalo
za lep obstoj.
 Manca

Besede

Mateja Rant

N
a lego delavni-
cah v Kultur-
nem društvu 
Grable zdru-
žijo dve stvari, 

ki jih imajo otroci najraje – 
lego kocke in risanke. Tako 
je tudi letos s pomočjo lego 
kock ter neizmerne otroške 
domišljije in ustvarjalnosti 
nastala animirana mojstro-
vina, s katero so lego kocke 
»oživele«. 

Na delavnici so otroci pod 
vodstvom Tine Vatić, Domna 
Dolenca in Tonija Mlakarja 
spoznali osnovne zakonitos-
ti pripovedovanja kratke zgo-
dbe ter osnovne zakonitosti 
dela z multimedijsko opre-
mo in izdelave stop-motion 
animacije, je pojasnila Tina 
Vatić iz Kulturnega društva 
Grable. Zanimanje za delav-
nico je vsako leto izjemno, a 
so bili zaradi epidemije nove-
ga koronavirusa tokrat prisil-
jeni omejiti število udeležen-
cev na petnajst. Otroci so si 
najprej zamislili kratko zgo-
dbo in izdelali posamezne 

figurice, ki so jih želeli upo-
rabiti, nato pa zgodbo prelili 
v prizore iz lego kock. Na vna-
prej pripravljenem prostoru 
za snemanje so zgodbo pos-
neli in jo na koncu tudi zvoč-
no opremili. »Vsak, ki je pri-
šel na vrsto, je najprej pogle-
dal, kaj je ustvaril udeleženec 
pred njim, nato pa nadaljeval 
in tako je nastala neka celo-
ta,« je razložila Tina Vatić, 
ki jo vedno znova navduši, 
koliko zanimivih idej imajo 

otroci. Otroci za delavnico ne 
potrebujejo nobenega pred-
hodnega znanja, morajo 
imeti zgolj izkušnje s sesta-
vljanjem lego kock. »Njiho-
va uporaba je skorajda nes-
končna. Ena, dve, tri in že 
zraste preprosta hiša, dvaj-
set minut pozneje iz nje nas-
tane mogočno vesoljsko plo-
vilo. Možnosti je neskonč-
no. Če temu dodamo še luči, 
kamero in tri čudovite men-
torje, se zgodi čarovnija: 

risanka iz lego kock,« so pou-
darili v Kulturnem društvu 
Grable. Filmček, ki je nas-
tal na omenjeni delavnici, 
si je mogoče ogledati na nji-
hovi spletni strani in spletni 
strani festivala Pisana Loka. 
Ker za delavnico vedno vla-
da veliko zanimanje in so 
morali letos torej kar nekaj 
otrok odsloviti, so se odloči-
li, da jo bodo ponovili še v 
okviru decembrskih prire-
ditev Loka v snegu.

ZGODBE SKOZI »LEGICE«
Otroci so tudi letos poleteli na krilih domišljije v okviru delavnice animiranega filma Lego muvi 2, ki jo 
je Kulturno društvo Grable pripravilo v sklopu festivala Pisana Loka.

Na delavnici so otroci s pomočjo lego kock ustvarili animirani film. / Foto: Primož Pičulin 

V dveh urah je vsak prišel na vrsto, da je posnel svoj prizor 
v zgodbi. / Foto: Primož Pičulin

Življenjska pesem. Če se počasi prebere, se začutijo vsa 
čustva, ki jih je pesnica prenesla na papir in spremenila v 
pesem. September je tu, preživimo ga čim lepše. Meta.

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Z
godbe Zoisov so 
se na Brdu pisa-
le več kot 155 let. 
Rodbina Zoisov 
je ena najbolj zas-

lužnih lastnikov posestva za 
podobo parka ter takšno raz-
nolikost rastlinstva, ki raste 
v njem. V njihovem času je 
bilo na Posestvu Brdo zgra-
jenih mnogo stavb, ki so tu 
še danes. 

Karel Zois, brat Žige Zoi-
sa, je bil eden prvih razisko-
valcev kranjskega alpskega 
rastlinstva, botanična razno-
likost pa se je v brdskem par-
ku ohranila vse do danes. Ste 
vedeli, da po njem imenuje-
jo Zoisovo zvončnico, Zoiso-
vo vijolico in rod tropskih trav 
Zoysia? Medtem ko se je Žiga 
Zois med drugim zanimal za 
svet mineralov in tako pozna-
mo tudi Zoisit, ker je bil on 
tisti, ki je ugotovil, da gre za 
takrat nov, neznan mineral 

in so ga kasneje zato tudi poi-
menovali po njem. 

V spomin na obdobje ome-
njene rodbine so na Brdu v 
sodelovanju s KD FS Iskra-
emeco Kranj, Krajevno sku-
pnostjo Predoslje, Gorenj-
skim muzejem in Zavo-
dom za turizem in kulturo 
Kranj konec tedna na Pose-
stvu Brdo pripravili Zoiso-
ve dneve. Vstop v park je bil 
te dni brezplačen, dežja se 
niso ustrašili. Zoisi iz fol-
klorne skupine Iskraemeco 

so poskrbeli za zanimiv ples-
ni in glasbeni program; prip-
ravili so grajske delavnice za 
najmlajše; lahko ste se zapel-
jali s kočijo, se udeležili vode-
nega ogleda po posestvu. Na 
obisku se je ustavil škrat 
Kranček, opazili ste lahko 
tudi najstarejše drevo v par-
ku, staro okoli 280 let – Zoi-
sovo lipo; občudovali razsta-
vljene minerale, se s fotoko-
tički preselili v preteklost in 
si na Račjem otoku priveza-
li dušo z brdsko kulinariko.

ZOISOVI DNEVI V PARKU BRDO

Od odprtju Zoisovih dni sta ob vhodu v park Brdo 
prisotne pozdravila Anton baron Zois pl. Edelstein 
(Sebastian Sajovic) in njegova baronica, soproga Katarina 
Schwarzenberg (Ana Valant).

S fotokotički so se obiskovalci lahko preselili v čase Zoisov.Iz preteklosti se je oglasil Janez Puhar (Aljaž Primožič) Marjan Hribar, v. d. direktorja JGZ Brdo
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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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NALOGA

9 6 2 7 1
3 9 7 4

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

4 1 7 5
7 6 9 8

3 9 2 4
8 3 9 6

sudoku_LAZJI_20_71

REŠITEV

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

7

sudoku_TEZJI_20_71
NALOGA

8 3 2 9
7 4 5 8
5 7

1 2
3 9

6 5
2 3

4 6 1 2
9 8 6 1
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REŠITEV

8 3 4 2 1 6 9 5 7
7 2 1 4 9 5 3 8 6
5 9 6 8 7 3 2 1 4
4 8 3 5 6 7 1 2 9
1 7 2 3 8 9 6 4 5
9 6 5 1 4 2 7 3 8
6 1 8 9 2 4 5 7 3
3 4 7 6 5 1 8 9 2
2 5 9 7 3 8 4 6 1
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259738461
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7586
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sudoku_LAZJI_20_71

REŠITEV

964827153
832951674
175463829
583614297
729538416
641279385
257146938
396782541
418395762
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Rešitev:

Rešitev:

Avtohiša Real je povabila na predajo novega vozila Nis-
san Juke nadarjenemu glasbeniku Ninu Ošlaku. Avtohiša 
Real se je kljub koronasituaciji odločila za tovrstno potezo 
oziroma sodelovanje z omenjenim glasbenikom, saj si po 
njihovem avto in Nino delita kar nekaj skupnih lastnosti, 
ki jih želijo pri avtohiši pri blagovni znamki Nissan pou-
dariti. Na šaljiv način: oba sta obetavna in polna vsebin.

Obetaven in poln vsebin

Nino Ošlak se je sponzorskega »darila« razveselil.

V soboto, 22. avgusta 2020, sta v Kranjski Gori zakonsko 
zvezo sklenila Gregor Kokalj in Katja Kozina, na Bledu pa 
sta se poročila Jan Košnjek in Anja Lebar. V soboto, 29. 
avgusta 2020, sta v Škofji Loki zakonsko zvezo sklenila 
Boštjan Bizjak in Eva Marinčič, v Žireh pa sta se poročila 
Luka Peternel in Tanja Buh.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 39 
novorojenčkov, od tega 21 dečkov in 18 deklic. Najlažja je 
bila deklica, ki je tehtala 2730 gramov; tudi najtežja je bila 
deklica – ob rojstvu ji je tehtnica pokazala 4380 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 11 novorojenčkov, od tega 
6 dečkov in 5 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4600 
gramov, najlažjemu dečku pa se je kazalec na tehtnici 
ustavil pri 2760 gramih.

Novorojenčki

»Radovedna«
Lepo vas pozdravljam. Želim 
si čimprejšnji odgovor. Sem 
vaša naročnica in redno 
berem vašo rubriko. Prosim 
vas za nekaj odgovorov, po 
pravici in brez olepšavanja, 
ker sem – glede na svoj emšo – 
pripravljena na vse. Zanimajo 
me finance, zdravje in doma-
če razmere.
Najprej vam za vaša leta 
izrekam vse spoštovanje in 
hvala, ker me berete. Držim 
se načela, da ko gledam 
v prihodnost, ne izrečem 
tistega, kar si ljudje želijo in 
pričakujejo, ampak tisto, kar 
vidim. Tako da brez skrbi, 
moje besede bodo iskrene. 
Pišete mi, da ste me iskali 
v Hrastju, ampak ne živim 
v tej vasi, zato me tudi niste 
našli. Ste me pa sedaj. Naj-
več težav, ki se seveda potem 
poznajo največ pri zdravju in 

takoj zatem pri denarju, je 
zaradi slabih razmer, ki jih 
imate v domačem okolju. 
Vedno ste bili za vse sami in 
za vse ste prevzemali odgo-
vornost. Brez vas ne bi bilo 
nič in upam, da se te tega 
zavedate. Minejo dnevi in 
minejo leta, in ko se ozrete 
nazaj, lahko vidite celotno 
sliko svojega ustvarjanja. Kaj 
naj vam rečem? Ljudje okoli 
vas se ne bodo spremenili, 
spremenite se lahko samo 
sami in vem, da nikoli ni pre-
pozno, kar velja tudi za vas. 
Enostavno se morate pobri-
gati zase, kajti nihče drug se 
ne bo. Vidim mlajše osebe, 
ki vas imajo zelo rade in bi 
za vas naredile vse, po drugi 
strani pa vas obkrožajo lju-
dje, ki vas samo izkoriščajo, 
kar se vam ne pozna samo 
pri financah, ampak tudi 
pri zdravju, kar absolutno ni 

prav. Letošnje leto vam pri-
nese pozitivne spremembe 
pri financah in pri zdravju. Ni 
potrebe, da se obremenjuje-
te, ker se vam vse uredi tako, 
kot se mora. Domače raz-
mere niso v redu, kar dobro 
veste in občutite sami. Slab-
še, kot je, sploh ne more biti. 
Kmalu bo boljše, vsaj toliko, 
da malo zadihate. Lepo vas 
prosim, imejte se radi, kajti 
na koncu šteje le to. Srečno 
in lep pozdrav.

»Marjetica«
Spoštovana Tanja. Zadnjič 
sem vam pisala, zdaj pa 
sem zbrala pogum še za eno 
vprašanje. Pot mi je prekrižal 
moški, ki mi ne gre iz glave. 
Je zadržan, vidim pa, da mi 
vrača poglede. Čutim, da se 
nekaj dogaja pri obeh. Prosim 
vas, da pogledate, kaj lahko 
od njega pričakujem v priho-

dnosti. Iskrena vam hvala ter 
vse dobro še naprej.
Če ni poguma, ni ničesar, zato 
bravo. Za ljubezen ni nikoli 
prepozno. Kot vidim, so čus-
tva pri obeh. Ni potrebno, da 
zavirate in postavljate nepo-
trebne blokade, kar lepo poj-
dite v to smer. Verjamem, 
da vas je strah, ampak vseh 
odgovorov na svetu nihče ne 
ve. Metulji letijo in samo to 
je pomembno. Na njegovi 
strani vidim neke nerešene 
težave, ampak uspelo mu bo 
vse rešiti. Vi le glejte, da ne 
prehitevate, istočasno pa ne 
smete skrivati svojih čustev. 
Veza, ki jo imate, ni dobra, in 
to veste. Dovolj vam je tega, 
da samo dajete, dobite pa 
nič. Utrujeni ste od vsega 
tega in ni več prave volje, da 
bi se trudili. Odgovor je na 
dlani, ne čakajte preveč. Lep 
pozdrav.

Alenka Brun

Osem lokacij, os
em tem, še st 
mojstrov cve
tličarstva, ki so 
z domiselnimi 

kombinacijami barv in doda
tkov ustvarili minljive ume
tniške inštalacije, floristič
ne aranžmaje, ki obiskovalca 
parka spremenijo v občudo
valca. Matjaž Beguš, Simon 
Ogrizek, Franci Landeker, 
Marjan Planinšek, Alen Ko
vačič in Katarina Zupan
čič Dežman so imena, ki se 
tokrat podpisujejo pod pred
stavljena cvetlična dela: Ali
ca v čudežnem Arboretumu, 
Zmaj v parku, Drevo med 
pisanimi oblaki, Divja nara
va in babičin vrt, Sprehod 

med tropskimi debli, Reci
klirajmo s cvetjem, Orhide
je v zraku, Vrtinec življenja. 
Cvetje je od nekdaj vnemalo 
strasti in željo po občudova
nju. Prvo večjo razstavo cve
tja so v Arboretumu gostili 
leta 1991. Tokratna je zaži
vela v okolici formalnega 
parka in v povsem novi luči. 
Poskrbi za posebno vzduš
je ob sprehajalnih poteh, ki 
vodijo skozi park. Edino, kar 
smo pogrešili ob ogledu raz
stave, je boljša označenost, 
kje se kaj nahaja. Je pa zago
tovo izbrana tematika, uje
ta v cvetlični izraz, paša za 
oči in povod za pogovor raz
ličnih generacij obiskoval
cev Arboretuma. Sploh Ali
ca v čudežnem Arboretu
mu dobesedno vabi, da bi si 
obiskovalec čajanke nadel 

klobuk, se usedel na cvetli
čni stol, ugriznil v cvetlično 
torto, kolač, si privoščil žlico 
vrtnice ... Mogoče bo prise
dla mačka Režalka, boste od 

nekod zaslišali glas Norega 
Klobučarja, bo iz kakšne luk
nje skočil Marčni zajec? Pre
verite. Časa je še do 6. sep
tembra.

CVETLIČNA RAZSTAVA
Od 22. avgusta do 6. septembra 2020 si v Arboretumu Volčji Potok lahko ogledate Cvetlično razstavo, 
kjer tako najmlajše kot starejše in tiste najstarejše navdušujejo različne cvetlične skulpture, postavljene 
na ogled. Cvetlična razstava obiskovalcem parka ogreje srce in izvablja vzdihljaje navdušenja.

Človek bi se za pogrnjeno mizo Alena Kovačiča, polno 
cvetličnih dobrot, za nekaj trenutkov prav usedel.

Marjan Planinšek vas s Sprehodom med tropskimi debli 
popelje v eksotične, vroče kraje.

Drevo med pisanimi oblaki Katarine Zupančič Dežman 
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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

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 
15 EUR; 2. in 3. nagrada: zgoščenka Tanje Zajc Zupan

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  16. 
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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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

Jogurtova torta z borovnicami
Za pripravo jogurtove tor-

te z borovnicami potrebuje-
mo: za biskvit: 2 jajci, 2 žli-
ci moke, 2 žlici sladkorja, 1 
žličko pecilnega praška, sok 
iz kompota za navlažitev bi-
skvita; za jogurtovo kremo: 
300 g grškega jogurta, 3 žlice 
sladkorja, 3 dl sladke smeta-
ne, 6 listov želatine: za borov-
ničevo kremo: 200 g grškega 
jogurta, 3 dl smetane, 3 žlice 
sladkorja, 6 listov želatine, 
250 g borovnic, 3 žlice vode; 
za borovničev preliv: 350 g 
borovnic, 3 žlice sladkorja, 1 
dl vode, 6 listov želatine. 

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 
pecilni prašek. Beljake in ru-
menjake ločimo. Iz beljakov 
stepemo trd sneg in dodamo 

sladkor. Mešamo, dokler se 
sladkor ne raztopi. Nato k 
beljakom dodamo rume-
njaka in na rahlo pomeša-
mo. Nato ročno (ne uporab-
ljamo mešalnika) vmešamo 
še moko in pecilni prašek. 
Maso nadevamo v model za 
peko torte in pečemo v pe-
čici, segreti na 170 °C, prib-
ližno 20 minut oz. dokler 
zobotrebec, ki ga zapičimo v 
testo, ne ostane suh.

Priprava jogurtove kreme: 
Tri žlice jogurta segrejemo 
skupaj z želatino in med 
mešanjem kuhamo le toli-
ko časa, da se želatina razto-
pi (lahko uporabimo instant 
želatino, ki jo vmešamo v jo-
gurt brez segrevanja). Preos-
tali jogurt zmešamo skupaj 

s sladkorjem in mu doda-
mo jogurt z raztopljeno že-
latino. V nastalo zmes nato 
s spatulo (lopatko) vmešamo 
še stepeno smetano.

Priprava borovničeve kre-
me: Borovnice posujemo s 
sladkorjem in zalijemo s 5 
žlicami vode. Kuhamo, dok-
ler se borovnice ne razpusti-
jo. Nato vse skupaj zmeljemo 
s paličnim mešalnikom, da 
dobimo kašo. Še v vroči kaši 
raztopimo želatino. V sko-
raj ohlajeno kašo vmešamo 
grški jogurt in nato s spatu-
lo ročno še stepeno smetano.

Priprava borovničevega 
preliva: borovnice zalije-
mo s 5 žlicami vode. Kuha-
mo, dokler se borovnice ne 
razpustijo. Nato vse skupaj 

zmeljemo s paličnim me-
šalnikom, da dobimo kašo. 
Še v vroči kaši raztopimo že-
latino.

Sestavljanje torte: biskvit 
navlažimo s sadnim kom-
potom in okrog postavimo 
tortni obod. Najprej nade-
vamo borovničevo in nato 
še jogurtovo kremo. Po vrhu 

prelijemo še nekoliko ohla-
jen borovničev preliv. Torto 
postavimo za nekaj ur v hla-
dilnik, da se strdi. 

Nasvet: Sestavine so nave-
dene za tortni obod premera 
24 cm. Priprave borovniče-
ve kaše se lahko lotimo sam 
enkrat. Del jo uporabimo za 
kremo, del pa za preliv.

Pečen polnjen krompir s sirom in šunko

Potrebujemo 4 velike krompirje za pečenje, jedilno žlico oljčnega 
olja, 150 g naribanega edamca ali drugega sira, 25 g masla, 50 
ml mleka, 125 g nasekljane šunke, sol in poper.

Pečico segrejemo na 220 °C. Krompir očistimo z vodo in ščet-
ko. Obrišemo ga in natremo z oljem in soljo. Položimo ga 
v pekač, večkrat prebodemo z vilicami in pečemo 1 uro oz. 
toliko časa, da se zmehča. Pečen krompir prerežemo na pol 
in pustimo 10–15 minut, da se hladi. Nato iz njega previdno 
postrgamo sredice in pazimo, da ne pretrgamo lupine. Sre-
dice damo v skledo in pretlačimo z vilicami. Dodamo 100 g 
sira, maslo, mleko, šunko, malo solimo in popramo. Dobljeno 
zmes naložimo v krompir in posujemo s preostalim sirom. 
Položimo na pekač in damo v pečico za 10–15 minut, da se 
vrhnja stran zlato zapeče.

Pisana zelenjavna nabodala

Potrebujemo rumeno in rdečo papriko, bučko, 100 g šampi-
njonov in omako za piknik; za aromatično olje pa 2 jedilni žlici 
oljčnega olja, jedilno žlico tekočega medu, jedilno žlico kečapa, 
strok zdrobljenega česna, pol čajne žličke mešanice suhih zelišč 
in poper.

Papriko očistimo semen in narežemo na koščke, prav tako 
bučko. Šampinjone operemo in razpolovimo. Aromatično olje 
napravimo v majhni skledi, v kateri zmešamo olje, med, kečap, 
česen, zelišča, sol in poper. Narezano zelenjavo preložimo v 
čisto plastično vrečko za živila in jo prelijemo z aromatičnim 
oljem. Vrečko zapremo in nekajkrat obrnemo, da se zelenjava 
dobro premeša z oljem. Pustimo stati 10 minut, da se pre-
poji. Zelenjavne koščke izmenjaje nabodemo na nabodala. 
Vključimo žar ali ploščo za pečenje in nabodala pečemo 8–10 
minut ter jih večkrat obrnemo. Pisana nabodala postrežemo 
z omako za žar.

Preprosti domači indijančki

Za testo potrebujemo 4 rumenjake, 10 dag sladkorja, 14 dag 
moke, 3 dag čokolade v prahu, 1 dl mleka in pecilni prašek; za 
maso iz beljakov potrebujemo 4 beljake in 8 dag sladkorja; za 
glazuro pa potrebujemo žlico margarine, 10 dag čokolade in 
žlico mleka.

Za testo zmešamo vse sestavine s stepalnikom, vlijemo v 
pekač in pečemo 15–20 minut na 180 °C. Medtem naredimo 
maso iz beljakov in čokoladno glazuro. Stepemo trd sneg in 
postopoma dodajamo sladkor, da dobimo čvrsto maso. Za 
glazuro raztopimo margarino in čokolado, dodamo mleko in 
zmešamo v gladko maso. Ko je testo pečeno, ga vzamemo iz 
pečice in polijemo z maso. Vrnemo ga v pečico za 5 minut, 
da zakrkne in zopet vzamemo ven ter prelijemo z glazuro. 
Pustimo, da se vse skupaj ohladi in razrežemo na kocke. Do-
bimo preproste indijančke, ki ji lahko okrasimo z mrvicami v 
indijanskih barvah.

Mojca Logar

Ne vem, kdo ima konec av-
gusta večji cmok v grlu in kepo 
v želodcu, učenci ali učitelji. 
Privadila sem se, da je tako 
vsako leto, da je to normalno, 
pozitivna trema pred novim 
šolskim letom. Vedno se sprašu-
jem, kaj bom spremenila, kako 
zastavila z novo generacijo. 

V šolo vstopamo po novem 
režimu, kjer bodo dijaki ves 
čas v enem razredu, ne bodo 
smeli pohajati po hodnikih, 
čim manj mešanja razrednih 
skupin. Vedno so izzivi in ved-
no je bila organizacija velikega 
sistema, kot je šola, zalogaj, se-
daj je še večji. In vendar vsaka 
situacija lahko prinese tudi kaj 
dobrega. V srednjih šolah so 
verjetno povsod nameščeni av-
tomati za kavo, sladke pijače 
in prigrizke. Tam je bila vedno 
vrsta in zbirališče mladih. Pri 
nas smo si zelo prizadevali, 
da bi ukinili plastične lončke 
in bi hodili po kavo na avto-
mat z lastnimi skodelicami. 
Nikakor nam ni uspelo s tem 
predlogom, naj smo še tako po-
udarjali trajnostne in ekološke 
vidike zmanjšanja embalaže 
in predvsem nepotrebnega uži-
vanja sladkih pijač in prigriz-
kov. Sedaj tovrstni avtomati 
niso delujoči zaradi izogibanja 
zbiranju ljudi na enem mestu. 
Tam je vedno gneča in tej se 
sedaj povsod izogibamo. V ra-
zredih si bomo omislili grelnike 
vode, pa si bomo kavo kuhali 
sami. Naredimo si razred tak, 
da nam bo prijazen. Upam, 
da bodo stene polepili s kakšni-
mi svojimi izdelki. Od marca 
naprej sem svoje šolske rože 
imela doma. Imela sem čas 
zanje in zelo so zrasle. Zelenje 
zelo zmanjša monotonost sten 

in prostora. Dolgo smo sanjali, 
da bi imeli v razredih kakšne 
fotelje, posebne kote, kjer bi se 
posameznik lahko kdaj umak-
nil. Morda bodo dijaki izdelali 
kakšne svoje stole in druge po-
dobne rekvizite, da jim bo lažje 
in bolj udobno biti ves čas na 
enem mestu. Vsi smo še bolj 
razumeli, da je hoditi v šolo 
privilegij. Čisto običajen šolski 
dan ni samoumeven, je dar in 
hvaležni smo lahko zanj. Torej 
bodimo strpni in upoštevajmo 
vsa priporočila stroke. Le tako 
upamo, da bomo lahko imeli 
pouk v šoli dlje časa. Nihče si 
ne želi zgolj učenja na daljavo, 
to je res skrajna možnost. 

Tako končujemo še zad-
nje priprave, nakupe šolskih 
potrebščin, nekateri imajo 
opravka še z maturo. Naj jim 
uspe in naj se ta zgodba za-
ključi. Prav tako študenti op-
ravljajo še kakšne izpite. Tisti, 
ki pa so vse opravili že julija, 
uživajo dolgo poletje, ki se bo 
nadaljevalo še v september, ki 
jim nudi čisto svobodo. Tudi 
oni si želijo, da bodo imeli vaje 
– v laboratorijih, na terenu, da 
ne bodo le uporabniki elektron-
skih aplikacij in bodo deležni 
osebnega pristopa pri študiju. 
Pri mnogih študijih so izpus-
tili prav tisto, kar jim študij 
naredi poseben, praktičen in 
uporaben. Morda bomo rekli: 
nič več ni tako, kot je bilo, in 
edina stalnica sodobnega časa 
so spremembe in jaz kot posa-
meznik sem del njih. Če temu 
ne sledim, postajam fosil, ki 
nosim v sebi sledi preteklosti, 
sedanjost pa gre mimo mene. 
Moramo živeti tukaj in zdaj, 
tako kot kaže situacija. 

September in zopet šola

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Kot se veliko stvari ponavlja, 
se tudi začetek šole. Veliki 
šmaren, prva ohladitev, daljše 
noči in že je tu začetek šole. 
Na večno ponavljanje narave 
nimamo vpliva, na dogodke 
v zvezi s sabo, svojo družino, 
svojimi otroki pa smo starši 
odločilnega pomena. Starši s 
ponosom gledamo svoje otroke, 
ki začenjajo vsako leto svojo 
pot izobraževanja. Želimo jim 
najboljše, pogosto podoživlja-
mo svoje šolske izkušnje, upa-
mo, da jim bo kakšna (naša) 
neprijetnost, neuspeh, poni-
žanje, posmehovanje … v šoli 
prihranjeno. V svoji dnevni hi-
trici včasih kar pozabimo, da 
šolarjem, dijakom, študentom 
ni vedno samo lepo. Res je tudi, 
da so njihovi problemi, gledano 
z našimi očmi, majhni. Zanje 
pa so njihove težave velike. 
Zato je tako zelo pomembno, 
da naši otroci vedo, kje imajo 
vedno največjo oporo. Doma. 
Starši smo jim to dolžni zago-
toviti. Varnost, ki jo bodo imeli 
doma, jim bo koristila vse živ-
ljenje v vseh odnosih. To jasno 
povejmo svojemu otroku: »Kar-
koli se zgodi, pridi domov in 
bomo vse uredili.« Starši smo 
na vsak način dolžni poslušati, 
kako neki zaplet vidi, sliši, do-
življa naš otrok. Najprej ga pos-
lušamo, šele nato pristopimo k 
reševanju problema. Karkoli je 
lahko, zelo različno: slaba oce-
na, pretep v šoli, poniževanje s 
strani sošolcev ali učitelja, no-
sečnost, uničenje avtomata za 
kavo, neustrezna izbira šole … 
Če starši vemo, da naši otroci 
želijo biti uspešni, jim bomo 
darovali svoj čas. Tega najbolj 
potrebujejo in s tem jim damo 
največ. Da bodo lažje uspeli v 

šoli, jim povejmo, da smo jim 
na razpolago za pomoč, ko nas 
bodo najbolj potrebovali. Otro-
kom to veliko pomeni. Oni od 
nas ne potrebujejo, da z njimi 
delamo domače naloge. Želijo 
videti in vedeti, da nam, star-
šem, veliko pomenijo. Želijo 
biti prepričani, da nam je mar 
zanje. To jim moramo pove-
dati in pokazati. Oba starša, 
morda oče še malo bolj. 

Starši jim dajmo podporo, 
učitelji pa jim bodo posredovali 
znanje. Starši jim damo vred-
note, vzgojo, učitelji znanje in 
način pridobivanja znanja. 
Obeh funkcij seveda ni možno 
v celoti ločiti. Za naše šolarje je 
koristno, kadar starši aktivno 
sodelujemo z učitelji in šolo. 
Vendar ne preko odvetnikov. 
Zaupajmo učiteljem in pro-
fesorjem, ker jih je ogromna 
večina zelo predana svojemu 
poklicu. In ko otroci (sploh 
najstniki) vidijo, kako sodeluje-
jo starši in učitelji, jim je lažje. 
Drugače zapisano: otroci vedo, 
da se bodo starši in učitelji po-
vezali, če kaj ne bo v redu.

Imamo isti cilj: vzgojiti in iz-
obraziti samostojnega človeka. 
Proces šolskega učenja je vedno 
daljši. Sicer se moramo tako 
ali tako danes za svoje službe 
učiti ves čas delovne dobe. Zato 
odrasli ljudje pristopimo s spo-
štovanjem do znanja, profesor-
jev in šol. Znanje je najboljša 
naložba. Kot drugod – tudi 
tu nas bodo otroci posnema-
li. Hitro bo prišlo, ko se bomo 
od odraslih otrok lahko učili 
– kura, jajce, pišek, telefon, ra-
čunalnik ...

Otroci, starši, učitelji

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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tedenski koledar
       vzhod  zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
1. 9.

13/22 °C

Nedelja 
6. 9.

12/26 °C

Sreda 
2. 9.

Četrtek
3. 9.

Petek
4. 9.

Sobota
5. 9.

12/23 °C 11/24 °C 11/25 °C 12/26 °C

Ponedeljek 
7. 9.

Torek
8. 9.

Sreda
9. 9.

Četrtek
10. 9.

12/27 °C 10/22 °C 11/23 °C 10/22 °C

Skladiščnik, mizar, m/ž (4207 Lahovče) 
Kandidati, ki izpolnjujete pogoje in menite, da vam omenjeno delovno mesto 
ustreza, nam pošljite življenjepis po e-pošti: matej.skinder@ms-viscom.com, naj-
kasneje do 16. 5. 2020. MS VISCOM, d.o.o., Trnovlje 38, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
Prijave zbiramo do 29. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Lipnica/Brnik) 
Opis del in nalog: diagnosticiranje in odpravljanje napak v delovanju strojev in linij, prip-
ravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem, nastav-
ljanje strojev in naprav ter izvajanje vzdrževalnih del ...  Iskra Mehanizmi, d.o.o., Lipni-
ca 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 10. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delilec blagajnik, m/ž (Škofja Loka) 
Delovne naloge: deljenje hrane v restavraciji in delo na blagajni, priprava sestavin 
za kuhanje (termična in mehanska obdelava), opravljanje kuharskih del po navodi-
lih ... Slorest, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 9. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja nabave, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: zaključena izobrazba VII. stopnje 
ekonomske ali druge ustrezne smeri, aktivno znanje angleškega jezika (komunika-
cija s tujimi poslovnimi partnerji), odlično poznavanje programskih orodij MS Offi-
ce ... SIJ SUZ, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 10. 9. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec/ka za opravljanje del vzdrževanja/električar, m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo zajemalo: opravljanje vzdrževalnih del na strojih, odpravljanje napak, 
preventivno vzdrževanje.  Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48a, 
4228 Železniki. Prijave zbiramo do 27. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC operater/proizvodni delavec, m/ž (Križe pri Tržiču) 
Kaj pričakujemo: IV. ali V. stopnja izobrazbe tehnične smeri in/ali vsaj 3 leta izku-
šenj na delovnem mestu CNC operater, prednost bodo imeli kandidati z delovni-
mi izkušnjami na podobnih delovnih mestih/področjih. INTEC MKD, d.o.o., Retnja 
1a, 4294 Križe. Prijave zbiramo do 25. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec programske opreme Mid & Junior, m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo sodelavca/-ko v jedru Kalmie – razvoju rešitev po meri. S svojo mlado in zag-
nano ekipo boš skrbel/-a za razvoj programskih rešitev in produktov naših strank. 
Če si želite soustvarjati vrhunske rešitve in produkte s podjetji, kot so Iskratel, Cestel, 
Metronik, Doctrina, UVC Solutions, MyTamarin, Špica, Hiveterminal, 0xcert in mno-
gi drugi, se prijavite zdaj. Kalmia, d.o.o., Mestni trg 33, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 25. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodajnega tima, m/ž (Kranj) 
Za poslovalnico Takko Fashion, d.o.o., Kranj vabimo zanesljive, motivirane in k cilju ori-
entirane kandidate, pripravljene na nove izzive in razvoj kariere, da se prijavijo na de-
lovno mesto: Vodja prodajnega tima (m/ž). Takko fashion, d.o.o., Linhartova cesta 11a, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec strankam iz segmenta elektro ter strojnih inštalacij na Gorenj-
skem, (m/ž) (Gorenjska) 
Poslanstvo delovnega mesta je skrb za izbrane stranke, ki jim preko svetovanja in 
demonstriranja proizvodov doprinaša k izboljšanju njihove produktivnosti. Stran-
ke, ki uporabljajo Hilti proizvode, so profesionalna podjetja, strokovna, z renomi-
ranimi kompetencami in kot takšna pričakujejo kompetentnega sogovornika. Hil-
ti Slovenija, d.o.o., Brodišče 18, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 31. 8. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Tehnični obdelovalec projektov, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: ustrezna izobrazba tehnične smeri, 
vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izdelave projektne dokumentacije za iz-
vedbo PZI in izvedbo na področju arhitekture … Protim Ržišnik Perc arhitekti in in-
ženirji, d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 20. 9. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar/kuharica (Kranjska Gora) 
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti?  Priprava jedi v penzionski ponudbi in 
priprava jedi po naročilu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja 
gostinstva. Hit Alpinea, d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbira-
mo do 26. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka igrač, m/ž (Kamnik) 
Vaše področje del in nalog: Kot profesionalec v prodaji podpirate vašo vodjo po-
slovalnice z vašim obsežnim strokovnim znanjem na področju igrač. Ste kontaktna 
oseba za vsa vprašanja, vezana na oddelek igrač. Ste pomoč pri vodenju in motiva-
ciji zaposlenih ter izdelujete ter usklajujete plane dela. Skbite za optimalno prezen-
tacijo blaga. Mueller Drogerija, d.o.o., Tacenska c. 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 26. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Intersport Kranjska Gora – prodajalec, m/ž (Kranjska Gora )
Tvoje delo bo strokovno svetovanje kupcem, sestavljanje športne opreme, pripra-
va blaga in prodajnega prostora za prodajo in delo na blagajni. INTERSPORT ISI, 
d.o.o., Cesta na Okroglo 3, Naklo 4202. Prijave zbiramo do 25. 9. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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. 

1. 9.  tor. Tilen 6.22 19.40

2. 9. sre. Štefan 6.24 19.38

3. 9. čet. Dora 6.25 19.36

4. 9. pet. Zalka 6.27 19.34

5. 9. sob.   Lovrenc 6.28 19.32

6. 9. ned. Zaharija 6.29 19.30

7. 9. pon.  Marko 6.30 19.28
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njOdprtje večmedijske  

razstave IC 2.2
V galeriji Prešernove hiše v Kranju  

v četrtek, 10. septembra 2020, ob 19. uri. 

Razstava bo na ogled do 27. septembra 2020. 

Večmedijska razstava je posvečena  
Ivanu Cankarju ob stoletnici njegove smrti 

in se po krstni predstavitvi leta 2018  
seli na Gorenjsko. 

Vljudno vabljeni

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

IZLETI

S kolesom pod gorami
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 3. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podbrez-
je–Begunje–Kovor–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom 
upokojencev Naklo.

Prestavljen izlet v Radstaetske Ture
Kranj – Skupni planinski izlet PD Iskra Kranj ter PD Železniki 
v Radstaetske Ture, na Grosses Gurpitscheck (2.526 m n. 
m.), zaradi slabega vremena ni bil izveden in je prestavljen 
na sredo, 16. septembra. Prijave in informacije: e-pošta pre-
lovsek@gmail.com ali 040 255 163 (Uroš Prelovšek); 051 693 
294 – klemen.rucigaj@gmail.com (Klemen Ručigaj). Prijave 
sprejemajo do ponedeljka, 14. septembra, do 9. ure.

PREDAVANJA
Uporabimo lokalni les
Kranj, Bohinj, Tržič, Preddvor, Radovljica – V okviru operaci-
je Uporabimo lokalni les Center za trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj in Turizem Bohinj vabita na sklop gozdarsko-lesar-

skih izobraževalnih delavnic z izbranimi strokovnjaki. Prva 
med njimi bo terensko-predavateljska delavnica Resonančni 
les, ki bo v četrtek, 3. septembra, med 15. in 19. uro z zbo-
rom na parkirišču Mercator v Bohinjski Bistrici. Delavnica 
Inovativne lesene konstrukcije bo v torek, 8. septembra, med 
16. in 20. uro v Kranju, v predavalnici Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Kranj. Predavanje z naslovom Problemi in re-
šitve pri izdelavi lesenih fasad in teras ter praktična delavnica 
z naslovom Prikaz izdelave fasadnih desk iz ročno tesanega 
lesa bosta v sredo, 9. septembra, med 16. in 20. uro v Tržiču. 
Predavanje in praktična delavnica z naslovom Ročno tesana 
bruna bosta v četrtek, 10. septembra, med 16. in 20. uro v 
Preddvoru. Delavnica Termično modificiran les bo v torek, 
15. septembra, med 16. in 19. uro v Radovljici. Sodelovanje v 
vseh izobraževanjih je brezplačno, zaradi omejenega števila 
udeležencev je obvezna predhodna prijava. Udeleženci dobi-
jo ob zaključku potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Prijava 
in informacije: Uroš Brankovič (uros.brankovic@ctrp-kranj.si, 
040 303 752), Jana Vilman (bohinjsko@bohinj.si).

OBVESTILA
Meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja
Kranj – Meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja v me-
secu septembru: v sredo, 2. septembra, od 7. do 9. ure v KS 
Vodovodni stolp Kranj; v četrtek, 3. septembra, od 8. do 9. 
ure v Domu KS Primskovo; v petek, 4. septembra, od 7. do 
8. ure v prostorih Društva upokojencev, Tomšičeva 4, Kranj; 
v soboto, 5. septembra, od 8. do 10. ure v piceriji Karanta-
nija na Drulovki; v soboto, 12. septembra, od 7. do 9. ure v 
Domu KS Britof; v soboto, 26. septembra, od 7. do 11. ure v 
prostorih Občine Cerklje.

Test hoje in meritve
Tržič – V četrtek, 3. septembra, bo Športna zveza Tržič sku-
paj z Zdravstvenim domom Tržič in OŠ Križe organizirala 

Jasna Paladin

Kranj – GOGO 2020 je akci-
ja, ki nagovarja k telesni de-
javnosti vse gibalno ovirane, 
da zapustijo udobje kavča in 
enoličnega vsakdana ter se 
podajo v naravo, družbo in 
novim dogodivščinam nap-
roti. Partnerji akcije so Pla-
ninska zveza Slovenije, Son-
ček – Zveza društev za cereb-
ralno paralizo Slovenije ter 
Zveza paraplegikov Sloveni-
je. Častni pokrovitelj akcije 
je predsednik države Borut 
Pahor, med ambasadorji pa 
najdemo tudi Vikija Grošlja 
ter Marijo in Andreja Štrem-
flja.

Mnogi so mnenja, da takšne 
akcije lahko osmislijo življenje 
tistim, ki so zaradi različnih 
zdravstvenih vzrokov prikraj-
šani za nekaj, kar se nam zdra-
vim zdi samoumevno. »Tudi 
letos želimo z akcijo slediti pla-
ninskim vrednotam, kot so to-
varištvo, medsebojna pomoč 
in skrb za naravo. Veseli nas, 
da bomo lahko tistim, ki ima-
jo manj priložnosti, ponudili, 
da lahko okusijo gorski svet od 
blizu,« je povedal vodja odbo-
ra Planinstvo za invalide/OPP 
in dolgoletni vodnik PZS Jur-
ček Nowakk.

V soboto, 5. septembra, bo 
v znamenju akcije tako tudi 
planinski dom v Tamarju.

Gibalno ovirani 
tudi v Tamarju
Akcija Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO 
2020) bo te dni potekala v štirih slovenskih kočah.

Vodice – Od konca avgusta je mobilnim uporabnikom v Šinko-
vem Turnu in v vzhodnem delu Kosez na voljo hitrejši mobilni 
signal. Mobilni operater Telemach je namreč na vzpetini nad 
naseljema dokončal gradnjo bazne postaje, s čimer je prebival-
cem tega dela občine Vodice omogočen dostop do sodobnega 
LTE in 4G+ mobilnega omrežja. Območji Šinkovega Turna in 
dela Kosez sta namreč do nedavnega predstavljali še zadnji 
del občine Vodice, ki ni bil »pokrit« s sodobnim mobilnim 
omrežjem, ki omogoča višje hitrosti prenosa podatkov.

Močnejši signal v Šinkovem Turnu in Kosezah



NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LOKAL, na naslovu Koroška cesta 26, 
Kranj, površine 20 m2, tel.: 041/647-
427 20001857

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 307 1.6, bencin, let. 2003, 
karavan, reg. do 2/2021, 250.000 
km, vsa oprema, 550 EUR, tel.: 
040/285-748 20001869

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE suhe plohe, cena 140 
EUR/m3, večja količina 130 EUR/m3, 
tel.: 041/756-007 20001793

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

KURIVO
PRODAM

BREZOVA, jesenova, mešana suha 
drva, možna dostava, tel.: 041/672-
704 20001855

BUKOVA in hrastova drva, možna do-
stava, tel.: 031/343-161 20001811

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20001750

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 20001783

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za ozimnico in gozdni med, 
Hraše pri Preddvoru 1, tel.: 040/419-
366 20001868

OTAVO, seno in pšenično slamo v koc-
kah, tel.: 031/309-747 20001851

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ali teličko, mesne pasme, težka 
200 kg ali telico tik pred telitvijo - limu-
zin, tel.: 031/585-345 20001843

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062 20001873

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

Rezultati 70. kroga – 30. 
avgusta 2020

6, 14, 20, 22, 24, 27, 34 
in 26

Loto PLUS
2, 6, 13, 16, 17, 23, 25 

in 11
Lotko: 594721

Sklad za 71. krog
Sedmica: 3.470.000
Loto Plus: 840.000

Lotko: 100.000 

LOTO

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno  
od 8. do 15. ure, sreda od  
8. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.
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Čisto nova otroška slikanica o bratcu in sestrici, ki izvesta, kako 
nastanejo oblaki in zakaj dežuje. Knjiga otroke spodbuja k 
opazovanju pestrega dogajanja na nebu. Napisana je z velikimi 
tiskanimi črkami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17,99Trda vezava, 25 strani

EUR

30
EUR

Mehka vezava,  
526 strani

+ poštnina

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

www.gorenjskiglas.si

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

15
EUR

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu vam sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustila naša dolgoletna 
sodelavka in prijateljica

Lidija Derlink
učiteljica razrednega pouka v pokoju

Ohranili jo bomo v trajnem spominu, domačim izrekamo globoko sožalje.

Sodelavke in sodelavci Osnovne šole Naklo

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve návečer.
Zemlja skupno je pribežališče 
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, sestra in teta

Angela Zupančič
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo za pomoč, podarjeno cvetje in sočutne besede vsem sorodnikom, 
sosedom in prijateljem. Posebej se zahvaljujemo za vso pomoč osebnim negovalkam na 

domu, osebju v UKC Ljubljana in društvu Hospic. Zahvala tudi pogrebni službi, gospodu 
župniku in pevcem za lepo zadnje slovo.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, 19. avgusta 2020

KRAVO simentalko, pašno, po drugem 
teletu, tel.: 068/607-942  
 20001856

KRAVO simentalko v 9. mesecu bre-
josti ali kravo s teletom, starim 2 mese-
ca, tel.: 040/878-848  
 20001872

TELIČKO simentalko, staro 1 teden, 
tel.: 031/519-998 20001854

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V Gostilnici in piceriji Kocka Medvode 
zaposlimo samostojnega kuharja za ku-
hanje malic in alla cart. Urna postavka 
9 eur neto. Ingrid Košir s.p., Finžgarje-
va ulica 18, Medvode, tel.: 041/617-
883  
 20001844

IŠČEM

IŠČEM DELO - varstvo vašega otroka 
na mojem domu v Kranju, Sem komu-
nikativna, zanesljiva, z izkušnjami, tel.: 
041/532-826 20001805

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 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 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20001863

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

Prodam suha hrastova in 
bukova drva, razrezana, 

možna dostava.
Peter 030 671 403  
Jurij 040 235 738 

Cena: PO DOGOVORU
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test hoje na dva kilometra. Svojo vzdržljivost lahko preveri-
te med 17. in 18. uro pri OŠ Križe. Udeležba je brezplačna. 
Prav tako bodo brezplačno potekale meritve krvnega tlaka 
in sladkorja. 

RAZSTAVE

Zgodovina obuvanja
Tržič – V četrtek, 3. septembra, bo ob 18. uri pred Galerijo 
Atrij odprtje razstave Raziskovanja Bosonogice in Obujčka, 
ki na igriv način predstavlja zgodovino obuval in obuvanja. 
Kustos razstave je dr. Bojan Knific.

Barve, žive kot življenje
Kranjska Gora – V četrtek, 3. septembra, bo ob 17. uri v Li-
znjekovi domačiji odprtje likovne razstave Barve, žive kot 
življenje nizozemskega avtorja Jana Braka.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

12/20oC

9/19oC

14/24oC

16/24oC

14/23oC

12/21oC

11/21oC

17/25oC

13/22oC

14/22oC

12/22oC

13/20oC

13/21oC

13/21oC

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

10/21°C 11/22°C12/22°C

Danes se bo od zahoda postopno zjasnilo, popoldne lahko 
predvsem v gorah nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutri in v 
četrtek bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh.

Suzana P. Kovačič

Kranj – V četrtek so v Slo-
veniji potrdili 42 okužb z 
novim koronavirusom, od 
tega po eno v občinah Kranj, 
Šenčur in Kamnik. V petek 

so potrdili 37 okužb, od tega 
po dve v občinah Kranj in 
Kamnik ter po eno v Vodi-
cah in Domžalah. V soboto 
so potrdili 31 okužb, od tega 
tri v občini Tržič, dve v Kra-
nju in eno v Šenčurju. Bol-
nišnica za ginekologijo in 
porodništvo (BGP) Kranj 
je na svoji spletni strani 
objavila sporočilo, da so v 

soboto, 29. avgusta, okuž-
bo ugotovili pri eni od za-
poslenih v porodnem blo-
ku. Okužila se je v doma-
čem okolju. Zapisali so: 
»Zaposlena nima nobene-
ga od znakov ali simptomov 

okužbe (okužen je njen 
družinski član) in je ves čas 
dela s pacienti uporablja-
la predvideno in ustrezno 
zaščitno opremo.« Stro-
kovni direktor BGP Kranj 
Aleš Rozman, dr. med, in 
doc. dr. Irena Grmek Ko-
šnik, dr. med., epidemiolo-
ginja in članica Komisije za 
obvladovanje bolnišničnih 

okužb v BGP Kranj, na sple-
tni strani tudi pojasnjujeta, 
da so nemudoma izdelali 
epidemiološko oceno mož-
nosti prenosa okužbe v bol-
nišnici, ki kaže, da je ver-
jetnost prenosa okužbe na 

porodnice in novorojenčke 
majhna. Vsem, ki so bili v 
stiku z okuženo zaposleno, 
so bili odvzeti brisi na co-
vid-19, vsi izvidi so bili nega-
tivni, so v soboto še zapisa-
li na spletni strani. Pozitiv-
na zaposlena je ostala doma 
v samoizolaciji. Sodelavke, 
s katerimi je bila v tesnem 
kontaktu, pa so izključili 

iz delovnega procesa in so 
doma v karanteni. »Iz pre-
ventivnih razlogov zameje-
vanja širjenja obolenja smo 
v bolnišnici reorganizirali 
delovne procese in ločili bi-
valne prostore že hospitali-
ziranih porodnic od bival-
nih namestitev nosečnic in 
porodnic, ki šele prihajajo 
v našo bolnišnico,« sta po-
jasnila Rozman in Košni-
kova in zagotovila, da bodo 
še naprej spremljali epide-
miološko situacijo. »Za vse 
tiste, ki so bile v preteklih 
dneh v bolnišnici hospitali-
zirane, na pregledih ali obi-
sku in niso bile poklicane s 
strani območne epidemio-
loške službe, se pričakuje, 
da prenos na podlagi ome-
njene okužbe ni bil možen. 
Iz razloga, da je virus priso-
ten in bo prisoten v našem 
vsakdanu tudi v prihodnje, 
pa še vedno vsem svetuje-
mo, da so pozorni na zna-
ke, kot so povišana telesna 
temperatura, kašelj, boleči-
ne v grlu, in se v primeru te-
žav posvetujejo z izbranim 
osebnim zdravnikom.«

V nedeljo so bile v Slove-
niji potrjene okužbe pri 18 
osebah, od tega dve v Dom-
žalah. Hospitaliziranih je 25 
bolnikov, od tega trije potre-
bujejo intenzivno nego. Ak-
tivnih primerov okužb je 
454, v minulih dneh zara-
di bolezni covid-19 nihče ni 
umrl. 

Okužba v kranjski bolnišnici 
V soboto so eno okužbo ugotovili pri zaposleni v porodnem bloku Bolnišnice za ginekologijo in 
porodništvo Kranj. Vsem, ki so bili v stiku z okuženo, so vzeli brise, vsi izvidi so bili negativni.

BGP Kranj je do nadaljnjega zaprta za obiskovalce. Dovoljeno je le spremstvo zdravega 
partnerja, izključno za čas poroda. / Foto: arhiv Gorenjski glas

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Česa takega še ni-
koli nismo opazili,« nam 
je sporočila Vlasta Bolka in 
nam bolj podrobno pojasni-
la »igro narave« na vrtu svo-
jega očeta Jožeta na Miljah: 

»Na enem drevesu, na hru-
ški, sta dva letna časa hkra-
ti – pomlad in pozno poletje: 
mlado drevesce namreč cve-
ti, hkrati pa je polno plodov.« 
Hruška sorte viljamovka je 
na sončni legi in je že spo-
mladi zelo dobro cvetela.

Nenavadno: hruška, 
polna plodov, cveti

Hruška s cvetovi in plodovi

Suzana P. Kovačič

Tržič – V četrtek, 3. sep-
tembra, ob 18. uri Tržiški 
muzej pripravlja odprtje raz-
stave v galeriji Atrij z naslo-
vom Raziskovanje Bosono-
gice in Obujčka, ki na igriv 
način predstavlja zgodovino 

obuval in obuvanja v svetu 
in na Slovenskem. Razstavo 
bo odprl župan Občine Tržič 
Borut Sajovic, kulturni pro-
gram bodo popestrili člani 
Kulturnega društva Jerbas. 
Ker Šuštarske nedelje v ta-
kem okviru, kot je bil prejšnja 
leta, ne bo, Tržiški muzej v 

sodelovanju z občino v nede-
ljo, 6. septembra, pripravlja 
dogodek, ki so ga poimeno-
vali Šuštarski praznik, z mo-
dno revijo v atriju Občine Tr-
žič ob 15. uri ter vodenjih po 
stalnih in občasni razstavi. 
Na vrtu muzeja se boste za-
bavali ob spopadu harmonik 

ob 17. uri in okušali tradicio-
nalne tržiške jedi. Zaradi ne-
predvidljivih razmer in ukre-
pov, povezanih z novim ko-
ronavirusom, si organizator-
ji pridržujejo pravico do spre-
membe ali odpovedi progra-
ma, kar bo objavljeno na sple-
tni strani Tržiškega muzeja. 

Šuštarski praznik bo, a malce drugačen

Kranj – Na Gosposvetski ulici (hišne številke 11, 13, 15, 17 in 
19) od danes naprej velja režim kratkotrajnega parkiranja, so 
sporočili iz Mestne občine Kranj. Ob delavnikih med 7. in 18. 
uro bo možno parkiranje največ do ene ure, čas prihoda na 
parkirišče pa bo treba ustrezno označiti na vidnem mestu 
(parkirna ura ali zapis časa prihode na papir), medtem ko 
bo ob koncih tedna in praznikih parkiranje še naprej neo-
mejeno. Imetniki parkirnih dovolilnic so še naprej upravičeni 
do neomejenega parkiranja na tem območju. Za kršitelje je 
predvidena globa v znesku 40 evrov.

Modra cona na Gosposvetski ulici 

Ana Šubic

Železniki – Danes bo v Že-
leznikih začela delovati za-
sebna zobna ordinacija 
Marije Ujević Šalković, dr. 
dent. med., ki ji je občina 
za 15 let podelila koncesijo 
za opravljanje javne službe 
na področju zobozdravstva 
za odrasle. Zamenjala bo 
zobozdravnika Vladimir-
ja Šalkovića, ki se je konec 
junija upokojil. Nova kon-
cesionarka, ki živi v Nak-
lem, zobozdravstveno de-
javnost opravlja več kot de-
set let, paciente v Železni-
kih pa že dobro pozna, saj 

je od novembra 2011 dela-
la v ordinaciji dr. Šalkovića. 
»Sprejela bom vse pacien-
te, ki se bodo želeli registri-
rati. Registracija ne gre av-
tomatsko; pacienti morajo 
priti osebno v ordinacijo s 
kartico zdravstvenega zava-
rovanja,« je pojasnila. Opo-
zorila je, da v času korona-
virusa sprejemajo le zdrave 
paciente, brez bolezenskih 
znakov in po predhodnem 
naročilu. Ker so pogoji dela 
zaradi zaščitne opreme 
bolj zahtevni, predlaga na-
ročanje po e-pošti, spreje-
mali pa bodo tudi telefon-
ske klice.

V Železnikih nova 
zobozdravnica koncesionarka


