
GORENJSKA

Cena zemljišča  
razdelila svetnike
Gorjanski občinski svetniki so se 
zbrali na izredni seji, ki je bila skli-
cana z namenom ustavitve po-
stopka zbiranja ponudb za proda-
jo zemljišča, za katerega je bila iz-
hodiščna cena skoraj dvakrat višja 
od ocenjene vrednosti.
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KULTURA

O treh žlahtnih  
Gorenjkah
V Mestni knjižnici Kranj je na 
ogled razstava Tri žlahtne Gorenj-
ke, na kateri so predstavljene 
uspešne ženske Helena Stupan, 
Helena Puhar in Neža Maurer. V 
knjižnici je sledil pogovor z neka-
terimi njihovimi potomci.
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KRONIKA

Obramba: sprememba 
obtožbe je nedopustna
Na ponovljenem sojenju kranjsko-
gorskemu županu Janezu Hrova-
tu, ki naj bi pred tremi leti in pol v 
Mali Pišnici s planinske poti odri-
nil okoljevarstvenega nadzornika 
TNP, je prišlo do spremembe ob-
tožbe.
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KMETIJSTVO

Znani kandidati  
za volitve v zbornico
Volilna komisija Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije je že 
potrdila kandidature za volitve v 
zbornične organe, ki bodo za kme-
te 4. oktobra, za podjetja, zadruge 
in druge pravne osebe pa 30. sep-
tembra.
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VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo spremenljivo do prete-
žno oblačno. Predvsem 
danes in jutri bodo kra-
jevne padavine.

12/20 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Maja Bertoncelj

Kranj – V nedeljo se je za-
ključila 107. kolesarska Dir-
ka po Franciji, ki je pisa-
la zgodovino svetovnega in 
slovenskega kolesarstva. Pri 
21 letih jo je osvojil Gore-
njec Tadej Pogačar, ki je s 
tem postal prvi Slovenec s 
skupno zmago na tej najve-
čji dirki na svetu. Slovenski 
uspeh je z drugim mestom v 
skup nem seštevku dopolnil 
Zasavec Primož Roglič, ki je 
bil v vodstvu do predzadnje 
etape in je prvi Slovenec, ki 
je na francoski pentlji oble-
kel rumeno majico.

Sanje Tadeja Pogačarja, 
kolesarja UAE Team Emi-
rates, so postale resničnost. 
Po 21 etapah, dobrih 87 urah 
in 20 minutah na kolesu je 
v skupnem seštevku s pred-
nostjo 59 sekund slavil pred 
Primožem Rogličem (Jum-
bo-Visma) in tri minute in 
pol pred Avstralcem Richi-
em Portom (Trek-Segafre-
do). Poleg rumene majice 
za najboljšega v skupni raz-
vrstitvi je na razglasitvi na 
Elizejskih poljanah v Pari-
zu oblekel še pikčasto maji-
co za najboljšega hribolazca 
in belo za najboljšega mla-
dega kolesarja. Konkurenci 

je ostala le zelena majica za 
najboljšega po točkah, ki jo 
je oblekel Irec Sam Bennett. 
Največjega uspeha v zgodo-
vini slovenskega kolesar-
stva se je veselil tudi v druž-
bi svojih staršev, ki sta za 
zad njo etapo priletela v Pa-
riz. Veliko veselje je bilo tudi 
v njegovi domači Komendi. 
Slovenci so na Touru dobili 
štiri etape (tri Pogačar in eno 
Roglič) in bili šestkrat drugi 
(trikrat Roglič, dvakrat Luka 
Mezgec iz ekipe Mitchelton-
-Scott in enkrat Pogačar). 

Pred kolesarji je novo veli-
ko tekmovanje. V četrtek se 
začne svetovno prvenstvo.

Tadej Pogačar kralj Dirke po Franciji
Sanjska Dirka po Franciji za slovensko kolesarstvo in šport nasploh: Tadej 
Pogačar je postal skupni zmagovalec, oblekel je kar tri izmed štirih majic, 
slovenski uspeh pa je z drugim mestom dopolnil Primož Roglič. 

Veliko slavje Tadeja Pogačarja: pri še ne 22 letih (rojstni dan je imel včeraj) je osvojil Tour 
de France, največjo etapno dirko na svetu. / Foto: arhiv organizatorjev (A.S.O./Pauline Ballet)

Priloga: 
CERKLJE POD KRVAVCEM

Aleš Senožetnik

Mengeš – Večnamenska 
športna dvorana, ki stoji tik 
ob Osnovni šoli Mengeš, je 
po dobrem letu, odkar so ju-
nija lani položili temeljni 
kamen, skorajda dokonča-
na. V teh dneh delavci bru-
sijo in lakirajo še parketno 

ploskev, na zunanjih površi-
nah pa potekajo manjša ure-
ditvena dela. 

Po besedah direktorja 
mengeške občinske uprave 
Urbana Kolarja bo v četrtek 
opravljen tehnični pregled, 
1. oktobra pa bodo dvorano 
predali namenu. 

Dočakali športno 
dvorano
V Mengšu so po petindvajsetih letih prizadevanj 
dočakali novo večnamensko športno dvorano, ki 
bo v dopoldanskem času namenjena šolarjem, 
popoldne in zvečer pa društvom in drugim 
občanom. Namenu jo bodo predali 1. oktobra.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Včeraj je zaradi 
zajezitve širjenja covida-19 
začel veljati vladni odlok, po 
katerem je opravljanje go-
stinske dejavnosti v gostin-
skih in nastanitvenih obratih 
dovoljeno od 6. ure do 22.30. 
Že od sobote pa je uporaba 
zaščitne maske obvezna pri 
gibanju in zadrževanju v 
vseh zaprtih javnih prosto-
rih in tudi pri gibanju ter za-
drževanju na odprtih javnih 
krajih, če ni mogoče zagoto-
viti medosebne razdalje naj-
manj dva metra. Izjema so 
otroci do vključno šestega 
razreda osnovne šole.

Do pregleda le z najavo
V četrtek rekordnih 3557 testov na novi koronavirus in rekordnih 137 pozitivnih na okužbo. V nedeljo so 
opravili manj kot tisoč testov in potrdili petdeset okužb. Na Gorenjskem je dostopnost do testiranja 
dokaj dobra. V šolah strožje glede nošenja mask, gostinski lokali pa so lahko odprti le do 22.30.

Če želijo na Kliniki Golnik zagotavljati nemoteno obravnavo bolnikov z drugimi bolezenskimi 
stanji, lahko na oddelek za covid-19 sprejmejo deset bolnikov. Včeraj so jih tam imeli 
sedem in še enega bolnika s covidom-19 na oddelku za intenzivno nego. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme VERA SITAR iz Bohinjske Bistrice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nova sezona Kromatike 

Simfonični orkester RTV Slovenija je med karanteno z nas-
topi v domovih za starejše, parkih in na trgih po vsej državi 
posredoval moč glasbe tistim, ki so jo najbolj potrebovali, in 
to poslanstvo bo nadaljeval tudi v novi sezoni. Kromatika je v 
program uvrstila številne glasbene goste, ki jih v prejšnji sezoni 
zaradi pandemije ni bilo moč slišati, poleg tega v novi sezoni 
uvaja tudi dva koncertna večera. Dodatne informacije o letošnji 
koncertni sezoni najdete na spletni strani www.simfoniki.si.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
zgoščenko 27. Managerskega koncerta, na katerem je nasto-
pil Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Georgea 
Pehlivaniana. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno od-
govorili na vprašanje: Kateri nemški skladatelj bi 16. decembra 
2020 praznoval 250. rojstni dan? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 30. septembra 2020, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Maske tudi niso obvezne 
za učitelje do vključno šes-
tega razreda osnovne šole, 
če bodo lahko zagotavlja-
li vsaj dva metra medoseb-
ne razdalje. Med izjemami 
so še vzgojitelji in pomoč-
niki vzgojiteljev predšolskih 
otrok pri opravljanju nepo-
srednega dela z otroki in pa 
učenci zadnje triade osnov-
ne šole ter dijaki, če je pri iz-
obraževalni dejavnosti mož-
no zagotoviti vsaj 1,5 metra 
medosebne razdalje. Izjeme 
veljajo za organizirano špor-
tno vadbo in komunikacijo 
z gluhimi, gluhonemimi in 
naglušnimi osebami. 

Več dni zapored potrjenih 
več kot sto okužb na dan

V četrtek so v Sloveniji 
opravili rekordnih 3557 te-
stov na okužbo z novim ko-
ronavirusom in potrdili re-
kordnih 137 okužb. Na šir-
šem Gorenjskem so po pet 
okužb ugotovili v Kranju in 
Kamniku, tri v Domžalah, 
po dve v Radovljici in Gor-
jah, po eno pa v občinah 
Kranjska Gora, Jesenice, Tr-
žič, Preddvor, Naklo, Šen-
čur, Medvode, Mengeš in 
Trzin.

V petek so potrdili 113 
okužb, od tega tri v Domža-
lah, po dve v občinah Kranj, 
Kamnik in Medvode, po eno 
pa v občinah Naklo, Tržič, 
Bled in Kranjska Gora.

V soboto so potrdili 111 
okužb, od tega po eno v ob-
činah Kranjska Gora, Rado-
vljica, Kranj, Preddvor, Med-
vode, Komenda, Kamnik in 
Domžale. 

V nedeljo so opravili manj 
testov kot v dnevih poprej, 
samo 984, pozitivnih je 
bilo petdeset oseb, od tega 
po ena v Medvodah in Vodi-
cah. Hospitaliziranih je vse 
več bolnikov s covidom-19, 
včeraj sedemdeset, od tega 
jih je 14 v intenzivni negi. 
Od četrtka do vključno sobo-
te je zaradi te bolezni umr-
lo šest oseb, skupaj do zdaj 

142. Obolenja so doslej potr-
dili v vseh starostnih skupi-
nah, največ pa v skupini od 
25. do 34. leta starosti.

Brez najave, razen če ni 
nujno, pregled ni možen

Zaradi naraščajočega šte-
vila okužb z novim korona-
virusom pa tudi z drugimi že 
prej znanimi virusi, ki se po-
javijo v jesenskem času, na-
rašča tudi število testiranj in 
pregledov bolnikov, sumlji-
vih za covid-19, je povedal 
strokovni direktor Osnov-
nega zdravstva Gorenjske 
prim. dr. Aleksander Stepa-
nović, dr. med. »To zahteva 
dodatna delovišča in žal vsaj 
do neke mere tudi poslabšu-
je dostopnost za bolnike z 
drugimi boleznimi. Trenu-
tno nam je z organizacijski-
mi in tehničnimi rešitvami 
uspelo zagotoviti dokaj dob-
ro dostopnost do testiranja, 
ki poteka v Kranju in na Jese-
nicah, za otroke tudi v Ško-
fji Loki, v nujnih primerih 
pa v vseh naših enotah. Če 
bo potreba po testih in pre-
gledih še naraščala, bomo 

vzpostavili še dodatne vsto-
pne točke.« 

Prebivalce prosijo, da se, 
preden pridejo na pregled, 
dogovorijo za datum in uro 
pregleda po telefonu ali 
e-pošti. »Ta je v teh razme-
rah še najbolj učinkovit na-
čin komunikacije, žal ga vsi 
še ne obvladajo, zagotovo pa 
jim pri tem lahko pomaga 
kdo od bližnjih. Telefonski 
klici so problem in skupaj s 
telefonskim operaterjem iš-
čemo možnosti boljše pre-
točnosti in odzivnosti. Brez 
predhodnega naročila, ra-
zen v nujnih primerih, pre-
gled žal ni možen. Na pre-
gled naj pridejo ob dogovor-
jeni uri, morda največ deset 
minut prej. Dogaja se, da so 
pred zdravstvenim domom 
že eno uro ali več pred dogo-
vorjenim terminom, kar po 
nepotrebnem ustvarja čakal-
no vrsto in slabo voljo,« je 
opozoril Stepanović. Zaradi 
trenutnih razmer se še toli-
ko bolj odraža, da na Gorenj-
skem zdravnikov primanj-
kuje, je še poudaril. »Še po-
sebno pereč je ta problem na 

področju pediatrije, kjer bi, 
da bi dosegli vsaj slovensko 
povprečje, takoj potrebovali 
od šest do sedem pediatrov. 
Da bi dosegli normativ, pri 
katerem zdravniki trenutno 
lahko odklonijo vpisovanje 
novih pacientov, pa bi na Go-
renjskem potrebovali kar 24 
specialistov družinske me-
dicine in deset pediatrov.«

Še vedno »nadomeščajo« 
izpadli program

V Splošni bolnišnici Jese-
nice še ni zaznati vpliva po-
večanja števila okužb s SAR-
S-CoV, so iz bolnišnice spo-
ročili pred nekaj dnevi. »Po-
segi in ambulante potekajo 
normalno oz. v povečanem 
obsegu, saj še vedno »na-
domeščamo« izpadli pro-
gram iz časa epidemije. Je-
sen in zima nas skrbita z vi-
dika slabše epidemiološke 
slike tudi v ožjem okolju. 
Glede na kronično pomanj-
kanje kadra, predvsem me-
dicinskih sester, nam lahko 
odsotnost večjega števila so-
delavcev popolnoma ohro-
mi sedanjo shemo dela, zato 
posebno pozornost name-
njamo tudi vstopom v bol-
nišnico,« so poudarili v je-
seniški bolnišnici, kjer še 
vedno velja prepoved obi-
skov. Paciente, ki prihaja-
jo v bolnišnico na preglede 
in posege, prosijo, da priha-
jajo brez spremstva. Dovo-
ljeno je spremstvo zdrave-
ga starša pri otroku in zdra-
vega partnerja ali ene zdrave 
osebe ob porodu. Spremstvo 
je dovoljeno še za osebe, ki 
zaradi svojega zdravstvene-
ga stanja potrebujejo pomoč 
druge osebe. 

Na Kliniki Golnik, ki je ena 
od bolnišnic za covid-19, so 
imeli včeraj sedem bolnikov 
na oddelku za covid-19 in 
enega s to boleznijo v inten-
zivni negi. »Če želimo zago-
tavljati nemoteno obravnavo 
bolnikov z drugimi bolezen-
skimi stanji, lahko na odde-
lek za covid-19 sprejmemo 
največ deset bolnikov,« so 
sporočili iz Klinike Golnik.

Do pregleda le z najavo
31. stran

Maja Bertoncelj, Vilma 
Stanovnik

Bled, Kranj – Poslanci držav-
nega zbora so 18. junija letos 
podprli predlog dopolnitve 
zakona o praznikih in dela 
prostih dnevih, na seznam 
katerih so umestili nov dr-
žavni praznik – dan sloven-
skega športa, ki pa ni dela 

prost dan. Praznujemo ga 
23. septembra, na dan, ko so 
bila športnikom samostoj-
ne Slovenije leta 2000 prvič 
podeljena zlata olimpijska 
odličja. Priborili so jih vesla-
ški dvojni dvojec Iztok Čop 
in Luka Špik ter strelec Raj-
mond Debevec z malokali-
brsko puško v trojnem polo-
žaju. Poleg tega je to prvi dan 

Evropskega tedna športa. 
Jutri bodo po celi Sloveniji 
potekali športno-rekreativni 
dogodki za udeležence vseh 
starosti. Osrednja prireditev 
bo v Ljubljani na Trgu repu-
blike, na Bledu pa bodo slav-
nostno zaznamovali dvajse-
tletnico že omenjene trojne 
slovenske zmage na olim-
pijskih igrah v Sydneyju. 

Zabavno - družabni dogo-
dek bo med 16. in 19. uro 
potekal v Veliki Zaki. Name-
njen je vabljenim gostom, 
splošna slovenska javnost 
pa si ga bo lahko ogledala z 
obalnega dela in javnih po-
vršin, ki niso v sklopu prire-
ditvenega prostora.

V kranjski občini so načr-
tovali, da bi bil novi praznik 

še posebno slovesen, a so se 
odločili, da bodo sprejem 
športnikov s podelitvijo pri-
znanj preložili. Prav tako 
so preložili slovesno odpr-
tje novih pridobitev v Špor-
tnem centru Kranj. Kranjski 
stadion je namreč s 176 re-
flektorji letos pridobil naj-
sodobnejšo razsvetljavo, 
objekt pa je bogatejši še za 
tartansko stezo, ki se ponaša 
s certifikatom svetovne atlet-
ske zveze. Kranjski mestni 
svetniki so na sredini seji za 
dokončanje rekonstrukcije 
tartanske steze odobrili do-
datnih 350 tisoč evrov. Kot 
je pojasnil direktor Zavoda 

za šport Kranj Branko Far-
tek, so bila pri obnovi pot-
rebna dodatna dela, tako da 
je cena s sprva načrtovanih 
okoli 630 na nekaj več kot 
990 tisoč evrov.

Ker nov praznik športa 
opozarja na pomen redne 
vadbe in zdravega načina 
življenja ter poudarja uspe-
he vrhunskih športnikov, 
Olimpijski komite Sloveni-
je poziva državljane in drža-
vljanke, naj jutrišnjo sredo 
preživimo v športni opremi. 
V njej bodo na slovesnost s 
podelitvijo priznanj v Sokol-
ski dom prišli tudi škofjelo-
ški športniki.

Jutri dan slovenskega športa
Praznujemo ga na dan, ko so bila športnikom samostojne Slovenije leta 2000 prvič podeljena zlata 
olimpijska odličja.

V šolah strožje glede nošenja zaščitnih mask, ob vstopu 
v zaprt javni prostor je obvezno tudi razkuževanje rok z 
razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. 
Razkužila mora zagotoviti upravljavec oz. izvajalec 
dejavnosti. /Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Konzorcialna pogodba, ki jo je sklenilo 16 gorenjskih 
občin, je bila podpisana leta 1996 z namenom, da se na ob-
močju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje s ko-
munalnimi odpadki in zagotovi ustanovitev ter obratovanje 
Centra za ravnanje z odpadki (CERO). Občina Tržič je polno-
pravna članica postala leta 2008. Kot so na občinski upravi 
pojasnili tržiškim občinskim svetnikom na nedavni seji, so 
se v letih obstoja konzorcija na področju ravnanja z odpadki 
zgodile številne spremembe. Zakonodaja se je spreminjala, 
pojavili so se zapleti v zvezi z lokacijo centra, ki v vsem času 
ni bila določena, in s tem ni bil izpolnjen pogoj za ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo s strani članic. Zato za 
Občino Tržič članstvo v konzorciju nima več pomena, saj ta 
ne opravlja funkcije, zaradi katere je bil ustanovljen. Občina 
Tržič tudi nima neporavnanih finančnih obveznosti ali odprtih 
pogodb v projektu CERO, so še pojasnili na občinski upravi. 
Občinski svet je pooblastil župana Boruta Sajovica, da izvede 
vse potrebne ukrepe za izstop iz konzorcija.

Občina Tržič izstopa iz konzorcija CERO
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začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Na vsakem koraku ga 
začutiš, četudi (še) 
nisi zbolel. Vsak dan 

ga štejemo. V četrtek je bilo 
137 potrjeno okuženih z no-
vim koronavirusom, v petek 
113, v soboto 111. Število se je že 
kmalu v septembru v Sloveniji 
začelo vzpenjati čez sto okužb 
na dan. Direktor NIJZ Milan 
Krek je pred dnevi dejal, da 
smo v Sloveniji že »v rdečem«. 
Vendar številke same po sebi 
ne pomenijo kaj dosti, dokler 
jih ne ubesedimo, pojasnimo. 
Infektologi, epidemiologi ga 
vsak dan razlagajo, ta novi vi-
rus, kako nepredvidljiv je tudi 
lahko. Poznam odraslega mo-
škega, znanca, ki je spomladi 
zbolel. Hudo je bilo.

Vlada je konec tedna zno-
va začela zaostrovati ukrepe. 
Običajni ljudje pa smo običaj-
no razdeljeni. Za breme viru-
sa ali proti njemu, za ukrepe, 
ki naj bi ga zajezili, ali proti 
njim. To odseva tudi na druž-
benih omrežjih. Koliko različ-
nih komentarjev ... So ti more-
biti tudi posledica strahu, ki se 
vztrajno zajeda v nas? 

Zares skrbi, ker so tudi dru-
ge bolezni, novi koronavirus 
pa je/bo še dodatno obremenil 
javno zdravstvo, kot opozarja 
stroka. Komunikacija po tele-
fonu ne more nadomestiti oseb-
nega stika z zdravnikom, ker 
se po telefonu lahko kaj tudi 
spregleda. V bolnišnicah, de-
nimo v jeseniški, še vedno »na-
domeščajo« izpadli program iz 
prvega vala epidemije. Kaj bo 
z bolniki z drugimi boleznimi, 

ki potrebujejo (najmanj) enako 
obravnavo, če situacije v zdra-
vstvenih ustanovah ne bodo 
več zmogli obvladati? Zadnjič 
sem poslušala po televiziji, da 
je manj odkritih rakov, a da 
zagotovo ni toliko manj raka-
vih obolenj.

Na veliko vprašanj (še) ni 
pravih odgovorov. Je pa odgo-
vor v preventivnem ravnanju s 
čistočo rok, upoštevanjem var-
nostne razdalje in nošenjem 
zaščitnih mask. Vem, ni eno-
stavno nositi maske na obrazu 
več ur skupaj, bo treba raz-
misliti o kakšnem »odmoru« 
več na svežem zraku. Ni eno-
stavno, ko ljudje z maskami 
hodimo eden mimo drugega 
in se ne prepoznamo. Ko ome-
jujemo stike, ki jih imamo po 
svoji nravi radi. Ko virus vpliva 
na delovne procese. Informa-
cijska pooblaščenka prejema 
vprašanja posameznikov in 
delodajalcev zaradi napoveda-
nega ukrepa obveznega merje-
nja temperature zaposlenih in 
obiskovalcev. O ukrepih mora 
presojati medicinska stroka, 
izvajati pa jih je treba na na-
čin, ki najmanj posega v telo 
in zasebnost posameznika, je 
zapisala. 

Ampak če so maske, čistoča 
rok in razdalja tista najnižja 
»cena«, da naredimo nekaj 
dobrega zase in za drugega, 
moramo nekako zdržati in 
preprečiti okuženim kaplji-
cam, da se širijo. Naj bo dober 
zgled preventivnega ravnanja 
še pri vseh tistih, ki nam ukre-
pe predpisujejo. 

Leto skrbi zaradi covida-19

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Maša Likosar

Gorje – Čezmerne količine 
odpadne hrane po besedah 
ministrice postajajo iz leta v 
leto večji svetovni problem. 
Podatki statističnega urada 
pravijo, da je bilo v letu 2018 
skupaj proizvedenih okoli 
140 tisoč ton odpadne hrane. 
»Zavržki hrane so prisotni 
na vseh segmentih – v zaseb-
nih gospodinjstvih, javnih 
zavodih in gostinskih obra-
tih. Na drugi strani se sreču-
jemo s številnimi ljudmi, ki 
nimajo dostopa do kakovo-
stne hrane,« je dejala Pivče-
va in nadaljevala, da bodo na 
ministrstvu pripravili stra-
tegijo boja proti zavržkom 
hrane in akcijski načrt, s ka-
terim bodo ozaveščali o pro-
blematiki. Z dogodki in ak-
tivnostmi ju bodo predstavi-
li ob omenjenem mednaro-
dnem dnevu, ki ga bomo le-
tos 29. septembra praznova-
li prvič. Strategija bo vklju-
čevala tudi možnost razde-
ljevanja zavržkov hrane po-
moči potrebnim prek huma-
nitarnih organizacij in vzpo-
stavitev regijskih centrov, ki 
bi prevzeli del bremena kme-
tov in pomagali šolam ter 
drugim večjim ustanovam, 
da bi lahko nabavljali kako-
vostna in lokalno pridelana 

živila. Obenem bodo spod-
bujali k spremembam na-
vad vsakega posameznika, 
s katerimi bodo prispevali k 
bolj trajnostnemu razvoju z 
manj izgub in manj odpadne 
hrane.

Ministrica se je ob obi-
sku seznanila tudi z aktiv-
nostmi glede zmanjševanja 
odpadne hrane ter z izzivi 
pri naročanju živil. Ravna-
teljica OŠ Gorje Mojca Brejc 
je pojasnila, da v prehrani 

uporabijo velik delež sezon-
skih živil lokalnega izvora, 
poleg tega ostanke malice 
čez dan ponudijo učencem 
v šolski jedilnici. Poudari-
la je tudi različne dejavno-
sti, ki podpirajo šolsko vzgo-
jo otrok k zdravemu načinu 
prehranjevanja in zmanjše-
vanju odpadne hrane. Mini-
strica pa je poudarila, da se 
temelji tovrstne vzgoje pos-
tavijo doma. Učenci Osnov-
ne šole Gorje so s pomočjo 

vodje šolske prehrane Asje 
Sodja lani pripravili poseb-
no instalacijo, s katero so 
prikazali količino odpadne 
hrane na posameznega Slo-
venca v enem letu. Instala-
cija bo konec septembra go-
stovala tudi v prostorih mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Učen-
ci pa nameravajo letos ob 
mednarodnem dnevu izde-
lati novo instalacijo z ena-
kim sporočilom.

Odpadna hrana velik problem
Ob bližajočem se prvem mednarodnem dnevu ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani je 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec obiskala Osnovno šolo Gorje, kjer je 
z vodstvom šole razpravljala tudi o lokalni hrani v javnih zavodih. 

Ministrica Aleksandra Pivec z ravnateljico OŠ Gorje Mojco Brejc in županom Občine Gorje 
Petrom Torkarjem / Foto: Gorazd Kavčič

V prvi vrsti bo dvorana 
skupaj z zunanjimi igrišči in 
atletsko stezo s tartanom ter 
plezalno steno v notranjosti 
namenjena pouku športa in 
drugim interesnim dejavno-
stim Osnovne šole Mengeš, 
v popoldanskem in večer-
nem času pa bodo na svoj ra-
čun prišla tudi druga lokalna 
društva in občani. »Mislim, 

da ni vprašanje, ali bo zase-
dena ali ne. Zanimanja je ve-
liko tudi pri društvih in po-
sameznikih iz okoliških ob-
čin. Mislim, da bi termine 
brez težav zapolnili, tudi če 
bi imeli še eno dvorano,« je 
prepričan Kolar, ki je še po-
sebno zadovoljen, da je ob-
činski upravi tako veliko 
investicijo uspelo izpelja-
ti brez najema kredita, kar 
jim je uspelo tudi zaradi 

pridobljenih nepovratnih 
sredstev. Eko sklad je za niz-
koenergijski objekt prispe-
val 845 tisoč evrov, petsto ti-
soč so pridobili od ministr-
stva za izobraževanje, zna-
nost in šport, dodatnih 65 
tisoč od Fundacije za šport. 
Pogodbena vrednost dvora-
ne znaša 4,5 milijona evrov, 
zgradil jo je kamniški Gradi-
telj, s katerim so bili v Men-
gšu zelo zadovoljni, notra-
njo opremo v vrednosti 66 
tisoč evrov pa namešča pod-
jetje Elan Inventa. 

Z izgradnjo nove špor-
tne dvorane se bo sprostila 
zdajšnja telovadnica osnov-
ne šole, ki jo nameravajo 
preurediti v kuhinjo z jedil-
nico in dodatne štiri učilni-
ce. »Mengeška osnovna šola 
s skoraj devetsto učenci spa-
da med največje v Sloveni-
ji. Prostorska stiska je ve-
lika in jo je občina v prete-
klosti že reševala s prizid-
ki, najprej zahodnim, po-
tem vzhodnim, zdaj pa je na 
vrsti še tretja faza, torej preu-
reditev šolske telovadnice,« 
pravi Kolar, ki dodaja, da so 

postopke že začeli, o višini 
investicije pa je za zdaj še 
prezgodaj govoriti, saj mo-
rajo najprej pridobiti projek-
tantske ocene. Zagotovo pa 
bo občina za investicijo mo-
rala najeti kredit. 

Preureditev telovadnice 
je torej še zadnja faza reše-
vanja prostorske stiske šole, 
s katero bodo v Mengšu za-
gotovili dovolj kapacitet za 
pouk naslednjih nekaj let. 
Glede na to, da je trend pri-
seljevanja v občino precej ve-
lik in bi v naslednjih letih šte-
vilo prebivalcev zlahka nara-
slo s sedanjih 8200 na deset 
tisoč in več, pa bodo more-
bitne prihodnje prostorske 
stiske šole morali reševati z 
ustanavljanjem nove osnov-
ne šole ali podružnice, meni 
Kolar.

Dočakali športno dvorano
31. stran

Pred športno dvorano so športna igrišča z asfaltno in 
atletska steza s tartansko prevleko. 

Dvorana je stala 4,5 
milijona evrov, za 
investicijo pa so v 
Mengšu pridobili tudi 
nepovratna sredstva.
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Gorje – Občina Gorje je pred 
časom objavila poziv za jav-
no zbiranje ponudb za pro-
dajo zemljišča na območju 
Zatrnika, za katerega želi 
iztržiti vsaj 90 tisoč evrov. A 
po mnenju nekaterih svetni-
kov zadeva še ni zrela za pro-
dajo, zato so podprli pobudo 
za sklic izredne seje občin-
skega sveta, da bi ustavili po-
stopek javnega zbiranja po-
nudb za prodajo zemljišča. 
Zmotila jih je namreč tudi 
po njihovem prepričanju 
previsoka izhodiščna cena, 
ki je skoraj dvakrat višja od 
ocenjene vrednosti zemljiš-
ča, ki znaša 47 tisoč evrov. A 
večina svetnikov se je odloči-
la, da se prodaja nadaljuje po 
izhodiščni ceni.

Po mnenju pobudnikov 
sklica izredne seje bi zara-
di tako visoko postavljene 
izklicne cene lahko zemlji-
šče kupil kdo, ki ne bi imel 
posluha za projekt ponovne 
oživitve Zatrnika kot turistič-
nega središča, zato so s pro-
dajo želeli počakati na pri-
mernejši trenutek. A ostali 
svetniki s tem niso soglašali, 
saj kot je poudarila Danije-
la Mandeljc, morajo svetniki 

skupaj z županom in občin-
sko upravo skrbeti za gospo-
darno ravnanje z občinskim 
premoženjem. Vsekakor je 
po njenih besedah v dobro 
občine, če bi prodali po viš-
ji ceni, saj to pomeni več de-
narja za občinski proračun. 
»Zato ne morem razume-
ti, zakaj bi to koga motilo,« 
je poudarila in dodala, da je 
treba ravnati v korist celotne 
občine, ne samo določenih 
posameznikov. Župan Pe-
ter Torkar pa je zanikal očit-
ke, da za določitev takšne iz-
hodiščne cene nimajo za-
konske podlage, kot so mu 
očitali nasprotniki prodaje 
zemljišča. »Zakon natančno 
opredeljuje postopke proda-
je v vrednosti nad 20 tisoč 
evrov, ko sta potrebna javno 
zbiranje ponudb ali javna 
dražba. Pri tem cena ne sme 
biti nižja od ocenjene vred-
nosti, ni pa nobene omeji-
tve, da ne bi smela biti viš-
ja,« je pojasnil in dodal, da 
bodo v primeru, da ne bodo 
našli kupca zemljišča za iz-
klicno ali višjo ceno, ponovi-
li postopek javnega zbiranja 
ponudb po ceni, ki bo niž-
ja od predhodne, ne sme pa 
biti nižja od ocenjene vred-
nosti zemljišča. 

Cena zemljišča 
razdelila svetnike
Gorjanski občinski svetniki so se zbrali na izredni 
seji, ki je bila sklicana z namenom ustavitve 
postopka javnega zbiranja ponudb za prodajo 
zemljišča na območju Zatrnika.

Urša Peternel

Jesenice – V Domu upoko-
jencev dr. Franceta Bergelja 
Jesenice so že drugič letos 
praznovali visok jubilej, sto-
letnico stanovalke. Tokrat-
na slavljenka je bila Marija 
Kristan s Koroške Bele, ki v 
domu živi dobri dve leti. Ob 
visokem jubileju so ji prip-
ravili prijetno praznovanje, 
čestitala sta ji župan Jesenic 
Blaž Račič in v. d. direktori-
ce doma Karmen Arko, pra-
znovanja pa so se udeleži-
li tudi sorodniki slavljenke, 
trije sinovi in hčerka.

Gospa Kristan je bila ro-
jena v Kurji vasi, pri sed-
mih letih pa se je z družino 

preselila na Koroško Belo. 
Hčerka in najmlajši sin še 
vedno živita na Jesenicah, 
eden od sinov si je svoj dom 
ustvaril v Novem mestu, 
eden pa v Škofji Loki. Mama 
je vedno z veseljem popazi-
la tudi na njihove otroke, 
so povedali, danes pa nje-
na družina šteje tudi že de-
vet vnukov, trinajst pravnu-
kov in enega prapravnuka. 
Zdravje ji dobro služi, pri 
stotih letih je še vedno ve-
dra, nasmejana in zadovolj-
na, z veseljem, pa se udele-
žuje tudi vseh domskih pri-
reditev in aktivnosti, so po-
vedali v domu. Praznovanje 
je z nastopom popestril tudi 
domski Žoga band. 

Vedra in zadovoljna stoletnica
V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je stoti rojstni dan praznovala Marija Kristan. 
Še vedno je vedra, nasmejana in zadovoljna in se udeležuje vseh domskih prireditev in aktivnosti.

Stoletnica Marija Kristan z županom Blažem Račičem in  
v. d. direktorice doma Karmen Arko

Marjana Ahačič

Kropa – V Kropi so zaklju-
čili spomladi začeto obnovo 
vodnih rak v središču vasi. 
Rake, včasih lesena, danes 
pa kamnita vodna korita, 
so ob hudourniškem poto-
ku Kroparica začeli postav-
ljati sredi prejšnjega tisočle-
tja, ko se je kot vir energije 
začela uporabljati voda. Ta 
je tekla po njih in poganjala 
vodna kolesa, ta pa so prek 

prenosov poganjala meho-
ve ali pa težka kladiva. Ob-
čina Radovljica je 160 tisoč 
evrov vredno obnovo zasno-
vala v okviru projekta Ar-
hitektura gorenjskih vasi, 
pri čemer je več kot tretji-
no sredstev zagotovil evrop-
ski kmetijski sklad. V okvi-
ru projekta bo v občini Ra-
dovljica izdelana tudi tipo-
loška študija arhitekture 
naselij Dobrave, Zaloše in 
Ovsiše.

V Kropi obnovili rake ob Kroparici

Obnovljene rake v Kropi; nekdaj lesena, kasneje pa kamnita 
korita so poganjala vodna kolesa, ta pa prek prenosov 
mehove in težka kladiva kroparskih kovačev.

Škofja Loka – Potem ko so septembra ob sobotah Šolsko ulico 
zaprli za motorni promet in jo prepustili pešcem, kolesarjem 
in drugemu dogajanju, so za danes, 22. septembra, ko je dan 
brez avtomobila, predvideli živahno celodnevno dogajanje na 
Šolski ulici. Zaradi novih ukrepov za zajezitev koronavirusa in 
odgovornosti do občank in občanov so dogodki ob Evropskem 
tednu mobilnosti odpovedani. Upajo, da bodo podoben pro-
jekt za promocijo trajnostne mobilnosti lahko izpeljali v bližnji 
prihodnosti. Bodo pa ob 17. uri vseeno organizirali razpravo 
kakšno Šolsko ulico si želimo. 

Dan brez avtomobila odpovedan 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Občinski praznik v 
Cerkljah praznujejo 23. sep-
tembra v spomin na roja-
ka dramskega igralca Igna-
cija Borštnika, ki je na ta 
dan umrl. Pester program 
prazničnih dogodkov je tok-
rat oklestila epidemija co-
vida-19. Kljub temu bodo v 
skladu s priporočili Nacio-
nalnega inštituta za javno 
zdravje v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika podeli-
li občinske nagrade, prizna-
nja in plakete. Veliko plake-
to občine bo prejela Vero-
nika Sirc iz KUD Pod lipo 

Adergas, mala plaketa bo 
šla v roke gasilcu in povelj-
niku občinskega štaba Civil-
ne zaščite Marjanu Luskov-
cu, nagrada pa snovalcem 
cerkljanskega oratorija, ki v 
okviru Družinskega in mla-
dinskega centra Cerklje do-
godek pripravljajo že dvaj-
set let. Priznanje občine si 
bodo razdelile mlade atleti-
nje Atletskega kluba Cerklje 
Lucija Kropar, Eva Rosulnik, 
Eva Boltežar, Maja Boltežar, 
Paula Globočnik in Živa Je-
rič. Slavnostna podelitev pri-
znanj bo v petek zvečer, v 
dvorano bodo lahko vstopi-
li le povabljeni gostje.

V Cerkljah praznujejo
Bohinj – Kravji bal je najstarejša prireditev v Bohinju in letos je 
bil že 63. po vrsti – čeprav v malce drugačni obliki kot običajno. 
Domačini to tradicionalno prireditev imenujejo kar največji 
praznik Bohinja, organizira pa ga Turistično društvo (TD) Bo-
hinj. Letošnji Kravji bal je bil prilagojen trenutnim razmeram, 
ki jih povzroča covid-19, zato so ga pripravili v virtualni obliki. 
Že avgusta so njegovi organizatorji začeli objavljati spletne 
vsebinske napovedi; dogodek, ki ga poznajo tudi zunaj naših 
meja, pa je doživel vrhunec minulo nedeljo v obliki dokumen-
tarnega filma Tradicionalni Kravji bal v Bohinju. Film si lahko 
ogledate na Facebooku na strani dogodka in strani Info cen-
tra Bohinj, predvajale pa so ga tudi lokalne televizije. Vodja 
TD Bohinj Milena Košnik pravi, da jim je letošnja situacija 
postavila nove izzive, in ker ne želijo prekiniti tradicije, so se 
odločili za virtualno izvedbo, saj to reprezentativno prireditev 
Bohinja v turističnem društvu želijo obdržati in negovati še 
naprej. Predsednik TD Bohinj Boštjan Mencinger pa je dodal: 
»V naslednjem letu si res želim, da spet izvedemo Kravji bal, 
kakršen je bil v preteklih letih – oziroma ga bomo poskusili celo 
nadgraditi, da bo še boljši, da se bomo skupaj poveselili, poza-
bavali ob zaključku pašne in pa tudi glavne turistične sezone.«

Virtualni Kravji bal

Vilma Stanovnik

Bobovek – Družina Zabret 
in Zavod RS za varstvo na-
rave, OE Kranj, so se po lan-
skih uspešno izvedenih ri-
bolovnih dnevih v Krokodil-
nici in Ledvički v naravnem 

rezervatu glinokopih jezerc 
z okolico na Bobovku pri 
Kranju tudi letos odločili, da 
znova pripravijo takšno pri-
reditev. Tako so se ribolov-
ni dnevi začeli minulo sobo-
to in bodo trajali do 19. ok-
tobra. Potekajo od zore do 

mraka, več informacij pa do-
bite pri Metodu Zabretu po 
telefonu 041 644 172 in ele-
ktronski pošti metod.zab-
ret@zabret.si ali pri Blažu 
Zabretu po telefonu 041 296 
697. Kot je znano, je ribolov 
v Ledvički in Krokodilnici 

sicer prepovedan, a številne 
ribe v njih imajo izrazito ne-
gativne vplive na dvoživke, 
rastline in druge vodne orga-
nizme. Zato v času ribolov-
nih dni spodbujajo ribolov 
kot naravovarstveni ukrep 
za znižanje števila rib.

Ribolovni dnevi od zore do mraka
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V naših gorskih kočah na smučišču Turracher Höhe 
na avstrijskem Koroškem z novembrom 2020

ZAPOSLIMO 
1 SOBARICO M/Ž

(1 STUBENMÄDCHEN)

OD VAS PRIČAKUJEMO:
delovne izkušnje v hotelirstvu so prednost

dobro znanje nemščine | zanesljivost
vozniško dovoljenje kategorije B

pripravljenost potovati 
(za službene vožnje vam je na razpolago službeno vozilo)

DELOVNI ČAS:
20–30 ur na teden

delo od ponedeljka do sobote, 5 dni na teden
delo med 7. in 16. uro  | točen urnik dela po dogovoru

VESELIMO SE VAŠE VLOGE NA:
HOLLMANN TURRACHER HÖHE; IRIS ROSENZOPF:

office@crazyhollmann.com
OZ. PO TELEFONU: +43 (0) 660 11 46 033

crazyhollmann.com

GRADBENI INŽENIR/
TEHNIČNI SODELAVEC
ZA NAČRTOVANJE
ŽIVLJENJSKE OKOLICE m/ž
(Bauingenieur/Kulturtechniker)

V naši PE Leibnitz/Lipnica zaposlimo angažiranega gradbenega inženirja nizke 
gradnje/tehničnega sodelavca za načrtovanje življenjske okolice (Bauingeni-
eur/Kulturtechniker). Delo za polni delovni čas. Pogoj je zaključena fakulteta 
oz. visoka šola gradbene smeri (TU/FH/BOKU für Projekte im Tiefbau). Vaše de-
lovne naloge: izvajanje raziskav, projektiranje, nadzor gradnje odtokov vode, 
izvajanje hidrogeoloških kart za odtok vode na pobočjih, projekti za zaščito 
proti poplavam in izvedbe načrtov za odtok vode na površinah. Prednost je 
poznavanje programske opreme HYDRO_AS-2D oz. SMS. Plača po kolektivni 
pogodbi za uslužbence v arhitekturi, najmanj 2.358,00 EUR bruto/mesec. V 
primeru ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj plačamo tudi več. Dobrodošli 
pa ste tudi brez delovnih izkušenj. Pogoj je znanje nemščine. Nudimo vam 
pestro delo za nedoločen čas. Veselimo se vaše vloge v nemščini na:

planconsort ztgmbh   I   Quergasse 2, A-8430 Leibnitz/Lipnica   
office@planconsort.at   I   www.planconsort.at
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V naših gorskih kočah na smučišču Turracher Höhe 
na avstrijskem Koroškem z novembrom 2020

ZAPOSLIMO 
1 SOBARICO M/Ž

(1 STUBENMÄDCHEN)

OD VAS PRIČAKUJEMO:
delovne izkušnje v hotelirstvu so prednost

dobro znanje nemščine | zanesljivost
vozniško dovoljenje kategorije B

pripravljenost potovati 
(za službene vožnje vam je na razpolago službeno vozilo)

DELOVNI ČAS:
20–30 ur na teden

delo od ponedeljka do sobote, 5 dni na teden
delo med 7. in 16. uro  | točen urnik dela po dogovoru

VESELIMO SE VAŠE VLOGE NA:
HOLLMANN TURRACHER HÖHE; IRIS ROSENZOPF:

office@crazyhollmann.com
OZ. PO TELEFONU: +43 (0) 660 11 46 033

crazyhollmann.com

GRADBENI INŽENIR/
TEHNIČNI SODELAVEC
ZA NAČRTOVANJE
ŽIVLJENJSKE OKOLICE m/ž
(Bauingenieur/Kulturtechniker)

V naši PE Leibnitz/Lipnica zaposlimo angažiranega gradbenega inženirja nizke 
gradnje/tehničnega sodelavca za načrtovanje življenjske okolice (Bauingeni-
eur/Kulturtechniker). Delo za polni delovni čas. Pogoj je zaključena fakulteta 
oz. visoka šola gradbene smeri (TU/FH/BOKU für Projekte im Tiefbau). Vaše de-
lovne naloge: izvajanje raziskav, projektiranje, nadzor gradnje odtokov vode, 
izvajanje hidrogeoloških kart za odtok vode na pobočjih, projekti za zaščito 
proti poplavam in izvedbe načrtov za odtok vode na površinah. Prednost je 
poznavanje programske opreme HYDRO_AS-2D oz. SMS. Plača po kolektivni 
pogodbi za uslužbence v arhitekturi, najmanj 2.358,00 EUR bruto/mesec. V 
primeru ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj plačamo tudi več. Dobrodošli 
pa ste tudi brez delovnih izkušenj. Pogoj je znanje nemščine. Nudimo vam 
pestro delo za nedoločen čas. Veselimo se vaše vloge v nemščini na:

planconsort ztgmbh   I   Quergasse 2, A-8430 Leibnitz/Lipnica   
office@planconsort.at   I   www.planconsort.at
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Medobčinsko dru-
štvo gluhih in naglušnih za 
Gorenjsko AURIS Kranj 
je na mednarodni dan glu-
hih s prireditvijo in razsta-
vo ročnih in likovnih del čla-
nov v prostorih Mestne obči-
ne Kranj zaznamovalo 65-le-
tnico svojega delovanja. O 
delu društva je občinstvo ob 
tolmačenju sekretarke Zla-
te Crljenko seznanila pred-
sednica Alenka Dobnikar. 
Društvo šteje 600 članov in 
skrbi za pomoč gluhim, nag-
lušnim in gluhoslepim. Raz-
stava v galeriji MOK z bese-
dili in fotografijami prikazu-
je zgodovino njihovega delo-
vanja in dejavnosti, ki jih iz-
vajajo za ljudi z izgubo slu-
ha. Razstavljeni so tudi po-
kali in medalje, ki so jih pri-
dobili na številnih tekmo-
vanjih, vse do olimpijskih 
iger. Ob praznovanju častit-
ljive obletnice delovanja so 
omenili tudi prizadevanja 
za pridobitev hiše na Hujah 
in ljudi, ki imajo zanjo naj-
večje zasluge, to so Zlata Cr-
ljenko, Martin Dobnikar in 
Zdenko Tomc. Poudarili so 
tudi zgledno sodelovanje ob-
čin in se zahvalili obema na 
prireditvi navzočima župa-
noma, gostitelju prireditve 
in razstave Matjažu Rakov-
cu in Borutu Sajovcu, župa-
nu Občine Tržič.

Ob odprtju razstave, na ka-
teri sodeluje 13 avtorjev, čla-
nov in članic društva in bo na 
ogled do 10. oktobra v času 

uradnih ur, so člani pripravi-
li kulturni program. Predsta-
vila se je njihova gluhoslepa 
članica Metka Knez, ki je tik 
pred pridobitvijo doktorata. 

Dogajanje je tolmačila Marti-
na Košir, ob tem pa smo tudi 
slišali, da je predsednik dr-
žave Borut Pahor pred krat-

kim podelil jabolko navdiha 
vsem tolmačem, ki so glu-
him in naglušnim v znakov-
ni jezik prevajali dogajanja v 
času koronavirusa. Slišali pa 

smo tudi, kako obvezno no-
šenje obrazne maske gluhe 
in naglušne ovira pri odčita-
vanju z ustnic.

Zbrane je nagovoril župan 
MOK Matjaž Rakovec in ob 
tej priložnosti izročil poseb-
no zahvalo Zlati Crljenko, 
sekretarki društva, za njen 
35-letni prispevek pri delu 
z gluhimi. Nagrajenka se je 
zahvalila, poudarila, da nag-
rado sprejema v imenu vseh, 
ki delajo v društvu in so so-
delovali tudi pri uveljavlja-
nju slovenskega znakovne-
ga jezika, da je priznan v za-
konodaji. 

Gluhi proslavili z razstavo
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko AURIS Kranj je v prostorih Mestne občine Kranj 
priredilo slovesnost in razstavo ob 65-letnici svojega delovanja.

Župan Matjaž Rakovec je izročil posebno priznanje sekretarki društva Auris Zlati Crljenko. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V Šenčurju so na-
mesto 23. aprila, ko je bila 
vsa država ohromljena za-
radi epidemije covida-19, 
občinski praznik slavili 

minuli petek. A tudi zdaj 
praznovanje ni bilo obi-
čajno: v dvorani krajevne-
ga doma so sprejeli le malo 
občinstva, upoštevali so 
ukrepe NIJZ glede varova-
nja zdravja. Prireditev so 

posneli in bo za širšo jav-
nost na ogled na občinski 
spletni strani.

Pred prireditvijo je pred 
krajevnim domom zaigral 
Pihalni orkester občine Šen-
čur, v dvorani se je nato 

začela prireditev, ki jo je 
pripravilo Kulturno društvo 
Visoko. O letošnjih občin-
skih nagrajencih so posne-
li kratki film, da bo tudi šir-
ša javnost spoznala njihove 
zasluge. Župan Ciril Kozjek 
je zlato plaketo Občine Šen-
čur podelil Avto moto dru-
štvu Šenčur, ki samostojno 
deluje sedemdeset let, spre-
jela jo je predsednica Slav-
ka Weisseisen. Srebrno pla-
keto je dobil umetniški vod-
ja Folklornega društva Šen-
čur Aleksander Sašo Zupan, 
bronasti pa vsestranski pro-
stovoljec v več društvih Zo-
ran Sokol in aktivni športni 
delavec Boris Krišelj. Letos 
so prvič nagradili tudi zla-
te maturante, ki jih šteje-
jo kot velik potencial za pri-
hodnost. To so: Eva Poga-
čar, Janez Mohar, Blaž Er-
zar, Jaka Knific in Tamara 
Krišelj.  

Podelili so občinska priznanja
S polletnim zamikom so v Šenčurju praznovali občinski praznik. Štirje občinski nagrajenci in pet zlatih 
maturantov.

Župan Ciril Kozjek z letošnjimi občinskimi nagrajenci in zlatimi maturanti / Foto: Franci Brezar
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Železniki – Na regionalni cesti na Studenem v Železnikih ta čas 
potekajo gradbena dela, v okviru katerih urejajo odvodnjavanje 
ter meteorno in fekalno kanalizacijo na približno 150 metrov 
dolgem odseku od uvoza k cvetličarni v smeri proti Češnjici. 
Izvajalec Mapri Proasfalt naj bi dela, ki potekajo ob polovični 
zapori ceste, končal v začetku oktobra. Investicija, ki jo vodi 
Direkcija RS za infrastrukturo, je vredna nekaj več kot 45 tisoč 
evrov in jo bo s približno 18 tisoč evri sofinancirala Občina 
Železniki.

Na Studenem polovična zapora ceste

Gradnjo na Studenem naj bi končali v začetku oktobra. 
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Člani društva Auris, ki praznuje 65 let skrbi za gluhe 
in naglušne na Gorenjskem, v galeriji MOK do 10. 
oktobra razstavljajo svoja dela. Razstavlja 13 članic 
in članov društva. Trije avtorji so gluho-slepi, šest je 
gluhih, štirje naglušni.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V okviru projekta Tr-
žičpodjeten.si bo na Ljud-
ski univerzi Tržič v četrtek, 
24. septembra, ob 18. uri 
Podjetniški večer, ki ga bos-
te lahko spremljali v preno-
su na TV Tržič in pa Youtu-
bu, kjer bo možno gostji Sari 
Isaković zastaviti tudi vpra-
šanja. Podjetniški večer bo 
vodil moderator Matic Bre-
znik. Sara Isaković je dobit-
nica srebrne olimpijske ko-
lajne na olimpijskih igrah 
v Pekingu leta 2008. Poleg 
športa danes dela na podro-
čju psihologije optimalnega 

nastopanja. Pred kratkim 
je postala certificirani prak-
tik hipnoze pri dr. Šinigoju, 
tako kot tudi pri dr. Pajntar-
ju iz Društva za medicinsko 
hipnozo Slovenije. S svojimi 
predavanji pomaga ljudem k 
boljšemu razumevanju ce-
lostne podobe človekovega 
življenja. »Namen podjetni-
ških večerov je, da se gledal-
cem ob poslušanju zgodb in 
izkušenj izjemnih osebnosti 
prebudijo njihove lastne ide-
je in da motivirano stopijo 
na svojo lastno življenjsko, 
poslovno pot,« je povedala 
direktorica Ljudske univer-
ze Tržič Natalija Brumen.

Podjetniški večer  
s Saro Isaković
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Neža Markelj

Šunikov vodni gaj
Kaj je lepšega, kot pa se na 

vroč dan sprehajati v prijet-
ni senci ob reki Soči in razi-
skovati lepote njenega sose-
da, potoka Šunik. Ste že sli-
šali za Šunikov vodni gaj, 
to poletje zelo priljubljeno 
naravno zanimivost v doli-
ni Lepene, kjer je ob števil-
nih koritih, slapovih in tol-
munih speljana tri kilome-
trska tematska krožna pot? 
Tokrat sva se z Nejcem po-
dala na raziskovanje najbolj 
turističnih delov Posočja, 
kakršnim se želim običajno 
izogniti v velikem loku, saj 
imam raje samotne in od-
maknjene kotičke, kjer se ni 
treba boriti za zadnji parkir-
ni prostor, prerivati do naj-
boljšega mesta za fotografi-
ranje in plačevati vstopnine 
na vsakem ovinku. 

Če se peljemo iz Bovca pro-
ti Trenti, bomo v vasi Soča 
opazili tablo, ki nas usmeri 
proti Velikim koritom Soče. 
Vožnjo nadaljujemo mimo 

korit in kampa Klin proti 
Domu dr. Klementa Juga. 
Nekaj kilometrov naprej od 
kampa bomo na desni stra-
ni opazili manjše parkirišče, 
kjer parkiramo. Oznake za 
Šunikov vodni gaj nas bodo 
najprej usmerile po gozdni 
potki, ki nas po slabih pe-
tih minutah hoje pripelje 
do lesenega mostu nad prvi-
mi slapovi in koriti Šunika. 
Tu lahko gremo čez most 
in sprehod nadaljujemo po 
drugi strani potoka, kjer se 
ozka stezica vije v gosti senci 
dreves, ki skupaj s hladno sa-
pico potoka ustvarijo prijet-
ne poletne temperature. 

Kaj kmalu nas pot pripe-
lje do najlepšega dela gaja, 
kjer se mogočen slap v div-
jem curku z več strani zliva 
v turkizen tolmun. Slap je 
odlično viden z razgledišča 
na desni strani potoka, prav 
tako pa ga ne gre izpustiti pri 
vračanju po levem bregu, 
kjer je do tolmuna speljan 

majhen kamnit pomol. Na 
krožni poti si lahko ogleda-
mo še nekdanjo žago in os-
tanke starega vodnega mli-
na. Kljub temu da je vodni 
gaj izredno turistično pri-
ljubljen, pa sva z Nejcem 
le našla miren kotiček, na-
močila noge v ledeno mrzlo 
vodo in uživala ob pogledu 
na majhne slapove, turkizne 
tolmune in številne brzice. 

Vodni gaj leži nedaleč 
stran od Velikih korit Soče, 
kjer se lahko tisti najbolj po-
gumni ohladite s skokom v 
ledeno mrzlo Sočo, ki tudi 
poleti ne preseže desetih 
stopinj Celzija, ali pa le uži-
vate v pogledu na smarag-
dno reko, ki si utira pot sko-
zi 15 metrov globoka kori-
ta, katerih turistična prilju-
bljenost se je po uvedbi bo-
nov in odkritju, da je Bovec 
idealen kraj za aktivni od-
dih v prelepi naravi, očitno 
povečala. Zato bodite prip-
ravljeni na gnečo, a kljub 

temu ne izpustite ogleda 
tega prelepega kotička Le-
pene. 

Tokratni ležerni potep 
sva zaključila v Bovcu. Ob 

hladnem bovškem kraft 
pivu v pivovarni Thirsty ri-
ver sva opazovala vrvež turi-
stov na bovških ulicah in ko-
vala načrte za naslednji izlet. 

Pogled na slap z razgledišča na desnem bregu potoka

Ana Šubic

Železniki – Minuli konec te-
dna so v Železnikih potekali 
58. Čipkarski dnevi. Čeprav 
so bili zaradi ukrepov, pove-
zanih s covidom-19, vsebin-
sko precej manj bogati kot 
v preteklih letih, so bili or-
ganizatorji iz Turističnega 
društva (TD) Železniki vse-
eno zadovoljni, saj so bile 
razstave, ki so jih pripravi-
li v kulturnem domu, kljub 
trenutnim razmeram de-
ležne lepega odziva. »Tako 
v soboto kot tudi v nedeljo 
so obiskovalci prihajali pre-
ko celega dneva. Z obiskom 
smo zadovoljni, to pomeni, 
da je čipka kljub omejitvam 
še vedno visoko cenjena,« 
je ugotavljal predsednik TD 
Tomaž Weiffenbach. 

Na ogled so bili čudovi-
ti izdelki domačih kleklja-
ric ter učenk in učencev iz 
čipkarske šole pa tudi čip-
ke, ustvarjene na vseh pe-
tih dosedanjih dogodkih 24 
ur klekljanja, vključeno z le-
tošnjim, ki je potekal sredi 
minulega tedna. Na stojni-
ci TD so veliko pozornosti 
pritegnile klekljane rože, ki 
jih izdeluje Matilda Thaler, 
edina domača klekljarica, ki 
obvlada ta zelo zahteven po-
stopek. Kupiti je bilo možno 
tudi klekljan nakit ter različ-
ne spominke in druge izdel-
ke, ki jih je krasil motiv čip-
ke: od copat, prisrčnice do 
trajne vrečke, podloge za mi-
ško, dežnika … 

Na lep odziv so naletele 
tudi punčke iz cunj, ki jih za 
dobrodelni projekt Unicefa 

izdelujejo članice Društva 
upokojencev za Selško doli-
no, združene v sekciji Štren-
ce. »Zelo smo vesele, da lah-
ko sodelujemo na Čipkar-
skih dnevih, gre za našo prvo 
predstavitev v domačem kra-
ju,« je povedala vodja sekci-
je Majda Gortnar. Punčke je 
bilo možno tudi posvojiti, z 
donacijo 20 evrov pa posa-
meznik reši življenje otro-
ka v državah v razvoju, saj 
s projektom Unicef zbira 
sredstva za cepljenje otrok 
proti šestim nalezljivim bo-
leznim.

Po tradiciji so v okviru Čip-
karskih dnevov imeli tudi 
nedeljsko mašo za kleklja-
rice in turistične delavce, po 
njej pa je bilo možno pris-
luhniti Pihalnemu orkestru 
Alples Železniki. 

Lep obisk kljub omejitvam
Čeprav so bili okrnjeni, so 58. Čipkarski dnevi v Železnikih naleteli na lep 
odziv. Razstave klekljanih izdelkov so tokrat obogatile tudi punčke iz cunj.

Letošnji Čipkarski dnevi so potekali v kulturnem domu v Železnikih, kjer so pripravili več 
razstav. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Minuli petek so 
v Železnikih obeležili občin-
ski praznik, ki ga sicer pra-
znujejo 30. junija. Kljub za-
miku na kasnejši termin je 
prireditev zaradi razmer, po-
vezanih s koronavirusom, 
potekala v manjšem obse-
gu kot v preteklih letih, po-
leg tega pa so jo prestavili na 
prosto in zaprli za javnost.

Osredotočili so se na po-
delitev priznanj. Župan An-
ton Luznar je podelil občin-
sko plaketo zgodovinarju in 
geografu Vincenciju Dem-
šarju, ki sicer že dobrih 45 let 
živi v Škofji Loki, a je pustil pe-
čat tudi v svoji rojstni občini 
Železniki. Z zgodovinskimi 
članki redno bogati zbornik 
Selške doline Železne niti, 
poleg tega pa že štirinajsto 
leto vodi zgodovinsko sku-
pino Župnije Železniki. Ob-
činske plakete je bil zelo ve-
sel; kot je dejal, mu predsta-
vlja spodbudo za nadaljnje 

delo. Demšar je v preteklosti 
aktivno deloval tudi v politiki. 
Bil je ustanovni član Sloven-
skih krščanskih demokratov 
(SKD), tudi prvi občinski De-
mos v Sloveniji so ustanovili v 
njegovi hiši v Škofji Loki. Po 
prvih demokratičnih volitvah 
v leta 1990 je postal predse-
dnik Izvršnega sveta Skupšči-
ne občine Škofja Loka, 1. janu-
arja 1995 pa je bil imenovan 

za načelnika Upravne enote 
Škofja Loka. Leta 1996 je bil 
na listi SKD izvoljen za držav-
nega poslanca.

Župan je podelil še pri-
znanja osemnajstim zdaj 
že nekdanjim devetošol-
kam in devetošolcem za iz-
jemen uspeh v vseh letih šo-
lanja ter trem dijakinjam, ki 
so bile odlične vsa štiri leta 
srednje šole.

Plaketa Demšarju
S podelitvijo občinske plakete in priznanj odličnjakom so v Železnikih 
zaznamovali občinski praznik.

Prejemnik občinske plakete Vincencij Demšar in župan 
Anton Luznar / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli teden se je 
začela rekonstrukcija ceste 
Breg–Mavčiče. Na odseku 
od gasilskega doma v Mavči-
čah do objekta Praše 4 bodo 
razširili 570 metrov cestišča 

z enostranskim pločnikom 
in dvostransko kolesarsko 
stezo, obnovili bodo vodo-
vod, meteorno kanalizaci-
jo, javno razsvetljavo, vgra-
dili cevi za fekalno kanali-
zacijo in prestavili kapeli-
co. Vrednost projekta je 590 

tisoč evrov. Dela bodo kon-
čana še letos. Od včeraj že 
velja drugačen prometni re-
žim s polovično zaporo. V 
občini bodo v kratkem zače-
li še gradnjo pločnika v Bri-
tofu in obnovo ceste, ki pove-
zuje Goriče s Srednjo vasjo. 

Obnavljajo cesto med Bregom in Mavčičami
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Igor Kavčič

Kranj – Kadar v potrjevanju 
narodove identitete išče-
mo pomembne osebnosti iz 
svoje preteklosti, hitro lah-
ko naštejemo moška imena 
iz znanosti, kulture, športa, 
medtem ko imamo pri iska-
nju žensk običajno kar nekaj 
težav. Vzrok zato gre seveda 
iskati v dejstvu, da so ženske 
šele v zadnjih sto letih v več-
jem delu tako imenovanega 
razvitega sveta dosegle ena-
kopravnejši odnos z moški-
mi. V preteklosti so namreč 
ženske težje prihajale do iz-
obrazbe in s tem pomemb-
nejših položajev v družbi.

Ob osrednji razstavi letoš-
njega domoznanskega sep-
tembra, s katerim v gorenj-
skih splošnih knjižnicah vsa-
ko jesen poudarjajo svoje bo-
gate zbirke o zgodovini, delu 

in življenju ljudi iz naših kra-
jev in se hkrati vključujejo v 
Dneve evropske kulturne de-
diščine, je avtorica tokratne 
idejne zasnove Petra Puhar 
Kejžar sledila okroglim roj-
stnim obletnicam, ki jih obe-
ležujemo letos. Če se je lani 

posvetila trem možem iz 
rodbine Vurnik, je letos iz-
brala tri žlahtne gospe: pri-
ljubljeno pesnico, pisatelji-
co, novinarko, urednico in 
pedagoginjo Nežo Maurer, 
ki letos praznuje devetdeset 
let, ob stoti obletnici rojstva 
predstavlja pedagoško sve-
tovalko, pisateljico in ure-
dnico Heleno Puhar, mine-
va pa tudi 120 let od rojstva 

mogoče manj znane, a nič 
manj pomembne Helene 
Stupan, doktorice arheologi-
je, germanistke in profesori-
ce na univerzi.

Prispevale so k razvoju 
družbe

»Žlahtne gospe so delo-
vale na različnih področjih, 
vsem trem pa so skupni zav-
zetost, humanizem, omika 
ter izjemno prizadevanje za 
izobrazbo, napredek in kul-
turni razvoj slovenske druž-
be. Odraščale in oblikovale 
so se v viharnem času, ko so 
ženske premikale dolgo uko-
reninjeno miselnost, da so 
manj vredne in manj sposob-
ne od moških. Vsaka po svo-
je je za svojo samouresničitev 
in za napredek v odnosu do 
žensk nasploh premikala ovi-
re z dejanji, ki fascinirajo še 

danes. Njihova dela so navdu-
šujoča – in upam, da bo raz-
stava prevzela tudi vas,« je v 
nagovoru k razstavi povedala 
Petra Puhar Kejžar.

Na razstavnih panojih je 
v sliki in besedi predstavlje-
no življenje in delo vseh treh 

uspešnih žensk s poudarki 
na njihovem poklicnem ozi-
roma ustvarjalnem delova-
nju, ki je bilo pomembno tudi 
za širšo skupnost. Vse, kar o 
njih izvemo v zapisanem, do-
polnjujejo knjižne izdaje, ro-
kopisi, pesmi in drugi origi-
nalni dokumenti vseh treh. 
Razstavo so ob pomoči so-
rodnikov tako rekoč v celoti 
pripravili v Mestni knjižnici 

Kranj, pri čemer se je avto-
rica zahvalila za pomoč so-
delavcem, še posebno Luci-
ji Podbrežnik, ki je poskrbe-
la za njeno grafično podobo, 
oblikovala pa je tudi knjižico, 
s katero del v knjižnici pred-

stavljenega lahko odnesemo 
tudi domov.

Helena Stupan (1900–
1992) se je rodila v Kranju v 
znani družini dr. Josipa To-
minška. Kot prva slovenska 
doktorica arheologije je bila 
v svojem času ena najbolj iz-
obraženih žensk v Sloveniji. 
Diplomirala je tudi iz sloven-
ščine, nemščine in češčine 

in se kasneje uveljavila pred-
vsem kot učiteljica ter profe-
sorica na gimnaziji in univer-
zi, germanistka in avtorica 
učbenikov s področja nem-
ške književnosti.

Rod Helene Puhar (1920–
1968) izhaja iz Kranja, kjer 
je v Reginčevi ulici preživela 
otroštvo. Njen najbolj znan 
prednik je fotograf in izumi-
telj Janez Puhar, sama pa se 
je v slovensko zgodovino za-
pisala kot pedagoška inova-
torica, ki je v povojno dok-
trino vzgoje otrok v Sloveni-
ji vnesla sodobne poglede, 
interdisciplinarno obravna-
vo, neavtoritarni, individu-
aliziran pristop in empatijo. 
V Kranju se po njej imenuje 
osnovna šola.

Neža Maurer bo devetde-
seti rojstni dan praznovala 
22. decembra v Domu sta-
rejših občanov v Preddvoru. 
Rojena je bila blizu Polzele, 

študirala je v Ljubljani, živela 
v Kranju sedem let, kar tri de-
setletja pa v Škofji Loki. Delo-
vala je na številnih področjih, 
predvsem pa vse življenje kot 
pesnica ter pisateljica z neiz-
mernim opusom za otroke in 

odrasle, ki še vedno tako re-
koč vsakodnevno dobi kak-
šen nov verz.

 Ustvarjalnost prenašale 
na potomce

Po odprtju razstave je v 
dvorani knjižnice potekal 
še pogovor s hčerjo in si-
nom Helene Puhar Mojco 
Tomc Zupančič in Gregor-
jem Tomcem ter z vnukoma 
Helene Stupan Nino Stupan 
in Frankom Winterjem. 

»Za čas, v katerem je živela, 
je bila mama zelo moderna. 
Niti Jezus niti Kardelj, bodi 
pokončen, sledi lastnim vzgi-
bom in pri tem spoštuj dia-
log,« se svoje mame spomi-
nja Gregor Tomc in dodaja, 
da je to, kar je govorila, uči-
la in pisala, tudi živela. »Te-
danji način vzgoje je bil zasta-
rel, treba ga je bilo spreme-
niti in to si je zadala za svo-
je poslanstvo. Imela je srečo, 
da se je ukvarjala s tem, kar 
jo je neizmerno zanimalo,« je 
med drugim povedala Mojca 
Tomc Zupančič, brat pa do-
dal, da imajo redki to srečo. 
»Mama je imela svoje delo 
zelo rada, bila mu je zelo pre-
dana in se nikoli ni pritoževa-
la nad njim.«

Da je babica že od svojega 
očeta prejela klasične vredno-
te in konstantno izobraževa-
nje, kar je prenašala na svoje 
otroke in tudi vnuke, je o ba-
bici povedala Nina Stupan, 
njen bratranec Franko Win-
ter pa se je spominjal poči-
tnic na vikendu v Bohinju, ko 
so vstajali ob 8. uri zjutraj in 
se takoj učili angleščine in pi-
sanja slovenščine. Sogovor-
niki so v pogovoru poveda-
li še marsikaj zanimivega o 
svoji uspešni mami oziroma 
babici, v zaključku pogovo-
ra pa sta na daljavo v posnet-
ku iz Preddvora spregovori-
li tudi Eva Škofič Maurer in 
Neža Maurer. Na vprašanje, 
kako se počuti, je ta poveda-
la: »Če bi samo tarnala, bi se 
počutila slabo, jaz pa mislim 
samo lepe misli in mi je zato 
lepo.« Razstava bo na ogled 
vse do konca oktobra.

O treh žlahtnih Gorenjkah
V Mestni knjižnici Kranj je na ogled razstava Tri žlahtne Gorenjke, na kateri so predstavljene uspešne 
ženske, ki so zaznamovale zadnje stoletje: Helena Stupan, Helena Puhar in Neža Maurer. V knjižnici je 
sledil pogovor z nekaterimi njihovimi potomci.

Soavtorici razstave Petra Puhar Kejžar in Lucija Podbrežnik / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Ljubljana – V času karante-
ne je slikarka in ilustratorka 
Tisja Kljaković Braić iz Spli-
ta na družbenih omrežjih 
objavljala risbice, s katerimi 
na duhovit način komentira 
življenje zakonskega para v 
tem neobičajnem obdobju, 

ki smo ga bolj ali manj pre-
življali v okolju lastnih stano-
vanj in hiš. Sličice so bile na 
Hrvaškem pa tudi širše prava 
uspešnica, na Instagramu so 
se namnožili sledilci. Nastala 
je knjiga, kasneje tudi skode-
lice, majice in podobno.

Hrvaška knjižna izdaja 
ima naslov Oni, slovenski 
prevod, ki je izšel pri Mla-
dinski knjigi, pa Unadva. 
Prevajalka dr. Đurđa Strso-
glavec je za prevod uporabi-
la primorščino, saj je ta naj-
bližja mediteranski mentali-
teti, s katero je prežetih de-
vetdeset sličic, ki so v knjigi 

razdeljene v tri sklope: Vnih 
(zunaj), Hiša, dnevna, ku-
hinja in Intima. Svet zakon-
skega para je minimalen, od 
spalnice do dnevne sobe, od 
kuhinje do kopalnice, razen 
prvega dela, ki se dogaja zu-
naj stanovanja. Humor ljudi, 
ki živijo blizu morja, je dru-
gačen, bolj ležeren, fin, lah-

ko bi rekli počasen. Partnerja 
sta v medsebojnem zbadanju 
včasih tudi cinična, blaga kli-
ma pa jima omogoča tudi, da 
sta večji del leta doma obleče-
na le v spodnje perilo.

Nastopajoči figuri delu-
jeta stereotipno moško in 
žensko, a njuna duhovita 
konverzacija kljub temu go-
vori o intimnosti, bližini in 
medsebojni povezanosti. Za 
zdaj še vedno živita skupaj, 
večkratno prelistavanje knji-
ge z njunimi dogodivščina-
mi pa omogoča bolj optimi-
stičen pogled ne prihajajočo 
jesen.

Unadva za »gušt«
Unadva je zbirka risbic, ki s kratkimi dialogi na 
humoren način razkriva življenje zakonskega para 
v času karantene. 
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Igor Kavčič

Bled – Kljub aktualnim raz-
meram bo do petka na Bledu 
v nekoliko okrnjenem pro-
gramu in zasedbi potekalo 
52. Mednarodno srečanje pi-
sateljev. Srečanje se bo jutri 
začelo s sestankom Medna-
rodnega odbora pisateljev za 
mir, popoldan bosta sledila še 
sestanka mreže Alpe/Jadran 
in Ženski odbor Mira pri Slo-
venskem centru PEN z go-
sti. Po pozdravnem nagovo-
ru blejskega župana Janeza 
Fajfarja bosta zvečer nastopi-
la gostujoča pesnika Sameer 
Sayegh in Manca Košir, pred-
stavljene pa bodo še knjige 

Petra Townsenda Pismono-
ša iz Nagasakija, Richarda 
Berngartna Ob Jezeru in Bo-
risa Pasternaka Nenavadni 
dnevi. V četrtek bo na spore-
du okrogla miza Slovenske-
ga centra PEN Nasilje v lite-
raturi – domišljija ali resnič-
nost, Mednarodni odbor pi-
sateljev za mir pa bo razprav-
ljal na temo Vsi smo migran-
ti – literatura v izgnanstvu. 
Zvečer bodo sledili nastopi 
udeležencev. O aktualnih te-
mah se bodo pogovarjali tudi 
v petek, ko bodo razkrili tudi 
načrte za prihodnost. Zvečer 
se bodo udeleženci poklonili 
Borisu Pasternaku in Alber-
tu Camusu.

Mednarodno srečanje 
pisateljev

Gregor Tomc o mami Heleni Puhar: »Mama je imela 
svoje delo zelo rada, bila mu je zelo predana in se 
nikoli ni pritoževala nad njim.«

Nina Stupan o svoji babici Heleni Stupan: »Babica je 
že od svojega očeta Josipa Tominška prejela klasične 
vrednote in konstantno izobraževanje, kar je prenašala 
na svoje otroke in tudi vnuke.«
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Maja Bertoncelj,  
Aleš Senožetnik

Kranj, Komenda – Enaindvaj-
set etap, skupaj 3470 kilo-
metrov, dolžina najkrajše 
etape 122 kilometrov, dolži-
na najdaljše 218 kilometrov, 
dolžina posamičnega krono-
metra 36 kilometrov, zaklju-
ček štirih etap na vrhu vzpo-
na (1825, 1589, 1501 in 2304 
m n. m.), 22 ekip s po osmi-
mi kolesarji, 500 tisoč evrov 
za zmagovalca. To so števil-
ke Dirke po Franciji 2020, 
najprestižnejše etapne kole-
sarske dirke na svetu, v 107. 
izvedbi, ki je bila v zname-
nju slovenskih kolesarjev.

Uresničil svoje sanje

Na letošnji Tour de Fran-
ce je odpotovalo pet Sloven-
cev: Primož Roglič (Jum-
bo-Visma), Tadej Pogačar, 
Jan Polanc (oba UAE Team 
Emirates), Luka Mezgec 
(Mitchelton-Scott) in Ma-
tej Mohorič (Bahrain McLa-
ren). Prav vsi so se izkazali, 
v glavnih vlogah pa sta bila 
Pogačar in Roglič. Na kon-
cu sta se za zmago udarila 
med seboj, odločilen pa je 
bil predzadnji dan, dvajseta 
etapa, posamični kronome-
ter. Prinesel je preobrat. Po-
gačar je z izjemno vožnjo iz-
ničil skoraj minuto zaostan-
ka za Rogličem, slavil etap-
no zmago in oblekel rume-
no majico vodilnega na dirki 
s prednostjo 59 sekund. Po-
trjena je bila dvojna sloven-
ska zmaga, a v vrstnem redu, 
kakršnega niso napovedova-
li niti kolesarski strokovnja-
ki. »Od otroštva sem sanjal 
zmago na Touru in sedaj 
so sanje postale resničnost. 
Pravzaprav so bile moje sa-
nje, da bom dirkal na Touru, 
zmaga je zagotovo veliko več 
od tega. Zasluge gredo ce-
lotni ekipi,« je po sobotnem 
kronometru za spletno stran 
ekipe povedal Tadej Poga-
čar. V rumeni majici se je 

v nedeljo pripeljal na cilj na 
Elizejske poljane v Parizu. 
Tam ga je pričakala družina, 
njegovi najbližji. Bil je glav-
na zvezda na podelitvenem 
odru. Poleg najpomembnej-
še rumene majice je oblekel 
še belo za najboljšega mla-
dega kolesarja in pikčasto za 
najboljšega hribolazca. »Od 
začetka leta sem bil osredo-
točen na Dirko po Franci-
ji. Priprave so bile odlične 
in s strani ekipe dobro na-
črtovane. Na dirko sem pri-
šel v dobri formi. Še vedno 
ne morem verjeti, kaj mi je 
uspelo. Odlično bi bilo že, če 
bi v Parizu končal kot drugi, 
biti tukaj v rumeni majici pa 
je največ, kar si lahko želiš. 
Danes je bil poseben dan,« 
je po koncu tritedenskih na-
porov dejal Pogačar. Z zma-
go si je podaril najlepše da-
rilo za 22. rojstni dan, ki ga 
je praznoval včeraj. Je naj-
mlajši zmagovalec Dirke po 
Franciji po letu 1904. 

Kolesarsko pot začel  
pri devetih letih

Moto kolesarja s Klanca 
pri Komendi, ki na najviš-
ji ravni svetovnega kolesar-
stva tekmuje šele drugo se-
zono, je: Nikoli ne odnehaj 

in nikoli se ne predaj. »Moj 
cilj je ne le sodelovati, tem-
več tudi zmagati na eni iz-
med svetovno znanih trite-
denskih dirk,« je zapis na 
njegovi spletni strani. Ta cilj 
je že dosegel. Da je Tadej iz-
jemen talent, ne le kolesar-
ski, športni nasploh, so opa-
zili že v Kolesarskem dru-
štvu Rog Ljubljana, kjer je 
pri dobrih devetih letih začel 
svojo kolesarsko pot. Sledil 
je starejšemu bratu Tilnu. 
Pred tem je treniral nogo-
met, ki ga še vedno rad igra. 
Njegova prva kolesarska dir-
ka je bila na Trsteniku. Že 
kot dečka so ga uvrstili v re-
prezentanco. Nastopanje za 
Slovenijo, pravi, mu veliko 
pomeni, prav tako ne pozabi 
na podporo družine, ki mu 
vseskozi stoji ob strani. 

Veliko slavje v Komendi

Na Dirki po Franciji je 
imel tako kot vsi naši kole-
sarji tudi veliko podporo na-
vijačev. Največ jih je bilo na 
zaključku v Parizu, številni 
pa tudi na etapah prej. Pre-
šerno vzdušje je bilo tudi v 
Komendi, od koder prihaja 
kralj letošnjega Toura. Ev-
forija je dosegla vrhunec po 
sobotnem zmagovitem kro-
nometru, ko so Komendča-
ni v rumeno prebarvali kro-
žišče v naselju, ki je nato v 
nedeljo postalo prava »selfie 
točka«, na kateri se je želel 
fotografirati vsak kolesarski 
navdušenec. »Vse se je odvi-
jalo spontano. Sprva smo že-
leli narisati le rumene pike, 
nato pa smo se odločili, da 
ga v celoti pobarvamo. Ga-
silci so zaprli cesto, da smo 
delo lahko dokončali,« nam 
je povedal Dušan Podgor-
šek iz podjetja Blišč, ki je 
skupaj s sodelavcem Davi-
dom Koletom poskrbel, da 
je bilo delo opravljeno pro-
fesionalno.

V nedeljo popoldne je Po-
gačarjev prihod v Pariz na 
parkirišču za športno dvora-
no v Komendi glasno prosla-
vilo več kot sto navijačev. S 
pohvalami na Pogačarjev ra-
čun sokrajani niso skopari-
li. Marjan Pogačar, sicer bra-
tranec Tadejevega očeta Mir-
ka, si je zadnje dejanje letoš-
nje Dirke po Franciji ogle-
dal z ženo Heleno in prijate-
lji. »Tadej je ves čas govoril, 
da gre na rumeno,« je pove-
dal Marjan, žena Helena pa 
je pristavila, da spremljamo 
pravljico s srečnim koncem. 
Čeprav so vsi zbrani seveda 
vse proste popoldneve pred 
televizijskimi sprejemni-
ki stiskali pesti za Tadeja in 
verjeli v njegov uspeh, pa so 
priznali, da je bila sobotna 
zmaga na kronometru ven-
darle tudi zanje šok in jim je 
bilo žal Primoža Rogliča, ki 
se je prav tako junaško boril. 
A tudi na uri resnice, kot pra-
vijo kronometru, je v ospred-
je prišla Tadejeva nepo-
pustljivost. Ali kot se je z re-
kom izrazil eden od navija-
čev: »Na koncu gajžla poči.«

V rumeno je bil opravljen 
tudi komendski župan Sta-
nislav Poglajen, ki je bil nad 
spontano pleskarsko akcijo v 
komendskem krožišču nav-
dušen in je v smehu dejal, da 
jo bodo obdržali, vsaj dok-
ler bo zdržala barva. Pogla-
jen, sicer družinski prija-
telj Pogačarjevih, je Tadeje-
vim staršem čestital takoj po 
sobotni zmagi, saj je znano, 
da dirke svojega sina najra-
je spremljata sama. Kdaj sle-
di Pogačarjev sprejem v do-
mači občini, še ni znano, a 
kot pravi župan, mu bodo za-
gotovo pripravili nekaj nepo-
zabnega.

Slovenske kolesarje sedaj 
čaka nastop na članskem 
svetovnem prvenstvu, ki bo 
od 24. do 27. septembra v 
Imoli v Italiji.

Komenda odeta v rumeno
»Še vedno ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Vse skupaj je zares neverjetno,« so besede gorenjskega 
kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je s sanjskim kronometrom osupnil športni svet in postal zmagovalec 
Dirke po Franciji. Na noge je spravil tudi navijače v domači občini Komenda.

V Komendi so bučno proslavili Pogačarjevo zmago. / Foto: Primož Pičulin

Trenutki, ko je Pogačar prečkal ciljno črto na Elizejskih 
poljanah in dokončno osvojil rumeno majico

Aleš Senožetnik

Komenda – Zgodovinske tre-
nutke slovenskega kolesar-
stva je v nedeljo v Komen-
di spremljal tudi Pogačar-
jev prvi trener Miha Konci-
lija. Letošnjega zmagovalca 
Dirke po Franciji je pod svo-
je okrilje vzel pred do brim 
desetletjem, ko se je takrat 
11-letni Pogačar pri družil 
ljubljanskemu kolesarske-
mu klub Rog. »Ne vem, kaj 
naj rečem, zmaga na Tou-
ru je res nekaj izjemnega, 
fant bo jutri dopolnil komaj 
22 let …« je s solzami v očeh 
sprva le stežka iskal besede, 
nato pa dodal: »Vse od začet-
ka sem bil prepričan, da se 
zna boriti za najvišja mes-
ta, tudi po tisti vetrovni eta-
pi, v kateri je izgubil minu-
to in pol, sem vedel, da še ni 
vse izgubljeno, saj je Tadej 
zelo borben, kar je nato tudi 
dokazal,« je o podvigih svo-
jega nekdanjega varovanca 
povedal Koncilija, ki pa vse-
eno ni pričakoval tako domi-
nantnega nastopa na sobot-
nem kronometru. »Borba s 
Primožem je bila ves čas na 
visokem nivoju. Enakovred-
no se je boril v dveh najtežjih 
gorskih etapah, kjer je šlo za 
preživetje. A iskreno, vsee-
no nisem pričakoval, da lah-
ko na kronometru nadokna-
di minuto zaostanka za tako 

dobrim kolesarjem, kot je 
Primož,« je bil odkrit Kon-
cilija.

Kako se spominja Tade-
jevih kolesarskih začetkov? 
»Bil je dober, a vselej neko-
liko manjši, manj razvit od 
svojih vrstnikov, zaradi če-
sar se je moral ves čas bori-
ti z drugimi. Vendar je vsa-
ko leto napredoval, postajal 
vedno boljši – in tako je še 
zdaj. Njegova prednost sta 
mladost in sproščenost. Ni 
pod nobenim pritiskom in 
uživa v kolesarjenju,« nam 
je povedal Koncilija, ki pra-
vi, da je Tadej »super deč-
ko« tudi v zasebnem življe-
nju in vedno pripravljen po-
magati. »Fant za oženit',« je 
še dodal Miha Koncilija, pre-
den je Pogačarju v čast hitel 
odpreti steklenico penine.

Trener, ki je odkril talent 
Tadeja Pogačarja
Pogačarjev skok na najprestižnejši kolesarski oder 
je osupnil tudi njegovega prvega trenerja Miho 
Koncilijo.

Miha Koncilija / Foto: Primož Pičulin
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Pretecimo ga!

Nedelja, 11. oktober 2020 
ob 17.00, Glavni trg v Kamniku

Osnovnošolci: sobota, 10. 10. 2020 ob 9.30

12. 
VERONIKIN TEK

Predprijave do srede, 7. 10. 2020. 
Prijave na dan tekmovanja niso možne.

Informacije: tek@visitkamnik.com ali 051 390 361
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Čaven je greben nad Vi-
pavsko dolino. Njegov naj-
višji vrh je Veliki Modraso-
vec (1353 m n. m.), najbolj 
obiskan pa razgledni Kucelj 
(1237 m n. m.). Drugi vrhovi 
so še Čaven (1185), Veliki rob 
(1237), Selovec (1265), Mala 
gora (1034 m n. m). Tako 
na Velikem robu kot Kuclju 
smo že bili, a tokrat ju bomo 
obiskali po drugih poteh. 

Na primorski avtocesti 
pri Razdrtem zavijemo des-
no na hitro cesto proti Novi 

Gorici. Cesto zapustimo 
na izvozu Selo/Dornberk/
Černiče, kjer zavijemo des-
no, kjer v vasi Selo zavijemo 
levo proti Vrtovinu. Pelje-
mo se skozi vas, ki je precej 
razpotegnjena, in parkira-
mo na urejenem parkirišču 
v zgornjem delu vasi, kjer 
so tudi smerokazi. V spo-
dnjem delu se pot zmerno 
vzpenja, nato pa strmina na-
rašča in se skozi gozd vzpe-
nja v prijetnih okljukih. Sre-
dnječavensko pot dosežemo 
pri bivaku Črna peč. Tam 
se usmerimo proti zahodu. 

Prijetna kamnita pot poteka 
skoraj ves čas po isti izohipsi 
in nas po treh kilometrih pri-
pelje do odcepa, ki v bistvu 
niti ni označen. Označen je 
z modrimi pikami. Se vidi, 
da smo blizu Italije, kjer so 
pogosto neuradne poti mar-
kirane z modrimi pikami. 
Začnemo strm vzpon proti 
žlebu, ki se v vrhnjem delu 
močno zoži. Lokalno se 
žleb imenuje Lavrinov žleb, 
predvidevam, da po Antonu 
Lavrinu, raziskovalcu v 19. 
stoletju, ki je mdr. v tedanjo 
Slovenijo pripeljal ogromno 

egipčanske kulturne dediš-
čine. Tudi mumijo, ki jo hra-
ni Narodni muzej Slovenije. 
Ko izstopimo iz žleba, smo 
na markirani proti, ki proti 
Velikemu robu pelje iz sme-
ri Vitovlje. Tukaj smo pred 
leti že hodili. Sledimo poti 
skozi gozd, ko dosežemo ka-
mnite skalne pomole, nato 
pa se skozi gozd povzpne do 
golega Velikega robu, kjer je 
križ z vpisno skrinjico.

Z vrha Velikega roba nada-
ljujemo naprej proti vzhodu 
vse tja do Kuclja. Prečna pot 
se vmes kar malce spusti, 
nato pa nas čez kraški trav-
nik popelje vse do vrha Ku-
clja. Naj opozorim, da bodi-
mo z vrha Velikega roba po-
zorni na markacije, saj nas 
lahko zavede dobro uhojena, 
a stara, nič več markirana 
pot, ki z vsakim metrom po-
staja bolj in bolj zaraščena. 

Z vrha Kuclja začnemo 
sestopati nazaj proti Vrtovi-
nu. V zgornjem delu je se-
stop precej strm. Pozorni 
bodimo tudi na tla pod no-
gami, saj je svet tipično kra-
ški in lahko hitro pride do 
zvina noge. 

Na razpotjih sledimo mar-
kacijam za cerkvico sv. Pavla, 
ki stoji na Školju, kjer je tudi 
arheološko najdišče. Školj 
pomeni velika skala in med 
arheološkimi izkopavanji 

je bilo odkrito, da so ljudje 
tukaj živeli že pred več kot 
3500 leti. Pod školjem je vo-
dila rimska cesta iz Ogle-
ja proti Emoni. Med 4. in 7. 
stoletjem je na školju stalo 
mestece, kamor so se ljudje 
umaknili pred hordami bar-
barov. Danes na sredi školja 
stoji obnovljena cerkvica sv. 
Pavla. To je zelo eminentna 
lokacija z bogatimi razgledi 
po spodnji Vipavski dolini. 
Zgodovina cerkve ni znana. 

Verjetno je bila zgrajena v 
srednjem veku, na rimskih 
zgodnjekrščanskih teme-
ljih. Svetišče je bilo posveče-
no leta 1521. 

Sestopimo do vasi in sle-
dimo smeri proti Vrtovinu. 
Zadnjih nekaj sto metrov 
hodimo po cesti. 

Nadmorska višina: 1237 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki rob (1237 m n. m.) in Kucelj (1237 m n. m.)

Tam, kjer je burja doma
Tura nad Vipavsko dolino. Če ujamemo pravi čas, bomo bogato nagrajeni s čudovito floro, ki jo bomo 
lahko občudovali na Čavenskem pogorju. 

Križ na velikem robu / Foto: Jelena Justin

Križ na Kuclju / Foto: Jelena Justin

Školj sv. Pavla nad Vrtovinom / Foto: Jelena Justin

Grega Flajnik

Slovenska Dirka po Franciji
Končano je. Za nami so tri-

je naporni tedni, ki so jih ko-
lesarji preživeli na Dirki po 
Franciji; in naporni tudi za 
nas, ki smo trepetali pred-
vsem pred televizijskimi za-
sloni. Letos smo imeli res ve-
liko razlogov za spremljanje 
kolesarjev, saj sta naša Pri-
mož in Tadej nedvomno do-
segla najbolj viden rezultat na 
največjem tekmovanju v ko-
lesarstvu – Tour de France. 
»Piše se zgodovina Sloven-
skega kolesarstva« in »epski 
dvoboj naših« smo večkrat 
slišali komentatorje. 

In res gredo človeku kocine 
pokonci, ko naš kolesar Tadej 
Pogačar v rumenem dvigne 
slovensko zastavo pred Sla-
volokom zmage v Parizu, mi-
lijoni gledalcev pa to gledajo 
po televiziji. Povrhu tega je 
tudi drugouvrščeni Slovenec 
– veliki športnik Primož Rog-
lič, ki je pravzaprav najbolj za-
služen, da smo Slovenci tako 
navdušeni nad kolesarstvom, 
saj nam je v zadnjih letih vlil 

samozavest. Dokazal, da se 
naši kolesarji lahko potegu-
jejo za prva mesta na največ-
jih svetovnih tekmovanjih. 
Primož je pokazal, kako velik 
človek je, ko je športno priz-
nal poraz in iskreno čestital 
Tadeju za neverjeten uspeh. 
To zmorejo samo veliki in mi, 
gledalci, ki smo na kavčih tre-
petali, se lahko samo učimo.

Prvič smo trepetali, ko je 
Primož zmagal v četrti etapi. 
Vedeli smo, da je v izvrstni 
formi, a poškodba nekaj te-
dnov pred startom nas je pus-
tila v negotovosti. Ko je v de-
veti etapi oblekel rumeno 
majico, smo se pomirili in še 
bolj navijali. Primoževa ekipa 
Jumbo-Visma je opravila ve-
liko delo, ko so skupaj branili 
majico, a na koncu so vedno 
odločile noge kapetana Pri-
moža, ki je vsakič znova do-
kazal, da je v vrhunski formi 
in velik borec.

Tadej Pogačar je imel na vi-
dez lažje delo, saj se »samo« 
sledil Primožu. A v prvih 

etapah je imel veliko smole 
z defekti. Takrat je bil pogos-
to ob njem Jan Polanc, ki mu 
je pomagal pri zmanjševa-
nju zaostanka. Janu smo lah-
ko vsi hvaležni za opravlje-
no delo. Tadej je v 13. etapi iz-
ničil skoraj ves zaostanek za 
Primožem. Takrat smo prvič 
pomislili, da ga lahko pre-
maga. A v 17., kraljevski eta-
pi se je Primož boril kot lev 
in v zadnjih kilometrih bru-
talnega vzpona na Col de la 
Loze (2304 m n. m.) pridobil 
še nekaj sekund. Tadej je na-
pad ubranil in ta dan oblekel 
celo pikčasto majico kot naj-
boljši hribolazec. 

Nato se je v soboto na kro-
nometru zgodil »epski pre-
obrat«, ko je Tadej na peda-
le pritiskal kot v transu, Pri-
mož pa, vidno utrujen od bra-
njenja rumene majice in na-
padov sotekmovalcev na ces-
ti in predvsem tujih medijev, 
ni bil najbolj svež. 

Čestitke tudi Luki Mez-
gecu, ki je v 14. in 19. etapi 

osvojil drugo mesto; s tem, 
da je bil najboljši v ciljnem 
sprintu. Obakrat mu je prvo 
mesto vzel pobeg Danca An-
dersena. 

Velik poklon tudi Mateju 
Mohoriču za dobro opravlje-
no nalogo. Tudi Matej je spo-
soben narediti viden rezultat 
na večjih tekmovanjih, a tok-
rat je imel vlogo pomočni-
ka in je vse moči podredil ci-
lju svojega kapetana Mikela 
Lande. Matej je tako močno 
vlekel skupino, da so ga tova-
riši iz ekipe rotili, naj zmanj-
ša tempo.

To je res zgodovinski tre-
nutek za naše kolesarstvo. 
Leta 2008, ko je Tadej Va-
ljavec osvojil deseto mes-
to, smo mnogi mislili, da bo 
kaj takšnega težko ponovi-
ti. A letos so naši junaki do-
kazali, da se lahko uvrstijo 
precej više. Nova generaci-
ja s Primožem na čelu nam 
dokazuje, da so lahko še bolj-
ši. Z veseljem pričakujem, 
kaj nam bo v naslednjih letih 

pokazal Tadej Pogačar. A kaj 
več sploh lahko sploh še do-
seže? Tako z lahkoto, kot je 
letos zmagal in ob tem osvo-
jil še dve majici, belo in pi-
kčasto, ne bo šlo več. Brani-
ti je vedno težje kot neobre-
menjeno napadati, to je letos 
spoznal Primož. 

Naši kolesarji so z uspehi 
na letošnjem Touru ogrom-
no prispevali k popularizaci-
ji kolesarstva. Upam, da bodo 
to finančno občutili tudi naši 
kolesarski klubi, ki večino-
ma z minimalnimi sredstvi 
vzgajajo mlade kolesarje, in 
bomo lahko tudi čez deset let 
navdušeno spremljali naše. 

Celoten spektakel je tako 
in tako en velik šov za gledal-
ce, ki bomo najbrž še kar ne-
kaj časa podoživljali dogodke 
na letošnji Dirki po Franciji. 
Kolesarji pa so z mislimi že 
na svetovnem prvenstvu, ki 
se začne ta četrtek. Takrat se 
bodo karte na novo premeša-
le. Jaz bom navijal za Mateja, 
ki je fant od fare – Besniške.
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Simon Šubic

Kranj – Z zaslišanjem prič 
se je včeraj na kranjskem 
okrožnem sodišču nadalje-
valo ponovno sojenje kranj-
skogorskemu županu Jane-
zu Hrovatu zaradi domnev-
ne preprečitve uradnega de-
janja uradni osebi, ker naj bi 
aprila 2017 ob nedovoljeni 
akciji čiščenja poti v Malo Pi-
šnico odrinil okoljevarstve-
nega nadzornika Triglavske-
ga narodnega parka (TNP) 
Rada Legata, da je ta padel 
po pobočju ter si poškodo-
val desno zapes tje in des-
no ramo. Na prvem sojenju 
je bil Hrovat oproščen, ker 
niso bili podani vsi zakonski 
znaki kaznivega dejanja, saj 
po oceni sodišča Legat tedaj 
ni izvajal uradnega dejanja. 

Po pritožbi tožilstva je si-
cer višje sodišče v Ljublja-
ni sodbo razveljavilo in jo 
vrnilo v ponovno obravna-
vo prvostopenjskemu sodi-
šču, ob tem pa nakazalo, da 
bi bila morda potrebna mo-
difikacija konkretnega opi-
sa kaznivega dejanja. To je 
okrajna državna tožilka Lea 
Martinjak konec avgusta 
tudi storila, tako da po no-
vem županu očita, da naj bi 
Legatu, s tem ko naj bi ga od-
rinil s poti, preprečil izved-
bo prekrškovnega postopka. 
V prvotni obtožnici je Hro-
vatu tožilstvo očitalo, da naj 
bi s svojim dejanjem oko-
ljevarstvenemu nadzorniku 
preprečil, da ta prepreči ne-
dovoljeno delovno akcijo na 
varovanem območju TNP. 

Po mnenju obrambe 
takšna modifikacija ob-
tožbe ni dopustna in krši 

obdolženčevo pravico do 
obrambe, je v odgovoru po-
udaril Hrovatov zagovornik 
Luka Podjed. Po odvetniko-
vih besedah je treba v skla-
du z uveljavljeno sodno pra-
kso vsako spremembo ob-
tožbe razlagati restriktivno, 
v tej zadevi pa da tožilstvo 
ni pojasnilo, na kakšnih dej-
stvih in okoliščinah temelji 
spremenjena obtožba. »Je 
pa dejstvo, da ta sprememba 
očitno ne temelji na tožilski 
oceni izvedenih dokazov, 
temveč je utemeljena na 
pravnem naziranju višjega 
sodišča, kar pa ni razlog oz. 
podlaga za spremembo ob-
tožbe po 344. členu zakona 
o kazenskem postopku,« je 
dejal Podjed, ki se je sklice-
val na judikat vrhovnega so-
dišča iz leta 2013. »Obram-
ba ocenjuje, da je spremem-
ba obtožbe v obdolženčevo 
škodo, saj je očitno, da želi 

tožilstvo kriminalizirati opi-
sano kaznivo dejanje, ki v te-
kstu prvotne obtožbe sploh 
ni imelo vseh znakov kazni-
vega dejanja,« je še povedal. 

Sodnica Polona Kukovec 
je odgovorila, da se z obram-
bo deloma strinja in da gre 
tudi po njenem mnenju za 
mejno zadevo, a da se izve-
dena modifikacija obtožbe 
naslanja na pristop višjega 
sodišča, ki ima očitno zelo 
veliko toleranco do opisa ka-
znivega dejanja. 

Včeraj so med drugim 
ponovno zaslišali okolje-
varstvenega nadzornika 
TNP Antona Štularja, ki je 
bil prisoten na kraju spor-
nega dogodka v Mali Pišni-
ci pred tremi leti in pol. Po-
vedal je, da se dogajanja po 
tolikšnem času ne spominja 
več dobro. »Kar mi je ostalo v 
spominu, je, da na kraju nis-
mo mogli izpolniti plačilnih 

nalogov, ker stranke niso so-
delovale. Nihče nam ni že-
lel dati svojih podatkov ozi-
roma osebnega dokumen-
ta. Ne spomnim se, koliko 
osebam sem sicer rekel za 
podatke, niti se ne spom-
nim, koliko plačilnih nalo-
gov sem imel tedaj s seboj,« 
je dejal.

Klemen Zupančič, kranjs-
kogorski gorski reševalec, ki 
se je aprila 2017 udeležil de-
lovne akcije, pa je povedal, 
da njega tedaj ni nihče poz-
val, naj pokaže osebni doku-
ment. »Ko je nadzornik re-
kel, da nas bo vse legitimiral, 
je Jani (župan Janez Hrovat, 
op. p.) rekel, da se bo on le-
gitimiral v imenu vseh. Vi-
del sem, da je enemu nad-
zorniku tudi izročil knjiži-
co. Domnevam, da je šlo za 
osebni dokument, saj bi jo 
sicer nadzornik gotovo zavr-
nil,« je razložil. Spomnimo: 
oškodovanec Rado Legat je 
na prvem sojenju dejal, da 
naj bi se župan tedaj identi-
ficiral le z vizitko. 

Zupančič je včeraj na sodi-
šču še pojasnil, da je kasneje 
po pošti prejel plačilni nalog 
zaradi omenjenega dogod-
ka, a mu je tedaj župan na-
ročil, naj plačilni nalog pri-
nese kar njemu. Na vpraša-
nje župana Hrovata, kdaj je 
bilo nazadnje ogroženo člo-
veško življenje na še vedno 
neurejeni poti v Malo Pišni-
co, pa je odgovoril, da ravno 
minulo nedeljo zvečer, ko so 
morali gorski reševalci, med 
njimi je bil tudi sam, reševa-
ti tri osebe, ki so se zaplezale 
na zahtevnem terenu. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
novembra. 

Obramba: sprememba 
obtožbe je nedopustna
Na ponovljenem sojenju kranjskogorskemu županu Janezu Hrovatu, ki naj bi pred tremi leti in pol 
v Mali Pišnici s planinske poti odrinil okoljevarstvenega nadzornika TNP, je prišlo do spremembe 
obtožbe, ki jo obramba ocenjuje za nedopustno.  

Odvetnik Luka Podjed (desno) zatrjuje, da tožilstvo z 
nedopustno spremembo obtožbe krši pravico župana 
Janeza Hrovata (levo) do obrambe. / Foto: Simon Šubic (arhiv)

Simon Šubic

Kranjska Gora – Za gorenj-
skimi gorskimi reševalci je 
naporen konec tedna, saj so 
v gorah posredovali kar de-
vetkrat, šestkrat tudi s po-
močjo helikopterja.  

Ekipa za helikoptersko re-
ševanje je z vojaškim heli-
kopterjem v soboto z Brni-
ka najprej poletela na Kre-
darico, kjer si je planinka 

poškodovala koleno, v koči 
pa je bil tudi planinec s teža-
vami s srcem. Sledila je in-
tervencija pod Vodnikovim 
domom na Velem polju, od 
koder so odpeljali planinko s 
poškodovano glavo. Na poti 
na Bovški Gamsovec je po-
poldan planinca obšla sla-
bost. Tudi ponj so odšli s he-
likopterjem. Helikopterski 
prevoz v bolnišnico je potre-
boval tudi plezalec, ki se mu 

je v plezališču Bela peč od-
krušila skala in je padel dvaj-
set metrov globoko. Zvečer 
pa sta se na Tominškovi poti 
s Kredarice proti dolini na vi-
šini okoli 1400 metrov izgu-
bila planinca. Poiskali so ju 
gorski reševalci iz Mojstra-
ne in ju pospremili v dolino. 

V nedeljo je vojaški heli-
kopter z dežurno ekipo gor-
skih reševalcev z brniške-
ga letališča poletel pred 10. 

uro. Njihovo pomoč je potre-
bovala planinka z zvitim gle-
žnjem. Popoldan si je na pla-
ninski poti od Doma na Pla-
niki proti Konjskem sedlu 
planinka poškodovala nogo. 
Tudi njo so s helikopterjem 
prepeljali v jeseniško bolni-
šnico. Škofjeloški gorski re-
ševalci so v nedeljo popoldan 
na območju Starega Gradu 
pri Lubniku poiskali planin-
ca, ki je zašel s poti. Nepo-
škodovanega so pospremili 
v dolino. Na območju Male 
Pišnice pa so na zahtevnem 
terenu obtičali trije planinci. 
Gorski reševalci iz Kranjske 
Gore so jih na klasični način 
rešili in nato nepoškodova-
ne pospremili v dolino.

Konec tedna devet reševanj
Dežurna ekipa gorskih reševalcev je minuli konec tedna z Brnika šestkrat 
poletela v gore, še trikrat pa so planince reševali na klasičen način.  

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v petek obravnavali več 
sumljivih ravnanj. Na par-
kiriščih trgovskih centrov 
v Kranju so tujci ljudem v 
prodajo ponujali posode, 
nože, obleke in druge pred-
mete domnevno priznanih 
znamk. Na Primskovem so 
tujci uporabljali siv osebni 
avtomobil znamke BMW, na 
Savski loki pa črn Fiat 500. 

Na Koroški Beli na Jeseni-
cah pa je ženska od občanke 
prosjačila za blago in denar, 

nato pa z okenske police po-
skušala odtujiti stvari. Šlo 
naj bi za vozilo Citroën rde-
če barve. 

V nobenem od dogodkov 
k sreči ni prišlo do oškodo-
vanja, so sporočili policisti, 
ki svetujejo, da ne kupuje-
te stvari od naključnih pro-
dajalcev, sploh ne od tujcev, 
ker se lahko izkaže, da bla-
go ni pričakovane kakovo-
sti ali pa je sumljivega izvo-
ra. Sume kaznivih dejanj ta-
koj prijavite na interventno 
številko 113, še poudarjajo na 
policiji.

Sumljivi prodajalci

Nemški Rovt – V gozdu na Nemškem Rovtu so v soboto našli 
mrtvega moškega. Okoliščine kažejo, da gre pri smrti za bole-
zenski vzrok, so sporočili policisti. Odrejena je bila sanitarna 
obdukcija.

V gozdu našli mrtvega moškega

Bled – V petek popoldan so v gozdu na Taležu našli ročno 
bombo Miles iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika 
Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi Gorenjske in Ljubljanske regije sta bombo uničila na 
varnem mestu.

Bomba na Taležu

Kranj – V soboto okoli 19.30 je neznani storilec v trgovini v 
Stražišču pri Kranju na drzen način ukradel denar. Ko se je 
trgovka ukvarjala s stranko, je stopil k blagajni in iz nje vzel 
bankovce. Šlo naj bi za mlajšo osebo, ki je bila oblečena v 
temno trenirko, so sporočili s policije. Poškodovan ni bil nihče.

Iz blagajne vzel denar

Simon Šubic

Kranj – V soboto zvečer se je 
pri mostu čez reko Kokro na 
Partizanski cesti v Kranju 
lažje poškodoval moški, ki 
je zdrsnil po strmem pobo-
čju. Kranjski poklicni gasilci 
so ga s pomočjo dvigala dvig-
nili na most in ga predali v 

oskrbo reševalcem Nujne 
medicinske pomoči Kranj.

V okolici Kranja je v sobo-
to ženska padla z višine in 
se poškodovala. Med vzpe-
njanjem po lestvi je izgubi-
la ravnotežje, so razložili po-
licisti. Ti so isti dan obravna-
vali še padec z nižje višine. 
Zgodilo se je med igro. 

Zdrsnil pod most

Kranj – Kranjski kriminalisti so v petek ustavili voznika oseb-
nega avtomobila, pri katerem so našli 17 zavitkov prepovedane 
droge kokain. Drogo so seveda zasegli, moškega pa obrav-
navajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene 
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Pri sebi imel sedemnajst zavitkov kokaina

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so v nedeljo opol-
dan prejeli prijavo o voz-
niku, ki je vozil zelo neza-
nesljivo. Ko so ga ustavili, 
so ugotovili, da je kljub ve-
ljavnemu ukrepu preneha-
nja veljavnosti vozniške-
ga dovoljenja z odložitvijo 
vozil pijan. Preizkus alko-
holiziranosti je namreč pri 
njem pokazal rezultat 1,36 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. Voznika so domov 

odpeljali svojci. Policija 
opozarja, da voznik v času 
ukrepa ne sme storiti hujše-
ga prekrška, sicer mu vozni-
ško dovoljenje preneha ve-
ljati, prav tako poziva vozni-
ke, naj ne sedejo za volan, če 
so pred tem zaužili alkohol. 

Kranjski policisti pa so v 
nedeljo obravnavali 21-letno 
voznico osebnega avtomo-
bila, ki ni opravila podaljša-
nja vozniškega dovoljenja 
z zdravniškim pregledom. 
Zasegli so ji osebni avtomo-
bil in jo izločili iz prometa. 

Kljub ukrepu vozil pijan
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Kmetijstvo in gozdarstvo

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

POPRAVILA  

KARDANOV

Mesarija Hribar, proizvodnja in prodaja mesnih izdelkov
Marko Dolenc s.p., Predoslje 78, Kranj

041608763
mesarijahribar.predoslje@gmail.com

http://www.facebook.com/hribarpredoslje

Mesarija Hribar je ena izmed 13. certificiranih proizvajalcev Kranjske klobase v Sloveniji.

Mesarija Hribar se nahaja v vasi Predoslje, v neposredni bližini protokolarnega  
objekta Brdo. Hišna specialiteta je Hribarjeva klobasa, ki je letos že sedmič zapored  

na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju prejela zlato priznanje.

SREBRNO PRIZNANJE
Gorenjska klobasa 
Budjola iz plečeta

Domača suha klobasa 

ZLATO PRIZNANJE
Hribarjeva klobasa
Boštarjeva klobasa

Dimljen svinjski hrbet
Budjola iz vratu

BRONASTO PRIZNANJE
Domača klobasa v zaseki

SREBRNA MEDALJA
Hribarjeva klobasa

Hrenovka v naravnem ovoju
Telečja hrenovka v naravnem 

ovoju
Želodček s kašo
Markova salama

Cveto Zaplotnik

Bitnje – Kmetijsko gozdarski 
zavod (KGZ) Kranj, kmetija 
Šifrer iz Žabnice in seme-
narske hiše, ki kmetije oskr-
bujejo s koruznim seme-
nom, so v sredo na Šifrer-
jevi njivi v Bitnjah pripravi-
li tradicionalno strokovno 
srečanje pridelovalcev koru-
ze. Udeleženci so si ogledali 
poskusni nasad z 28 hibridi 
iz šestih semenarskih hiš in 
prisluhnili predstavitvi leto-
šnjih pogojev pridelovanja 
koruze in ekonomiki pride-
lovanja. 

Kot je dejala Marija Kalan, 
specialistka za rastlinsko 
pridelavo v KGZ Kranj, so 
bili letos za rast in razvoj 
koruze dobri naravni pogo-
ji. Padavin je bilo dovolj, 

temperature so bile opti-
malne, nadpovprečno je 
bilo tudi sonca. Z bolezni-
mi in škodljivci ni bilo več-
jih problemov. Kar zadeva 
koruznega hrošča, ki ga na 
Gorenjskem spremljajo od 
leta 2007 dalje, ugotavlja-
jo, da se je hrošč na Gorenj-
skem ustalil in da se bodo 
pridelovalci morali navaditi 
z njim živeti. V zadnjih treh 
letih ostaja na približno ena-
ki, a dokaj visoki ravni, pri 
tem pa so med posamezni-
mi lokacijami razlike. Tam, 
kjer pri pridelovanju upošte-
vajo kolobar, je hrošča manj 
kot tam, kjer ne kolobarijo. 

»Letos imamo lepe koru-
ze, pridelek bo dober, obi-
čajno je tako enkrat na deset 
let,« je dejala Kalanova in 
pohvalila pridelovalce, da 
znajo že sami zelo dobro 
določiti, kdaj je koruza pri-
merna za žetev. 

In kako je letos z ekono-
miko pridelovanja koruze? 
Ana Demšar - Benedičič, 
specialistka za ekonomiko 
kmetijstva v KGZ Kranj, je 
dejala, da po analitični kal-
kulaciji Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije znašajo stroš-
ki pridelovanja pri neto hek-
tarskem pridelku petdeset 
ton koruzne silaže (v silosu) 
2210 evrov na hektar, stroš-
ki, zmanjšani za proračun-
ske podpore (subvencije in 
vračilo trošarine), pa nekaj 
manj kot 1900 evrov. Cena, 
ki pokriva spremenljive stro-
ške pridelovanja, pa zna-
ša okrog 1100 evrov na hek-
tar. A ker je letos dobra leti-
na in bo ponudba verjetno 
celo večja od povpraševan-
ja, se bo cena stoječe koruze 
na trgu verjetno gibala okrog 
tisoč evrov na hektar.

Srečanje pridelovalcev koruze
Pridelovalci so si ogledali poskusni nasad koruze in prisluhnili predstavitvi letošnjih pogojev 
pridelovanja koruze in ekonomiki pridelovanja. 

Ana Demšar - Benedičič 

Predstavniki semenarskih hiš so predstavili pridelovalcem za gorenjske razmere primerne 
koruzne hibride. / Foto: Gorazd Kavčič 12. stran

Fo
to

: C
ve

to
 Z

ap
lo

tn
ik



12 Gorenjski glas
torek, 22. septembra 2020KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO info@g-glas.si

NI SEJMA, NI SKRBI

ROBUST ROADSHOW
 2020

 
 
 
 

www.robust.si

KDAJ: 24. 9. 2020  11.–16. ure
KJE: BELEHARJEVA CESTA 6a,  ŠENČUR

RE
TR

A
, D

.O
.O

., 
PR

A
PR

O
TN

A
 P

O
LI

C
A

 3
4,

 C
ER

KL
JE

 N
A

 G
O

RE
N

JS
KE

M

KOLESNE IN VLEČNE 

GOZDARSKE VERIGE  

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

OPREMA ZA VARNO  

DELO V GOZDU 

Cveto Zaplotnik

Kranj – V zbornici so načrto-
vali volitve v zbornične orga-
ne, to je v svet zbornice in 
v svete območnih enot, že 
spomladi, a jih zaradi epi-
demije covida-19 niso mogli 
izpeljati, zato je državni zbor 
z zakonom organom zbor-
nice podaljšal mandat do 1. 
novembra. Upravni odbor 
zbornice je po koncu epide-
mije razpisal nove volitve, ki 
bodo za kmete in druge fizi-
čne osebe (prva volilna sku-
pina) v nedeljo, 4. oktobra, 
za podjetja, zadruge in dru-
ge pravne osebe (druga volil-
na skupina) pa v sredo, 30. 
septembra. Volilna komisi-
ja je kandidature že potrdila 
kandidature oziroma kandi-
datne liste.

Kandidati za svet KGZS 

V volilni (območni) eno-
ti Kranj, ki pokriva območje 
osemnajstih občin oziroma 
petih upravnih enot – Jese-
nice, Radovljica, Tržič, Kranj 

in Škofja Loka, bodo kmetje 
v svet KGZS izvolili tri čla-
ne, podjetja, zadruge in dru-
ge pravne osebe pa enega. 
Kmetje bodo lahko izbira-
li med sedmimi listami, na 
vsaki so po trije kandidati. 
Na Kmečki listi – društva za 
razvoj kmetijstva in podeže-
lja so Igor Kuralt iz Žabnice, 
Primož Šimenec z Olševka 
in Janko Golorej iz Vokle-
ga, na listi Društva Forum 
za kmetijstvo in podeželje 
SDS so Anže Perčič iz Seni-
čnega, Štefan Dežman iz 
Radovljice in Janez Boga-
taj iz Palovič, na listi Kme-
čkega društva Nove Sloveni-
je so Martin Križnar iz Kra-
nja, Andrej Ogrin iz Bohinj-
ske Bistrice in Ciril Peter-
nel iz Drage, na listi Druš-
tva SKZ – Slovenska kme-
čka zveza so Janko Jeglič iz 
Podbrezij, Viktor Markelj iz 
Potoka in Jože Soklič s Sela 
pri Bledu, kandidati Druš-
tva članov sindikata kme-
tov so Stanislav Bergant iz 
Kokre, Jožef Perne iz Loma 

pod Storžičem in Petra Poto-
čnik s Hotavelj, Listo zadru-
žnikov – društva za razvoj 
zadružništva in kmetijstva 
sestavljajo Dušan Pintar iz 
Gorenje vasi, Janez Šebat iz 
Smokuča in Janez Zmrzli-
kar iz Hrastja, na listi Druš-
tva slovenski kmet pa so 
Rok Roblek iz Bašlja, Robert 
Golc s Spodnjega Brnika 
in Janez Benedičič iz Mar-
tinj Vrha. In kdo so gorenj-
ski kandidati pravnih oseb 
za svet KGZS? To so: Janez 
Šimenc – Župnija Kranjska 
Gora, Jernej Marenk – Žup-
nija Cerklje, Janez Porenta 
– KGZ Sloga Kranj, Mirko 
Jenko – KZ Cerklje in Drago 
Česen – KZ Križe.

Kandidati za svet 
Območne enote Kranj

V svet območne enote 
Kranj bodo kmetje izvoli-
li deset članov, pravne ose-
be pa enega. Kmetje bodo 
lahko izbirali med sedmi-
mi listami, na katerih je sku-
pno 56 kandidatov. Na listi 

Društva slovenski kmet so 
Jože Mulej s Sela pri Bledu, 
Barbara Lombar iz Babnega 
Vrta, Janez Jenko iz Goren-
je vasi - Reteč, Anže Legat iz 
Hraš, Janez Škrjanc iz Seni-
čnega, Franci Fon s Spo-
dnjega Brnika, Jaka Bro-
lih z Zgornjega Jezerskega, 
Miha Smolej iz Planine pod 
Golico, Rok Roblek iz Baš-
lja in Robert Golc s Spod-
njega Brnika. Na listi Kme-
čkega društva Nove Slove-
nije je pet kandidatov: Mar-
tin Križnar iz Kranja, Janez 
Jerala iz Mavčič, Ciril Peter-
nel iz Drage, Jožef Skuber 
z Zgornjega Jezerskega in 
Janez Pazlar z Bleda. Lista 
Društva Forum za kmetijs-
tvo in podeželje SDS šteje tri 
kandidate, na njej so: Anže 

Perčič iz Seničnega, Janez 
Bogataj iz Palovič in Šte-
fan Dežman iz Radovljice. 
Na listi Društva članov sin-
dikata kmetov so Stanislav 
Bergant iz Kokre, Jožef Per-
ne iz Loma pod Storžičem, 
Petra Potočnik s Hotavelj, 
Marija Bergant iz Kokre, 
Irena Vrhunc iz Podblice, 
Janez Smrtnik s Spodnje-
ga Jezerskega, Marko Kuhar 
z Ambroža pod Krvavcem, 
Ivana Repinc z Raven v Bohi-
nju, Rafael Torkar iz Smole-
ve in Stanko Lotrič z Jamni-
ka. Na Kmečki listi – društva 
za razvoj kmetijstva in pode-
želja kandidirajo Igor Kuralt 
iz Žabnice, Primož Šimenec 
z Olševka, Zvonko Dolinar 
iz Stare Oselice, Luka Kli-
nar iz Plavškega Rovta, Mar-
ko Gasser iz Zgornjih Danj, 
Marjan Fister z Ovsiš, Vili 
Režek s Kamenj, Franc Kern 
iz Srednje vasi pri Šenčurju, 
Franc Kalan s Suhe pri Ško-
fji Loki in Janko Golorej iz 
Voklega. Listo Društva SKZ 
– Slovenske kmečke zveze 

sestavljajo Viktor Markelj 
iz Potoka, Marko Kern iz 
Velesovega, Mojca Slivnik 
iz Podhoma, Nejc Dolenc 
iz Vrbenj, Franc Čebulj iz 
Adergasa, Jože Soklič s Sela 
pri Bledu, Marjan Čadež iz 
naselja Na Logu, Aleš Šif-
rer iz Žabnice, Ana Jeglič 
iz Podbrezij in Alojzij Ješe 
z Jame. Lista zadružnikov 
– društva za razvoj zadru-
žništva in kmetijstva šte-
je osem članov, to so Janez 
Šebat iz Smokuča, Marko 
Jagodic iz Selc, Janez Zmr-
zlikar iz Hrastja, Matej Kne 
s Cerkljanske Dobrave, Vin-
ko Toman z Brega pri Žirov-
nici, Dušan Pintar iz Goren-
je vasi, Franc Kuralt z Zgor-
njega Brnika in Janez Mar-
tinčič z Dolgih Njiv. Kan-
didati pravnih oseb so Dra-
go Česen – KZ Križe, Jer-
nej Marenk – Župnija Cer-
klje, Janez Šimenc – Žup-
nija Kranjska Gora, Slavko 
Rabič – KGZ Sava Lesce in 
Janez Porenta – KGZ Sloga 
Kranj.   

Znani kandidati za volitve v zbornico
Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je že potrdila kandidature za volitve v svet zbornice ter v svete trinajstih območnih enot.

»Ta cena je nižja kot v 
letih, ko je koruzne silaže 
manjkalo, takrat se je giba-
la od 1200 do 1300 evrov za 
hektar,« je dejala Ana Dem-
šar - Benedičič. Kmete je 
tudi pozvala, da naj bodo na 
kmetijah pozorni na stroške 
pridelovanja, ki niso samo 
direktni pridelovalni stroš-
ki (seme, gnojila, škropiva, 
gorivo ...), pač pa tudi stal-
ni stroški, predvsem stroški 
amortizacije strojev. Dodala 
je še, da naj tudi glede posa-
meznih kmetijskih opravil 

izračunajo, kaj se jim bolj 
splača. Kot primer je naved-
la setev koruze – ali se bolj 
splača kupiti svojo sejalni-
co ali najeti storitev. Izraču-
ni so seveda bolj naklonjeni 
najetju storitev. Ekonomika 

naj bo po mnenju Benediči-
čeve tudi pomemben krite-
rij pri odločitvi nakupa kme-
tijske mehanizacije, predv-
sem glede zmogljivosti stro-
jev. Te naj ustrezajo potre-
bam kmetije.

Srečanje pridelovalcev koruze
11. stran

Primerjava podatkov iz analitičnih kalkulacij 
Kmetijskega inštituta Slovenije kaže, da so bili letos 
pri pridelovanju koruze za siliranje stroški za seme 
za 2,5 odstotka višji kot pred petimi leti, stroški za 
fitofarmacevtska sredstva so bili višji za 1,7 odstotka, 
stroški domačega dela pa so bili zaradi zvišanja 
povprečne letne plače višji za dva odstotka. Stroški za 
gnojila so bili nižji za 5,4 odstotka.

Ivan Tičar iz Voklega, ki 
je tri mandate zapored 
vodil svet Območne 
enote Kranj, tokrat na 
volitvah ne kandidira.
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S
amohodne motorne kosilnice, ki so v naše hribe 
začele prihajati v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, so omogočile učinkovitejšo košnjo 
(ne lažjo) in nadomestile številne kosce, ki so 

se odšli preživljat med semaforje in asfalt. Grabljenje 
in spravilo pokošene krme se je do nedavnega oprav-
ljalo z nekakšnimi pol rešitvami, dragimi in ne preveč 
učinkovitimi. Uporaba klasične kmetijske tehnike, pri 
kateri so junaki tvegali glavo in traktor za plast sena, ni 
bila bistveno manj učinkovita od uporabe drage special-
ne mehanizacije, ker je bila najcenejša krma praviloma 
kup ljena. Nekaj let nazaj, mogoče desetletje, so se na 
trgu pojavili pobiralni zgrabljalniki, ki so v kombinaciji z 
zobatimi kolesi na samohodnih kosilnicah povsem spre-
menili način in učinek spravila krme s strmih travnikov 
in senožet. V nasprotju s soncem, ki vzhaja na vzhodu, 
je ta tehnologija k nam prišla iz severozahoda in v hipu 
osvojila srca številnih hribovcev, ki jim je nakup začuda 
preprečila samo cena želene naprave. K sreči razvoj dela 
tudi za hribovce, saj je ponudnikov tovrstnih grabelj vedno 
več, kar pomeni ugodnejšo ceno za boljšo tehniko. Lahko 
se po hvalimo, da se je izdelovalec tovrstnih naprav našel 
tudi pri nas. To je podjetje Lavrih iz Srednjega Brda nad 
Hotavljami v Poljanski dolini, ki lahko svoje izdelke pre-
izkusi v praksi tudi doma. Pobiralne zgrabljalnike so po-
leg tračnih obračalnikov začeli izdelovati pred nekaj leti, 
s pomočjo nenehnega razvoja in prilagajanja potrebam 
kupcev pa lahko danes ponudijo trgu dva tipa pobiralnih 
zgrabljalnikov, od katerih je manjši namenjen priklopu na 
samohodne kosilnice, večji pa traktorjem. Bistvo pobiral-

nih zgrab ljalnikov je v tem, da rotorska pobiralna naprava 
seno pobere s tal, ga približa vertikalno nameščenemu 
transportnemu traku, ki ga odloži na kup ob strani stroja. 
Ta kup potem zgrabljalnik s pomočjo odrivne deske po-
tiska po bregu navzdol. V nasprotju s klasičnimi zgrabljal-
niki, pri katerih je treba po nekaj prehodih zgrabljeno seno 
odstraniti, pobiralni zgrabljalnik pred seboj lahko potiska 
veliko količino sena in tako hkrati čisto pograbi ter trans-
portira seno s celotnega pobočja do tja, kamor se lahko 
varno pripeljemo z vozom. Kot že zapisano, pri Lavrihu 
izdelujejo dve vrsti pobiralnih zgrabljalnikov s komercial-
nim imenom AlpFlow. Napravi se med seboj razlikujeta v 
delovni širini (158 oz. 220 cm), potrebni minimalni moči 
pogonskega agregata (7 oz. 10 kW) in seveda posledično 
tudi po učinku, kjer razmere to dopuščajo. Obema stro-
jema je skupna robustna izdelava z rotorsko pobiralno 
napravo in vertikalno nameščenim transportnim trakom, 
tako da teža sena stroj obremenjuje minimalno. Višino 
pobiranja krme uravnavamo s pomočjo nastavljivih pod-
pornih koles, na stroju nameščenih tako, da pridelka nikoli 
ne tlači. Kljub robustnosti je konstrukcija AlpFlowa lahka, 
majhna dolžina stroja pa omogoča odlično manevriranje 
po zahtevnem terenu. Oba stroja sta gnana preko kardan-
ske gredi s 540 obrati na minuto. Priklop zgrabljalnika na 
pogonski stroj je univerzalen, po potrebi ga lahko zamen-
jamo, tako da se AlpFlow lahko priključi na vse delovne 
stroje. Vertikalni transportni trak je gnan s pomočjo av-
tonomnega hidravličnega sistema grabelj. Upravljamo ga 
zelo enostavno s pomočjo ročice, ki krmili hidro motor. 
Kot dodatno opremo imata oba stroja možnost names-

titve bočnih zaves, ki omogočajo nakladanje sena direktno 
na zgrabljalnik in s tem transport sena s posebno težko 
dostopnih mest. Opcija omogoča tudi prenos kupov sena, 
ko so le-ti preveliki za potiskanje. V preizkus smo dobili 
manjši pobiralni zgrabljalnik AlpFlow, ki je s svojo širino 
160 cm (delovna širina 158 cm) in višino 110 cm primeren 
za priklop na samohodne kosilnice. S svojo maso 123 kg 
naj bi bil celo najlažji stroj, dostopen na trgu. Po navedbah 
proizvajalca lahko v eni uri pograbi slab hektar travnikov 
(0,94 ha/h), kar je v strminah zavidanja vreden učinek. 
Grablje na pogonski stroj namestimo enostavno in hitro s 
pomočjo vijakov. Možna je tudi uporaba hitrega priklopa, 
kar pa poveča skupno dolžino stroja in ne prispeva k večji 
učinkovitosti. Potrebna je še namestitev krmilne ročice 
za upravljanje hidro motorja, nastavitev višine pobiranja 
s pomočjo nastavljivih podpornih koles in grabljenje se 
lahko začne, seveda pa priporočamo tudi uporabo zeta 
ali sina. Pri sorazmerno nizkih obratih pogonskega stroja 
pobiralni zgrabljalnik AlpFlow krmo grabi čisto in kako-
vostno. V njej ni nečistoč, saj padejo na tla. Smer vrtenja 
transportnega traku in s tem odlaganja sena na stran 
stroja enostavno krmilimo s pomočjo ročice, nameščene 
na pokrovu stroja. Kup krme, ki jo pred seboj po strmini 
ob hkratnem grabljenju na čisto lahko potiska AlpFlow, 
je, lahko rečemo, občudovanja vreden, še posebno če je 
seno že suho. Na ravnini lahko AlpFlow uporabljamo kot 
klasični zgrabljalnik, ni pa namenjen odrivanju sena po 
pobočju navzgor. Uporaba bočnih zaves se je za transport 
manjših količin sena obnesla. Stroj je med preizkusom de-
loval brezhibno, upravljanje je enostavno, prav tako tudi 
vzdrževanje. Pobiralni zgrabljalnik AlpFlow 158 ima samo 
en mazalni čep, in sicer na vpetju za pogonske stroje. 
Hidravlično olje (4 l) je treba zamenjati na vsakih sto de-
lovnih ur, ostalo vzdrževanje (čiščenje, napenjanje traku 
...) ob uporabi zdrave pameti izvajamo po potrebi. Učinek 
stroja je odličen in AlpFlow nadomesti kar lepo število 
grabcev in grabljic. Grabljenje sena na strmih senožetih 
in travnikih še nikoli ni bilo tako hitro, učinkovito, čisto in 
nenazadnje tudi udobno. Po mnenju avtorja tega zapisa 
so pobiralni zgrabljalniki najpomembnejša izboljšava pri 
spravilu sena s strmin po uvedbi motornih kosilnic tam 
daleč v prazgodovini. Zato vsem, ki še niste obupali nad 
kmetovanjem v hribih, priporočam vsaj preizkus, če že ne 
nakup pobiralnega zgrabljalnika.

Pobiralni zgrabljalnik AlpFlow 
Spravilo krme s strmih travnikov je bilo in bo težko opravilo. Fizično, s strani tistih, ki ga izvajajo, velikokrat tudi psihično težko delo  
med »poznavalci« sicer še vedno velja za romantično opravilo, pri katerem gredo možgani na pašo. Ljudi, ki bi v rokah znali držati koso  
in prav obrniti grablje, praviloma ni več, pravi kmetje, nosilci razvoja nacionalnega kmetijstva, pa se s takimi dejavnostmi ne ukvarjajo in 
včasih celo nekoliko zviška gledajo na bučmane, ki o tem sploh še govorijo.
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RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si

Ozimna žita Agrosaat

Najboljša izbira za jesensko s
ete

v!

PRIPOROČAMO:
Ječmen: SANDRA, VALERIE, JULE, AZRAH, BAZOOKA (H)
Tritikala: RIPARO  ∙ Rž: ELEGO, BINNTTO (H)
Oves: EAGLE  ∙ Pira: OSTRO
Pšenica: IZALCO, LENNOX,
BERNSTEIN, SOFRU, ALIXAN,
SPONTAN 

Big-bag
pakiranje:

500
kg

Več informacij o ponudbi najdete v prospektu Ozimna žita 2020 in pri s
vetovalni službi A

grosaat.

Podjetje Grapak je zastopnik 
Claasa v Sloveniji. Claas proiz-
vaja žitne in silažne kombajne, 
zeleno tehniko in balirke, hkra-
ti je vodilni proizvajalec traktor-
jev, v zadnjih petnajstih letih so 
jih naredili več kot sto petdeset 
tisoč. 
Del njihove ponudbe je tudi tra-
ktor Arion 400, kompakten pro-

fesionalen traktor za živinorej-
ske in poljedelske kmetije. Izde-
lujejo ga v šestih modelih moči 
od 90 do 140 konjskih moči 
(KM). Pri nas sta najbolje proda-
jana modela Arion 410 z 90 KM 
in Arion 450 s 130 KM. 
Traktor odlikuje štiricilindrs-
ki FPT motor (4500 ccm), ki je 
zmogljiv, varčen, prožen in ima 
zelo dober navor. Ima zelo eno-
staven dostop do vseh vzdrže-
valnih elementov za čiščenje in 
menjavo. 
Zgrajen je tako, da z njim lahko 
delamo manjša in velika dela. 
To omogočajo dovolj velika 
teža (od pet ton naprej), dolga 
medosna razdalja (2,56 metra) 

in dobra razporeditev teže (50 
odstotkov/50 odstotkov) kljub 
kratki celotni dolžini traktorja. 
Traktor poganjata tako ime-
novana Powershift menjal-
nika 16/16 s četrtinkami ali 
24/24 s šestinkami. Vse presta-
ve se upravljajo pod obreme-
nitvijo preko gumba na upra-
vljavski ročici.

Prednji del odlikuje koncept 
pol-šasije, ki omogoča enosta-
ven priklop prednjega naklada-
ča brez dodatnih ojačitev. 
Na voljo so tri hidravlične črpal-
ke – 60 l, 100 l in 110 l LS črpalka 
za najzahtevnejše uporabnike. 
Zadnje hidravlično dvigalo je 
robustno in močno ter ima dvi-
žno silo od 4,5 do 5,7 tone, odvi-
sno od modela. Prednja hidrav-
lika ima dvižno silo 2,8 tone. Zra-
čne in hidravlične zavore za pri-
kolico so serijsko v opremi. Zad-
nji del je lahko dostopen. 
Zaradi nizke skupne višine (od 
252 centimetrov) in nizkega 
težišča je zelo primeren za hri-
bovite terene. 

Značilna je prostorna šestste-
brna kabina s širokim vstopom 
v kabino, ki zagotavlja dobro 
zračnost in pregled na vse stra-
ni. Vsi upravljavski elementi so 
lepo razporejeni na desni strani.
Posebnost je upravljanje stro-
ja z eno ročico. Rečemo ji multi-
funkcijska ročica, s katero nad-
zorujemo menjalnik, hidravli-

čne izhode ter prednje in zad-
njo hidrav liko dvigalo. To nam 
omogoča, da med osnovnim 
opravilom roke ni treba dati z 
ročice. 
Volan se enostavno preklo-
pi, strešno okno in sovozni-
kov sedež sta serijska. Možna 
je panoramska streha. Terminal 
daje podatke o izbiri prestave, 
hitrosti vožnje in položaju zad-
nje hidravlike. 
Velika je tudi izbira dodat-
ne opreme – vzmetena pred-
nja prema, vzmetena kabina, 
panoramska streha za nakla-
dač, navigacija, vsi elektronski 
ventili, dinamično krmiljenje, 
avtomatske funkcije ...

Traktor Claas Arion 410
Traktor je primeren za živinorejske in poljedelske kmetije.

Traktorja iz serije Claas Arion 400 med delom na polju

Cveto Zaplotnik

Kranj – Afriška prašičja kuga 
(AFK) je nalezljiva virusna 
bolezen domačih in divjih 
prašičev, za katero ni cepi-
va. Bolezen ne predstavlja 
nevarnosti za zdravje ljudi, 
a povzroča veliko gospodar-
sko škodo. 

V preteklosti je bila, kot 
pove že ime, omejena na 
Afriko, a se je po vnosu v 
Gruzijo in Rusijo razširila v 
baltske države, na Poljsko, 
Češko, v Romunijo, Srbijo, 
Italijo ... Prejšnji teden so 
prvi primer potrdili v Nem-
čiji, kjer so v deželi Branden-
burg v bližini nemško-polj-
ske meje našli že močno raz-
krojen trup divje svinje, ki je 
bil okužen z virusom kuge. 
Odkar se je kuga pojavila pri 
prašičih na zahodu Poljske, 
je Nemčija vzdolž meje pove-
čala nadzor in začela gradi-
ti ograjo, ki bi preprečeva-
la prehod (okuženih) divjih 
prašičev med državama, na 
tem območju pa je tudi okre-
pila odstrel divjih prašičev. 

Ker je Nemčija ena največjih 
svetovnih izvoznic svinjine, 
se lahko zgodi, da bo bole-
zen ogrozila tako nemški kot 
evropski trg svinjine.

V Sloveniji doslej afriške 
prašičje kuge še niso odkrili, 
vendar pa v upravi za varno 
hrano, veterinarstvo in vars-
tvo rastlin opozarjajo, da šir-
jenje kuge iz vzhoda Evrope 
proti zahodu predstavlja vse 
večje tveganje tudi za doma-
če in divje prašiče v Sloveni-
ji. Na bolezen pri domačih 
prašičih posumijo, če pride 
do nenadnega pogina, ne da 
bi prašiči kazali očitne klini-
čne znake. Prašiči imajo lah-
ko povišano telesno tempe-
raturo, po koži na vršičkih 

uhljev, na repu in na spod-
njih delih okončin, na prsih 
in trebuhu se pojavijo rdeči-
ne, živali so neješče in brez-
voljne, pojavijo se lahko bru-
hanje in driska ter motnje v 
gibanju. Pri divjih prašičih 
se bolezen kaže kot nenaden 
pogin večjega števila živali 
na določenem območju. 

Bolezen povzroča pri 
domačih prašičih predvsem 
gospodarsko škodo – pogin 
živali (smrtnost je lahko tudi 
100-odstotna) pa tudi omeji-
tve pri trgovanju, pri divjih 
prašičih se populacija zara-
di kuge lahko občutno zma-
njša ali celo izgine, na oku-
ženih območjih lahko pride 
tudi do omejitve ali popolne 
prepovedi lova. 

Ker za bolezen ni cepiva 
niti zdravljenja, je najboljši 
ukrep preventiva, pri tem pa 
imajo pomembno vlogo rej-
ci in lovci. Če posumijo pri 
prašičih na afriško prašič-
jo kugo, naj o tem obvestijo 
upravo za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin 
ali center za obveščanje. 

Nevarnost za prašiče
Afriška prašičja kuga se vse bolj širi po Evropi, prvi primer so prejšnji teden 
potrdili tudi v Nemčiji.

V Sloveniji afriške 
prašičje kuge še niso 
odkrili, vendar je širjenje 
kuge iz vzhoda Evrope 
proti zahodu tveganje 
tudi za domače in divje 
prašiče v Sloveniji.
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NOVO

Za ugodno 
ponudbo
pokličite: 

040 611 507

euro-globtrade.si

Voklo 49
4208 Šenčur

Gozdarske 
prikolice 
ONIAR

 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo  
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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Cveto Zaplotnik

Predoslje – Na kmetiji Pr' 
Šmajd v Predosljah, kjer 
gospodari družina Koren-
jak, so se nekdaj ukvarja-
li z živinorejo, predvsem s 
prirejo mleka. Pred šestimi 
leti so se usmerili v pride-
lavo in predelavo industrij-
ske konoplje, dve leti kasne-
je pa so prešli tudi s konven-
cionalnega v ekološko kme-
tovanje. Kot je dejal Anton, 
so se za te spremembe odlo-
čili zato, ker bi tako maj-
hna kmetija s tradicionalni-
mi kmetijskimi kulturami 
le težko preživela. Obdelu-
jejo le dva hektarja lastnih 
in en hektar najetih kme-
tijskih zemljišč, pri tem 
pa v kolobar poleg konop-
lje vključujejo še ekološko 
ajdo in ekološki ječmen. Pri 
pridelovanju konoplje so 
jim v pomoč stroji, a poleg 
strojnega je tudi še precej 

ročnega dela. Najbolj zahte-
vno je striženje konoplje na 
njivi, to opravilo traja pribli-
žno deset dni, domačim pa 
pri tem pomagajo tudi pri-
jatelji in znanci. »Ročno jo 
nabiramo zato, da izloči-
mo strupene plevele, kar je 
pomembno predvsem pri 
izdelavi CBD kapljic,« je 

dejal Anton in dodal, da je 
bil letos odličen pridelek.

Na kmetiji so se odloči-
li za pridelovanje konop-
lje tudi zato, ker daje pre-
cej možnosti za predelavo in 
ker tudi sicer postaja vse bolj 
prepoznavna med potrošni-
ki. Iz konoplje je možno stis-
kati olje, izdelovati proteine, 

vlaknine, CBD kapljice ... 
Pred dvema letoma so paleto 
konopljinih izdelkov zdru-
žili pod skupno blagovno 
znamko Ekokor, ki vsebuje 
hladno stiskano olje, kono-
pljin proteinski prah, kono-
pljine proteine z vlaknina-
mi, oluščena konopljina 
semena, ročno nabran mla-
di konopljin čaj in še nekate-
re druge izdelke, vse z ozna-
ko 'eko'. Najbolj so ponosni 
na konopljine bio CBD kap-
ljice. Izdelke prodajajo prek 
spleta, sicer pa tudi v trgovi-
nah z zdravo prehrano ter v 
zadružnih trgovinah. 

In kaj na kmetiji načrtuje-
jo v bližnji prihodnosti? Pri 
prodaji je njihov cilj prodre-
ti tudi na tuje trge, od novih 
dejavnosti pa načrtujejo 
gojiti gobe šitake na lesu. 
Pred leti so se namreč že 
ukvarjali z vzgojo gob buko-
vih ostrigarjev, zdaj pa bi to 
dejavnost spet radi obudili. 

Preživljajo se s konopljo
Na ekološki Šmajdovi kmetiji v Predosljah že šest let pridelujejo industrijsko konopljo, ki jo predelujejo 
v različne izdelke. Letos je bil odličen pridelek.

Anton Korenjak pred njivo industrijske konoplje 

Ekološko pridelana industrijska konoplja s Šmajdove 
kmetije / Foto: Gorazd Kavčič

Prečiščena industrijska konoplja, brez semen in stebel, iz 
katere izdelujejo bio CBD kapljice / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdove 
Slovenije je konec avgusta 
v gozdu na brežiškem goz-
dnogospodarskem območju 
začel izvajati simulacijsko 
vajo za primer najdbe ško-
dljive žuželke – jesenove-
ga krasnika, ki lahko ogrozi 

jesene pa tudi breste in ore-
he. Drevo poškodujejo ličin-
ke, ki se z vrtanjem od 20 do 
30 centimetrov dolgih ser-
pentinastih rovov zavrtajo 
v skorjo in v kambij. V Slo-
veniji tega škodljivca doslej 
še niso našli, pojavlja se v 
okolici Moskve, od koder se 
širi proti zahodu. V primeru 

najdbe je treba poseka-
ti vsa napadena in gostitelj-
ska drevesa v krogu sto met-
rov od napadenih dreves in 
spremljati stanje dreves v 
krogu enega kilometra. 

Na podlagi vaje bodo izde-
lali načrt ukrepov, ki bi jih 
začeli izvajati ob morebit-
nem pojavu škodljivca.

Vaja za primer najdbe škodljivca Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada so bile 
cene kmetijskih pridelkov pri 
pridelovalcih julija v povpre-
čju za 4,1 odstotka nižje kot 
v enakem lanskem mesecu.

Nižje cene pridelkov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ko so se z virusom 
covid-19 okužili tudi nekate-
ri zaposleni v podjetju Pivka 
perutninarstvo, so se v jav-
nosti pojavila ugibanja, ali se 
je možno okužiti s tem viru-
som tudi z uživanjem hrane. 

Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo ras-
tlin je v petek pojasnila, da 
doslej kljub velikemu obse-
gu pandemije covid-19 ni 
poročil o tem, da bi se virus 
prenašal tudi z uživanjem 
hrane. Tudi po navedbah 
Evropske agencije za var-
nost hrane ni dokazov za 
to, da hrana pomeni tvegan-
je za okužbo z virusom, saj 
se virus v glavnem prenaša 

med ljudmi prek dihalnih 
kapljic, ki jih okuženi izka-
šljajo, izkihajo ali izdihajo. 
Nedavna študija, ki je bila 
objavljena v angleški medi-
cinski reviji, je pokazala, da 
je virus lahko do štiriindvaj-
set ur prisoten na kartonu in 
tudi več dni na površini trdih 
predmetov, kot so predmeti 
iz jekla ali plastika, vendar 
pa se virus ne prenaša z oku-
ženo embalažo. 

Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo ras-
tlin ne glede na ugotovitve 
dosedanjih raziskav pozi-
va vse, ki ravnajo z embala-
žo, torej tudi potrošnike, da 
upoštevajo dobro higiensko 
prakso ter si redno in učin-
kovito umivajo roke.   

Ni dokazov za prenos 
virusa z uživanjem hrane
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TRADICIJO SAJENJA DREVES
JE VREDNO OHRANJATI.
VSAKEMU OTROKU ROJENEMU
SEPTEMBRA 2020 PODARIMO
SADIKO DREVESA.

www.merkur.si/posadi-drevo
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Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Podpora 
domačim pridelovalcem in 
visoka stopnja samooskrbe 
sta se prav v času epidemije 
izkazali za nadvse pomem-
bni. Kljub temu je lokalna 
prehranska samooskrba še 
vedno velik izziv sodobne 
družbe, saj za marsikaj ni 
poskrbljeno na način, ki bi 
to spodbujal. 

Tako je bilo na petkovem 
pogovoru, ki je potekal ob 
Dnevih domačih dobrot na 
Brdu pri Kranju, slišati marsi-
katero dobro izkušnjo pa tudi 
različne slabe, ki po eni stra-
ni spodbujajo, po drugi strani 
pa omejujejo vse tiste, ki želi-
jo, da bi bila stopnja samoos-
krbe pri nas vsako leto večja. 

»Pravilno delovanje trgov 
in verig preskrbe s prehrano 
ter sodelovanje med država-
mi so ključnega pomena za 
zanesljivo preskrbo s hrano, 
za prehransko varnost. To je 
postal fokus Evropske uni-
je,« je povedala vodja kabi-
neta ministrstva za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano 
Andrejka Majhen in spom-
nila na predsedovanje Slove-
nije EU ter hkrati priložnost 
naše države kot gastronom-
ske regije. Povedala je tudi, 
da bomo konec tega mese-
ca, 29. septembra, prvič zaz-
namovali mednarodni dan 
ozaveščenosti o izgubah 
in odpadni hrani. »Drža-
ve evropske unije, tudi Slo-
venija, smo se zavezale, da 
bomo prepolovile količino 

odpadne hrane na prebival-
ca v prodaji na drobno in pri 
potrošnikih ter zmanjšale 
izgubo hrane vzdolž celotne 
dobavne verige. V Sloveniji 
je bilo po statističnih poda-
tkih v letu 2018 skupaj pro-
izvedene okoli 140 tisoč ton 
odpadne hrane. To je kar 68 
kilogramov na prebivalca,« 
je še dodala Andrejka Maj-
hen in pojasnila, da je tudi 
zmanjševanje odpadne hra-
ne eden izmed izzivov vseh 
nas, ministrstvo pa je že pri-
pravilo strategijo za manj 
izgub in odpadne hrane, ki 
bo 29. septembra dana v jav-
no obravnavo.

»Na Brdu želimo v pripra-
vo dogodkov čim bolje vklju-
čiti lokalno prehrano. Vese-
li smo sodelovanja z Mestno 

občino Kranj in upam, da 
bomo pri tem uspešni,« je 
poudaril namestnik direk-
torja JGZ Brdo Franci Jago-
dic in opozoril na težave 
zaradi javnih naročil in spre-
minjanja potreb.

Prav na težave zaradi jav-
nih naročil, ki pogosto niso 
naklonjena lokalnim pride-
lovalcem, so nato opozarja-
li tudi številni drugi strokov-
njaki s področja kmetijstva, 
šolstva, javnih zavodov in 
tudi drugi, ki si želijo, da bi 
se stopnja samooskrbe pove-
čevala. 

»V občini postajamo 
povezovalci med lokalni-
mi proizvajalci hrane na 
eni strani ter javnimi zavo-
di in občani na drugi stra-
ni. Naša naloga je poveča-
ti porabo lokalno pridela-
ne hrane. Tega smo se loti-
li v treh korakih, saj vzpos-
tavljamo poseben portal za 
naročanje lokalno pridela-
ne hrane, v načrtu imamo 
izobraževanje za vse organi-
zatorje hrane in kuharje in 
tudi organizacijsko platfor-
mo za oblikovanje jedilni-
kov in naročanje izdelkov,« 

je poudaril župan Mestne 
občine Kranj Matjaž Rako-
vec, direktor KGZ Kranj 
Mitja Kadoič pa je pove-
dal, da je Slovenija ena od 
štirih evropskih držav, ki 
ima manj kot tisoč kvad-
ratnih metrov orne zemlje 
oziroma njiv na prebivalca. 
»Na Gorenjskem je ta šte-
vilka še precej nižja, zgolj 
390 kvadratnih metrov. Od 
tega je približno 85 odstot-
kov namenjenega živinore-
ji in le 15 odstotkov za direk-
tno prehrano ljudi,« je opo-
zoril Kadoič. 

Samooskrba s hrano 
je tudi naš izziv
Javna naročila pogosto niso naklonjena lokalnim proizvajalcem hrane, 
kar mnogi želijo spremeniti. Prihodnji teden bomo prvič zaznamovali 
mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah in odpadni hrani.

Ob dnevih domačih dobrot so se na Brdu pri Kranju predstavili tudi povezani lokalni 
pridelovalci in proizvajalci Predoselj. / Foto: Gorazd Kavčič



Kranjski Cineplexx je s septembrom ponovno odprl svo-
je dvorane. Ljubitelje filma in kina pa na velikem platnu 
čakajo težko pričakovana mojstrovina Christopherja 
Nolana Tenet, biografska drama Radioaktivna o znan-
stvenici Marie Curie, romantični drami Še vedno verja-
mem in Čas deklištva, akciji Bloodshot ter Podli fantje za 
vedno. Najmlajši pa se bodo razveselili animiranih uspe-
šnic Naprej in Tačke na patrulji ter družinskih filmov Las-
sie in Ježek Sonic. Cineplexx je odprl vrata svojih dvoran 
skladno s priporočili NIJZ, vse obiskovalce pa prosijo, da 
se vedejo odgovorno in priporočila upoštevajo. Kranjski 
Cineplexx pa je nedavno že gostil jesenski Ladies night 
oziroma filmski večer, namenjen nežnejšemu spolu, ko 
so si na velikem platnu obiskovalke ogledale romantično 
dramo Prvič narazen. 

Cineplexx je nazaj

Alenka Brun

P
rvi izbor Naj pol-
ka Gorenca je bil 
skok v neznano, saj 
s tovrstnimi veliki-
mi glasbenimi pro-

jekti prej niso imeli veliko 
izkušenj, pravijo na Radiu 
Gorenc, a se je izbor zelo 
dobro prijel. Tudi letos vabi-
jo ustvarjalce, ki se morda s 
prijavo obotavljajo, naj jo le 
pogumno oddajo.

»Vse pesmi, ki jih uvrstimo 
v tekmovalni izbor, so delež-
ne medijske podpore, kar je 
nedvomno dobra promocija 
tudi za sodelujoče ustvarjalce 
pesmi. Ne smemo pozabiti, 
da se finalisti na koncu pred-
stavijo širši javnosti še na veli-
kem odru skupaj z največji-
mi imeni slovenske glasbe,« 
povedo na radiu, ki je ostal 
v tem delu Slovenije zadnja 
samostojna, neodvisna radij-
ska postaja. To ima seveda 
tudi slabe strani, a tudi pred-
nosti – in odpira nove prilož-
nosti, kot pravijo na Gorencu.

Pravila glasovanja

Izbor Naj polka Goren-
ca 2020 bo na frekvencah 
Radia Gorenc med 2. in 22. 
novembrom 2020. Trenut-
no potekajo prijave ansam-
blov. Ansambli lahko svojo 
polko prijavijo do 20. oktob-
ra 2020 po elektronski pošti 
na naslov: urednik@radio-
gorenc.si. Ob prijavi morajo 
upoštevati naslednje pogoje: 
polka ne sme biti starejša od 
15 mesecev, ansambel se s 

prijavo zaveže, da bo ob uvr-
stitvi v izbor (prve tri polke) 
prisoten na velikem dogod-
ku 28. novembra letos, ob 
prijavi ansambel priloži pos-
netek polke in kratko pred-
stavitev ter kontaktne poda-
tke.

Izmed vseh prijavljenih 
ansamblov oziroma polk bo 
komisija po končanem raz-
pisu izbrala sedem polk. 
Prvi krog glasovanja bo med 
2. in 8. novembrom 2020, 
ko bodo poslušalci z glasova-
njem izločili dve polki. Nato 
bodo v naslednjem krogu, 
ki bo med 9. in 15. novem-
brom 2020, poslušalci izlo-
čili še dve, zadnji krog – med 
16. in 22. novembrom 2020 
– pa bo z glasovanjem pos-
lušalcev prinesel zmagoval-
ca letošnjega izbora.

Sistem glasovanja je v 
vseh treh krogih enak: na 
spletni strani Radia Gorenc 
in z glasovnico, ki bo obja-
vljena v Gorenjskem glasu.

Veliki dogodek

Je že kar v navadi, da 
izbor in rojstni dan Radia 
Gorenc nekako sovpadata. 
Tako bodo letos rojstni dan 
Radia Gorenc praznovali v 
soboto, 28. novembra 2020, 
ob 19. uri v Gostilni Avse-
nik v Begunjah. To bo dan, 
ko bodo v vasi, kjer je naro-
dno-zabavna glasba doma, 
odmevale najlepše in naj-
bolj vesele melodije, še pove-
do na Radiu Gorenc, kjer so 
se kljub negotovim časom 
odločili, da si tudi letošnje 
leto zasluži svojo naj polko.

NAJ POLKA 
GORENCA 2020
Lani je naziv naj polka Gorenca 2019 osvojila 
Ljubezen je lepa ansambla Viharnik. Počasi pa se 
začenja izbor za naj polko Gorenca 2020.Alenka Brun

P
red Čebelarskim 
razvojno-izobra-
ževalnim centrom 
Gorenjske v Les-
cah se je dogajan-

je začelo že v jutranjih urah, 
a tržnica s ponudbo čebeljih 
pridelkov je bila tokrat pač 
siromašnejša, z manj stojni-
cami. Največ zanimanja je 
bilo za degustacijski del ozi-
roma medeni meni. Zanj sta 
poskrbela Gostišče Draga in 
Marija Arh Ivanšek z dijaki 

Srednje gostinske in turis-
tične šole Radovljica. Ti so 
pripravili »šmorn« s sadnim 
medenim prelivom, kjer so 
uporabili cvetlični med, ješ-
prenj s suhimi slivami z lipo-
vim medom, pražene gobe 
s fižolom z dodatkom goz-
dnega in smrekovega medu 
ter krompirjev kruh z doda-
nim cvetličnim medom. Arh 
Ivanškova pojasni, da gre za 
tipične jesenske jedi, ki so 
jih včasih pripravljali v Les-
cah, Begunjah in Žirovnici; 
tokrat pa so jim dogodku pri-
merno dodali med. 

Iz gostišča Draga sta za 
lačne želodčke skrbela »ta 
domača« Aleš Tavčar in Tina 
Likozar. Pri njuni stojnici so 
obiskovalci lahko okušali 
sirove štruklje z medom in 
orehi, jelena v medeno-pop-
rovi omaki, čokoladno sala-
mo z medom in govejo sola-
to (bolj znano pod imenom 
»esigflajš«) z medeno-balza-
mičnim prelivom. 

Ljudje so največ spraševa-
li po štrukljih. 

Če je koga zamikalo, pa si 
je tokrat pri sosednjem »štan-
tu«, kjer sta za žejne skrbe-
li dekleti iz Kavarne Panj, 
med drugim lahko privoščil 
dve posebnosti: medeni kok-
tajl mojito in medeni brizga-
nec. Pravzaprav dva koktajla: 

mojitu so med dodali name-
sto sladkorja, običajni »špri-
cer« pa ravno z dodajanjem 
medu nadgradili.

So pa v dvorani Čebelar-
skega razvojno-izobraževal-
nega centra Gorenjske, ki 
je dogodek organiziral sku-
paj z domačimi in gorenj-
skimi čebelarji ter Čebelar-
sko zvezo Slovenije, poskr-
beli za program, kjer so se 
zainteresirani lahko udeleži-
li predavanj na temo cvetne-
ga prahu in apiterapije, raz-
glasili pa so tudi rezultate in 
podelili priznanja ocenjevan-
ja medu. Med 41 vzorci medu 
iz vse Slovenije je šla lovorika 
najboljšega med najboljšimi 
tokrat v roke čebelarja Ludvi-
ka Lapa.

MEDENI DAN V LESCAH
Vsako leto septembra v Lescah poteka čebelarski dan. In tudi letos te tradicije niso prekinili, so pa 
Festival medu in Dan medu v kulinariki izpeljali v prilagojeni obliki, v bolj butični izvedbi – razmeram 
primerno in z upoštevanjem vseh pravil in priporočil NIJZ. 

Na kulinarično obarvanem medenem dnevu je vsak, ki je 
želel, lahko pokusil različne vrste medu.

Cirila Šmid iz Železnikov se je v Lescah oglasila z 
dražgoškimi medenimi kruhki. Pravi, da je prisotna vsako 
leto, če sama ne more, pa pride kdo od njenih domačih. 

Obiskovalci medenega dogodka so pri stojnici Gostišča 
Draga največ pozornosti namenili štrukljem.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Izginja v temi,
ostaja le senca,
izginja-bledi.

Tam nekje v daljavi
se sliši njen smeh,
tam nekje v daljavi 
vidi se njeno veselje.

Izginja.

Iz dneva v dan bled, 
nje pa več ni.

Ni še dolgo nazaj,
ko odmeval je smeh.
Ni še dolgo nazaj,
ko ti rekla je, 
da te rada ima.

Ostaja le njena senca,
v duši počasi bledi.

Kam je šlo vse?
Veselje, ljubezen,
sreča in strast?

Ostaja še vse,
le ona bledi,
tam nekje v daljavi še živi, 
čisto počasi,
izginja-bledi.

Lea Lukanec

Izginja-bledi

PESMI MLADIH

Z zavestjo, da enkrat vse mine, moramo vsak dan pre-
živeti čim lepše in čim kakovostneje. Želim vam same 
lepe trenutke, sploh v tem času, ko so majhne stvari 
največ vredne. Meta

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE

Mateja Rant

B
ranje za bralno 
značko se vsako 
leto uradno začne 
17. septembra, na 
dan rojstva in smr-

ti Franceta Bevka, zato ta dan 
zaznamujemo kot dan zla-
tih knjig. Po njegovih bese-
dah je namreč »dobra knjiga 
zlata knjiga«. Na za dan so 
v slovenskih osnovnih šolah 
vsem prvošolcem razdelili 
slikanice Smejalnik in cvilil-
na zavora avtorja Slavka Pre-
gla in ilustratorja Kostje Gat-
nika. Še posebno slovesno je 
bilo na šestih šolah, kjer so 
otrokom knjige predali slo-
venski avtorji. Tako je bilo 
tudi v OŠ Žiri, kjer je prvo-
šolce s svojim obiskom raz-
veselila pesnica in pisatelji-
ca Anja Štefan.

Vsako leto Društvo Bralna 
značka Slovenije – ZPMS 
vsem prvošolcem v Slove-
niji in zamejstvu ob vstopu 
v šolo podari knjigo. Tudi 
letos so tako v sodelovanju 
s podjetjem Hofer razdelili 

kar 25.500 izvodov slikanice 
Smejalnik in cvililna zavo-
ra, ki na navihan način pos-
reduje zgodbo o odnosih v 
družini ter ponuja simpa-
tične in ljubeznive predlo-
ge za preganjanje slabe vol-
je. V OŠ Žiri so bili prvošol-
ci še toliko bolj veseli, ker se 
jim je na slavnostni podeli-
tvi slikanic pridružila Anja 

Štefan. »Učence je popel-
jala v igrivi svet ugank, jim 
zapela pesmi ter pripovedo-
vala zgodbe o baronu in nje-
govi hčerki, pa o treh bratih 
…« je razložila knjižničarka 
Nastja Šink in dodala, da ker 
so bili odlični poslušalci, taki 
z res velikimi ušesi, so lahko 
ob pripovedih Anje Štefan 
uživali kar dobro uro. 

Bralna značka po podat-
kih Društva Bralna značka 
Slovenije vsako leto k bran-
ju pritegne okrog 140 tisoč 
bralcev oziroma okrog 70 
odstotkov vseh osnovnošol-
cev, ki berejo pod okriljem 
več kot sedem tisoč mentor-
jev. Vsako leto se tako nabe-
re za več kot pol milijona 
prebranih knjig. 

KNJIGE ZA PRVOŠOLCE
Minuli četrtek so na vseh slovenskih osnovnih šolah začeli bralno leto v okviru Bralne značke, ki letos 
praznuje šestdesetletnico. 

V OŠ Žiri je prvošolce s svojim obiskom razveselila pesnica in pisateljica Anja Štefan. 

Med prvošolce so letos razdelili slikanice Smejalnik in 
cvililna zavora avtorja Slavka Pregla in ilustratorja Kostje 
Gatnika. 
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Fotoreportaža

PRAVA TRŽNICA DOBROT 
V sklopu Dnevov domačih dobrot na Brdu pri Kranju je ta konec tedna potekala zanimiva tržnica 
ekoloških in drugih domačih pridelkov z Gorenjskega in tudi iz širše, bolj oddaljene okolice. Raznoliko 
ponudbo tržnice so obogatili še kulinarična ponudba na Račjem otoku ter delavnice in prikaz domačih 
obrti. Oba dneva je bilo obiskovalcem Parka Brdo, ki je tržnico gostil, naklonjeno tudi vreme.

Poskus molže na leseni kravi kmetije Podjed z Olševka je 
bil na tržnici posebno doživetje za otroke, nam je zaupalo 
dekle s fotografije Teja Podjed. Enim je šla molža bolje od 
rok kot drugim, prav vsi pa so bili navdušeni, smo opazili 
tudi sami.

Z ekološke kmetije Pr' Črnet iz medvoške občine je s 
svojimi izdelki prišel Štefan Čebašek. Prikazal je tudi mletje 
z ročnim mlinom. / Besedilo: Alenka Brun

Glino in izdelavo glinenih posod in posodic na vretenu je 
obiskovalcem predstavila Barba Štembergar Zupan (Zavod 
V-oglje). Družbo ji je delal mož Niko, pa tudi ljudi je prikaz 
zanimal. Vprašanj jim ni zmanjkalo.

Obiskovalci so se lahko po Parku Brdo tokrat tudi popeljali. 
Krožna vožnja je trajala od pet do sedem minut. Kdor je 
želel, je lahko vmes izstopil. Na primer na Račjem otoku, če 
se mu je zahotelo nekaj prigrizniti.
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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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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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»Želje«

Lep pozdrav. Veliko imam 
vprašanj. Zanimajo me slu-
žba, finance in ljubezen z 
možem ter potovanje letos. 
Seveda tudi zdravje. Hvala. 
Če boste imeli čas in mi odgo-
vorili.

Škoda, ker mi niste napisali 
svojih rojstnih podatkov ali 
vsaj imena. In ne pozabite, 
vedno odgovorim vsem. 
Glede službe ne vidim kak-
šnih posebnih sprememb, 
vse, se odvije v vašo korist. V 
zvezi z denarjem boste še ob 
koncu tega leta presenečeni. 
Odnos z možem se izboljšu-
je. Prišel je do nekih zaključ-
kov in s tem spremenil smer 
svojega splošnega razmiš-
ljanja. Kar je seveda dobro 
za oba. Pri zdravju vidim vse 
v redu, lahko ste brez skrbi. 
Potovanje bo možno, odlo-
čiti pa se boste morali sami. 

Če vprašate mene, se lahko 
odločite za potovanje. Lepo 
vas pozdravljam.

»Avgust 2020«

Že nekajkrat sem vam pisala 
in bila z odgovori zelo zadovo-
ljna. Hvala vam. Sin ni zado-
voljen s službo. Ali naj vztraja 
še naprej ali naj jo zamenja? 
Ima sploh možnosti za novo? 
Še vedno je samski. Ali bo sre-
čal kakšno dekle in se poročil? 
Najlepša hvala.

Hvala, ker ste dali potrditev 
za moje delo in res sem vese-
la, da vam lahko pomagam, 
vam in vsem drugim. Sin bo 
dobil novo službo, in to bolj-
šo. Zadovoljen bo, ampak 
mora še malo počakati, saj 
zdaj ni najbolj ugoden čas. 
Če ne prej ima v mesecu 
aprilu ali maju naslednje leto 
zelo dobre priložnosti in lah-
ko se bo odločal, saj ponud-

ba ne bo samo ena, ampak 
najmanj tri. Takrat naj dobro 
premisli ali pa se obrnite 
name in bom pogledala, kaj 
je tisto, kar je zanj najbolj-
še. Dokler se to ne zgodi, se 
mora v trenutni službi čim 
bolj prilagoditi in nujno se 
mora nehati toliko obremen-
jevati, saj že občuti posledice 
stresa. Vsekakor ga v ljubez-
ni čaka sreča in seveda bo 
spoznal pravo dekle, vidim 
poroko in družino ter vse, kar 
sodi zraven. Nihče od nas ne 
more prehiteti časa, saj se 
vse zgodi ob točno določe-
nem času, nič prej. Še vse bo 
dobro, verjemite. Želim vam 
vse lepo in srečno.

»Zdravje«

Hvala za pozitivne odgovore 
in veliko sreče vam želim pri 
vodenju te rubrike. Naj bo še 
dolgo, ker le tako je vsaj nekaj 

lepe energije. Hvala. Zanima 
me za hčer in njene otroke. Kaj 
pa moja sreča, zdravje, druž-
ba, varnost? Pa mož? 

Vesela sem lepih in iskrenih 
besed, zato hvala tudi vam. 
Novi hčerin otrok bo zdrav 
in vse drugi bo več kot v 
redu. Spola žal ne vidim, ker 
je še prekmalu, lahko pa z 
gotovostjo rečem, da to ne 
bo zadnji otrok, ker vidim 
tri. Pred seboj ima obdobje 
sreče in na splošno se bo 
dobro počutila. Od moža ste 
se energetsko umaknili, kar 
je po mojem mnenju čisto 
prav, saj morate poskrbeti 
zase. Imeli boste veliko razli-
čne družbe, zato vam veselja 
ne bo manjkalo. Varnost je in 
bo, ni se vam treba obremen-
jevati zaradi tega. Z zdravjem 
je vse v redu. Konec leta vas 
čaka prijetno presenečenje 
na osebnem področju. Lepo 
vas pozdravljam.

Alenka Brun

Jasna Chalet Resort 
je združil moči z eki-
po Chic Weddings in 
povabil na predporo-
čni zajtrk ter pripra-

vil navidezno ali stilizirano 
poroko. Na ta način so vsem 
zainteresiranim, ki načrtu-
jejo poroko prihodnje leto 
ali pa tudi kasneje v prihod-
nosti, predstavili okolje kot 
možno novo poročno loka-
cijo. Poleg zajtrka so bodo-
če neveste in ženine »pocr-
kljali« še s kozarcem penine 
ter odgovorili na vsa vpraša-
nja, ki so se jim v danem tre-
nutku porajala. Odziv je bil 
dober.

Predstavitev je bila seveda 
organizirana v skladu s pri-
poročili in pravili NIJZ, tako 
da je pri navidezni poro-
ki sodeloval pravi par, Zala 
Zagoričnik in Domen Hof-
man, kar je za ustvarjaje 
tovrstne zgodbe, kjer sode-
lujejo še cvetličarji, zlatarji, 
oblikovalci vabil in še kdo, 
lahko ključnega pomena, 
saj je kemijo med njima ver-
jetno lažje začutiti in se vidi 
tudi na fotografijah, za kate-
re sta tokrat poskrbela Jana 
Šnuderl in Simon Gašpa-
rović. Cvetlični del so zau-
pali Domžalčanki Apolo-
niji Strehar (Cvetličarna 

Omers), tortnega Tamari 
Zupan (Yammy Tammy), 
par so oblekli v ljubljanski 
Karizmi, vizažistka Sandra 
Kukovica je prispevala svoj 
del, Tea Mitruševska in Tina 
Humar iz Oli in Flo sta pos-
krbeli za tiskovine, poročna 
prstana zanj in zanjo pa so 
»posodili« v Zlatarni Sterle. 

Pravzaprav so našteti posa-
mezniki v večini Gorenjci, 
čeprav delujejo širše. Tatja-
na Ovsenek iz agencije Chic 
Weddings pa je Beograjčan-
ka, ki jo je na Gorenjsko pri-
peljala ljubezen. Z organiza-
cijo porok ima že kar nekaj 
izkušenj, tudi v tujini. Las-
tnik letovišča Jasna Chalet 

Resort Dominik S. Černjak 
se je nanjo obrnil z vprašan-
jem, ali bi lahko z ekipo pos-
krbela za navidezno poro-
ko. Poudarja, da se ji lokaci-
ja zdi res čarobna. In kot ver-
jetno vsi organizatorji porok 
si želi, da bi »korona čim 
prej odšla in ne bi več dela-
la težav«, pove malo v šali, 
malo zares.

»Nekaj mesecev po odprt-
ju Jasne se je lani oglasil rus-
ki par, ki obožuje Slovenijo 
in je iskal lokacijo za poroko, 
ki bi bila najbolj primerna po 
feng šuju,« Domink S. Čer-
njak razloži, kako so prišli na 
idejo, da bi tu prirejali poro-
ke. Po njegovih besedah so 

o tovrstnem dodatnem pro-
duktu Jasna Chalet Resor-
ta razmišljali že prej, tako da 
jih je to le še spodbudilo in so 
se letos povezali z organiza-
torko porok ter se osredoto-
čili na obdobje leta 2021 in 
naprej. Stremijo bolj k poro-
kam intimnega značaja, saj 
je že sama lokacija drugačna, 
bolj edinstvena in omogoča 
poroko v vseh letnih časih. 
»Že samo sonce in razgled 
sta izjemna kulisa,« pripom-
ni, čemur ne moremo opo-
rekati. Doda še, da pa osno-
vni namen ni, da bi tu izva-
jali samo poroke, temveč da 
bi paru in svatom omogočili 
celostno doživetje.

PREDPOROČNI ZAJTRK?
Na septembrsko dopoldne je bilo že v jutranjih urah ob jezeru Jasna vzdušje primerno poročnemu.

Delovna vnema na navidezni poroki z izjemno gorsko kuliso in jezerom, ki pravzaprav v 
vseh letnih časih ponuja čudovito doživetje

Tatjana Ovsenek

Priprave na predstavitev, na predporočni zajtrk za 
zainteresirane bodoče mladoporočence

V zadnjem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 37 
novorojenčkov, od tega 18 deklic in 19 dečkov. Najlažja je 
bila deklica z 2100 grami, najtežji pa deček s 4500 grami. V 
jeseniški porodnišnici pa se je v minulem tednu rodilo 10 
dečkov, med njimi bratca, in 6 deklic. Najlažji je bil eden 
od dečkov, ki je tehtal 2450 gramov. Tudi najtežji je bil 
deček – tehtnica mu je pokazala 4080 gramov.

Novorojenčki

V sredo, 16. septembra 2020, sta se v Škofji Loki poročila 
Matej Lampreht in Maja Rupar.

Mladoporočenci
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Nagrade 1-krat 5 l antifriza, 1-krat 3 l antifriza, 
1-krat 3 l tekočine za steklo

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 6. 
oktobra 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.

VELIK IZBOR KVALITETNIH  
REZERVNIH DELOV IN DODATNE  

OPREME ZA VAŠ AVTO 
PINTAR AVTODELI, KOROŠKA 53, 4000 KRANJ

Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00,

ob sobotah od 8.00 do 12.00.

Ugodno zimske pnevmatike

20% popust na akumulatorje + 5 EUR  
za vaš stari akumulator
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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

Slastne hruške
Jesen je čas hrušk, in če 

imamo, jih je v letošnjem 
letu nekaj tudi na naših sa-
dnih drevesih. Če imamo še 
večjo srečo, jih je toliko, da 
jih sproti ne moremo pojes-
ti. Nič hudega, specimo ro-
žičev kolač s hruškami ali 
pa jih vložimo in z njimi se 
bomo lahko posladkali še 
globoko v zimi.

Za pripravo kompota iz 
hrušk potrebujemo: približ-
no 2 kg trdih hrušk, 2 litra 
vode, 200 g sladkorja, 10 kli-
nčkov, 2 lupinici cimeta, sok 
1 limone.

Hruške olupimo, jim od-
stranimo semena ter jih na-
režemo na krhlje. V vodo 
stresemo sladkor, klinčke in 
cimet. Zavremo ter kuhamo 

10 minut. Nato dodamo na-
rezane hruške in prilijemo 
limonin sok. Vse skupaj ku-
hamo še 5 minut. S kuha-
nimi hruškami napolnimo 
kozarce ter jih prelijemo z 
vodo, v kateri so se kuhale. 
Še vroče kozarce zapremo. 
Pokrijemo z odejo ter pusti-
mo, da se počasi ohladi.

Za pripravo rožičevega 
kolača s hruškami potrebu-
jemo: 150 g rožičeve moke, 
230 g pšenične moke, 100 
g sladkorja, pol kilogra-
ma zelo zrelih hrušk, 2 bolj 
čvrsti hruški, 100 ml olja, 2 
jajci, 1 pecilni prašek, 2 žlič-
ki temnega kakava, pol žlič-
ke cimeta.

Zelo zrele hruške olupi-
mo, jim odstranimo semena 

ter jih zmeljemo v kašo. Pre-
ostali dve bolj čvrsti hru-
ški ravno tako olupimo, ju 
očistimo in ju narežemo 
na manjše kocke. Skupaj 
zmešamo moko, rožičevo 
moko, pecilni prašek, kakav 

in cimet. Jajci in sladkor pe-
nasto umešamo. Prilijemo 
olje in dodamo hruškovo 
kašo. Nato postopoma vme-
šamo še mešanico moke in 
nazadnje še narezane hru-
škove kocke. Maso vlijemo v 

namaščen pekač ter pečemo 
v pečici, segreti na 170 °C, 
45 minut. Točen čas peke je 
odvisen od višine kolača. Ko 
zobotrebec ostane suh, po-
tem ko ga zapičimo v kolač, 
je kolač pečen.

Paprika (ne glede na barvo) vsebuje izjemno kombinacijo 
vitaminov, rudninskih snovi in antioksidantov, ki pomagajo 
krepiti imunski sistem, srce in ožilje, blažijo težave z venami 
in krčnimi žilami, spodbujajo prebavo in izboljšajo koncen-
tracijo. Če pripravimo papriko surovo ali kot sestavino solate, 
jo razrežimo, tik preden jo ponudimo. Vedno jo pripravimo 
z malo olja, saj le tako telo lahko prejme dragoceno barvilo 
beta karotin, provitamin vitamina A.

Pisana solata iz paprike

Potrebujemo 2 rdeči, 2 rumeni in 2 zeleni papriki (ali poljubne 
barve), 5 strokov česna, 100 g sira iz slanice ali sira feta, oljčno 
olje, balzamični kis in sol.
Papriko očistimo, razpolovimo, razrežemo na rezance, soli-
mo, prilijemo malo olja in v široki ponvi nekaj minut pečemo, 
da nekoliko ovene. Čisto na koncu dodamo na drobno sese-
kljan ali strt česen in balzamični kis. Ohladimo do mlačnega, 
dodamo na majhne kocke narezan sir iz slanice, pomešamo 
ter ponudimo.

Sredozemska solata iz paprike in paradižnika

Potrebujemo rumeno, rdečo in zeleno papriko (ali poljubne 
barve), 5 rezin v olje vloženega posušenega paradižnika, skle-
dico paradižnika češnjevca, 2 sardelna fileja iz pločevinke, žlico 
pinjol, strok česna, oljčno olje, balzamični kis, svežo baziliko, 
rožmarin in timijan.
Papriko opečemo na rešetki v pečici in damo za četrt ure v 
pokrit lonec. Nato jo olupimo, zrežemo na trakove ter damo v 
skledo. Potresemo jo s tanko narezanim suhim paradižnikom, 
dodamo na četrtine zrezan češnjevec, sesekljane sardelne fileje 
in pinjole. Zmešamo 4 žlice olja, 2 žlici balzamičnega kisa, sol, 
poper, strok strtega česna in žlico na drobno sesekljanih zelišč. 
Prelijemo solato in ponudimo čez 20 minut.

Teletina z rdečo papriko kozji rog in krompirjem

Potrebujemo 30 dag teletine, 3 rdeče paprike vrste kozji rog, 0,5 
kg krompirja, olje in začimbe.
Teletino narežemo na tanke rezine, solimo in na 4 žlicah olja 
malo popečemo. Dodamo na kvadratke narezano papriko 
in na koščke narezan krompir, oboje seveda solimo. Dobro 
premešamo, preložimo v ognjevzdržen pekač in v srednje 
vroči pečici pečemo dobre pol ure. Ponudimo s svežo zeleno 
solato z rukolo.

Paprika na vrtu

Letošnje poletje, ki se z današnjim dnem preveša v jesen, je 
radodarno s soncem, kar odlično vpliva na dobro rast paprike. 
Če jo obiramo na dan za plod ali cvet, še dodatno spodbujamo 
cvetenje in rast novih plodov. Papriko je najbolje uporabiti 
svežo, na hladnem pa zdrži vsaj teden dni. Lahko jo shranimo 
v obliki zelenjavnih omak in namazov, narezano na koške pa 
lahko tudi zamrznemo.

Mojca Logar

Da je kolesarjenje slovenski 
paradni šport, ni nobenega 
dvoma več. Pravzaprav ima-
mo več športnih panog, v ka-
terih smo Slovenci res dobri. 
Alpinizem je že tak šport, pa 
smučanje in smučarski sko-
ki, ne moremo mimo košarke 
in odbojke, razveseljujejo nas 
veslači na divjih in mirnih 
vodah, pa biatlonci in tekači. 
Pravzaprav bi skoraj v vsaki 
panogi lahko našli posamezni-
ka ali ekipo, ki se ji je vsaj kdaj 
uspelo uvrstiti v svetovni vrh. 

Tri tedne smo spremljali 
kolesarje na elitni Dirki po 
Franciji. Sedaj vsi govorijo o 
čudežnih fantih, favoritu, ki je 
na koncu predal zmago mlaj-
šemu kolegu. Lahko bi reki 
'prišel, videl, zmagal'. V eni od 
izjav je zmagovalec povedal: 
»Vesel sem, da sem sploh lahko 
tekmoval na dirki po Franciji. 
Nisem si predstavljal, da bom 
zmagal.« In potem ljudje, za-
posleni v klubu, pravijo, vsi 
slovenski tekmovalci so tako 
preprosti fantje, nič ne kompli-
cirajo, nad ničimer se ne prito-
žujejo, le uživajo v dirki. Kako 
so ti tuji klubi lahko veseli, da 
dobijo tako odlične tekmovalce 
– skromne, nezahtevne, gara-
če. Vse to govori le eno: v naših 
klubih z mladimi delajo zelo 
dobro. Ko je tekmovalec zrel, 
pa mora žal v tujino. 

Pravzaprav se sprašujem, 
kakšna je povezanost med 
množico rekreativcev in pešči-
co tekmovalcev. Ali iz množi-
ce ljubiteljev rastejo tekmoval-
ci ali tekmovalci povzročajo še 
večjo množico rekreativcev? 
Oboje bo držalo. Zmagovalci 
na tekmah vlečejo mlade fan-
te in dekleta, da radi trenirajo 

in tekmujejo. Dobili so svoje 
vzornike. 

Slovenci smo drugačni ko-
lesarji kot denimo Nizozemci 
ali Belgijci. Tam je kolo prevo-
zno sredstvo za premagovanje 
dnevnih razdalj. Moraš upo-
rabljati kolo, ker avta nimaš 
kje parkirati. Mi se kolesarjenja 
v službo šele dobro privajamo. 
Je pa nepogrešljiva rekreacija, 
kjer se radi preizkušamo tudi 
v fizičnih naporih in užitkih, 
ki jih nudijo vzponi in spusti. 
Kolesarjenje kot popotništvo 
moraš vzljubiti. Ne nudi veliko 
udobja, pač pa ogromno svobo-
de. Napor ti mora biti blizu, le-
poto dežele želiš občutiti in lju-
di srečati. Za svoje prvo gorsko 
kolo sem dolgo časa varčevala. 
Z bratom sva ga šla kupit v Av-
strijo. Kako ponosno sem prišla 
v trgovino in rekla, želim kupiti 
boljše kolo. Prodajalec je z vese-
ljem pokazal kolesa, ki so bila 
vredna tedaj štirideset in petde-
set tisoč šilingov. Debelo pogle-
dam in rečem: »Jaz jih imam le 
sedem.« Doma so pričakovali, 
da bom pripeljala kolo z mre-
žico na kolesih in nakupovalno 
košaro na krmilu. Jaz pa pri-
peljem gorsko kolo … To moje 
prvo kolo smo pred nekaj mese-
ci peljali na smetišče. Mogoče si 
bom sedaj v zrelih letih omislila 
več vrst koles, ne vem pa, ali bo 
kdaj med njimi tako s košarico 
in mrežico, da se krilo ne bi za-
taknilo med špice. 

Ob krizi vrednot, o kateri 
govorijo, bo popotniško kole-
sarjenje vedno bolj popularno. 
Uspehi naših kolesarjev pa 
dokazujejo le eno, kako izje-
mni smo Slovenci. Majhni, a 
ponosni, to smo mi …

Kolesarjenje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Red in disciplina se povsod 
obrestujeta. Tako z manj vlože-
ne energije naredimo isti rezul-
tat. Zanimivo, da pri naravnih 
pojavih, kjer vlada absolutni 
red, ne razpravljamo o njem, 
medtem ko pri družbenih po-
javih in še posebej pri odnosih 
v zakonu, družini, v raznih 
skupnostih kar pozabimo na 
to zakonitost. Tako se nikoli 
ne sprašujemo o pravilnem in 
nepravilnem časovnem redu v 
našem osončju. Tudi ne razp-
ravljamo o smiselnosti menjave 
letnih časov. Nihče si še ni pri-
zadeval ustavljati, spreminjati 
plime in oseke. Nismo še srečali 
človeka, ki bi se pritoževal, ker 
voda teče navzdol. 

Ljudje, ki so doživeli vojno, 
pripovedujejo o redu in disci-
plini. Človeška družba se je 
organizirala, da lažje živimo. 
Skupaj ustvarimo več kot po-
sameznik. V podjetjih mora 
obstajati red in ve se, kdo je 
šef in kdo podrejeni. Zasebna 
lastnina postavlja pravila, ki 
se jih moramo držati. Kadar se 
reda ne držimo, sledijo takšne 
ali drugačne sankcije. Kjer ni 
(naravnega) reda, sistem raz-
pade ali pa je manj učinkovit. 

Zakaj se tega reda ne dr-
žimo pri odnosih? Verjetno 
zato, ker smo ali pomešali, 
zamenjali naravne vloge ali 
pa si jih napačno razlagamo. 
V družini pravila postavlja 
praviloma oče. To je njegova 
naravna vloga. Modri vodja 
vedno daje takšna navodila in 
naloge, da jih bodo drugi lah-
ko izpolnjevali. Kadar pa na-
ravno moško vlogo prevzamejo 
ženske, moški postane copata. 
Ona trpi, ker opravlja delo, 
ki ne izhaja iz njene naravne 

vloge. Prav gotovo lahko zapi-
šemo, da so moški v preteklosti 
na nepravilen način prevze-
mali vlogo vodenja v družini. 
Prevzemali so jo s silo, z moč-
jo, z ustrahovanjem in z nasil-
nim podrejanjem žena in ot-
rok. Drugi so bili ustrahovani, 
oče pa je ostajal sam v svojem 
strahovladanju. Nato je prišla 
emancipacija, ki je vloge pos-
tavila na glavo. Ženske pogos-
to prevzemajo glavno besedo 
pri hiši, pri vzgoji otrok, pri 
organizaciji prostega časa, pri 
nakupih … Verjetno je to od-
govor na stoletna ponižanja 
žensk v družbi in tudi v druži-
nah. Tako so si mnoge ženske 
v družbi in v družinah izbo-
rile položaj, ki jim zagotavlja 
več moči, denarja, vpliva …, in 
pogosto imajo vse. Le moškega, 
ki bi jih ljubil in spoštoval, ni 
več. 

Moški copata, ona šefica. 
To ni zdrava kombinacija ne 
zanju ne za otroke. Pravza-
prav nihče v tem ne uživa, 
ker je to odklon od naravnih 
vlog. Moški radi prevzame-
mo glavno besedo, prija nam, 
ko nas žene v tem podprete. 
Ženske pa ste rade na ljubeč 
in spoštljiv način vodene. 
Tudi našim damam prija, da 
moški poskrbimo zanje, da 
priskrbimo denar in da nam 
dovolite in dopustite, da vas 
spoštujemo. Mi pa obupno 
potrebujemo kakšno vašo po-
hvalo in občudovanje našega 
dela. Naravne vloge moških in 
žensk morajo biti prepojene z 
ljubeznijo. Potem je sodelova-
nje lažje.

Red

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Vodja prodaje za področje pametnih rešitev za vodo in toploto, m/ž (Kranj)
Zaposlili bomo ambicioznega in izkušenega vodjo prodaje za področje pamet-
nih rešitev za vodo in toploto, ki bo usmerjal in povečal prodajo na omenjenem 
segmentu v Evropi. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 30. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec programske opreme Mid & Junior, m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo sodelavca v jedru Kalmie – razvoju rešitev po meri. Z našo mlado in zag-
nano ekipo boš skrbel/-a za razvoj programskih rešitev in produktov naših strank. 
Če si želiš soustvarjati vrhunske rešitve in produkte s podjetji, kot so Iskratel, Ces-
tel, Metronik, Doctrina, UVC Solutions, MyTamarin, Špica, Hiveterminal, 0xcert in 
mnogimi drugimi, se prijavi zdaj. Kalmia, d. o. o., Mestni trg 33, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 25. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji, m/ž (Kranj)
Delovne naloge: predpriprava in pomoč v kuhinji, pospravljanje in pomivanje 
posode, čiščenje delovnih površin, delovnih sredstev in prostorov, večizmensko 
delo. Sovita, d. o. o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 
10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir VZD, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: ugotavljanje skladnosti naprav, stro-
jev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti, transportnih poti, stavb s predpisi iz 
zakona o varnosti in zdravja pri delu in tehničnimi predpisi, svetovanje deloda-
jalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo ... SIJ Acroni, 
d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 30. 9. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj in okolica) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Zaže-
leno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni in za-
nesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, pripravljeni za 
učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja termoenergetike, m/ž (Kranj) 
Vaše osnovne naloge: vodenje in koordiniranje na področju programa, planira-
nje, realizacija in kontrola izvajanja osnovnih nalog področja, optimiziranje stro-
škov poslovnega področja, zagotavljanje izvajanja veljavnih predpisov in zako-
nov ... Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 10. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj)
Tvoj profil: zaželena končana IV. stopnja izobrazbe trgovske oz. sorodne smeri, 
veselje do dela v trgovini, veselje do dela z ljudmi ... New Yorker, d. o. o., Verov-
škova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 17. 10. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja izmene, m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo: organiziranje in vodenje dela v izmeni, razporejanje delavcev v iz-
meni, usposabljanje delavcev za delo. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 
Grosuplje. Prijave zbiramo do 30. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater/proizvodni delavec, m/ž (Križe pri Tržiču)
Kaj pričakujemo: IV. ali V. stopnjo 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., Retnje 
1a, 4294 Križe. Prijave zbiramo do 25. 9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, čistilka, perica, likarica, m/ž (Kranjska Gora)
Od kandidatov pričakujemo: II. ali III. stopnjo izobrazbe, pasivno znanje sloven-
skega jezika, pasivno znanje enega tujega jezika ... Hit Alpinea, d. d., Borovška 
cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 18. 10. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Inženir strojništva na področju tehnologije v razvoju, m/ž (Lipnica, Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj VI. stopnja izobrazbe strojne sme-
ri, sposobnost samostojnega tehničnega presojanja in odločanja. Iskra Meha-
nizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 30. 9. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: izkušnje z delom v skladišču, vozniški izpit B-kategorije, poklicno iz-
obrazbo ... Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 9. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in 
materiala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. 
Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 27. 
9. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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

                        + poštnina

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

EUR

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
22. 9.

13/22 °C

Nedelja 
27. 9.

6/16 °C

Sreda 
23. 9.

Četrtek
24. 9.

Petek
25. 9.

Sobota
26. 9.

14/22 °C 12/21 °C 9/20 °C 6/14 °C

Ponedeljek 
28. 9.

Torek
29. 9.

Sreda
30. 9.

Četrtek
1. 10.

7/17 °C 8/18 °C 9/18 °C 8/19 °C

22. 9. tor. Mavricij 6.49 18.59

23. 9. sre. Slavojko 6.50 18.57 

24. 9. čet. Nada 6.52 18.55 

25. 9. pet. Gojmir 6.53 18.53

26. 9. sob. Justina 6.54 18.51

27. 9. ned. Damijan 6.56 18.49

28. 9. pon. Venčeslav 6.57 18.47

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Zaljubljeni v ustvarjalnost
Škofja Loka – Rokodelski center DUO Škofja Loka danes, 
v torek, 22. septembra, vabi na zaključni dogodek projekta 
Zaljubljeni v ustvarjalnost. Ob 16. uri bo krajše vodstvo po 
»klobučarskem« delu Škofje Loke, zbirno mesto bo na Can-
karjevem trgu pred cerkvijo sv. Jakoba. Ob 16.15 bo v starem 
Tehniku v svoji delavnici Matjaž Rešek prikazal postopek 
izdelovanja klobukov, ob 17.15 bo vodstvo po klobučarski 
zbirki Loškega muzeja Škofja Loka, ob 18. uri pa osrednji 
dogodek – predstavitev zbornika Izza klobuka in ogled krat-
kega filma o Šeširju.

Pripovedke ob peči z Rozo
Škofja Loka – V Okroglem stolpu Loškega muzeja Škofja 
Loka se bodo v okviru pripovedovalskih večerov jutri, v sre-
do, 23. septembra, ob 19. uri začele Pripovedke ob peči z 
Rozo. Zbrane bo nasmejal pesnik, pisatelj, dramatik, režiser 
in igralec Andrej Rozman - Roza.

V Gorenjskem glasu je 4. 9. 
2020 izšel članek izpod peresa 
zgodovinarja Jožeta Dežma-
na (J. D.) z naslovom ZZB 
in šenčurski dogodki. Nisem 
zgodovinar in se v zgodovinske 
šenčurske dogodke ne bom spuš-
čal. Če se že oglašam, se zgolj 
zaradi tega, ker je prispevek J. 
D. žaljiv in daleč izpod nivoja 
kulturnega dialoga z drugače 
mislečimi. Očitno je, da gre za 
janševistični način odnosa do 
tistih, ki ne mislijo tako kot veli-
ki vodja SDS. Takšno pisanje J. 
D. zato po mojem nima mesta 
na področju, kjer bi morala vla-
dati strpnost, objektivnost in bit-
ka argumentov. Ko piše o tem, 
kje vse naj bi uspel v borbi proti 
ZZB, smiselno piše tako, kot da 
bi se organizacija posluževala 
nezakonitih sredstev, da bi pre-
prečila zgodovinske razlage J. 
D. Menim, da je organizacija 
ZZB le predstavila drugačne 
poglede od njegovih, ki se pač 
niso upoštevali, kar naj bi bilo 
v demokratični družbi normal-
no, zato je njegovo hvalisanje o 
tem, kako je zmagovalec v ra-
znih bitkah, popolnoma odveč. 
Napuh je slab svetovalec. To 
je očitno, ko človek bere zgoraj 
navedeni članek. Ne vem, ka-
tera propadla revolucionarna 
izročila ima J. D. v mislih. Vem 
pa, katera izročila NOB brani 
ZZB. Tovarištvo, družbeno so-
lidarnost, enakost med ljudmi, 
ne glede na premoženjsko sta-
nje, enakopravnost žensk z mo-
škimi, osvoboditev od kapitali-
stičnih okovov, skratka za boljšo 
in pravičnejšo družbo. Če J. D. 
misli, da so ta izročila propadla, 
potem bi bilo bolje, da se posveti 
zgodovini srednjega veka. 
Menim, da se znanost ne sme 
izkoriščati v politične namene, 
kot to počne J. D., kar je raz-
vidno iz njegovega prispevka. 
Ugotavljanje in odkrivanje zgo-
dovinskih dejstev je naloga zgo-
dovinarjev, interpretacija le-teh 
ne sme biti politično motivira-
na in odvisna od vsakokratnih 
oblastnikov. J. D. se je očitno 

Politzgodovina postavil na stran janšizma. 
O medvojnih komunistih ter 
o simpatizerjih KP piše zani-
čevalno, kot da so bili ti ljudje 
iz zlih namenov zaslužni za 
to, da se je slovenski narod uprl 
ter da so organizirali upor proti 
okupatorju, skupaj z vsemi tis-
timi, ki so tvorili OF. Dejanja 
teh ljudi, konkretno iz Šenčur-
ja, ni moč iztrgati iz konteksta 
takratnega časa in razmer. 
Upoštevajoč te okoliščine uli-
ce (ne vem, koliko jih sploh je) 
nosijo imena, imajo svojo zgo-
dovinsko podlago, čeprav jih J. 
D. poimenuje kot morilce in 
nižjerazredne komunistične 
funkcionarje. Očitno je, da J. 
D. s takšno diskvalifikacijo sku-
ša dokazati, da je edina resnica 
ta, kot jo razlaga on. To potrju-
je tudi njegov očitek dr. Marti-
nu Premku, s tem ko ga zmerja 
s propagandnim referentom, 
kar kaže na njegov nizek nivo 
dialoga z drugače mislečimi. 
Tisto, kar navaja kot svoje naj-
večje uspehe, ker mu je uspelo 
kljub nasprotovanju ZZB ude-
janjiti, še zdaleč ni nič usodne-
ga, kar bi spremenilo pomen in 
vlogo NOB. Da pa hvali Jožeta 
Možino, je logično, saj sta oba 
borca na janševistični fronti, 
čeprav nič ne škoduje, da je 
na isto stvar več pogledov. Ne 
vem, kakšne dogodke ima J. D. 
v mislih, ko navaja letnice 1975 
in 2016. Če letnica 1975 pome-
ni pretepaški izpad takratnih 
šenčurskih mladcev, naj o tem 
polemizira s pravosodjem, saj 
so bili vsi pravnomočno obsoje-
ni. Če se leto 2016 nanaša na 
SDS-ovsko akcijo proti begun-
cem, menim, da bo zgodovina, 
če se ji bo to sploh izplačalo, 
ugotovila, da je šlo za sramo-
ten, nekrščanski eksces, s ciljem 
pridobivanja čim več glasov na 
takratnih bližnjih volitvah. 
P. S. Ne bi škodilo, da se J. D. v 
prihodnjih izletih v vasi zgodo-
vinsko posveti vlogi domobran-
skih postojank v Kamni Gorici 
in na Brezjah, torej krajih, ki 
leže v njegovi domači občini. 

Stane Boštjančič

Na Festivalu LUPA 2020, 
ki je potekal 10. septembra 
v Ljubljani, se je predstavilo 
sto nevladnih organizacij. 
Predstavilo se je tudi Društvo 
za pomoč ženskam in otro-
kom žrtvam nasilja Varna 
hiša Gorenjske s stojnico, ki 
je nosila slogan »V letu 2019 
smo 80-im ženskam in otro-
kom nudili varno zavetje pred 
družinskim nasiljem«. In kaj 
smo opazili? Moški so bili tisti, 
ki so pristopili k stojnici in se 
zanimali, kako delujeta pro-
gram Varna hiša Gorenjske 
in Materinski dom Gorenjske. 
Večina od njih je izrazila, da 
obsoja nasilje, predvsem nasi-
lje nad ženskami. Med njimi 
je bil tudi gospod, ki je izpove-
dal lastno izkušnjo doživlja-
nja nasilja. Ženske pa so se na 
stojnico le bežno ozrle in odhi-
tele naprej. Bilo je videti, kot 

Ženske, ni vas 
treba biti sram

da si ne bi upale ustaviti se, da 
morda ne bi kdo pomislil, da 
so one žrtve nasilja. Za žrtve 
nasilja je namreč značilno, da 
doživljajo strah in sram. Strah 
jih je posledic, če bi spregovori-
le o nasilju, in sram, da se to 
dogaja prav njim. Doživljanje 
nasilja dolgo časa prikrivajo, 
o njem si ne upajo spregovo-
riti in dolgo časa ne poiščejo 
pomoči. Radi bi ženskam, 
ki v krogu družine doživljajo 
psihično, fizično, ekonomsko 
in spolno nasilje, povedali, da 
njih ni treba biti sram, sram bi 
moralo biti povzročitelja nasi-
lja. Zavedamo se, da je nasilje 
težko prekiniti, in želimo si, 
da bi žrtve nasilja zmogle toli-
ko moči in poguma, da bi čim 
prej poiskale pomoč in da bi ob 
tej pomoči izstopile iz kroga 
nasilja ter zaživele življenje 
brez nasilja.  

Mag. Vilma Regovc, vodja 
Varne hiše Gorenjske

Domžale – Center za mlade Domžale razpisuje vsesloven-
ski mladinski fotografski natečaj z naslovom Pogled 2020. 
Teme natečaja so igra, bližina ali pa prosta tema, fotografije 
pa so lahko barvne ali črno-bele. Rok za oddajo fotografij je 
15. november, rezultate bodo objavili 23. novembra, razstava 
izbranih del pa bo na ogled od 7. decembra dalje.

Vseslovenski fotografski natečaj za mlade
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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

14 160 strani, mere: 17 x  23 cm, trda vezava      

EUR

Bi poskusili  
rižoto s  temnim 
pivom in kranjsko 
klobaso,   
riževe polpete, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee? Da ne 
pozabimo na 
sočne riževe 
solate, dolmo, 
paello, omorice ... 
kar 65 receptov  
za riževe jedi  
je v knjigi.  
Riž različnih oblik 
in sort bomo še 
bolj vzljubili.
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Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: DOMAČE TE-
STENINE ZA POGOSTITVE FINE, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 8. septembra 2020, so: Vesna Stare iz Medvod, ki 
prejme 1. nagrado – darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, 
Jože Bizjak z Golnika in Marjeta Bukovnik iz Begunj, ki prej-
meta 2. nagrado in 3. nagrado – zgoščenko Tanje Zajc Zupan in 
Hermine Matjašič.

Nagrajencem čestitamo!

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 22. 9.
17.50, 19.00, 20.00 PRVIČ NARAZEN
17.40, 20.40 TENET
17.00, 20.20 VOJNA Z DEDKOM

19.45 MULAN
17.20 MULAN, 3D
21.10 BESEN
18.10 10 DNI BREZ MAME

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

KINO SPORED

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astra karavan 2.0 CDTI, 16 V, 
letnik 2011, 240.000 km, top oprema, 
lepo ohranjena, tel.: 051/622-182  
 20002083

DRUGA VOZILA
KUPIM

PRIKOLICO za kampiranje, večjo, tel.: 
041/756-007  
 20002045

TEHNIKA
IŠČEM

AVTORADIO ali tranzistor – samo da 
delujejo radijske postaje, drugo ni po-
membno, tel.: 041/220-856  
 20002081

STROJI IN ORODJA
KUPIM

MLIN za mletje repe ali jabolk, starejši 
tip, tel.: 040/389-518 20002085

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA, hrastova drva, žagana in do-
stavljena, ter 2 bikca simentalca, stara 
3 mesece, tel.: 031/378-946 20002082

SLABŠA drva, cena 30 EUR, tel.: 
068/171-256 20002086

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

V bližini Gorenje vasi prodam suha 
hrastova drva, cena po dogovoru, tel.: 
04/51-91-868, 031/201-467 20002087

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRALNI stroj, cena 50 EUR, tel.: 
040/224-348 20002080

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

LEPO ohranjeno moško treking kolo 
znamke Scoot 26«, tel.: 041/708-
931 20002079

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544  
 20002067

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva 20 T. in cirkular za 
drva 4 kw, tel.: 041/479-089, Žiri 
 20002078

PRIDELKI
PRODAM

NEŠKROPLJENA jabolka – voščenka, 
ontario ... in suha bukova in mešana 
drva, tel.: 040/266-311  
 20002089

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 20002084

KUPIM

BREJO, pašno telico, tel.: 051/336-
288  
 20002088

Rezultati 76. kroga – 20. septembra 2020
2, 5, 12, 15, 18, 22, 27 in 29

Loto PLUS: 9, 11, 12, 24, 28, 30, 34 in 27
Lotko: 2 2 9 4 9 4

Sklad 77. kroga za Sedmico: 3.940.000 EUR
Sklad 77. kroga za PLUS: 1.010.000 EUR
Sklad 77. kroga za Lotka: 220.000 EUR

LOTO

OSTALO
PRODAM

SILAŽNO koruzo, cca 1 ha, Prebače-
vo, tel.: 031/378-922 20002090

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli picope-
ka, kuharja in kuharskega pomočnika 
(m/ž). Več infomacij na 041/689-669. 
Pr`Kral, d.o.o., Verje 9, Medvode  
 20002070

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20001866

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

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

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

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 22. septembra
18.00 50. TSD – Razstava: Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! 50 let festivala v Kranju 
(na gradu Khislstein)

GLEDALIŠKI SPORED

Čarobne pravljice
Škofja Loka – V Galeriji Ivana Groharja se bo v sodelovanju 
s Kulturnim društvom Grable v soboto, 26. septembra, ob 
10. uri začela prireditev Pravljica v galeriji, ki bo tokrat ime-
la podnaslov Čarobne pravljice. Skupina pripovedovalk vas 
bo na krilih čarobnega vetra popeljala od zverinic iz Rezije, 
ki prav veselo godejo na citre, mimo zrelih klasij pšenice, 
ki omehčajo srce najbolj trdosrčnega kralja, do čudežnega 
lončka in prav posebne juhe, ob kateri še tako velik lakotnik 
ne bo nikoli več lačen ...    

Ura pravljic
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo v četrtek, 24. sep-
tembra, ob 17. uri uro pravljic pripravilo Kinološko društvo 
Storžič.

IZLETI

S kolesom do Medvod
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 24. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Medvode–
Zbilje–Kranj–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upoko-
jencev Naklo.

OBVESTILA

Tehnična delavnica
Milje – V okviru Tednov vseživljenjskega učenja bo v Hiši 
čez cesto na Miljah 11 v občini Šenčur danes, v torek, 22. 
septembra, ob 17. uri tehnična delavnica za otroke od osme-
ga leta starosti dalje. Na delavnici bodo ustvarjali in delali 
z robotki, jih samostojno programirali, da bodo delovali in 
se premikali po njihovih ukazih. Delavnico bo vodil inženir 
elektrotehnike.

Peka štrudla v krušni peči
Kranjska Gora – V Liznjekovi domačiji se bo v soboto, 26. 
septembra, ob 16. uri začela delavnica Peka štrudla v krušni 
peči. Delavnico bo vodila Darinka Tarman. S seboj prinesite 
dobro voljo, predpasnik in lupilnik jabolk. Več informacij in 
prijave na 08 380 67 32 ali 04 588 19 99.

Test hoje na dva kilometra
Radovljica – Zdravstveni dom Radovljica vabi na udeležbo 
na občinskem testu hoje na dva kilometra, ki bo v soboto, 
26. septembra, od 7.30 do 9. ure potekal po trasi okoli 
Oble gorice. Bodite športno oblečeni in obuti. Test lah-
ko opravite večkrat, priporočljivo je vsakih šest mesecev. 
Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prija-
va po telefonu št. 030 719 556 ali po e-pošti: zdravstve-
navzgoja@zd-radovljica.si. V primeru slabega vremena 
(dež) test odpade.
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Danes, jutri in v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblač-
no. Predvsem danes in jutri bodo krajevne padavine, deloma 
nevihte. Krepil se bo veter južnih smeri.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V Hali Tivoli so 
v soboto zvečer pokalno lo-
voriko za sezono 2020/21 
dvignili hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice. V finalu so 
bili s 7 : 1 (5 : 0, 2 : 0, 0 : 1) 
boljši od gorenjskih tekme-
cev HKMK Bled. 

Jeseničani so si odločilno 
prednost priigrali že v prvi 
tretjini, ko so zadeli Mir-
ko Djumić, Jaka Sodja, Žan 
Jezovšek, Andrej Hebar in 
Jaka Šturm, v drugi tretjini 
sta bila znova uspešna Jezov-
šek in Hebar, častni zadetek 
za Blejce pa je v tretji tretji-
ni dal Urban Podrekar. Odlo-
čilni korak na poti do prve lo-
vorike v sezoni so naredili v 
petkovem polfinalu, ko so po 
kazenskih strelih z 0 : 1 pre-
magali večne tekmece HK 
SŽ Olimpija. Žreb letošnje-
ga pokalnega tekmovanja je 
namreč določil, da sta se eki-
pi Jesenic in Olimpije pome-
rili že v polfinalu. Na drugi 
strani so Blejci za vstopnico v 

finale nekoliko presenetljivo 
s 3 : 2 premagali HK Triglav 
Kranj in s tem spisali eno 
svojih najuspešnejših zgodb 
– tudi po zaslugi vratar-
ke Pie Dukarič, sicer vratar-
ke slovenske ženske hokej-
ske reprezentance. »Vede-
li smo, da bo polfinalna tek-
ma z Olimpijo zelo težka. Ig-
rali smo tako, kot smo se do-
govorili, in uničili Olimpijo 
v vseh pogledih. Finale je bil 
velika nagrada. Rutinirano 
smo premagali Bled in to je 
za vse nas krasna popotnica 
za naprej. Že čez nekaj dni se 
začne Alpska hokejska liga. 
Mislim, da tudi tam lahko ci-
ljamo zelo visoko, saj imamo 
ekipo z velikim karakterjem, 
delamo eden za drugega in to 
nas bo pripeljalo zelo daleč,« 
je po osvojenem naslovu po-
vedal Žan Jezovšek.

Pokalno tekmovanje je po-
tekalo brez gledalcev, so pa 
navijači Jeseničane po finalu 
pričakali pred Dvorano Pod-
mežakla in jim pripravili ve-
ličasten sprejem.

Jeseničanom 
hokejski pokal
Finale hokejskega Pokala Slovenije je bil gorenjski. 
Hokejisti SIJ Acroni Jesenice so premagali Blejce.

Jože Košnjek

Kranj – Pred kranjsko žu-
pnijsko cerkev svetega Kan-
cijana in tovarišev sta se v ne-
deljo dopoldne ustavila dva 
okrašena zapravljivčka, iz 
katerih sta izstopila kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
s soprogo Urško in nekda-
nji kranjski župnik, dekan 
in prelat Stanislav Zidar ter 
tako začela slovesnost ob 
petdesetletnici duhovništva 
prelata Zidarja. Ta je zlato 
mašo ob duhovniškem jubi-
leju daroval že konec junija 
v Lahovčah, kjer prebiva od 
leta 2012 naprej, vendar ga 
je sedanji kranjski župnik 
dr. Andrej Naglič pregovoril, 
naj jo kljub zdravstvenim te-
žavam daruje tudi v Kranju, 
kjer je bil župnik kar 25 let. 

Zlatomašnika Zidar-
ja je pred cerkvijo nagovo-
ril predstavnik župnijskega 
sveta dr. Milan Sagadin in o 
jubilantu dejal, da je »hrab-
ril kranjsko krščansko ob-
čestvo in med ljudmi ni se-
jal grenkobe in zamer«. Pri 
slovesni maši je o človeških 
in duhovniških vrlinah ju-
bilanta govoril dekan Maks 
Ipavec, rojen v Zalogu pri 
Cerkljah, ki je bil leta 1987 
kot naslednik Stanislava Zi-
darja imenovan za župnika 
v Naklem, sedaj pa je že ne-
kaj let župnik in dekan v Be-
gunjah pri Cerknici. V pri-
digi je zlatomašnika Zidarja 
primerjal s Prešernom, saj 
sta oba povezana tako z Rib-
nico kot s Kranjem. Zidar je 

bil rojen v Sušju pri Ribni-
ci, v bližini Nove Štifte, in 
je po študiju prišel v Kranj, 
Prešeren pa se je šolal v Rib-

nici, Kranj pa je bila zad-
nja postaja njegovega življe-
nja. Maks Ipavec je o sobra-
tu dejal, da je kot dušni pas-
tir širil božjo ljubezen in se 

srečeval z grešnostjo, vendar 
zaradi tega ni nikogar strašil 
s peklom. Tako v Naklem kot 
v Kranju je povezoval ljudi, 

obiskoval njihove domove 
in jih spoštoval, tudi če niso 
bili verni. V Kranju je bil naj-
dlje. Na srečo je imel talen-
te, da je župnijo, ki je imela 

takrat 27.000 ljudi, tako v 
gmotnem kot verskem pog-
ledu postavil na noge. 

Zlatomašnik Stanislav Zi-
dar se je zahvalil vsem, ki so 
mu in mu še stojijo ob stra-
ni in so pripravili tako sveča-
nost, še posebej pa Rešeto-
vim, ki so mu vsa leta poma-
gali in ga bodrili. Vsem se je 
priporočil za molitev, saj ga 
v soboto čaka zahtevna ope-
racija srca. V imenu Župni-
je Naklo se je slavljencu zah-
valil Mirko Poličar, v ime-
nu kranjskih vernikov pa dr. 
Matej Pavlič. Pri maši je pel 
Komorni pevski zbor Gallus 
pod vodstvom Mojce Gab-
rijel. Na orgle je igral Matic 
Podobnik, pela pa je solistka 
Francka Šenk. 

Nikogar ni strašil s peklom
Na nedeljski zlati maši v Kranju je nekdanji dolgoletni kranjski župnik in dekan Stanislav Zidar prejel 
plaketo Mestne občine Kranj.

Zlatomašnik Stanislav Zidar in slavnostni pridigar Maks Ipavec sta se na zapravljivčku 
pripeljala pred kranjsko cerkev. / Foto: Primož Pičulin

Zlatomašnika Stanislava Zidarja je po nedeljski zlati 
maši čakalo presenečenje. Za izjemno delavnost v 
dobro ljudi, za pozornost do vsakega posameznika, za 
uspešno sodelovanje z Mestno občino Kranj, za trud 
pri ohranjanju kulturne dediščine in za to, da tudi 
Prešernovo gledališče še naprej lahko služi kulturi, 
mu je kranjski župan Matjaž Rakovec podelil plaketo 
Mestne občine Kranj.

Urša Peternel

Žirovnica – Največja inve-
sticija v letu 2021 v žirov-
niški občini bo gradnja ob-
voznice mimo Vrbe, za kar 

bodo v proračunu namenili 
536 tisoč evrov. Za gradnjo 
mostu v Piškovci namenja-
jo 372 tisoč evrov, za grad-
njo parkirišča na Rodinah 
pa 192 tisoč evrov. To izhaja 

iz predloga proračuna Ob-
čine Žirovnica za leto 2021, 
ki je ta čas v javni obravnavi, 
občinski svetniki pa ga bodo 
obravnavali na seji v začetku 
novembra. Celotni prihodki 

naj bi sicer znašali 4,2 mili-
jona evrov, odhodki 4,6 mi-
lijona, razliko bodo pokrili 
z ostankom sredstev na ra-
čunu in z zadolžitvijo v vi-
šini nekaj manj kot 43 tisoč 
evrov. Tretjino razpoložlji-
vih sredstev bodo namenili 
za investicije.

Največja naložba obvoznica mimo Vrbe

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na septembrski seji 
prejšnji teden potrdili pre-
dlagane višje cene vzgojno-
varstvenih programov v jav-
nih in koncesijskih vrtcih. 
Sedanje cene veljajo od lan-
skega februarja, a so se stro-
ški v vrtcih povečevali. »Naj-
večje povišanje je na podro-
čju plač ter za stroške ma-
teriala in storitev. Trenu-
tno veljavna cena vrtcem 
tako ne zadostuje za popla-
čilo vseh obveznosti, zato 
se se cene povišale za ne-
kaj manj kot deset odstot-
kov,« je pojasnil kranjski 
župan Matjaž Rakovec. Po-
višanje cene vrtca oziroma 
osnove je sicer odvisno od 

določenega plačilnega ra-
zreda (od nič do 77 odstot-
kov). Po novem se staršem 
plačilo za otroke, ki so vklju-
čeni v oddelek prvega sta-
rostnega obdobja, poveču-
je za od nič do 33,39 evra 
(gre za 8,72-odstotno povi-
šanje cene), za otroke, ki so 
vključeni v oddelke drugega 
starostnega obdobja, od nič 
do 28,63 evra (9,95-odsto-
tno povišanje cene), za ot-
roke, ki so vključeni v kom-
binirane in v oddelke tri- do 
štiriletnih otrok, pa od nič 
do 30,40 evra (9,51-odsto-
tno povišanje cene). Največ 
staršev plačuje 35 odstotkov 
cene vrtca, kar bo po povi-
šanju cene pomenilo od 13 
do 15 evrov več pri končnem 
mesečnem znesku.

V Kranju dražji vrtci

Mavčiče – V Mavčičah se že pripravljajo na petkovo tržnico, ki jo 
skupaj organizirajo Krajevna skupnost Mavčiče, Društvo Sorško 
polje in KD Šmonca Mavčiče. Začela se bo ob 16. in trajala do 
18. ure. Predstavili se bodo lokalni in ekološki pridelovalci z 
osveženo ponudbo, saj bodo ponudili tudi sire, kajmak in ghee 
(prečiščeno maslo) Sirarne Gorišek, pridružili pa se jim bosta 
Eko kmetija Šlibar z mlevskimi izdelki, pivom in zelenjavo ter 
Mesarija Hribar. Za pivski del dogodka bo poskrbel Volk Tur-
jaški s tremi okusi kraft piva. Na prireditvi bo sodelovala tudi 
Ljudska univerza Kranj z Eko fit kotičkom, v okviru katerega 
bodo pripravili kviz z nagradami, kolo sreče, umovadbo, 5 minut 
za zdravo hrbtenico, ustvarjalno delavnico ter druge aktivnosti.

Mavška tržnica in Eko fit kotiček


